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НАСТАВНИ ПЛАН 

ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
   

Ред. 

број  
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

ПЕТИ РАЗРЕД  

нед.  год.  
блок 

настава  

1.  Српски језик и књижевност __________ језик1 5  180    

2.  Српски као нематерњи језик2 3  108     

3.  Страни језик  2  72     

4.  Историја  1  36     

5.  Географија  1  36     

aa6.  Биологија  2  72     

7.  Математика  4  144     

8.  Информатика и рачунарство  1  36     

9.  Техника и технологија  2  72     

10.  Ликовна култура  2  72     

11.  Музичка култура  2  72     

12.  Физичко и здравствено васпитање  2  72 + 543    

13.  Физика          

14.  Хемија          

УКУПНО: А  24-

27*  

918-1026*    

  Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ        

1  Верска настава/ Грађанско васпитање4 1  36     

2.  Други страни језик5 2  72     

3.  Матерњи језик/говор са елементима националне 

културе6 

2  72     

УКУПНО: Б  3-5*  108-180*    

УКУПНО: А + Б  27-

30*  

1026-

1134*  
  



Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

Ред. број  ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
ПЕТИ РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Редовна настава  27-30*  1026-1134*  

2.  Слободне наставне активности7 1  36  

3.  Допунска настава  1  36  

4.  Додатна настава  1  36  

   
Ред. број  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  ПЕТИ РАЗРЕД  

нед.  год.  

1.  Час одељењског старешине  1  36  

2.  Ваннаставне активности8 1  36  

3.  Екскурзија  До 2 дана годишње  До 2 дана годишње  

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ 

ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
   

1. ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Циљеви образовања и васпитања су:  

- пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним 

потребама и интересовањима;  

- стицање квалитетних знања, вештина и ставова које су свима неопходне за лично остварење и развој, инклузију и запослење и стицање и развијање 

основних компетенција у погледу комуникације на матерњем језику, комуникације на страним језицима, математичке писмености и основних 

компетенција у науци и технологији, дигиталне компетенције, компетенције учења како се учи, међуљудске и грађанске компетенције и културног 

изражавања;  



- развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;  

- развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија;  

- оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради 

унапређивања личног живота и економског, социјалног и демократског развоја друштва;  

- развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и укључивање у међународне образовне и 

професионалне процесе;  

- развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;  

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

- оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада, развојем савремене 

науке, економије, технике и технологије;  

- развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 

способности;  

- развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња;  

- развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање 

другарства и пријатељства;  

- развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и 

грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;  

- формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, 

поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, 

развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине;  

- развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости;  

- повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе засноване на знању. 



 

 

 

 

Назив 

предмета 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Циљ 

Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи 

српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним 

законитостима српског књижевног језика, да стиче основна знања о улози и значају језика у националној 

култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и светске 

баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско 

уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, 

естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се 

одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива 

различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у српској 

и светској култури, негује љубав према српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира 

хуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

Разред пети 

Годишњи 

фонд 

часова 

 

180 часова 



ОБЛАСТ/ТЕМА 

 

Бр.ч 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

 

САДРЖАЈИ 

КЊИЖЕВНОСТ 70  – разликује књижевни и некњижевни 

текст; упоређује одлике фикционалне и 

нефинкционалне књижевности 

– чита са разумевањем и опише свој 

доживљај различитих врста књижевних 

дела 

– чита са разумевањем одабране примере 

осталих типова текстова 

– одреди род књижевног дела и 

књижевну врсту 

– разликује карактеристике народне од 

карактеристика уметничке књижевности 

– разликује реалистичну прозу и прозу 

засновану на натприродној мотивацији 

– анализира елементе композиције 

лирске песме (строфа, стих); епског дела 

у стиху и у прози (делови фабуле – 

поглавље, епизода; стих); драмског дела 

(чин, сцена, појава) 

– разликује појам песника и појам 

ЛИРИКА 

Лектира 

1. Народнапесма: 

Вилазидаград 

2. 

Народнелирскепесмеораду

(избор); 

народнелирскепородичнеп

есме (избор) 

3. БранкоРадичевић: 

Певамдању, певамноћу 

4. 

МилицаСтојадиновићСрпк

иња: Певампесму 

5. ДушанВасиљев: 

Домовина/АлексаШантић: 

Мојаотаџбина 

6. ВојиславИлић: 

Зимскојутро 



лирског субјекта; појам приповедача у 

односу на писца 

– разликује облике казивања 

– увиђа звучне, визуелне, тактилне, 

олфакторне елементе песничке слике 

– одреди стилске фигуре и разуме 

њихову улогу у књижевно-уметничком 

тексту 

– процени основни тон певања, 

приповедања или драмске радње 

(шаљив, ведар, тужан и сл.) 

– развија имагинацијски богате 

асоцијације на основу тема и мотива 

књижевних дела 

– одреди тему и главне и споредне 

мотиве 

7. МилованДанојлић: 

Шљива/ДесанкаМаксимов

ић: Сребрнеплесачице 

8. ПеђаТрајковић: 

Кадкњигебудуумоди 

Књижевнитерминиипојмов

и 

Песникилирскисубјекат. 

Мотивиипесничкесликекао

елементикомпозицијелирс

кепесме. 

Врстастрофепремабројуст

иховаулирскојпесми: 

катрен; 

врстастихапобројуслогова 

(десетерациосмерац). 

Одликелирскепоезије: 

сликовитост, ритмичност, 

емоционалност. 

Стилскефигуре: епитет, 

ономатопеја. 

Врстеауторскеинароднели

рскепесме: описне 

(дескриптивне), 

родољубиве (патриотске); 



митолошке, песмеораду 

(посленичке) ипородичне. 

  – анализираузрочно-

последичнонизањемотива 

– илуструјеособинеликоваприм

еримаизтекста 

– вреднујепоступкеликоваиаргу

ментованоизносиставове 

– илуструјеверовања, обичаје, 

начинживотаидогађајеупрошл

остиописанеукњижевнимдели

ма 

– уважаванационалневредности

инегујесрпскукултурноистори

јскубаштину 

– наведепримереличнедобитиод

читања 

– напредујеустицањучиталачки

хкомпетенција 

– упоредикњижевноифилмскод

ело, 

позоришнупредставуидрамск

итекст 

ЕПИКА 

Лектира 

1. Народнапесма: СветиСаво 

2. Народнапесма: ЖенидбаДушанова 

(одломакосавладавањупрепреказаточникаМилошаВојиновића) 

3. Еросоногасвијета 

4. Дјевојкацаранадмудрила 

5. МилованГлишић: Првабразда 

6. СтеванСремац: ЧичаЈордан (одломак) 

7. БранкоЋопић: ПоходнаМјесец 

8. ИвоАндрић: Мостови 

9. ДанилоКиш: Дечакипас 

10. ГоранПетровић: Месецнадтепсијом (првиодломакприче 

„Белихлебодпретеривања” 

икрајпричекојичинеодељци„Можешсматратидасизадобиовенацславе” 

и „Мрависувукливеликетрошицетишине”) 

11. АнтонПавловичЧехов: Шала 



Књижевнитерминиипојмови 

Писациприповедач. 

Облициказивања: приповедањеупрвомитрећемлицу. 

Фабула: низањедогађаја, епизоде, поглавља. 

Карактеризацијаликова – начинговора, понашање, физичкиизглед, 

животниставови, етичностпоступака. 

Врстеепскихделаустихуипрози: епсканароднапесма, бајка 

(народнаиауторска), новела (народнаиауторска), 

шаљиванароднаприча. 

Врстастихапремабројуслогова: десетерац. 

ДРАМА 

Лектира 

1. БраниславНушић: Кирија 

2. ДушанРадовић: Капетан Џон Пиплфокс 

3. ЉубишаЂокић: Биберче 

Књижевнитерминиипојмови 

Позоришнапредставаидрама. 

Чин, појава, лицаудрами, драмскарадња. Сцена, костим, глума, 



режија. 

Драмскеврсте: једночинка, радио-драма. 

НАУЧНО ПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

(биратидо 2 дела) 

1. ВукСт. Караџић: Мобаипрело 

(одломакизделаЖивотиобичајинародасрпскога) 

2. МилутинМиланковић: Успомене, доживљаји, сазнања (одломак) 

ДОМАЋАЛЕКТИРА: 

1. Епскенароднепесме (оНемањићимаиМрњавчевићима – 

преткосовскитематскикруг) 

2. Народнебајке, новеле, шаљивенароднеприче(избор); 

краткефолклорнеформе (питалице, брзалице, пословице, загонетке) 

3. БраниславНушић: Хајдуци 

4. ДанијелДефо: РобинсонКрусо (одломакоизградњисклоништа) 

5. МаркТвен: 

ДоживљајиХаклберијаФина/Краљевићипросјак/ДоживљајиТомаСојер

а 

6. Изборауторскихбајки (ГрозданаОлујић; ИванаНешић: 

Зеленбабинидарови (одломци)) 



7. ИгорКоларов: АгииЕма 

8. Изборизсавременепоезијезадецу (АлександарВучо, 

МирославАнтић, ДрагомирЂорђевић, ВладимирАндрић, 

ДејанАлексић...) 

Допунскиизборлектире 

(биратидо 3 дела) 

1. ЈованЈовановићЗмај: Песмомоја (изЂулића) 

2. СтеванРаичковић: Великодвориште (избор)/Малебајке(избор) 

3. ИванЦанкар: Десетица 

 

ЈЕЗИК 

Граматика 

(морфолоија, 

синтакса) 

 

 

 

 

70 – разликује променљиве речи од 

непроменљивих 

– разликује категорије рода, броја, 

падежа речи које имају деклинацију 

– разликује основне функције и 

значења падежа 

– употребљава падежне облике у 

складу са нормом 

– употребљава глаголске облике у 

складу са нормом 

Променљиве речи: именице, заменице, придеви, бројеви (с 

напоменом да су неки бројеви непроменљиви), глаголи; 

непроменљиве речи: прилози (с напоменом да неки прилози могу 

имати компарацију) и предлози. 

Именице – значење и врсте (властите, заједничке, збирне, градивне; 

мисаоне, глаголске). 

Промена именица (деклинација): граматичка основа, наставак за 

облик, појам падежа. 

Основне функције и значења падежа (с предлозима и без предлога): 

номинатив (субјекат); генитив (припадање и део нечега); датив 

(намена и усмереност); акузатив (објекат); вокатив (дозивање, 



 

 

 

– разликује основне реченичне 

чланове (у типичним случајевима) 

обраћање); инструментал (средство и друштво); локатив (место). 

Придеви – значење и врсте придева (описни, присвојни, градивни; 

месни и временски); род, број, падеж и компарација придева. 

Слагање придева са именицом у роду, броју и падежу. 

Заменице – личне заменице: промена, наглашени и ненаглашени 

облици, употреба личне заменице сваког лица себе, се. 

Бројеви – врсте и употреба: главни (основни, збирни бројеви, бројне 

именице на -ица) и редни бројеви. 

Глаголи – глаголски вид (несвршени и свршени); глаголски род 

(прелазни, непрелазни и повратни глаголи); глаголски облици 

(грађење и основно значење): инфинитив (и инфинитивна основа), 

презент (презентска основа, наглашени и ненаглашени облици 

презента помоћних глагола), перфекат, футур I. 

Предикатска реченица – предикат (глаголски; именски); слагање 

предиката са субјектом у лицу, броју и роду; прави и неправи објекат; 

прилошке одредбе (за место, за време, за начин; за узрок и за меру и 

количину); апозиција. 

 – доследно примењује правописну 

норму у употреби великог слова; 

састављеног и растављеног писања 

речи; интерпункцијских знакова 

– користи правопис (школско 

издање) 

Велико слово у вишечланим географским називима; у називима 

институција, предузећа, установа, организација (типични примери); 

велико и мало слово у писању присвојних придева. 

Заменица Ви из поштовања. 

Одрична речца не уз именице, придеве и глаголе; речца нај у 

суперлативу; вишечлани основни и редни бројеви. 



 

Интерпункцијски знаци: запета (у набрајању, уз вокатив и апозицију); 

наводници (наслови дела и називи школа); црта (уместо наводника у 

управном говору). 

 – правилно изговара речи водећи 

рачуна о месту акцента и интонацији 

реченице 

– говори јасно поштујући 

књижевнојезичку норму 

– течно и разговетно чита наглас 

књижевне и неуметничке текстове 

Место акцента у вишесложним речима (типични случајеви). 

Интонација и паузе везане за интерпункцијске знакове; интонација 

упитних реченица. 

Артикулација: гласно читање брзалица, најпре споро, а потом брже 

(индивидуално или у групи). 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Правопис 

Ортоепија 

– користи различите облике 

казивања: дескрипцију (портрет и 

пејзаж), приповедање у 1. и 3. лицу, 

дијалог 

– издваја делове текста (наслов, 

пасусе) и организује га у смисаоне 

целине (уводни, средишњи и 

завршни део текста) 

– саставља говорени или писани 

текст о доживљају књижевног дела и 

на теме из свакодневног живота и 

света маште 

– проналази експлицитно и 

имлицитно садржане информације у 

једноставнијем књижевном и 

некњижевном тексту 

– напамет говори одабране 

књижевне текстове или одломке 

Препричавање, причање, описивање – уочавање разлике између 

говорног и писаног језика; писање писма (приватно, имејл) 

Богаћење речника: синоними и антоними; некњижевне речи и туђице 

– њихова замена језичким стандардом; уочавање и отклањање 

безначајних појединости и сувишних речи у тексту и говору. 

Техника израде писменог састава (тежиште теме, избор и распоред 

грађе, основни елементи композиције и груписање грађе према 

композиционим етапама); пасус као уже тематске целине и његове 

композицијско-стилске функције. 

Осам домаћих писмених задатака. 

Четири школска писмена задатка. 



КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Страни језик 

Историја 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Верска настава 

Грађанско васпитање 

 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Наставни програм предмета Српски језик и књижевност чине три предметне области: Књижевност, Језик и Језичка култура. 

Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је следећа: Књижевност – 70 часова, Језик – 70 часова и Језичка култура – 

40 часова. Све три области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

Наставни програм српског језика и књижевности заснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким постигнућима. 

Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и продубљује кроз све три 

предметне области овог предмета. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога 

наставника јесте да дати програм прилагоди, имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне 

материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и 

потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник најпре креира свој годишњи, тј. 

глобални план рада, из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику 

даљу операционализацију исхода на нивоу конкретних наставних јединица. Од наставника се очекује да за сваку наставну јединицу, у 

фази планирања и писања припреме за час, дефинише исходе на три нивоа: оне које би сви ученици требало да достигну, оне које би 

већина ученика требало да достигне и оне које могу само неки ученици да достигну. На овај начин постиже се индиректна веза са 

стандардима на три нивоа постигнућа ученика. Током планирања треба, такође, имати у виду да се неки исходи остварују брже и 

лакше, али је за већину исхода (посебно за предметну област Књижевност) потребно више времена, више различитих активности и рад 



на различитим текстовима. Поред тога што ученике треба да оспособи за коришћење уџбеника, као једног од извора знања, наставник 

ваља да их упути у начине и облике употребе других извора сазнавања. 

II. OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

КЊИЖЕВНОСТ 

Окосницу програма књижевности чине текстови из лектире. Лектира је разврстана по књижевним родовима – лирика, епика, драма 

и обогаћена избором нефикционалних, научно-популарних и информативних текстова. Обавезни део лектире састоји се, углавном, од 

дела која припадају основном националном корпусу, али је обогаћен савременим, актуелним делима. Избор дела је у највећој мери 

заснован на принципу прилагођености узрасту. 

Уз текстове које је потребно обрадити на часу дат је и списак домаће лектире. Циљ поновног увођења домаће лектире је 

формирање, развијање или неговање читалачких навика код ученика. Обимнија дела ученици могу читати преко распуста чиме се 

подстиче развијање континуиране навике читања. 

Уз обавезни списак дела за обраду додат је допунски избор текстова. Изборни део допушта наставнику већу креативност у 

достизању исхода. Такође, програмом се подстиче упознавање ученика са завичајном, локалном (или регионалном) културом и 

стваралаштвом, пошто је омогућено да сваки наставник обради дело по избору писца из завичајног (регионалног) корпуса. 

Уз доминантан корпус текстова канонских писаца којим се утиче на формирање естетског укуса ученика, изграђује и богати свест о 

природи националне књижевности (и вредностима класика светске књижевности), али и културном и националном идентитету, у 

избору лектире и допунском избору дата је могућност наставницима да одаберу и известан број књижевних дела савремених писаца, 

чиме се ученици упознају са репрезентативним примерима савремене књижевности и у прилици су да критички самеравају поетику 

њихових дела са канонским вредностима. Циљ увођења савремених књижевних дела која још нису постала део канона јесте да се по 

својој мотивској или тематској сродности вежу за постојеће теме и мотиве у оквиру наставног програма и да се таквим примерима 

покаже како и савремени писци промишљају епску народну традицију или теме пријатељства, етичности, развијају имагинацију и 

емпатију, чиме ће се богатити вертикално читалачко искуство ученика и осавременити приступ настави. 

Овакав избор дела омогућава већу могућност примене компаративног приступа проучавању литерарног стваралаштва, уз одабир 

различитих нивоа обраде: интерпретације, приказа или осврта. Избор дела треба да буде усклађен са могућностима, потребама и 

интересовањима конкретног ђачког колектива. Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу на 

одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења текста у зависности од сложености његове 

структуре, повезивање и груписање са одговарајућим садржајима из других предметних подручја – граматике, правописа и језичке 

културе и сл.). 



Текстови из допунског дела програма треба да послуже наставнику и при обради наставних јединица из граматике, као и за обраду 

и утврђивање садржаја из језичке културе. Дела која неће обрађивати наставник треба да препоручи ученицима за читање у слободно 

време. 

Нови програм заснован је на уочавању природе и улоге књижевног дела, као и уочавању разлике књижевних и некњижевних 

текстова, односно њиховој већој корелативности. Ученици треба да буду оспособљени да разликују особености књижевног текста 

(фикционалност, конотативност, књижевни поступци, сликовитост, ритмичност и сл.) у односу на денотативност, информативност и 

казивање засновано на чињеницама и подацима у различитим видовима некњижевних текстова. Корелативност је омогућена 

адекватним комбиновањем обавезних и изборних дела. 

Са списка допунског избора наставник бира она дела која ће, уз обавезни део лектире, чинити тематско-мотивске целине. 

Наставник може груписати и повезивати по сродности дела из обавезног и допунског програма на много начина. Могући примери 

фикционалног повезивања наставних јединица могу бити следећи (никако и једини): тема пријатељство: Нушићеви Хајдуци – Твенови 

Доживљаји Тома Сојера/Доживљаји Хаклберија Фина – Кишов Дечак и пас – Раичковићево Велико двориште – Господар лопова К. 

Функе; социјални мотиви и проблеми у одрастању: Кишов Дечак и пас – Цанкарова Десетица – Г. Олујић, Село изнад облака – 

Коларовљев роман Аги и Ема – Глишићева Прва бразда; родољубље: Душан Васиљев, Домовина или Алекса Шантић, Моја отаџбина – 

народне епске песме о Немањићима и Мрњавчевићима; савремено детињство: Трајковићева песма Кад књиге буду у моди – роман Аги и 

Ема – Г. Олујић Црвена жаба; детињство у прошлости: Нушићеви Хајдуци – Твенови Доживљаји Тома Сојера/Доживљаји Хаклберија 

Фина – Миланковићеве Успомене, доживљаји, сазнања – Кишов Дечак и пас – Раичковићево Велико двориште – Ћопићев Поход на 

Мјесец – Глишићева Прва бразда; детињство великих научника и писаца: о Николи Тесли – Миланковићеве Успомене, доживљаји, 

сазнања; љубав према науци и књижевности: Д. Обрадовић, О љубави према науци (по потреби прилагодити узрасту ученика) – 

Алексићеве приче Музика тражи уши или Кога се тиче како живе приче – Миланковићеве Успомене, доживљаји, сазнања – 

Трајковићева песма Кад књиге буду у моди; описивање: Илићево Зимско јутро – Данојлићева Шљива – Андрићеви Мостови – Сребрне 

плесачице Д. Максимовић – Путовање у путопис В. Огњеновић; обрада портрета: Чича Јордан – Миона – хајдуци – хобит Билбо 

Багинс – бака Ема – Том Сојер/Хаклбери Фин – Шипио; хумор и пародија: Еро с онога свијета – Нушићеви Хајдуци – Радовићев 

Капетан Џон Пиплфокс; митологија: митолошке народне лирске песме – Ршумовићева обрада грчких митова у књизи Ујдурме и зврчке 

из античке Грчке; авантуре: Дефоов Робинсон Крусо – проза М. Петровића Аласа о гусарима, пиратима и путовању на „Робинсоново” 

острво – Радовићев Капетан Џон Пиплфокс – Твенови Доживљаји Тома Сојера/Доживљаји Хаклберија Фина. Наведени примери 

показују како се исти текст може повезивати са другима на различите начине, према различитим мотивима или тону приповедања. 

Књижевна дела која су доживела екранизацију (Хајдуци, Аги и Ема, Доживљаји Тома Сојера, Хобит, Робинсон Крусо, Господар 

лопова) могу послужити за компаративну анализу и уочавање разлике између књижевне и филмске (адаптиране, измењене) фабуле и 

израза, чиме ученици могу доћи до закључка о природи два медија и развијати своју медијску писменост. Ученици се могу упутити и 

на друге филмове са сличном тематиком (дечје авантуре или авантуре у фантастичном свету, одрастање усамљеног детета и сл.) и 

додатно повезати обраду једне тематско-мотивске целине. 



Са појединим елементима медијске писмености ученике треба упознати такође кроз корелацију: појам дечји часопис упознати на 

конкретном тексту из часописа по избору (садржај текста треба да буде у вези са лектиром); појам радио упознати уз обраду текста 

Капетан Џон Пиплфокс Душка Радовића. 

Поред корелације међу текстовима, неопходно је да наставник успостави вертикалну корелацију. Наставник мора бити упознат са 

садржајима српског језика претходних разреда ради поштовања принципа поступности и систематичности. 

Наставник, такође, треба да познаје садржаје предмета природа и друштво за 3. и 4. разред (пример: приликом обраде 

преткосовских песама у уводном делу часа или приликом мотивације, ученике треба подсетити на оно што су учили о Немањићима и 

Мрњавчевићима из овог предмета...). 

Хоризонталну корелацију наставник успоставља, пре свега, са наставом историје, ликовне културе, музичке културе, верске 

наставе и грађанског васпитања. 

Увођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова (популарних, информативних), представља 

изузетно сложен наставни задатак. Управо на овом ступњу школовања стичу се основна и врло значајна знања, умења и навике од 

којих ће зависити ученичка књижевна култура, али и естетске компетенције. Ученици треба да разумеју фикционалну природу 

књижевног дела и његову аутономност (односно да праве разлику између лирског субјекта и песника, приповедача и писца), као и 

чињеницу да књижевно дело обликује једну могућу слику стварности. 

При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта. У складу са 

исходима, ученике треба навикавати да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога 

текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова. 

Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес који започиње наставниковим и учениковим припремањем 

(мотивисање ученика за читање, доживљавање и проучавање уметничког текста, читање, локализовање уметничког текста, 

истраживачки припремни задаци) за тумачење дела, своје најпродуктивније видове добија у интерпретацији књижевног дела на 

наставном часу, а у облицима фикционалне примене стечених знања и умења наставља се и после часа: у продуктивним обнављањима 

знања о обрађеном наставном градиву, у поредбеним изучавањима књижевноуметничких дела и истраживачко-интерпретативним 

приступима новим књижевноуметничким остварењима. Средишње етапе процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави јесу 

методолошко и методичко заснивање интерпретације и њено развијање на наставном часу. 

Обрада књижевног дела треба да буде проткана решавањем проблемских питања која су подстакнута текстом и уметничким 

доживљавањем. Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну локализацију, често и 

вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-историјске оквире, као и обавештења о битним садржајима који 

претходе одломку – све су то услови без којих се у бројним случајевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити. 



Приликом тумачења текста ученике треба навикавати да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу подробније доказују 

чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова, 

уз уважавање индивидуалног разумевања смисла књижевног текста и исказивање различитих ставова. 

У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, 

текстовне целине, битни структурни елементи (тема, мотиви, песничке слике, фабула, односно сиже, књижевни ликови, смисао и 

значење текста, мотивациони поступци, композиција), форме приповедања (облици излагања), језичко-стилски поступци и литерарни 

(књижевноуметнички) проблеми. 

Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на претходно читалачко 

искуство. У програму нису наведени појмови и врсте књижевних дела предвиђени за усвајање у претходним разредима првог 

основношколског циклуса, али се очекује ће се наставник наслонити на стечено знање ученика, обновити га и продубити на 

примерима, сходно старијем узрасту. Такав случај је са стилским фигурама (поређењем (компарацијом) и персонификацијом) које се 

усвајају у трећем и четвртом разреду; појму приповедања и облицима казивања у епском књижевном делу (дијалог, монолог, 

описивање)... 

Језичко-стилским изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; полазиће се од изазваних уметничких утисака и 

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

Током обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици откривају што више особина, 

осећања и душевних стања појединих ликова, као и да изражавају своје ставове о поступцима ликова. 

Приликом повезивања књижевних (фикционалних), граничних, односно нефикционалних текстова (путописна и аутобиографска 

проза) и некњижевних текстова (енциклопедије, речници, часописи и сл.), треба реализовати исходе везане за уочавање разлике између 

фикционалне и нефикционалне књижевности (засноване на личном сведочењу и проверљивим подацима), као и књижевног и 

некњижевног текста и упућивати ученика да увиде разлику у књижевном поступку између наведених врста. 

Иако ученик усваја појмове народне и ауторске бајке у претходним разредима, сада треба да буде у стању да детаљније познаје 

одлике народне бајке и њене разлике у односу на ауторску бајку (композиција, (не)постојање стереотипног почетка и завршетка, 

ликови – човек као главни лик народне бајке и животиње и натприродна бића као јунаци ауторске бајке, поремећај равнотеже као узрок 

потраге јунака у народној бајци/потрага за идентитетом и животном срећом у ауторској бајци, коришћење (и измена) мотива народне 

бајке у ауторској бајци), као и у односу на драмску или сценску бајку (адаптација мотива, односно прилагођавање радње драмском 

облику). Такође, ученик треба да уочава разлике у особеностима народне и уметничке новеле на примерима из лектире. Загонетке и 

пословице уводе се у наставу српског језика и књижевности од првог разреда, па се знања о овим врстама обнављају и проширују. Исто 

важи и за причу о животињама и њену дистинкцију у односу на басну – наставник се наслања на знање из првог циклуса образовања, 

обнавља га и проширује. 



Исходи везани за наставну област књижевност засновани су на читању. Kроз читање и тумачење књижевних дела ученик развија 

читалачке компетенције које подразумевају не само истраживачко посматрање и стицање знања о књижевности већ подстичу и 

развијају емоционално и фантазијско уживљавање, имагинацију, естетско доживљавање, богате асоцијативне моћи, уметнички 

сензибилитет, критичко мишљење и изграђују морално просуђивање. Разни облици читања су основни предуслов да ученици у настави  

стичу сазнања и да се успешно уводе у свет књижевног дела. У петом разреду негује се, пре свега, доживљајно читање, а ученици се 

поступно уводе у истраживачко читање (читање према истраживачким задацима, читање из различитих перспектива и сл.) и 

оспособљавају да искажу свој доживљај уметничког дела, увиде елементе од којих је дело сачињено и разумеју њихову улогу у 

изградњи света дела. 

ЈЕЗИК 

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писану комуникацију стандардним (књижевним) српским 

језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на усвајање језичких правила и граматичке норме, већ и на разумевање 

њихове функције и правилну примену у усменом и писменом изражавању. 

Када се у садржајима програма наводе наставне јединице које су ученици већ обрађивали у нижим разредима, подразумева се да се 

степен усвојености и способност примене раније обрађеног градива проверава, а понављање и увежбавање на новим примерима 

претходи обради нових садржаја, чиме се обезбеђује континуитет рада и систематичност у повезивању новог градива са постојећим 

знањима. 

Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских вежбања, односно да наставно градиво није 

усвојено док се добро не увежба. То значи да вежбања морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, примене, обнављања и 

утврђивања знања. 

Граматика 

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава 

не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција (у свакој погодној прилици могу се знања из 

граматике ставити у функцију тумачења текста, како уметничког тако и научнопопуларног). Један од изразито функционалних 

поступака у настави граматике јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу граматике 

приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. Језичке појаве 

не треба наводити нити приказивати као изоловане (нпр. неповезане речи и смисаоно некореспондентне реченице), већ их увек ваља 

контекстуализовати везивањем за говорне ситуације у којима се могу јасно препознати, издвојити и објаснити њихове карактеристике и 

функције. 

Наставни приступ падежима и вежбе усмерене на утврђивање знања о употреби правилних облика именских речи треба повезивати 

с одступањима од књижевног језика, колебањима и типичним грешкама које се јављају у усменом и писменом изражавању ученика. 



Стога се садржај вежбања падежа у настави мора одређивати на основу континуираног праћења језичког испољавања ученика (нпр. 

током дијалога на часу, а такође и на примерима из домаћих и писмених задатака ученика). Тако ће настава језика бити у функцији 

оспособљавања ученика за правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком. 

Обрада предлога не може се сматрати окончаном на једном часу, указивањем на њихову непроменљивост, већ основна знања треба 

поступно проширивати током обраде падежа, и то наводећи најфреквентније примере и њихову типичну употребу. Исто важи и за 

прилоге, чију поделу по значењу треба повезати са прилошким одредбама, а функцију показивати у реченици и у тексту. И 

променљиве врсте речи треба повезивати са њиховим типичним функцијама у реченици да би ученици уочили реч као јединицу на 

морфолошком и синтаксичком нивоу. 

Правопис 

Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања (правописни диктати, исправка грешака у датом тексту, тестови са 

питањима из правописа итд.). У оквиру правописних вежби пожељно је повремено укључити и питања којима се проверава графија 

(писана слова: велико и мало ћириличко Ћ, Ђ; велико и мало латиничко Ђ, велико Г, С, Ш итд.). 

Такође, треба подстицати ученике да сами уочавају и исправљају правописне грешке у СМС комуникацији, као и у различитим 

типовима комуникације путем интернета. 

Поред тога, ученике треба упућивати на служење правописом и правописним речником (школско издање). Пожељно је да 

наставник доноси примерак Правописа на час кад год се обрађују правописне теме (тако би могао појединачно ученицима задавати да 

пронађу реч у правописном речнику и одреде њен правилан облик или правилно писање). 

Oртоепијa 

Наставник стално треба да указује на важност правилног говора, који се негује спровођењем одређених ортоепских вежби. 

Ортоепске вежбе не треба реализовати као посебне наставне јединице, већ уз одговарајуће теме из граматике: нпр. уочавање места 

акцента у речи може се повезати са обрадом и утврђивањем знања о падежима (именице време, раме, теме и сл. у генитиву једнине и 

номинативу множине немају акценат на истом слогу итд.); реченична интонација може се с једне стране повезати са правописом, а са 

друге са синтаксом итд. Уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да препознају, репродукују и усвоје правилно 

акцентован говор, а у местима где се одступа од акценатске норме, да разликују стандардни акценат од свога акцента, тј. од 

дијалекатске акцентуације. 

Неке ортоепске вежбе могу се спроводити и уз одговарајуће теме из књижевности: нпр. артикулација се може вежбати изговарањем 

брзалица, онда када се оне обрађују као део народног стваралаштва; акценат речи, темпо, ритам, реченична интонација и паузе могу се 

вежбати гласним читањем одломака из изборне лектире (по избору наставника или ученика) итд. Као ортоепску вежбу треба 

спроводити и говорење напамет научених одломака у стиху и прози (уз помоћ аудитивних наставних средстава). 



ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Ова наставна област, иако је програмски 

конституисана као посебно подручје, мора се повезивати с обрадом књижевних текстова као репрезентативних образаца изражавања, а 

такође и са наставом граматике и правописа. Исто тако, обрада књижевног текста и рад на граматици и правопису књижевног језика 

мора укључивати и садржаје који доприносе неговању културе усменог и писменог изражавања. 

Језичка култура се негује спровођењем лексичко-семантичких и стилских вежби, које имају за циљ богаћење речника и развијање 

способности и вештине изражавања. Све врсте тих вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у току 

говорних вежби. 

Када су у питању домаћи задаци, препоручује се да се четири задатка пишу ћирилицом, а четири латиницом (наизменично). 

Годишње се ради четири школска писмена задатка – по два у сваком полугодишту (један час за израду задатка и два за анализу и 

писање побољшане верзије састава). Школске писмене задатке требало би писати ћирилицом, а два исправка латиницом. 

Приликом реализације програма предмета српски језик и књижевност наставници треба да користе и савремене технологије (нпр. 

видео-бим, паметну таблу и сл.). Осавремењивање часова може се постићи и коришћењем електронских уџбеника и других наставних 

средстава. 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење и вредновање резултата напредовања ученика је у функцији остваривања исхода, а започиње иницијалном проценом 

достигнутог нивоа знања. Сваки наставни час и свака активност ученика је прилика за формативно оцењивање, односно регистровање 

напретка ученика и упућивање на даље активности. 

Формативно вредновање је саставни део савременог приступа настави и подразумева процену знања, вештина, ставова и понашања, 

као и развијања одговарајуће компетенције током наставе и учења. Резултат оваквог вредновања даје повратну информацију и ученику 

и наставнику о томе које компетенције су усвојене, а које нису, као и о ефикасности одговарајућих метода које је наставник применио 

ради остваривања циља. Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказани и бројчаном оценом. 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања, праћења и вредновања. Важно је да наставник, поред постигнућа 

ученика, континуирано прати и вреднује властити рад. Све што се покаже добрим и ефикасним, наставник ће користити и даље у својој 

наставној пракси, а оно што буде процењено као недовољно делотворно, требало би унапредити. 

 

 



 

Назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 

култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и 

стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном 

наслеђу. 

Разред пети 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

ОБЛАСТ/TEMA 

Комуникативне 

функције  

Број часова ИСХОДИ САДРЖАЈИ  

STARTER UNIT 

Поздрављање и 

представљање себе и 

других и тражење/давање 

основних информација о 

себи и другима у ширем 

друштвеном контексту 

 

 

 

2  

(2 

утврђивање) 

– разуме краће текстове који се 

односе на поздрављање, 

представљање и тражење/давање 

информација личне природе; 

– поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог користећи 

једноставна језичка средства; 

– постави и одговори на 

једноставнија питања личне 

природе; 

– у неколико везаних исказа 

саопшти информације о себи и 

другима; 

 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих, једноставнијих текстова 

који се односе на дате комуникативне ситуације 

(дијалози, наративни текстови, формулари и сл.); 

реаговање на усмени или писани импулс саговорника 

(наставника, вршњака и сл.) и иницирање 

комуникације; усмено и писaно давање информација о 

себи и тражење и давање информација о другима 

(СМС, имејл, формулари, чланске карте, опис 

фотографије и сл.). 

Садржаји 

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

is… Tony is 11. How old are you? I live in (town, city, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

village). Where do you live? I live at number 46 Black 

Street. Мy best friend lives next door. What’s your 

address? What’s your phone number? Have you got/Do 

you have an email address? These are my parents. Their 

names are … I can’t play tennis, but I can do karate. Can 

you play the guitar?My birthday is on the 21st of May. 

When is your birthday? This is Miss May. She’s my 

teacher. This is Mr Crisp. He’s my tennis coach. 

The Present Simple Tense за изражавање сталних радњи. 

Have got/Have за изражавање поседовања. 

Личне заменице у функцији субјекта – I, you … 

Присвојни придеви – my, your… 

Показне заменице – this/these, that/those 

Питања са 

Who/What/Where/When/How(old)… 

Основни бројеви (1–1000). 

Предлози за изражавање места – in, аt… 

Предлози за изражавање времена – in, on, at... 

Употреба неодређеног члана са именицама у једнини. 

Изостављање члана испред назива спортова. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изражавање припадања и 

поседовања 

 

 

 

 

 

 

 

 

– разуме и формулише 

једноставније изразе који се 

односе на поседовање и 

припадност; 

– пита и каже шта неко има/нема и 

чије је нешто; 

Употреба одређеног члана уз називе музичких 

инструмената. 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила 

учтивости; титуле уз презимена особа (Mr, Miss, Mrs, 

Ms, Sir); имена и надимци; начин писања адресе. 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова с исказима 

у којима се говори шта неко има/нема или чије је 

нешто; постављање питања у вези са датом 

комуникативном ситуацијом и одговарање на њих. 

Is this your dog? No, it’s Steve’s dog. Whose house is this? 

It’s Jane and Sally’s house. They’re Jane’s and Sally’s 

bags. These are the children’s toys. That’s my parents’ 

car. This is my blanket. This blanket is mine. This isn’t 

your card. It’s hers. I’ve got/I have a ruler. Have you 

got/Do you have a pen? Sally hasn’t got/doesn’t have an 

umbrella. 

Садржаји 

Саксонски генитив са именицом у једнини и множини 

(правилна и неправилна множина) – my 

friend’s/friends’/children’s books 

Присвојни придеви my, your… 

Присвојне заменице mine, yours… 



 

 

 

 

Have got/Have за изражавање поседовања 

Питања са Whose 

(Интер)културни садржаји: породица и пријатељи; 

однос према својој и туђој имовини. 

UNIT 1-PEOPLE 

Описивање 

карактеристика живих 

бића, предмета, појава и 

места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (3 обрада + 5 

утврђивање) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– разуме једноставнији опис особа, 

биљака, животиња, предмета, 

појaва или места; 

– упореди и опише карактеристике 

живих бића, предмета, појава и 

места, користећи једноставнија 

језичка средства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих описа живих бића, 

предмета, појава и места и њиховог поређења; усмено 

и писано описивање/поређење живих бића, предмета, 

појава и места; израда и презентација пројеката 

(постера, стрипова, ППТ-а, кратких аудио/видео 

записа, радио емисија и слично). 

Садржаји 

Who’s the boy with short fair hair and a black jacket? 

What’s Maria wearing? She’s wearing a nice white T-shirt 

and dark blue jeans. My brother is clever, but lazy. My 

best friend is kind and fiendly. There is/isn’t a 

cinema/hospital in my town. There are two big bookshops 

in my town. What’s this/that over there? It’s a sports 

centre. How far is it? Zebras are white wild animals with 

black and white stripes. A cheetah is a fast, dangerous 

animal. How deep is the Adriatic Sea/the Pacific Ocean? 

How long is the Danube/the Thames River? Layla is 

prettier than Susan. Who’s the best student in your class? 

This car is more expensive than that one. London is larger 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

than Belgrade. About eight million people live there. 

Belgrade is much smaller, but… The Present Simple 

Tense и The Present Continuous Tense за изражавање 

радњи и стања у садашњости 

Глаголи have got, to be за давање описа 

Питања са Who/What/Where/When/Which/How (old, far, 

deep, long…) 

Егзистенцијално There is/are… 

Употреба одређеног члана са именицама које 

означавају лица и предмете који су познати 

саговорнику, као и уз имена река, мора и океана. 

Употреба/изостављање одређеног члана уз имена 

градова и држава. 

Поређење придева (правилно и неправилно поређење). 

(Интер)културни садржаји: географске карактеристике 

Велике Британије; биљни и животињски свет. 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова у вези са 

специфичнијим просторним односима и величинама; 

усмено и писано размењивање информација у вези са 

просторним односима и величинама; усмено и писано 

описивање просторних односа и величина. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Исказивање просторних 

односа и величина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– разуме једноставнија питања и 

одговори на њих; 

– разуме обавештења о простору и 

величинама; 

– опише специфичније просторне 

односе и величине једноставним, 

везаним исказима; 

Садржаји 

Which room is it in? Where’s the library? 

It’s on the left/right. Is the sofa by the door? What’s next 

to/near the table? Where are the (books)? They’re on the 

top/bottom shelf. It’s in front of/behind the wardrobe. 

Where do you do your homework? Where is she? She’s at 

the supermarket/in/at the park… The bakery is between the 

school and the supermarket. How wide/long/deep is the 

river? It’s 45 metres wide/2 kilomеtrеs long. An elephant 

is bigger than a hippo. The Blue whale is the biggest 

animal in the world. What is the largest room in your 

house/flat? The room above/below. My town is in the 

north-east of Serbia. 

Предлози за изражавање положаја и просторних 

односа – in front of, behind, between, opposite... 

Питања са What/Where/Which/How (far, deep, long…) 

Поређење придева (правилно и неправилно поређење). 

Употреба одређеног члана са суперлативом придева. 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан 

изглед школског и стамбеног простора; локалне мерне 

јединице (инч, стопа…); природа. 



UNIT 2- IT’S YOUR LIFE 

Описивање и честитање 

празника, рођендана и 

значајних догађаја, 

честитање на успеху и 

изражавање жаљења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 (3 обрада + 6 

утврђивање) 

разуме честитку и одговори на њу; 

– упути пригодну честитку; 

– разуме и, примењујући 

једноставнија језичка средства, 

опише начин прославе рођендана, 

празника и важних догађаја; 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима 

се описују и честитају празници, рођендани и значајни 

догађаји; описивање празника, рођендана и значајних 

догађаја; реаговање на упућену честитку у усменом и 

писаном облику; упућивање пригодних честитки у 

усменом и писаном облику; израда и презентација 

пројеката у вези са прославом празника, рођендана и 

значајних догађаја. 

Садржаји 

Children in Britain usually have their birthday parties at 

home. Everybody sings Happy Birthday! In Britain, people 

open their presents on Christmas Day. On Easter Sunday 

children often hunt for eggs. Happy Valentine’s Day! Same 

to you! Roses are red, violets are blue, my heart is full of 

love for you. In my country we celebrate a lot of different 

festivals, but my favourite is... Good luck! 

Congratulations! Well done! Lucky you! I’m so happy for 

you! I’m sorry to hear that/about that! It’s a pity! 

The Present Simple Tense за изражавање уобичајених 

радњи. 

Изостављање члана испред назива празника. 

Изостављање члана испред именица употребљених у 

општем смислу. 

(Интер)културни садржаји: значајни празници и 

догађаји и начин обележавања/прославе; честитање. 



UNIT 3 - SCHOOLDAYS 

Изражавање молби, 

захтева, обавештења, 

извињења, и захвалности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (3 обрада + 5 

утврђивање) 

– разуме и једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих; 

– упути једноставне молбе и 

захтеве; 

– затражи и пружи кратко 

обавештење; 

– захвали и извине се на 

једноставан начин; 

– саопшти кратку поруку 

(телефонски разговор, дијалог 

уживо, СМС, писмо, имејл) којом 

се захваљује; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се 

тражи/нуди помоћ, услуга, обавештење или се 

изражава жеља, извињење, захвалност; усмено и 

писано тражење и давање обавештења, упућивање 

молбе за помоћ/услугу и реаговање на њу, изражавање 

жеља, извињења и захвалности. 

Садржаји 

Can I help you? It’s OK, I can do it. May I ask a question? 

Sure. What do you want? Do you want an orange? Yes, 

please. No, thank you. Can you pass me an orange, 

please? Of course, here you are. Thank you very much/so 

much. I want an apple. Can I have this one? Anything 

else? Can I borrow your pen? Sorry, you can’t. I want to 

go home. Can we buy lemonade there? No, we can’t. Оh 

no. I’m sorry. When does the movie start? It starts at 8. 

Модални глаголи за изражавање молбе и захтева –

can/could/may. 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве 

комуникације. 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање текстова који садрже једноставнија 

упутства (нпр. за компјутерску или обичну игру, 

употребу апарата, рецепт за прављење јела и сл.) са 

визуелном подршком и без ње; усмено и писано 



 

 

Разумевање и давање 

упутстава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– разуме и следи једноставнија 

упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног 

живота (правила игре, рецепт за 

припремање неког јела и сл.) са 

визуелном подршком без ње; 

– да једноставна упутства (нпр. 

може да опише како се нешто 

користи/прави, напише рецепт и 

сл.); 

 

 

 

– разуме и реагује на једноставније 

забране, своје и туђе обавезе; 

– размени једноставније 

информације које се односе на 

забране и правила понашања у 

школи и на јавном месту (у 

превозном средству, спортском 

центру, биоскопу, зоолошком врту 

и сл.) као и на своје и туђе обавезе; 

– представи правила понашања, 

забране и листу својих и туђих 

обавеза користећи одговарајућа 

језичка средства; 

давање упутстава. 

Садржаји 

Drag (the word) and drop it in the correct place. Throw 

the dice. Move your token… Press the button and wait. 

Insert the coin in the slot. Peel the onions and chop them. 

Put the saucepan on the stove. 

Императив 

Личне заменице у функцији објекта – me, her, him… 

(Интер)културни садржаји: традиционалне/омиљене 

врсте јела. 

 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање исказа у вези са забранама, 

правилима понашања и обавезама; постављање питања 

у вези са забранама, правилима понашања и обавезама 

и одговарање на њих; усмено и писано саопштавање 

забрана, правила понашања и обавеза (нпр. креирање 

постера са правилима понашања, списка обавеза и сл.). 

Садржаји 

Remember to bring your membership card. You can’t sit 

here, the seat isn’t free. Can you use your phone in class? 



Изрицање дозвола, 

забрана, правила 

понашања и обавеза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– разуме и реагује на свакодневне 

изразе у вези са непосредним и 

конкретним потребама, осетима и 

осећањима; 

– изрази, основне потребе, осете и 

осећања једноставнијим језичким 

средствима; 

No, we can’t. You mustn’t use your phone in class. You 

must write in ink. Do you have to wear uniforms at school? 

They have to/don’t have to wear uniforms at school. I must 

study today. I have to feed our dog every morning. I 

must/have to go now. 

Модални глаголи за изражавање дозволе, забране, 

правила понашања и обавезе – can/can’t, must/mustn’t 

(Not) Have to за изражавање обавезе и одсуства обавезе 

(Интер)културни садржаји: понашање на јавним 

местима; значење знакова и симбола. 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање исказа у вези са потребама, 

осетима и осећањима; усмено и писано договарање у 

вези са задовољавањем потреба; 

предлагање решења у вези са осетима и потребама; 

усмено и писано исказивање, својих осећања и 

реаговање на туђа. 

Садржаји 

I’m hot/cold/hungry/thirsty… Take off/Put on your coat. 

Why don’t you take a sndwich/a glass of water? Do you 

want some juice/biscuits too? Yes, please. Would you like 

some fruit? I’m tired. What shall we do? Why don’t we 

stop and take some rest? How about going home? I’m 



 

 

 

Исказивање потреба, осета 

и осећања 

 

 

 

 

happy to see you. I’m glad/sorry to hear that. Oh dear! It’s 

a pity! 

The Present Simple Tense (be, want) 

Императив 

Why don’t we/you + инфинитивна основа глагола 

How about + глаголска именица 

Would like + именица/инфинитив глагола 

(Интер)културни садржаји: мимика и гестикулација; 

употреба емотикона. 

UNIT 4 -FOOD 

Изражавање количине, 

бројева и цена 

10 (3 обрада + 

7 утврђивање) 

– разуме једноставније изразе који 

се односе на количину нечега; 

– пита и каже колико нечега 

има/нема, користећи једноставнија 

језичка средства; 

– на једноставан начин затражи 

артикле у продавници 

једноставним изразима за 

количину, наручи јело и/или пиће 

у ресторану и пита/каже/израчуна 

колико нешто кошта; 

– састави списак за куповину – 

намирнице и количина намирница 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова који 

говоре о количини нечега; постављање питања у вези с 

количином и одговарање на њих, усмено и писано; 

слушање и читање текстова на теме поруџбине у 

ресторану, куповине, играње улога (у ресторану, у 

продавници, у кухињи…); писање списка за куповину; 

записивање и рачунање цена. 

Садржаји 

How many people are there in the park? There are two 

men/women and three children in the park. How much 

milk does he need? Is there any butter in the fridge? No, 

there isn’t any butter, but there’s some margarine. I 



(две векне хлеба, пакет тестенине, 

три конзерве туњевине и сл.); 

– изрази количину у мерама – 100 

gr шећера, 300 gr брашна и сл. 

haven’t got any food for you. I’ve got some 

lemonade/strawberries. There isn’t much fruitin the bowl. 

There aren’t many biscuits left in the cupboard. There are 

a lot of spoons and forks and some/six knives on the table. 

I need a hundred grams of sugar (100 g)/a bottle of (fizzy) 

water/2 kilos of potatoes. Can I have a sandwich and a 

glass of juice please? That’s £7.80. Shopping list: a packet 

of butter, two loaves of bread, three pots of yoghurt, a 

bunch of bananas… 

Основни бројеви до 1000. 

Правилна множина именица. 

Множина именица које се завршавају на -y, -f/fe: 

strawberries, shelves, knives... 

Множина именица које се завршавају на -o: kilos, 

potatoes… 

Синкретизам једнине и множине: sheep, fish... 

Најчешћи облици неправилне множине (men, women, 

children, people, feet, teeth, mice....) 

Бројиве и небројиве именице – pounds, money... 

Детерминатори – some, any, no. 

Квантификатори – much, many, a lot of. 

Питања са How much/many. 

(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; 

локална мерна јединица за тежину (фунта); валута, 

намирнице и производи специфични за циљну 

културу. 
 

 



UNIT 5 – ANIMAL 

WORLD 

Описивање догађаја и 

способности у 

садашњости 

8 (3 обрада + 5 

утврђивање) 

– разуме једноставније текстове у 

којима се описују сталне, 

уобичајене и тренутне радње и 

способности; 

– размени информације које се 

односе на дату комуникативну 

ситуацију; 

– опише сталне, уобичајене и 

тренутне догађаје/активности и 

способности користећи неколико 

везаних исказа; 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање описа и размењивање исказа у вези 

са сталним, уобичајеним и тренутним 

догађајима/активностима и способностима; усмено и 

писано описивање сталних, уобичајених и тренутних 

догађаја/активности и способности (разговор уживо 

или путем телефона, разгледница, СМС порука, имејл 

и сл.). 

Садржаји 

I live in a flat on the first floor. What do you usually do on 

Sundays? Do you live in a house or in a flat? My sister 

doesn’t go to school. What time do you go to bed/does she 

get up? He never tidies his room. I can clean my dad’s car. 

When do Americans celebrate Halloween? When does 

winter start? Where do penguins live? What are you doing 

at the moment? I’m feeding my cat. We’re going on a 

school trip today. They’re having dinner now. I normally 

go to school by bus, but today I’m going on foot. I’m doing 

my homework. I always do it after dinner. I can speak 

three languages, but now I’m speaking English. I am good 

at maths. 

The Present Simple Tense за изражавање уобичајених и 

сталних радњи 

The Present Continuous Tense за изражавање тренутних 

и привремених радњи 

Модални глагол can за изражавање способности 



Прилози за учесталост – usually, often… 

Предлози за изражавање правца кретања – to, from... 

Предлози за описивање начина кретања – by (car), on 

(foot)... 

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у 

школи – наставне и ваннаставне активности; распусти 

и путовања. 

UNIT 6 – CITY LIFE 

Описивање догађаја и 

способности у прошлости 

9 (3 обрада + 6 

утврђивање) 

– разуме краће текстове у којима 

се описују догађаји и способности 

у прошлости; 

– размени информације у вези са 

догађајима и способностима у 

прошлости; 

– опише у неколико краћих, 

везаних исказа догађај у 

прошлости; 

– опише неки историјски догађај, 

историјску личност и сл.; 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање описа и усмено и писано 

размењивање исказа у вези са 

догађајима/активностима и способностима у 

прошлости; 

усмено и писано описивање догађаја/активности и 

способности у прошлости; израда и презентација 

пројеката о историјским догађајима, личностима и сл. 

Садржаји 

Where were you at eight o’clock last Saturday? I was at 

home. What was on TV last night? What time was it on? I 

watched/didn’t watch TV last night. I played volleyball on 

Monday. What did you do? We went to Paris in July. We 

travelled by plane. Where did you spend 

your summer holiday? How did you travel? I lost my 



passport yesterday. Did you have a good time on holiday? 

Yes, we did./No, we didn’t. I could swim when I was five. I 

couldn’t ski last year. 

The Past Simple Tense правилних и најчешћих 

неправилних глагола 

Модални глагол could за изражавање способности у 

прошлости 

(Интер)културни садржаји: историјски догађаји, 

епохална открића; важније личности из прошлости 

(историјска личност, писац, 

UNIT 7 - SPORT 

Изражавање 

интересовања, допадања и 

недопадања 

11 (3 обрада + 

8 утврђивање) 

– разуме и реагује на једноставније 

исказе који се односе на 

описивање интересовања, хобија и 

изражавање допадања и 

недопадања; 

– опише своја и туђа интересовања 

и хобије и изрази допадање и 

недопадање уз једноставно 

образложење; 

Jезичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са 

нечијим интересовањима, хобијима и стварима које 

воли/не воли, које му/joj се свиђају/не свиђају; 

размена информација о својим и туђим 

интересовањима, хобијима, допадању и недопадању 

(телефонски разговор, интервју, обичан разговор са 

пријатељима у школи и сл.); 

усмено и писано описивање интересовања, допадања и 

недопадања (писање имејла о личним интересовањима, 

хобијима, допадању и недопадању, листе ствари које 

му/joj се свиђају/не свиђају и сл.); истраживачке 

пројектне активности (нпр. колики број ученика у 

одељењу воли/не воли пливање, скијање, тенис и сл.) 



графичко приказивање и тумачење резултата. 

Садржаји 

I’m interested in (swimming). What (sports) are you 

interested in? My hobby is (collecting bagdes). What’s 

your hobby?I love swimming because I’m good at it. I 

don’t like skiing. I’m bad at it. What do you like doing? 

Peter dosen’t like football. Sally is crazy about dancing. 

My favourite sport is tennis. What’s your favourite sport? 

What are your hobbies and interests? Fifteen out of thirty 

people like tennis – eight boys and seven girls. 

Придевско-предлошке фразе – interested in, good/bad 

at, crazy about… 

Глаголи like/love/hate + глаголска именица 

Питања са What, Who, Why … 

(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији, 

забава, разонода, спорт и рекреација; уметност 

(књижевност за младе, стрип, музика, филм). 

UNIT 8 - HOLIDAYS 

Исказивање жеља, 

планова и намера 

 

 

7 (3 обрада + 4 

утврђивање) 

– разуме жеље планове и намере и 

реагује на њих; 

– размени једноставне исказе у 

вези са својим и туђим жељама, 

плановима и намерама; 

– саопшти шта он/она или неко 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање краћих текстова у вези са жељама, 

плановима и намерама; усмено и писано договарање о 

жељама, плановима и намерама (телефонски разговор, 

разговор уживо, СМС, имејл и сл.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

други жели, планира, намерава; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– разуме једноставније предлоге и 

одговори на њих; 

– упути једноставан предлог; 

– пружи одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање; 

Садржаји 

I would like/want to be a doctor when I grow up. He would 

like a new mobile phone/to go out with his friends. I’m 

going to do my homework in the afternoon. What are you 

going to do this afternoon? Мy parents are going to visit 

their friends this evening, so I’m going to play all my 

favourite computer games. Оh! Are you? 

The Present Simple Tense (want) 

Would like + именица/инфинитив глагола. 

Going to за изражавање будућих планова. 

Употреба неодређеног члана уз називе занимања. 

(Интер)културни садржаји: свакодневни живот и 

разонода; породични односи. 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставниjих текстова који 

садрже предлоге; 

усмено и писано преговарање и договарање око 

предлога и учешћа у заједничкој активности; писање 

позивнице за прославу/журку или имејла/СМС-а којим 

се уговара заједничка активност; прихватање/одбијање 

предлога, усмено или писано, уз поштовање основних 

норми учтивости и давање одговарајућег 



 

Позив и реаговање на 

позив за учешће у 

заједничкој активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оправдања/изговора. 

Садржаји 

I think we can go out this afternoon. Why not? Let’s do it. 

Sorry. I can’t. I must do my homework. Sorry, I think that’s 

boring. Let’s do something else. How about going to the 

cinema? Great. What time? See you then. 

Let’s make pancakes. That’s a good idea. What shall we 

do? Let’s play Monopoly. Why don’t we meet at the sports 

centre? What time? Half past two. Fine. I’ll see you at the 

sports centre at half past two. 

Would you like to come to my birthday party on Sunday? 

I’m sorry, but I can’t make it. I’d love to, thanks. 

Императив 

How about + глаголска именица 

Why don’t we + инфинитивна основа глагола 

Would you like + инфинитив глагола 

Модални глаголи за изражавање предлога – 

can/could/shall 

Глагол will за изражавање одлука 

(Интер)културни садржаји: прикладно позивање и 

прихватање/одбијање позива. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изражавање мишљења 

(слагања и неслагања) 

 

 

 

 

 

 

 

 

– разуме и формулише 

једноставније исказе којима се 

тражи мишљење, изражава 

слагање/неслагање; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са 

тражењем мишљења и изражавањем 

слагања/неслагања; усмено и писано тражење 

мишљења и изражавање слагања и неслагања. 

Садржаји 

What do you think of/about…? How do you like it? Please 

tell me about… Do you agree with (me)? I think/feel it’s 

OK/Okay. You’re right/wrong! That’s true. Exactly. Tht’s 

not true. I’m not sure. I like/don’t like it because it’s 

boring. 

The Present Simple Tense (think, like, agree…) 

Питања са What, Why, How … 

(Интер)културни садржаји: поштовање основних 

норми учтивости у комуникацији са вршњацима и 

одраслима. 

 

 

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са 

хронолошким временом, метеоролошким приликама и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког) 

 

 

 

 

 

 

– разуме, тражи и даје 

једноставнија обавештења о 

хронолошком времену и 

метеоролошким приликама у 

ширем комуникативном 

контексту; 

– опише дневни/недељни распоред 

активности; 

– опише метеоролошке прилике и 

климатске услове у својој земљи и 

једној од земаља циљне културе 

једноставним језичким 

средствима; 

климатским условима; 

усмено и писано тражење и давање информација о 

времену дешавања неке активности, метеоролошким 

приликама и климатским условима у ширем 

комуникативном контексту; израда и презентација 

пројеката (нпр. о часовним зонама, упоређивање 

климатских услова у својој земљи са климатским 

условима једне од земаља циљне културе и сл.). 

Садржаји 

What time is it? It’s five o’clock. It is half past six. It’s (а) 

quarter to/past seven. It’s ten past/to eleven. When do your 

lessons start? At (а) quarter to nine. When do you have 

your dance classes? On Monday and Wednesday. I was 

born in January/on the first of January/January the first.. 

…on Christmas/Easter Day… Columbus discovered 

America in 1492/in the 15
th

 century. What is the weather 

like? It’s cold/sunny... The wind is blowing. What was the 

weather like yesterday? It was foggy/cloudy/windy… It 

didn’t rain, it snowed. It is usually warm in spring/hot in 

summer/freezing in winter. It’s wetter in the west than in 

the east. It is much drier in Australia than in Serbia. 

The Present Simple Tense за изражавање утврђених 

програма, планова и распореда (ред вожње, 

ТВ/биоскопски програм и сл.) и уобичајених радњи. 

The Present Continuous Tense за изражавање тренутних 

и привремених радњи 



The Past Simple Tense 

Предлози за изражавање времена – in, on, at, to, past, 

after... 

Питања са When, What (time/day)… 

Редни бројеви до 100. 

(Интер)културни садржаји: климатски услови у 

Великој Британији; разлика у часовној зони (Београд–

Лондон). 

 

 

 

Начин остваривања садржаја: 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога 

наставника је да контекстуализује програм према потребама конкретног одељења имајући у виду састав одељења и карактеристике 

ученика, уџбенике и друге наставне материјале, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и ресурсе и 

могућности локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода, садржаја и препоручених језичких активности у 

комуникативним ситуацијама наставник креира свој годишњи (глобални) план рада на основу кога ће касније развити оперативне 

планове. Исходи дефинисани по областима, тј. комуникативним функцијама, усмеравају наставника да операционализује исходе на 

нивоу једне или више наставних јединица. Наставник за сваку област има дефинисане исходе и од њега се очекује да за сваку наставну 

јединицу, у фази планирања и припреме часа, дефинише исходе имајући у виду ниво постигнућа ученика. То значи да исходе треба 

класификовати од оних које би сви ученици требало да достигну, преко оних које остварује већина па до оних које достиже мањи број 

ученика са високим степеном постигнућа. 



При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за већину 

исхода потребно више времена, различитих активности и начина рада. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у виду 

да је уџбеник наставно средство које не одређује садржаје предмета и зато се садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са 

предвиђеним исходима. С обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на друге изворе 

информисања и стицања знања и вештина. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који указују на то шта је 

ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ наставника постепено води од комуникативне функције као 

области, преко активности које у настави оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, 

јавном или образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и 

примењују следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној 

атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће 

елементе; 

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 

– са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван 

ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, 

дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима 

са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без 

детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на 

основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће категорије: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 



– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки 

рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 

Технике/активности 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности које не би требало да трају дуже од 15 минута. 

Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, пиши, повежи, одреди али и 

активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.). 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.). 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, допунити информације, 

селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.). 

Игре примерене узрасту. 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...). 

Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих активности, извештај/дневник са путовања, 

рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

– уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...); 



– препознавање везе између група слова и гласова; 

– одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

– извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

– повезивање гласова и групе слова; 

– замењивање речи цртежом или сликом; 

– проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и слично); 

– повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

– попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и разгледница; 

– писање краћих текстова. 

Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА 

С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких вештина, важно је да се оне у настави страних језика перманентно и 

истовремено увежбавају. Само тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим циљем. 

Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина. 

Слушање 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног значења усменог текста; поред способности да 

разазнаје фонолошке и лексичке јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање ученик треба да 

поседује и следеће компетенције: 

– дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука), 

– референцијалну (о темама о којима је реч) и 

– социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања одређених говорних функција и др.). 



Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: 

– од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне обраде, 

– од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, 

– од особина онога ко говори, 

– од намера с којима говори, 

– од контекста и околности – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумевање остварују, 

– од карактеристика и врсте текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је, стога, на 

више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање сматрају се они усмени текстови који су праћени 

визуелним елементима због обиља контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, остављајући пажњи 

могућност да се усредсреди на друге појединости); 

– дужина усменог текста; 

– брзина говора; 

– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора; 

– познавање теме; 

– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

Читање 

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том приликом читалац прима и обрађује 

тј. декодира писани текст једног или више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређене 

факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике 

текста који се чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања: 

– читање ради усмеравања; 

– читање ради информисаности; 



– читање ради праћења упутстава; 

– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели: 

– глобалну информацију; 

– посебну информацију, 

– потпуну информацију; 

– скривено значење одређене поруке. 

Писање 

Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и 

изрази ставове, као и да резимира садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води белешке, 

сачини презентације и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа комуникативне 

компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од простијег ка 

сложенијем. Сваки виши језички ниво подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која садржи 

сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је 

прогресија на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и разни аспекти из друштвено-културног 

контекста, као и теме у вези са различитим наставним предметима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, личне белешке); 

– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне аспекте као што су описивање људи 

и догађаја у различитим временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у приватном, јавном и 

образовном домен); 

– степен самосталности ученика (од вођеног/усмераваног писања, у коме се ученицима олакшава писање конкретним задацима и 

упутствима, до самосталног писања). 

Говор 



Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији монолошкогизлагања, при 

чему говорник саопштава, обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији интеракције, када се 

размењују информације између два или више саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

– јавно обраћање (саопштења, давање упутстава и информација); 

– излагање пред публиком (предавања, презентације, репортаже, извештавање и коментари о неким догађајима и сл.) 

– Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 

– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др. 

– реализацијом увежбане улоге или певањем. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних стратегија, као и когнитивних и 

дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или 

заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што успешнијег остваривања интеракције. Интеракција 

се може реализовати кроз низ активности, на пример: 

– размену информација, 

– спонтану конверзацију, 

– неформалну или формалну дискусију, дебату, 

– интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Социокултурна компетенција и медијација 

Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања (компетенција) која се примењују у низу језичких 

активности у два основна језичка медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности (разумевање говора, 

говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, представљају веома сложене категорије које су присутне у свим 

аспектима наставног процеса и процеса учења. 

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између културних и 

комуникативних модела сопствене говорне заједнице и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у зависности од нивоа општих 

језичких компетенција, крећу од познавања основних комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни функционални 

стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих домена језичке употребе (приватни, јавни и образовни), 



паралингвистичких елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања потребна су за компетентну, 

успешну комуникацију у конкретним комуникативним активностима на циљном језику. 

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 

другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно говорних заједница, у којима се ученик креће. 

Интеркултурна компетенција такође подразумева и развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и колективним 

карактеристикама говорника других језика, припадника других култура које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, 

то јест, развој интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и развијање способности за интегрисање 

интеркултурних искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење, већ функционише као посредник између 

особа које нису у стању да се директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање и резимирање 

текста и превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као 

техника за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом. Превођење подразумева развој знања и 

вештина коришћења помоћних средстава (речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност изналажења 

структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на који се преводи. 

Упутство за тумачење граматичких садржаја 

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од предуслова овладавања 

страним језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, 

изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог 

изграђивању и унапређивању културе говора. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (функционални приступ). У процесу наставе страног језика у што 

већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз 

разноврсне моделе, применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити томе да се граматика усваја и рецептивно и 

продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, читање, говор и писање, као и превођење), на свим нивоима учења 

страног језика, према јасно утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе страних језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за живе језике за сваки језички ниво који 

подразумева прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка 

продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем 

претходно усвојених елемената надограђују се сложеније граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке 

структуре које ће циклично понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. 



Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са 

статусом језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се 

друге усвајају продуктивно. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и 

вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно унапређивао наставни процес. 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године како би наставници могли 

да планирају наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује 

формативним и сумативним вредновањем. Док се код формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим 

инструментима (дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем 

(писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају 

одређеног временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно вредновање није само праћење ученичких 

постигнућа, већ и праћење начина рада и средство које омогућава наставнику да у току наставног процеса мења и унапређује процес 

рада. Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се оно спроводи не разликује од 

уобичајених активности на часу јер се и оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим 

активностима које стварају стрес код ученика и не дају праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да се 

обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање 

мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да 

допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности 

неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, 

слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на 

часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и 

оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које су примењиване 

на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква правила и организација процеса вредновања и оцењивања 

омогућавају позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију на релацији 

ученик – наставник, као и ученик – ученик. 

 

 

 



Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ 

Циљ наставе и учења ликовне културе је да ученик развија визуелно опажање, стваралачко мишљење и естетске 

критеријуме како би био оспособљен за визуелну комуникацију и креативно решавање проблема, као и 

одговоран однос према наслеђу визуелне културе свог и других народа.. 

Разред пети 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

ОБЛАСТ/TEMA  Број часова ИСХОДИ САДРЖАЈИ  

 

 

 

 

 

РИТАМ 

 

- Формирање појма о 

слободном ликовном 

компоновању  

- Навести ученике да 

користе различите 

технике у ликовном 

изразу 

14 (7 обрада 

+ 7 

утврђивање) 

- опише ритам који уочава у 

природи, окружењу и уметничким 

делима 

- пореди утисак који на њега/њу 

остављају различите врсте ритма 

- гради правилан, неправилан и 

слободан визуелни ритам, спонтано 

или с одређеном намером 

- користи, у сарадњи са другима, 

одабране садржаје као подстицај за 

стварање оригиналног визуелног 

ритма 

- разматра, у групи, како је учио/ла 

о визуелном ритму и где та знања 

може применити 

- направи, самостално, 

Поступци за безбедно и одговорно коришћење и 

одржавање прибора и радне површине. Материјал из 

природе, вештачки материјал, материјал за рециклажу, 

рециклирани материјал, импровизовани прибор, школски 

прибор и материјал; Спонтани ритам (ритам линија, 

облика, мрља); Ритам у природи – смена дана и 

обданице, смена годишњих доба, таласи, падавине..; 

Ритам у простору – распоред тродимензионалних облика 

у природи, у ближем и даљем окружењу;  Ритам у 

структури (грађи) облика. Ритам у текстури природних и 

вештачких материјала (шаре и дезени); Врсте ритма – 

правилан и неправилан ритам. Функције ритма – 

понављање боја, линија и/или облика да би се постигла 

динамичност (живост) или ред. Утисак који различите 

врсте ритма остављају на посматрача. Субјективни 

утисак кретања и оптичка илузија кретања; Ритам као 

принцип компоновања у делима визуелне уметности; 

Ритам у другим врстама уметности; Различити ритмови 

као подстицај за стваралачки рад – звуци из природе и 



импровизовани прибор од 

одабраног материјала 

- искаже своје мишљење о томе 

зашто људи стварају уметност 

окружења, музика, кретање у природи и окружењу, 

плес...; Примена визуелног ритма у свакодневном 

животу; Наслеђе визуелне културе – значај 

праисторијског наслеђа визуелне културе на простору 

Србије и у свету. 

 

 

 

ЛИНИЈА 

 

 

- Развијање сопсобности 

ученика за опажање 

различитих квалитета 

линије и мноштва 

различитости њене 

употребе 

24 (11 обрада 

+ 13 

утврђивање) 

- опише линије које уочава у 

природи, окружењу и уметничким 

делима 

- пореди утисак који на њега/њу 

остављају различите врсте линија 

- гради линије различитих 

вредности 

Комбинујући материјал, угао и 

притисак прибора/материјала 

- користи одабране садржаје као 

подстицај за стварање оригиналних 

цртежа 

- црта разноврсним прибором и 

материјалом изражавајући замисли, 

машту,утиске и памћење опаженог 

- разматра, у групи, како је учио/ла 

о изражајним својствима линија и 

где се та знања примењују 

Врсте линија и изражајна својства линија. Линије у 

природи и окружењу.  

Колаж – изражајност контурних линија насталих 

сечењем и цепањем. 

Контурна Линија - као ивица тродимензионалних 

облика; Импровизовани прибор, материјал из природе, 

школски прибор, професионални прибор. Поступци за 

безбедно и одговорно коришћење и одржавање прибора 

и радне површине. Изражајна својства линија у односу на 

прибор, материјал, притисак и угао под којим се држи 

прибор/материјал;  

Савремена средства за цртање – дигитална табла и 

оловка за цртање, 3Д оловка, дигитална четка, 

апликативни програми за цртање... Својства линије у 

апликативном програму за цртање. Цртање светлом; 

Врсте цртежа – уметнички цртеж, аматерски цртеж, дечји 

цртеж, схематски цртеж, технички цртеж, научне 

илустрације... Врсте уметничког цртежа – скица, студија, 

илустрација, стрип, карикатура, графити... Занимања у 

којима је неопходна вештина слободоручног цртања; 

Грађење цртежа додавањем и одузимањем линија. 



- искаже своје мишљење о томе 

како је развој цивилизације утицао 

на развој уметности 

Лавирани цртеж.  

Линеарни цртеж –цртање четкицама различитих 

ширина, импровизованим прибором, материјалом из 

природе и материјалом за рециклажу. 

Цртеж у боји– разлика између слике и цртежа у боји; 

Текстура (ликовни елемент) – грађење текстуре 

линијама. Ритам линија; Различити садржаји као 

подстицај за стваралачки рад (облици из природе и 

окружења, звуци из природе и окружења, музика, 

кретање у природи и окружењу, текст, писмо...); Читање 

(декодирање) цртежа, стрипа, карикатуре, графита, 

рекламних порука...;  

Наслеђе визуелне културе – значај наслеђа визуелне 

културе првих цивилизација. начин живота. 

 

 

ОБЛИК 

 

- Упутити ученике на 

уочавање различитих 

облика из природе и 

околине 

26 (14 обрада 

+ 12 

утврђивање) 

 

 

- пореди облике из природе, 

окружења и уметничких дела 

према задатим условима 

- гради апстрактне и/или 

фантастичне облике користећи 

одабране садржаје као подстицај за 

Дводимензионални и тродимензионални облици.  

Правилни геометријски облици (геометријске фигуре и 

тела). Правилни облици у природи и у визуелној 

уметности. 

Неправилни облици - вођење неправилних облика на 

геометријске; Својства облика. Величина облика. Боја 

облика. Реална и имагинарна функција облика. 

Карактеристични детаљи и својства по којима је облик 

препознатљив. Опажање облика посматрањем са свих 

страна. Стилизовање облика; Распоред облика у 



- Развијање осетљивости 

ученика за ликовне и 

визуелне вредности, које 

се стичу у настави, а 

примењују у раду и 

животу 

- Оспособљава ње 

ученика за ликовно 

изражавање у стварању 

колажа и светлинских 

објеката 

стваралачки рад 

- наслика реалне облике у простору 

самостално мешајући боје да би 

добио/ла жељени тон 

- обликује препознатљиве 

тродимензионалне облике 

одабраним материјалом и 

поступком 

- преобликује предмет за 

рециклажу дајући му нову 

употребну вредност 

простору и дејство на посматрача. Ритам облика. 

Поступци приказивањатродимензионалних облика на 

дводимензионалној подлози – сенчење мрљама, бојом, 

линијама, тачкама. Приказивање положаја облика у 

равни – линија хоризонта, планови и величина облика у 

односу на растојање од посматрача, преклапање, 

прожимање, додиривање; Грађење реалних 

дводимензионалних и тродимензионалних облика. 

Превођење реалних облика у апстрактне одузимањем 

карактеристичних детаља. Превођење реалних облика у 

фантастичне додавањем неочекиваних детаља. Грађење 

имагинарних и апстрактних облика на основу једне, две и 

три информације; Светлост као услов за опажање облика. 

Луминообјекти. ЛЕД технологија у савременој 

уметности. Обликовање простора светлом; Орнамент и 

орнаментика. Функција орнамента. Симетрија. Ритам 

линија, боја и облика;  

Наслеђе визуелне културе – наслеђе етно културе. 

Значајни римски споменици на тлу Србије 

 

ВИЗУЕЛНО 

СПОЗНАВАЊЕ 

 

- Развој способности 

ученика за визуелно 

8 (4 обрада + 

4 

утврђивање) 

- поредиразличитеначине 

комуницирањаод праисторије 

доданас 

- примени знања оритму, линији, 

облику иматеријалу да 

биобликовао/лаубедљиву поруку 

- изрази исту порукуписаном, 

Различите врсте комуникације одпраисторије до данас; 

Невербална комуникација – читањеинформација; израз 

лица икарактеристичан положај тела;Читање визуелних 

информација(декодирање). Визуелно изражавање; 

Наслеђе визуелне културе – значај наслеђаза туризам и 

за познавање сопственогпорекла. 



памћење и повезивање 

опажених информација 

као основе за увођење у 

визуелно мишљење 

 

вербалном,невербалном 

ивизуелномкомуникацијом 

- тумачиједноставневизуелне 

информације 

- објасни зашто јенаслеђе културе 

важно 

 

    

 

Начин остваривања садржаја: 

Основна карактеристика наставног предмета ликовна култура је усмереност на целокупан развој ученика, а посебно на развој 

визуелног опажања и креативности. Наставник креира наставу која омогућава развој опажања детаља и целине, способност 

самосталног повезивања опаженог и визуелно памћење; стваралачко и критичко мишљење; моторику; естетске критеријуме; 

радозналост; имагинацију; самосталност; самопоуздање; истрајност; одговоран однос према себи, другима, раду и окружењу; 

поштовање различитих мишљења, култура, идеја и индивидуалног доживљаја опаженог; разумевање себе и других; емпатију; 

сензибилитет и разумевање визуелног света у коме живе. 

Практичан ликовни рад у највећој мери омогућава развој стваралачког мишљења, стицање ликовне писмености и оспособљавање за 

изражавање замисли, идеја, имагинације, утисака, емоција, доживљаја, ставова, запажања, порука... Улога наставника је да сваком 

ученику омогући да дође до своје идеје (теме) за рад, да одабере одговарајућу технику и материјал у складу са својом идејом, да 

неспутано истражује. Оспособљавање за визуелну комуникацију, осим визуелног изражавања, подразумева и разумевање визуелних 

информација у најширем смислу. Основни услов за разумевање информација је развијено визуелно опажање. Препорука је да 

наставник прво подстакне ученике да посматрају изглед једноставних предмета са свих страна, под различитим угловима и при 

различитом осветљењу, да уочавају доминантна својства по којима је предмет препознатљив, а затим да постепено проучавају 

сложеније облике. На исти начин, поступно, ученици проучавају природу, окружење, жива бића, начин кретања, уметничка дела и 

вербално и визуелно изражавају и пореде утиске. 



 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

. Имајући у виду специфичност наставног предмета ликовна култура, програм је оријентисан на процес (учења) и на исходе. Под 

учењем се подразумевају сва дешавања на часу која воде ка стицању функционалних знања и умећа и развијању способности, навика и 

вредносних ставова, а који омогућавају целовит развој ученика и припремају их за живот у савременом свету. Осим у наставном 

програму, очекивана знања, умећа, навике и ставови одређени су и: стандардима постигнућа за крај основног образовања и васпитања; 

међупредметним компетенцијама; циљевима образовања и васпитања и општим исходима и стандардима образовања и васпитања 

(Закон о основама система образовања и васпитања).  

Часови се одржавају у специјализованој учионици (кабинету намењеном настави предмета ликовна култура, информатика и 

рачунарство, техника и технологија или другог наставног предмета, а у зависности од опреме која је потребна за реализацију часа), 

учионици опште намене, простору школе, установама културе, локалном окружењу... Место реализације часова одређује се у складу са 

могућностима и потребама школе и локалне заједнице, као и са планираним начином реализације часа или наставне јединице.  

 

Садржаји програма нису промењени, већ су организовани у четири тематске целине и допуњени. Груписање садржаја у четири 

тематске целине (по две за свако полугодиште) неопходно је да би сви ученици, у мањој или већој мери, достигли исходе теме. Четири 

тематске целине омогућавају и тимско планирање интегрисане тематске наставе. Оваква организација садржаја омогућава и 

коришћење постојећих уџбеника, без потребе за реорганизацијом или допуном њихових садржаја  

 

Исходи теме су искази о томе за шта је сваки ученик (у мањој или већој мери) оспособљен по завршетку учења теме. Исходе тема не 

треба изједначавати са исходима задатака, активности или наставне јединице, који се дефинишу прецизније (уобичајено их дефинише 

наставник како би могао лакше да процењује и прилагођава сопствену праксу). Један исход задатка достиже се по завршетку једног 

задатка/активности. Један исход теме достиже се по завршетку више разноврсних активности, односно тек по завршетку теме. Програм 

је осмишљен тако да уважава и образовање, искуство, креативност и интегритет наставника. Наставник, самостално или у тиму, 

планира наставне јединице и одређује број часова за њихову реализацију, место и начин реализације, односно бира наставне методе, 

технике и поступке. Приликом планирања наставних јединица, наставник прави избор и редослед садржаја водећи рачуна да се 

одабрани садржаји постепено и логично надовезују. Фокус је на процесу, односно наставним методама, техникама и поступцима који 

на најефикаснији начин воде ученике ка развоју индивидуалних способности и достизању исхода.  

 

У колони Садржаји нема предложених задатака, активности, материјала, ликовних техника, наставних метода и поступака. Ова колона 

садржи само предложене теоријске садржаје које наставник може да одабере и објасни. Ученици морају бити упућени зашто раде неки 

задатак, како би у овом узрасту сами закључити где све могу да примене стечено знање и искуство.  
 



Теоријски садржаји могу се обрадити кроз пар реченица (информативно), кроз дијалог (питања која наводе ученика на размишљање), 

кроз мотивациони разговор, кроз необавезан разговор током рада на задатку, кроз игру...; уме да испланира време за објашњења тако да 

се не губи драгоцено време за стваралачки рад и зна да процени важност садржаја.  

 

Програм садржи и две новине. Једна се односи на употребу савремене технологије, посебно апликативних програма. У петом разреду 

ова новина није видљива у исходима, јер се водило рачуна о томе да ученици претходно треба да савладају програм новог предмета 

информатика и рачунарство, али и основе ликовног језика у оквиру наставе предмета ликовна култура. Наставник може да потражи на 

интернету примере употребе савремене технологије у уметности и да о томе кратко информише ученике, како би ученици постепено 

развијали свест о томе да је напредак технологије утицао и на уметност (на пример, 3Д оловка, сликање у програмима. 

 

Свака тематска целина садржи и посебан део, Уметничко наслеђе, јер се водило рачуна о специфичностима наслеђа свих националних 

мањина. Садржаје овог дела одређује наставник, односно савети националних мањина.  

Исходи тема су дефинисани уопштено како би наставник имао могућност да осмисли разноврсне задатке и активности. Од бројних 

могућих исхода теме одабрани су они које сваки ученик може да достигне. Исход задатка се формулише на основу циљева задатка. У 

наведеном примеру циљ би био да ученици на основу сопствене имагинације креирају оригиналан ликовни рад. Један задатак по 

правилу има више циљева и исхода. На пример, наставник може да очекује од ученика и да по завршетку рада вербално опишу свој 

рад, да упореде радове осталих ученика (на пример, да анализирају композицију према задатим критеријумима).  

 

 

II. ОСТВАРИВАЊЕНАСТАВЕИУЧЕЊА 

Развој ученика  
Настава ликовне културе је индивидуализована и усмерена на целокупан развој ученика, а пре свега на развијање опажања и памћења, 

креативности, стваралачког мишљења,еманципације, емпатије, свести о општем и личном добру, толеранције, способности сарадње и 

разумевања различитости, естетичких критеријума, моторике и индивидуалних способности. Повезаност циља и садржаја наставе 

ликовне културе огледа се у повезаности опажања креативног изражавања и вредновања. Све почиње опажањем: креативно 

изражавање, посматрање уметничког дела и вредновање. Посматрање, истраживање и стварање изрази су надахнућа, али и примене 

знања о ликовним елементима, њиховим односима, како би се могле задовољити одговарајуће потребе ученика и развијати ликовни 

говор. Нужно је развијати и побуде као што су: знатижеља; мотивисаност; отвореност за стицање нових искустава; осетљивост за 

проблеме; преузимање ризика; толеранција према нејасноћама и самопоуздање, а од спознајних функција: флексибилност; 

оригиналност; спознају и памћење.  

 

 



Креативност  
Креативност се не везује само за уметност и даровите ученике. Сваки ученик има потенцијал који може да развије уколико му се пружи 

прилика. У складу са тим, све се чешће истиче потреба за учењем креативности и у настави се већ примењују неке технике за развој 

креативности (на пример, олуја идеја). Настава предмета ликовна култура има огроман потенцијал за развијање креативности сваког 

ученика (не само ученика који су даровити за уметност). Због тога је важно да ученици постепено стичу свест о томе на који начин су 

долазили до идеја за рад, шта их је мотивисало, као и да та искуства могу применити и у другим ситуацијама.  

Основни услов за развој креативности су мотивациони садржаји који подстичу интересовање, одушевљење, имагинацију и 

позитивну емотивну реакцију, као и настава која ученику (али и наставнику) обезбеђује задовољство у раду. Уобичајени поступак је 

мотивациони разговор који омогућава да сваки ученик осмисли своју идеју (тему) за рад. Наставник може да испроба у пракси и 

следеће технике и поступке: постављање ликовног проблема. Наставникје "купац" којинаручујепродуктипостављауслове (например, 

тражикомбинацијутрибојеилиједнубојукојадоминира...); асоцијације 

(одученикасетражиоригиналанрадмотивисанједнимпојмомилисликом, звуком, појавом, поруком, текстом...) 

Опажање  

Опажање се темељи на знању и осећајима ученика. Наглашава се ликовно-естетска перцепција, дакле ликовни и тактилни опажаји, 

спознаја и осећаји у којима ученици проналазе смисао у комуникацији с околином и уметничким ликовним делима. Задаци сваке 

наставне јединице развијају способност посматрања и уочавања карактеристика ликовних елемената. Треба увек осигурати пуно 

ликовних примера и подстицати ученике да изразе оно што су истраживали, подједнако речима као и ликовно-техничким средствима.  

 

Ликовне технике и материјал  
Ликовне технике и материјал обрађују се кроз кратко упутство и савете током рада, у оној мери која је неопходна, јер се учење заснива 

на самосталном (и у сарадњи са другима) истраживању изражајних могућности техника, прибора и материјала. Наставник указује 

ученицима и на основне карактеристике неког материјала или прибора. На пример, уколико ученик црта и боји фломастерима његов 

рад ће с временом бледети и нестати, а уколико користи перманентне маркере треба да их користи према инструкцијама, јер су 

поједини маркери токсични. Ученици могу да буду демотивисани уколико покушају да добију секундарне боје или жељени тон 

мешајући водене боје које садрже мању количину (неквалитетног) пигмента. Једно од решења је да заједно експериментишу 

позајмљујући једни другима материјал. Употребљена амбалажа, уколико није припремљена (опрана, термички обрађена и сл.) садржи 

штетне микроорганизме.  

 

Теорија обликовања  
Договорена теорија не постоји, већ се у литератури срећу различите поделе и тумачења. Од наставника се очекује да буде упознат са 

различитим тумачењима и да их критички процени и одабере. У програму јепредвиђенотумачењепростораитумачењекомпозиције 

(врстекомпозиција, ликовниелементиипринципикомпоновања), међутим, свеснојеизбегнутоистицањеједногодмогућихтумачења. 

Теоријаобликовањасеможепосматратикаоотворенидијалогкадајеречоуметничкојшколиилифакултету. 



Имајућиувидудабиовакавприступсамозбуниоученикеосновнешколенајбољејезадржатисенаједноставним, основниминформацијама. 

Појмовиизтеоријеобликовањаобјашњавајусенапримеримауметничкихделаинапримеримаизприродеиурбаногокружења. 

Знањаизтеоријеобликовањанисупримењивасамоуликовномрадуинаставидругихпредмета, већиусвакодневномживотуученика. 

Например, распоредстварипремаодређеномритмуусобиученикаможедаометаилидаподстичеконцентрацију, 

одређенебојеподстичуагресивност... Теоријаобликовањасеодпетогдоосмогразредапостепеноучиипримењује, 

апредвиђеноједаученицибудуупознатисамогућомприменомстеченихзнањаусвакодневномживоту, 

наставкушколовањаиуразличитимзанимањима. 

Медијска писменост и комуникација  
Као и до сада, садржаји који омогућавају стицање медијске писмености планирају се у корелацији са садржајима предмета српски језик 

и односе се на читање (разумевање) садржаја слике, текста и мултимедијалних садржаја. Медијска писменост подразумева и 

способност визуелног споразумевања, односно комуницирање медијумима ликовних уметности. Осим слободног и спонтаног 

изражавања, које је заступљено у највећем проценту, ученици се оспособљавају и да изражавају своје идеје, замисли, поруке, ставове, 

емоције... различитим медијумима ликовних уметности.  

 

Уметничко наслеђе  
Садржаји уметничког наслеђа обухватају ликовна дела и споменике културе из прошлости и уметничка дела настала у 20. и 21. 

веку, епохе, стилове, правце, појаве, трендове, уметнике и уметничке групе, значајне споменике културе, манифестације, установе 

културе, установе за заштиту културне баштине... Приликом обраде ових садржаја фокус није на меморисању података, већ на 

развијању сензибилитета за доживљавање и разумевање дела, као и на сагледавању развоја уметности кроз историју и међусобног 

утицаја уметности и друштва. Неизоставни садржаји су најзначајнија дела из светске културне баштине, а посебна пажња се 

посвећујебаштининатлуСрбије. Овисадржајисепланирајуукорелацијисасадржајимапредметаисторијаимузичкакултура, 

амогудасеобрадекрозинтегрисанунаставу, пројектнезадатке, играњеулога, инситу..III.  

 

ПРАЋЕЊЕИВРЕДНОВАЊЕНАСТАВЕИУЧЕЊА 

 

Оцењивање се врши према Правилнику о оцењивању.  

 

Процењивање напредовања ученика и оствареност исхода врши се такозваном алтернативном (или аутентичном) методом, која се и до 

сада користила у пракси. Напредак ученика се прати да би наставник подржао развој потенцијала сваког ученика. Наставник може и да 

састави чек-листе за процену и самопроцену напретка. Међутим, ако се има у виду однос фонда часова и неопходног времена за 

неспутани развој ученика, као и искуство из света, пожељно је да се чек-листе не користе често. Уколико их наставник користи, 

препорука је да се користе на тромесечју и да садрже мањи број индикатора, кратко и јасно формулисаних (детаљнија објашњења могу 



се наћи у стручној литератури и на интернету). Треба имати у виду да су се до сада као најефикаснији вид подршке напредовању 

ученика показали савети које наставник даје у току практичног рада, као и питања која наводе ученике на промишљање и развијање 

идеја. Други вид ефикасне подршке је одељенска изложба (по завршетку задатка) на којој су заступљени сви радови ученика. 

Поређењем свих решења истог ликовног проблема ученици ефикасно уче на разликама и умеју да процене сопствени напредак. 

Коначно, ученички портфолио (мапа радова) омогућава ученику да и ван наставе самостално процењује сопствени напредак.  

Напредак и оствареност исхода процењују се на три нивоа (основни, средњи и напредни). Када обавештава ученике о њиховом 

напретку, наставник може да формулише исказе на подстицајнији начин (на пример, добро је, одлично, изузетно). Програм подржава 

индивидуални развој ученика. По завршетку прве теме, Ритам, не завршава се учење о ритму. У наредним темама и разредима 

ученици ће примењивати стечено искуство и знања о ритму у различитим контекстима, прошириваће и продубљивати знања и искуства 

на различите начине. То значи да ће многи ученици по завршетку прве теме достићи исходе теме на основном нивоу, а да ће до краја 

године напредовати и исте исходе остварити на средњем или напредном нивоу. Због тога је за закључну процену најважније сагледати 

целокупни напредак и крајњи резултат, односно доказ о томе да је ученик напредовао 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ 

Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, 

стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију и музички укус, као и 

одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa. 

Разред пети 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

ОБЛАСТ/TEMA  
Број 

часова 

ИСХОДИ САДРЖАЈИ 

ЧОВЕК И МУЗИКА 17  наведе начине и средства музичког 

изражавања у праисторији и 

античкомдобу; 

 објасни како друштвени развој утиче 
на начине и облике 

музичкогизражавања; 
 искаже своје мишљење означају и улози 

музике у животу човека; 

 реконструише у сарадњи са другима 

начин комуникације кроз музику у 

смислуритуалног понашања и 

пантеизма; 

 идентификује утицај ритуалног 

понашања у музици савременог доба 

(музички елементи,наступ исл.); 

Човек у праисторији 

Улога музике у првобитном друштву; 

Човек и ритуал: улога музике у ритуалу 
(музичко-антрополошка истраживања); 
Магијска моћ музике; 

Елементи музичког тока: покрет, ритам (ритам 

као основа ритуала), коло/групни плес; 

Покрет: порекло плеса; Слушање/доживљај 

ритма телом; Најстарија фолклорна музичка 

традиција у Србији и светске баштине. 

Човек Антике 

Божанска природа музике: 

- митолошка свест античког човека; 

- музички атрибутибогова; 

- музика идржава. 

Музика у храму и музика на двору; Примери 

различитих инструмената и музичких облика у 

античким цивилизацијама; 

Улога и место музике у античким 



цивилизацијама: Индија, Сумер/Вавилон, 

Кина, Египат, Грчка, Рим; 

Појава првих нотација, 

пентатоника; 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

1  класификује инструментепо 

начину настанказвука; 

 опише основне карактеристике 
удараљки; 

 препозна везу између избора врсте 

инструмента и догађаја, односно 

прилике када семузика изводи; 

 користи могућности ИКТ-а у 

примени знања омузичким 

инструментима (коришћење доступних 

апликација); 

Најстарији инструменти: тело, удараљке, 

дувачки, жичани; Удараљке – настанак, 

првобитни облик и развој; 

Ритмичке удараљке као најједноставнија 

група инструмената; Мелодијске удараљке; 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 22  изражава се покретима за време слушања 

музике; 

 вербализује свој доживљај музике; 

 идeнтификуje ефекте којима различити 

елементи музичке изражајности 

(мeлoдиjа, ритам, тeмпо, динaмика) утичу 

нa тeлo и осећања; 

 анализира слушано дело у односу на 

извођачки састав и инструменте; 

 илуструје примере коришћења плесова и 

музике према намени у свакодневном 

животу (војна музика, обредна музика, 

музика за забаву...); 

Елементи музичке изражајности – тeмпo, динaмика, 

тoнскe бoje различитих глaсoва и инструмeната; 

Слушaњe вокалних, вoкaлнo-инструмeнтaлних и 

крaтких инструмeнтaлних кoмпoзициja, дoмaћих и 

стрaних кoмпoзитoрa;  

Слушање дела најстарије фолклорне традиције 

српског и других народа; 

Слушање народних и умeтничких дeлa 

инспирисaних фoлклoрoм нaрoдa и нaрoднoсти, 

рaзличитoг сaдржaja, oбликa и рaспoлoжeњa, кao и 

музичких причa; 



 критички просуђује лош утицај прегласне 

музике на здравље; 

 понаша се у складу са правилима 

музичког бонтона; 

 користи могућности ИКТ-а за слушање 

музике; 



ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Певање 16  пева и свира сaмoстaлнo и у групи; 

 примењује правилну технику певања 

(правилно дисање, држање тела, 

артикулација); 

 кроз свирање и покрет развија сопствену 

координацију и моторику; 

 користи различита средства изражајног 

певања и свирања у зависности од врсте, 

намене и карактера композиције; 

 искаже своја осећања у току 

извођењамузике; 

 примењује принцип сарадњеи 

међусобног подстицања у 

заједничкоммузицирању; 

 учeствуje у шкoлским прирeдбама 

имaнифeстaциjaма; 

 користи могућности ИКТ-а у извођењу 

музике (коришћење матрица, караоке 

програма, аудиоснимака...); 

Пeвaње пeсама пo слуху самостално и у групи; 

Пeвaње пeсама из нотног текста солмизацијом; 

Извођење једноставних ритмичких и мелодијских 

мотива (у стилу) музике старих цивилизација 

певањем; 

Певање песама у комбинацији са 

покретом; 

 



Свирање Свирaњe пeсaмa и лaкших инструмeнтaлних дeлa 

пo слуху нa инструмeнтимa Oрфoвoг 

инструмeнтaриja и/или на другим инструментима; 

Свирање дeчjих, нaрoдних и умeтничких 

композиција из нотног текста; 

Извођење дeчиjих, нaрoдних и умeтничких игара; 

Извођење једноставних ритмичких и мелодијских 

мотива (у стилу) музике старих цивилизација на 

инструментима или покретом; 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

16  користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт; 

 изражава своје емоције осмишљавањем 

мањих музичких целина; 

 комуницира у групи импрoвизуjући мање 

Крeирaњe прaтњe зa пeсмe ритмичким и звучним 

eфeктимa, кoристeћи притoм рaзличитe извoрe 

звукa; 

Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе; 

Осмишљaвање музичких питaњa и oдгoвoрa, 

ритмичкa дoпуњaлкa, мeлoдиjскa дoпуњaлкa сa 

пoтписaним тeкстoм, сaстaвљaњe мeлoдиje oд 



музичке целине глaсoм, инструмeнтом 

или пoкрeтом; 

 учествује у креирању шкoлских 

прирeдби, догађаја и пројеката; 

 користи могућности ИКТ-а за музичко 

стваралаштво. 

пoнуђeних мoтивa; Импрoвизaциja мeлoдиje нa 

зaдaти тeкст; 

Импрoвизaциja диjaлoгa нa инструмeнтимa 

Oрфoвoг инструмeнтaриja и другим 

инструментима; 

Израда једноставних музичких инструмената; 

Реконструкција музичких догађаја 

у стилу старих цивилизација. 

 

Начин остваривања садржаја: 

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкa културa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe и сaдejствo свих oблaсти и тeмa кoje су 

прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Све области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са 

другим областима. 

Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у оквиру којег ученици развијају лични 

однос према музици а постепена рационализација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог 

предмета подразумева активно слушање музике, лично музичко изражавање ученика и музичко стваралаштво у оквиру којих 

ученик користи теоријска знања као средства за партиципацију у музици. У том смислу основни методски приступ је од звука ка 

теорији. 

Исходи по холистичком принципу обухватају различите сфере феномена музике и заједно рефлектују музичко биће у 

нама, те као такви јесу остварљиви за сваког ученика. Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и 

инклузивности у подстицању максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичкоизражавање. 

Да би постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, наставник остварује наставу и учење користећи глас и 

покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија као и развијених модела мултимедијалне наставе. 

Корелација између предмета може бити полазиште за бројне пројектне предлоге у којим ученици могу бити учесници као 

истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати вештине приступања и коришћења информација (интернет, 



књиге...), сараднички рад у групама, као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. Рад у 

групама и радионицама је користан у комбинацији са осталим начинима рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. 

емотивног) експонирања ученика, као вид премошћавања стидљивости или анксиозности. 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 
Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. 

Улога наставника је да контекстуализује овај дати програм потребама конкретног одељења имајући у виду: састав одељења и 

карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и медије 

којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих 

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

планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне 

наставне јединице. Сада наставник за сваку област има дефинисане исходе. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у 

фази планирања и писања припреме за час, дефинише пирамиду исхода на три нивоа: оне које би сви ученици требало да 

достигну, оне које би већина ученика требало да достигне и оне које би требало само неки ученици да достигну. На овај начин 

постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа постигнућа ученика. 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. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује 

садржаје предмета. Зато је потребно садржајима датим у уџбенику приступити селективно и у односу на предвиђене исходе које 

треба достићи. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења 

и других извора сазнавања. 

 
II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области: 

 Човек и музика, 

 Музички инструменти, 

 Слушање музике, 

 Извођење музике, 

 Музичко стваралаштво. 

 

 

 



ЧОВЕК И МУЗИКА 

Знaње o музици крoз рaзличитe eпoхe имa зa циљ рaзумeвaњe улoгe музикe у друштву, упoзнaвaњe музичких изрaжajних 

срeдстaвa, инструмeнaтa, жaнрoвa и oбликa. У нaчину рeaлизaциje oвих садржаја  увeк треба кренути oд музичкoг дeлa, 

слушaњa или извoђeњa. Час треба да буде оријентисан на улогу и природу музике, однос човека у датом периоду према њој и 

њеној намени, као и промишљању да ли је музика (и ако јесте, на које начине) била уметност какву је данас познајемо или и 

нешто друго. Информације које се тичу контекста (на пример историјске, антрополошке, културолошке природе) треба да буду 

одабране и пренесене у служби разумевања света музике у датом духу времена. Хронолошки аспект Музичке културе за пети 

разред доприноси корелацији знања и треба имати на уму да одређени предмети покривају информисаност о немузичким 

аспектима праисторије и антике на детаљнији и специфичнијиначин. 
 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Музички инструменти су незаобилазни елемент свих области Музичке културе. Како су, поред људског тела и гласа, једно 

од најстаријих средства изражавања човека, информације о првим музичким инструментима треба да проистекну непосредно из 

историјског контекста и свакодневног живота. У том смислу треба посебно обратити пажњу на везу између избора 

инструмената и догађаја, односно прилике када се и на који начин музика изводила некада и сада. 

Инструменти Орфовог инструментаријума могу бити полазна тачка за класификацију инструмената у зависности од 

начина стварања звука (удараљке, дувачки и жичани). Посебан фокус је на инструментима из групе удараљки, као 

најједноставнијим и присутним од самог почетка музичког изражавања. Информације треба да буду сведене и усмерене на 

настанак, првобитан облик и развој, као и основне карактеристике, изражајне могућности и примену ритмичких и 

мелодијскихудараљки. 

У настави треба максимално тежити да се до знања о инструментима дође из непосредног искуства свирања, слушања и 

анализе, а не фактографским набрајањем података. У томе, као и у примени знања из ове области, могу помоћи и доступне ИКТ 

апликације. 
 

СЛУШAЊE МУЗИКE 

Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну aктивнoст. Ученик треба 

да има јасно формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом слушања како би могао да прати музички ток (попут 

извођачког састава, темпа, начина на који је мелодија извајана, специфичних ритмичких карактеристика и сл.). Постепено, ови 

елементи музичког тока постају „константа” у процесу ученичке а/перцепције па наставник може да проширује опажајни 

капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне специфичности музичког дела. У контексту 

праисторије и антике, посебно треба обратити пажњу на везу између природе музичког тока и намене слушаног дела – описати 

специфичност одређених елемената музичог дела и звучни и карактерни ефекат који је њима постигнут, потом повезати са 



контекстом настанка дела и намене. 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу мoгућнoстимa пeрцeпциje учeникa. 

Вoкaлна, инструмeнтaлна и вoкaлнo-инструмeнтaлна дела трeбa дa буду зaступљeна рaвнoпрaвнo. Кoд слушaњa пeсaмa посебно 

треба обратити пажњу на везу музике и текста, а код инструменталних дела на извођачки састав и изражајне могућности 

инструмената. Елементи музичке писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања из различитих области треба 

повезати и ставити уфункцију разумевања дела које су ученици слушали, пoдстичући креативност и критичко мишљењe. 

 

Препоручене композиције за слушање Химне 

Државна химна Химна Светом Сави 

Химна школе 
 

Народне песме и игре 

Ј. Јовичић – Војвођанска свита С. Стевић – Бела 

вило (избор) Коледарска песма 

Играј, играј Лазаро – Лазаричка Крстоноше крста носе – 

Крстоношке Орач оре равно поње – Краљичка Додолска 

песма 
 

Човек и музика 

Песме примитивних племена – Worldmusic Афрички бубњеви 

Pagandrumming:https://www.youtube.com/watch?v=63w_8KHrEZQ 

Vanuatu Women's Water Music https://www.youtube.com/watch?v=vUUVEvffzSI Ритуална игра 

северноамеричких Индијанаца 

Композиције старог века: Byzantine Hymns Good Friday 

Звуци реконструисаних старогрчких инструмената- лира, аулос 

Грчка музика, Епитаф деи Сеикилос(EpitaphedeiSeikilios)AtriummusicaedeMadrid Кинеска музика, 

ZhengQu (Планине и воде) 

Кинеска мелодија заснована на пентатоници 

NamMyohoRengeKyo - TheLotusSutra,https://www.youtube.com/watch?v=r364h19dXio

https://www.youtube.com/watch?v=63w_8KHrEZQ
http://www.youtube.com/watch?v=vUUVEvffzSI
http://www.youtube.com/watch?v=vUUVEvffzSI
https://www.youtube.com/watch?v=r364h19dXio


Композиције инспирисане музиком старих епоха 

Жан Филип Рамо, LesIndesGalantes: LesSauvages (балет опера) 
Дворжак, Симфонија из Новог света 3. став 

А. Хачатурјан, Игра сабљама из балета „Гајана“ Бела Барток, Алегро 

Барбаро 

Игор Стравински, Посвећење пролећа 

Рихард Штраус, опера Салома: Dance of the seven veilshttps://www.youtube.com/watch?v=bL2fGdfG3X0 Оливије Месијан, 

композиције инспирисане звуцима птица 

КлодДебиси, Danses sacree et profanehttps://www.youtube.com/watch?v=f51LBBLzS8M 
 

Домаћикомпозитори 

С. Мокрањац – II руковет 
С. Мокрањац – V руковет 

П. Коњовић – Великачочечкаиграизопере „Коштана“ М. Тајчевић – 

Балканскеигре(избор) 

С. Христић – игра „Грлица“, „Биљанаплатнобелеше“ избалета „Охридскалегенда“ ЉубицаМарић, 

Бранковоколо 

 

ЉубицаМарић, Прагсна 

ВераМиланковић, 

Сењачкарапсодијаhttps://www.youtube.com/watch?v=bf1rvfmlNPoВераМиланковићEinekleinePopmusic, 

Трио 

БораДугић – Чаробнафрула(избор) БораДугић, 

 

Играскакаваца, Месечина 

 

Страникомпозитори 

А. Вивалди – „Годишњадоба“ (Пролеће, Лето, Јесен, Зима) ЖанФилипРамо, 

Hippolyte and Aricie: A la Chasse 

ЈозефХајдн, „Коњаник“,Гудачкиквартет, г-мол, оп.74, бр. 3, III ставЛудвигванБетовен, 

Шестасимфонија 

Л. В. Бетовен – Менуетиз II ставаСонатинеуГ-дуруоп. 49 В. А. Моцарт – 

МаланоћнамузикаI и III ставМозАртквартетEine kleine World music 

https://www.youtube.com/watch?v=bL2fGdfG3X0
https://www.youtube.com/watch?v=f51LBBLzS8M
https://www.youtube.com/watch?v=bf1rvfmlNPo


ЈоханесБрамс, Симфонијабр. 3, трећистав 

РихардВагнер, Танхојзер: Првичин, другасцена „УВенериномбрду“ Е. Григ – 

Буђењепролећа 

ЕдвардГриг, ПерГинт, свитабр. 1 А. Дворжак –

Хумореска, 

Б. Сметана – Влтава 

М. Мусоргски – Сликесаизложбе(избор) АрамХачатуријан, 

„Адађо“ изСпартакусаК. Орф – 4 

краткакомадазаксилофонЛиројАндерсонПисаћамашина 

ХауардШор, Господарпрстенова (Isengard; UrukHai) 

 

Видеопримеризакомпозиције 

П.И.Чајковски – Игра малих лабудова из балета Лабудово језеро 
https://www.youtube.com/watch?v=oiMOinQU5AY 

https://www.youtube.com/watch?v=MDy_XrWfxHY 

Pagan drumming:https://www.youtube.com/watch?v=63w_8KHrEZQ 

Vanuatu Women's Water Musichttps://www.youtube.com/watch?v=vUUVEvffzSI 

Nam Myoho Renge Kyo - The Lotus Sutra,https://www.youtube.com/watch?v=r364h19dXio 

Рихард Штраус, опера Салома: Dance of the seven veilshttps://www.youtube.com/watch?v=bL2fGdfG3X0 Клод Дебиси, 

Danses sacree et profanehttps://www.youtube.com/watch?v=f51LBBLzS8M 

Вера Миланковић, Сењачка рапсодија, https://www.youtube.com/watch?v=bf1rvfmlNPo 

https://www.youtube.com/watch?v=oiMOinQU5AY
http://www.youtube.com/watch?v=MDy_XrWfxHY
https://www.youtube.com/watch?v=63w_8KHrEZQ
http://www.youtube.com/watch?v=vUUVEvffzSI
http://www.youtube.com/watch?v=vUUVEvffzSI
https://www.youtube.com/watch?v=r364h19dXio
https://www.youtube.com/watch?v=bL2fGdfG3X0
https://www.youtube.com/watch?v=f51LBBLzS8M
http://www.youtube.com/watch?v=bf1rvfmlNPo


ИЗВOЂEЊE МУЗИКE 

Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Научна истраживања указују да 

читање с листа једноставног ритмичког записа активира највећи број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, 

осетљивост за друге учеснике у музичком догађају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Квалитетно музичко 

изражавање има значајан утицај на психу ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова изражавања. Уједно је 

важно да се кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче и развијање личног стила 

изражавања. 

С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, важно је имати на уму да начин извођења треба  

прилагодити у односу на дати контекст. Посебну пажњу треба усмерити на спонтане покрете као одговор на музику (плес) и покрете 

који имају одговарајуће значење у музичком чину (обред). 

Кроз примену на одговарајућим примерима музичких вежби и композиција, обрадити елементе музичке писмености. То су 

рaзликe измeђу дурa и мoлa, а-мол лествица (природна и хармонска), пojaм прeдзнaкa – пoвисилицa и разрешилица, прoсти и 

слoжeни тaктoви, шeснaeстинa нoтe у групи и предтакт. 

 

Певање 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Ученике не треба потцењивати у смислу поједностављеног 

литерарног и музичког садржаја. Што је музичко дело квалитетније, то је већи потенцијал природне позваности ученика да 

учествује у музичком догађају. 

Пре почетка певања потребно је спровести кратке вежбе за правилно дисање и распевавање. Посебно треба обратити 

пажњу на правилну дикцију. Рад на песми почиње фрагментима. У току рада треба указати на грешке, исправити их колико је то 

могуће, па тек на крају извести композицију у целини. Нaстaвник трeбa дa узме у обзир глaсoвнe мoгућнoсти ученика 

прeoдaбирa пeсaмa зa пeвaњe. 

Уколико је у питању извођење песама најстарије музичке фолклорне традиције, треба неговати нетемперовани начин 

певања и дозволити природним бојама гласа да дођу до изражаја. То се може подстакнути пратњом која укључује природни 

инструмент (нетемперовани инструмент, као и људски глас). Такође, одређене песме ће карактерисати специфичан стил 

извођења (нпр. грлено певање). 

 
Свирaњe 

Приликом инструменталног музицирања кoристити ритмичкe и мeлoдиjскe инструмeнтe (Орфов инструментаријум, као и 

друге доступне инструменте). Пoштo су учeници oписмeњeни, свирaњe нa мeлoдиjским инструмeнтимa бићe oлaкшaнo jeр сe 

мoгу кoристити нoтни примeри пojeдиних пeсaмa кoje су најпре сoлмизaциoнo oбрaђeнe. Примeњуjући принцип aктивнoг 

учeшћa учeникa нa чaсу, свирaњeм се, поред осталог, рaзвиjaју мoтoричке вeштине, координација и опажајне способности. 



 

 

Препоручене композиције за певање и свирање Химне 

Државна химна Химна Светом Сави 

Химна школе 
 

Народне песме и игре 

Густа ми магла паднала (по слуху) 
Ајде, Јано (по слуху) Банатско коло 

Повела је Јела Девојачко коло 

Ти једина 

У ливади под јасеном Пред Сенкином 

кућом Ми смо деца весела Коларићу, 

панићу Овим шором, јагодо 

Девојчица платно бели овако 

               Шетња 

               Дечје песме 

Бајоне, Срећна Нова свој деци света 
К. Орф, Динг, донг 

Д. Деспић, Шума на киши 

М. Милојевић, На ливади 
Песма из Русије, Нека увек буде сунце Песма из Финске, 

Пролеће у шуми Песма из Белгије, Нек свуд љубав сја 

Песма из Италије, Сад зиме више нема Р. Роџерс, 

Солмизација 

К. Бабић, Веверица Стеван Шром, Јагње моје 

М. М. Протић, Циц 
 

Свирање на Орфовим инструментима 

Вишњичица род родила Дивна, Дивна 

Дед` поиграј, медо 

Миодраг Илић Бели, Све је пошло наопачке 



MУЗИЧКO СТВAРAЛAШТВO 

Дeчиje музичкo ствaрaлaштвo прeдстaвљa виши стeпeн aктивирaњa музичких спoсoбнoсти кoje сe стичу у свим музичким 

aктивнoстимa, a рeзултaт су крeaтивнoг oднoсa прeмa музици. Oнo пoдстичe музичку фaнтaзиjу, oбликуje ствaрaлaчкo мишљeњe, 

прoдубљуje интeрeсoвaњa и дoпринoси трajниjeм усвajaњу и пaмћeњу музичких рeпрoдуктивних и ствaрaлaчких aктивнoсти и 

знaњa. 

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: 

−музичкa питaњa и oдгoвoрe, 

−кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст, 

−сaстaвљaњe ритмичке вежбе или мeлoдиje oд пoнуђeних мoтивa, 

−импрoвизaциja игрe/покрета нa oдрeђeну музику, 

−илустрацију доживљаја музике, 

−израду музичких инструмената (функционалних или нефункционалних), 

−музичко-истраживачки рад, 

−осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката, 

−осмишљавање музичких квизова, 
−осмишљавање музичких дидактичких игара, игара са певањем, игара уз инструменталну пратњу или музичких 

драматизација, 

−креативну употребу мултимедија: ИКТ, аудио снимци, сликовни материјал, мобилни телефони... 

Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски пројекти на нивоу одељења или разреда (племенска музика, 

музика на двору, у храму, пригодна музика...). 
 

II. ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE НАСТАВЕ ИУЧЕЊА 

Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају музичке предиспозиције. Како је 

предмет музичка култура синтеза вештина и знања, полазна тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке 

способности и ниво претходног знања сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког развоја и оцењивање сваког ученика 

су ниво његових постигнућа у односу на дефинисане исходе као и рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, 

стaв, умeшнoст и крeaтивнoст. Тако се у настави музичке културе за исте васпитно-образовне задатке могу добити различите 

оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се конкретни резултати упоређују са индивидуалним ученичким 

могућностима. 

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим видовима музичких 

активности. Главни критеријум за процес праћења и процењивања је начин ученичке партиципације у музичком догађају, 

односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и како односно, да ли и како изводи и ствара музику користећи 

постојеће знање. 



 

У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим писаним проверама (до 

15 минута) и проценом практичног рада и уметничког и стваралачког ангажовања. Поред ових традиционалних начина 

оцењивања, треба користити и друге начине оцењивања као што су: 

1. допринос ученика за време групнограда, 

2. израда креативних задатака на одређенутему, 

3. рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе), 

4. специфичневештине. 

У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и ставове у односу на 

извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитета перцепције и начин размишљања приликом слушања, као и 

примену тероетског знања у музицирању. 

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес вредновања виђен и 

подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру музике и музичког изражавања. Важно је укључити 

самог ученика у овај процес у смислу дијалога и узајамног разумевања у вези са тим шта ученик осећа као препреке (вољне и 

невољне) у свом развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу пребродити. 

Када је у питању вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, оно трeбa врeднoвaти у смислу ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa 

учeникa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje музичкe импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање, 

пeдaгoшки oпрaвдaнe. 

Узимајући у обзир циљ предмета неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења одвија 

највише у учениковом живом контакту са музиком, тј. извођењу и стваралаштву, а такође и слушању музике. Теоретско знање 

треба да има своју примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику и у контакту са музиком. Како процес учења у 

оквиру сваког часа треба да обухвати све области, посматрање ученика у живом контакту са музиком је истовремено показатељ 

квалитета процеса учења, као и идеална сцена за вредновање остварености исхода. Сумативно вредновање треба да буде 

осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну примену знања. Диктате не треба практиковати, ни задавати. 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник 

континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад. Све што се 

покаже добрим и корисним наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а све што се покаже као недовољно 

ефикасним и ефективним требало биунапредити. 



СКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

ХОР 

 
Свака основна школа је обавезна да организује рад хорова. 

Хорови могу бити организовани као: хор млађих разреда, хор старијих разреда или хор на нивоу школе, од 1. до 8. разреда. 

Часови хора се изводе континуирано од почетка до краја школске године, и као редовна настава (3 часа недељно, 108 часова 

годишње) улазе у недељни фонд часова наставника музичке културе. Недељни, односно годишњи фонд часова односи се на 

фонд наставника а не ученика који су у обавези да долазе 1–2 часа недељно како је приказано у наставном плану. Часови рада са 

хором уносе се у распоред школе и део су радне обавезе ученика које одабере наставник. Хор треба да броји минимум 35 

чланова. 

Певање у хору има свој образовни и васпитни циљ. 

Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности и учвршћивање интонације, способност 

за фино нијансирање и изражајно певање применом елемената музичке изражајности (темпо, динамика...), упознавање страних 

језика, литерарних текстова, што све води ка развијању естетских критеријума. 

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, развијање тoлeрaнциje, дисциплине, 

пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, стицање самопоуздања, саваладавање треме и пружање 

помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. 

Значајан је утицај музике на здравље (психолошки, социолошки, емоционални развој), тако да и певање у хору значајно 

доприноси смањењу стреса, агресивности и побољшању здравља уопште. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха, као и народне, пригодне, 

песме савремених дечијих композитора и композиције са фестивала дечијег стваралаштва. У току школске године потребно је 

са хором извести најмање десет двогласних и трогласних композиција, a cappella или уз инструменталну пратњу. При избору 

песама наставник треба да пође од узраста ученика, процене гласовних могућности, и примереног литералног садржаја. 

Наставник формира хор на основу провере слуха и певачких способности ученика, дикције и осећаја за ритам, након чега 

следи класификовање певача по гласовима. 

Хорске пробе се изводе одвојено по гласовима и заједно. Програм рада са хором треба да садржи пригодне композиције, 

као и дела озбиљније уметничке вредности, у зависности од могућности ансамбла. 

Садржај рада: 
 

1. одабир и разврставање гласова; 

2. вежбе дисања, дикције иинтонације; 



3. хорско распевавање и техничкевежбе; 

4. интонативне вежбе и решавање појединих проблема из хорске партитуре (интервалски, 

хармонски,стилски); 

5. музичка и психолошка обрадакомпозиције; 

6. увежбавање хорских деоница појединачно изаједно; 

7. остваривање програма и наступа према Школском и Годишњем програму рада школе. 
 

На часовима хора, наставник треба да укаже на грађу и важност механизма који учествује у формирању тона у оквиру 

певачког апарата. Дисање, дикција и артикулација представљају основу вокалне технике па тако вежбе дисања и распевавања 

морају бити стално заступљене. Услов правилног дисања и правилно држање тела. Препоручује се комбиновано дисање, нос и 

уста истовремено, и то трбушно, дијафрагматично дисање. Певач на слушаоца делује и тоном и речју. У том смислу наставник 

треба да инсистира на доброј дикцији која подразумева јасан и разговетан изговор текста, односно самогласника и сугласника, 

али и на правилном акцентовању речи. Препоручљиво је певање вокала на истој тонској висини, уз минимално покретање 

вилице у циљу изједначавања вокала, а у циљу добијања уједначене хорске боје. 

Код обраде нове песме или композиције прво се приступа детаљној анализа текста. Уколико је текст на страном језику, 

ученици морају научити правилно да читају текст, изговарају нове, непознате гласове који не постоје у матерњем језику и 

упознају се са значењем текста. У оквиру анализе текста важно је обратити пажњу и на акцентовање речи и слогова у 

зависности од дела такта у коме се налазе и мелодијског тока. Следи анализа нотног текста и усвајање мелодије у фрагментима. 

Ова фаза припреме захтева одвојене пробе по гласовима. На заједничкој проби хора, након усвајања песме/композиције у 

целини треба обатити пажњу на динамику иагогику. 

Обрађене композиције изводити на редовним школским активностима (Дан школе, Свечана послава поводом обележавања школске 

славе Светог Саве, Годишњи концерт...), културним манифестацијама у школи и ван ње, као и на фестивалима и такмичењима хорова, 

како у земљи, тако и ван ње.



Препоручене композиције за рад хорова Химне: 

 Државнахимна 

 Химна СветомСави 

 Химнашколе 

 

Канони: 

 Непознат аутор, Dona nobispacem 

 Луиђи Керубини, На часупевања 

 Волфганг Амадеус Моцарт, Ноћ јемирна 

 Ј. Г. Ферари,Кукавица 

 Јозеф Хајдн, Мир јесвуда 

 Војислав Илић, Sinemusica 

 

Песме домаћих аутора: 

 Константин Бабић, Балада о два акрепа 

 Исидор Бајић, Српскизвуци 

 Златан Вауда,Мрави 

 Златан Вауда,Пахуљице 

 Славко Гајић,Тужнамуха 

 Дејан Деспић,Киша 

 Дејан Деспић,Огласи 

 Дејан Деспић,Смејалица 

 Владимир Ђорђевић, Већеврана 

 Војислав Илић,Воденица 

 Даворин Јенко, Божеправде 

 Даворин Јенко, песме изЂида 

 ПетарКоњовић,Врагола



Јосиф Маринковић,Љубимчепролећа 

 МилојеМилојевић,Ветар 

 МилојеМилојевић,Младост 

 Милоје Милојевић,Муха икомарац 

 Стеван Стојановић Мокрањац, Друга руковет 

 Стеван Стојановић Мокрањац, Десетаруковет 

 Стеван Стојановић Мокрањац, Једанаеста руковет 

 Стеван Стојановић Мокрањац, На ранилу 

 Стеван Стојановић Мокрањац, Ал` је леп овајсвет 

 Стеван Стојановић Мокрањац, Пазар живине 

 Стеван Стојановић Мокрањац,Славска 

 Стеван Стојановић Мокрањац, Тебепојем 

 Стеван Стојановић Мокрањац,ХимнаВуку 

 Војислав Симић, Пошла ми мома навода 

 Тодор Скаловски, Македонскахумореска 

 Марко Тајчевић, Додолскепесме 

 Марко Тајчевић, Прва свита изСрбије 

 Шистек-Бабић, Ој,Србијо 

 Миодраг Говедарица, Сугубајектениј 

 

Страни композитори: 

 Аутор непознат, La Violetta 

 Палестрина,Benedictus 

 Орландо ди Ласо, Ехо 

 Лука Маренцио, Ad una frescariva 

 ЂованидаНола, Chi lagagliarda 

 Палестрина,Vigilate 

 Карл Марија фон Вебер, Јека 

 Волфганг Амадеус Моцарт,Успаванка 

 Беджих Сметана, Долетеле ласте 

 Франц Супе, Проба законцерт 



 Јоханес Брамс,Успаванка 

 Фредерик Шопен, Жеља 

 Фредерик Шуберт,Пастрмка 

 Гамбар Гусејнли, Мојипилићи 

 Георги Димитров, Анамрзелана 

 Светослав Обретенов,Гајдар 

 Золтан Кодаљ,Каталинка 

 Золтан Кодаљ, ХидлоВеген 

 Јосип Каплан,Жуна 

 

ОРКЕСТАР 

 

Оркестар је инструментални састав од најмање 10 извођача који свирају у најмање три самосталне деонице. У зависности од 

услова које школа има, могу се образовати оркестри блок флаута, тамбурица, гудачког састава, хармоника, мандолина као и 

мешовити оркестри. 

Рад наставника са оркестром улази као редовна настава (3 часа недељно, 108 часова годишње) у недељни фонд 

часова наставника музичке културе, а ученицима је део радне обавезе. 

Садржај рада: 

1. избор инструмената и извођача у формирањуоркестра; 

2. избор композиција према могућностима извођача и саставуоркестра; 

3. техничке и интонативневежбе; 

4. расписивање деоница и увежбавање по групама (прстомет,интонација, фразирање); 

5. спајање по групама (I-II; II-III;I-III); 

6. заједничко свирање целог оркестра, ритмичко-интонативно и стилско 

обликовањекомпозиције. 

 
У избору оркестарског материјала и аранжмана водити рачуна о врсти ансамбла, узрасту ученика и њиховим извођачким 

способностима. Репертоар школског оркестра чине дела домаћих и страних композитора разних епоха у оригиналном облику 

или прилагођена за постојећи школски састав. Школски оркестар може наступити самостало или као пратња хору. 



 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

У свакој основној школи има деце чије се интересовање и љубав за музику не могу задовољитисамо оним што им пружа 

редовна настава. За такву децу може се организовати додатна настава или секције где се могу укључити у разнегрупе. 

У зависности од афинитета, креативних способности или извођачких могућности ученика рад се може организовати кроз 

следеће активности: 

 солистичкопевање, 

 групепевача, 

 „Мала школа инструмента“ (клавир, гитара,тамбуре...), 

 групеинструмената, 

 младикомпозитори, 

 млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово заборављених песама средине у којојживе), 

 музичко-креативне радионице (прављење музичких инструмената, илустрације везане за наставу музичке 
културе и школске музичке догађаје, ажурирање школског сајта, креирање, организација и реализација 

музичкихдогађаја...), 

 ритмичке радионице (модерни и традиционални плес, ритмичке игре, „бит боксинг“ – вокалне перкусије, 

игре чашама,штаповима...), 

 посете концертима у школи и ван ње (концерти еминентних уметника, концерти у организацији Музичке 
омладине или неког другог удружења, концерти ученика музичких  школа, пријатеља школе, пројекције 

музичкихфилмова...). 

Програм рада треба прилагодити индивидуалним могућностима, зрелости и нивоу претходног знања сваког ученика. 
 

 

 

 

 

 

 



Назив предмета  -     ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ: Оспособљавање ученика да  се служе француским језиком за основну писмену и усмену комуникацију.  
 

Разред -  пети 
 

Годишњи фонд часова - 72 часа 
 

 

ОБЛАСТ/TEMA  Број часова ИСХОДИ САДРЖАЈИ  

Unité 1 – Le club de ma 

classe (12 часова --

>обрада:7 часова, 

утврђивање:5 часова) 

 

Unité 2 – Le club des 

artistes(11 часова → 

обрада:7 часова, 

утврђивање: 4 часа) 

 

Unité 3 – Leclubdeslecteurs 
(11 часова → обрада:6 

часова, утврђивање 5 

часова) 

 

Unité 4 – Leclubdesathlètes 
(11 часова →  обрада: 6 

часова, утврђивање: 5 

часова) 

 

Unité 5 – Leclubdescitadins 
(11 часова -обрада:6 часова, 

утврђивање:5 часова) 

12 часова 

(о:7, у:5) 

 

11 часова 

(о:7, у:4) 

11 часова 

(о:6, у:5) 

 

11 часова 

(о:6, у:5) 

11 часова 

(о:6, у:5) 

11часова 

(о:6, у:5) 

По завршеној теми, ученик ће бити у стању да 

у усменој/писаној комуникацији:поздрави, 

отпоздрави, представи себе и другог, разуме 

лична питања и одговара на њих, разуме 

правила понашања, забране и реагује на њих, 

разуме позив, упути позив, разуме и упути 

молбе, захтеве, искаже захвалност, разуме и 

упути једноставне честитке, разуме опис и 

опише жива бића, предмете, места, 

једноставним јез.сред., разуме и опише 

једност.исказе о уобичајеним активностима, 

опише шта уме/не уме да уради, разуме исказе 

о потребама и осећањима, изрази их 

једн.јез.сред., разуме обавештења о простору и 

оријентацији, тражи и пружи обавешт., опише 

простор у којем се креће, разуме обавешт.о 

хрон./метеоролошком времену, тражи и даје 

кратка обавешт., разуме, тражи и даје исказе о 

припадању/неприпадању, 

поседовању/непоседовању, 

допадању/недопадању, разуме, тражи и пружа 

једн.изразе о количини, броју особа, предмета. 

 

Salut!Tu vas bien? Bonjour, ςa va? Ça va, 

merci! Bonsoir! Bonne nuit! Bonjour, 

Monsieur! Au revoir, madame. A demain. A 

bientôt. 

Je m'appelle Milica, je suis serbe, j'habite à 

Kragujevac. Tu t'appelles comment? Comment 

allez-vous? J'ai onze ans. Et toi? Tu as quel 

âge? C'est mon copain, ma soeur, mon père. 

Ненагл.лич.зам., Наглашене лич.зам., 

Присв.прид.,Упитне речи(quel,quelle, 

comment), Основни бр.од 0-100, Презент 

гл..avoir, être и гл. I групе. 

Qui est absent? C'est clair? Je ne comprends 

pas. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? 

Écoutez! Répondez! Ouvrez/Fermez vos 

livres!Levez la main! Dépêchez-vous! Très 

bien! Pardon Madame, je suis en retard! 

Императив, Блиско будуће вр., Сложени 

перф.У устаљеним изразима за 

активности у учионици. 

Silence! Il est interdit de faire du bruit! Entrée 

libre!Именице. Негација ne pas + 

инф.,израз il est. 



 

Unité 6 – 

Leclubdesphotographes (11 

часова – обрада:6 часова, 

утврђивање:5 часова) 
 

 

Premier devoir écrit– 3 часа 

Test – 1час+1час 

 

11 часова 

(о:6, у:5) 

 

Писм.зад.и 

тестови 

(3+2) 

On va au cinéma? Viens chez moi après 

l'école. Tu veux jouer avec moi? Oui, super! 

Désolé, je ne peux pas. Je t'invite à mon 

anniversaire.Неодр.зам. on. Презент 

непр.гл.aller, venir, pouvoir. Императив, 

Негација ne...pas. 
Est-ce que je peux sortir? Tu pourrais me 

prêter ton portable, s'il te plaît? Tu me donnes 

ton numéro de téléphone? Voilà. Merci. Je t'en 

prie.Упитна реченица са est-ce que, 

Инверзија у устаљенимизразима, 

Кондиционал учтивости. 
Bon anniversaire! Bonne année!Bonne 

fête!Joyeux Noël! Bravo, très bien!Merci à toi/ 

à vous aussi! Описни придеви (bon,bonne) 

Ma meilleure amie s'appelle Ivana. Elle est 

petite et blonde.Elle aime le sport.Le chien de 

mon voisin est grand et noir. Mon école est 

grande.Описни придеви, род придева, 

Присвојни прид., презентативи c'est, ce 

sont.  

Je vais à l'école à huit heures. Il rentre de 

l'école à quatre heures. Je déjeune avec mes 

grands-parents le dimanche. Après l'école il 

joue au basket.Одређени чл.,презент 

гл.renter, déjeuner, jouer, commencer, 

sortir и непр. гл.aller, être. Предлози à, de, 

avec. Прилози за време:toujours, souvent. 

Je voudrais du jus d'orange. J'ai faim, soif, 

sommeil, chaud, froid. Non, merci, je n'ai pas 

faim. Je suis content. J'ai peur. Il est malade. 

Pourquoi est-il triste?Кондиционал 

учтивости, je voudrais, През.гл.avoir.  



Il y a un petit chat dans la rue. Il est sous la 

voiture. Je vais le mettre sur la fenêtre. La 

chaise est devant/derrière la table. Ma rue est 

longue. Cette place est grande. La pharmacie 

est à côté, première rue à gauche. Neodređeni 

član, Predlozi, Prilozi za mesto (ici,là, à côté). 

Quelle heure est-il? Il est six heures. Hier, je 

suis allé à la bibliothèque.Demain, je vais aller 

au cirque. Quel temps fait-il chez toi? Il 

pleut.Il fait beau.Редни бр.од 1-20. 

През.непр.гл.être,aller, faire. Сложени 

перфл.фреквентних гл.,Блиско буд.време 

фрекв.гл., Парцијално питање с а 

упитним речима quel, quelle.  

C'est à moi. Ce n'est pas mon cartable. C'est le 

livre de Sophie. C'est ta robe? A qui est ce 

stylo? J'ai deux frères. Je n'ai pas de soeurs. 

Изрази за припадање à moi, à toi. 

Присвојни придеви. 

D'accord. Je suis d'accord. Je ne suis pas 

d'accord. Vous êtes d'accord? J'aime le 

chocolat, la musique, les voyages. J'aime 

dessiner, chanter, lire. Je n'aime pas ce sport. 

Именице. Одређени чл.,През.фрекв.гл., 

Констр.aimer+инф. 

Dans ma classe il y a 25 élèves. Je voudrais un 

kilo de pommes, s'il vous plaît. Combien coûte 

cette trousse? Il y a beaucoup de chats dans ce 

jardin.Основни бр.од  0-100, Прилози за 

кол.(beaucoup, peu, moins, plus), 

врем.израз  il y a, Упитне речи (combien). 

 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Циљни језик се употребљава у учионици у добро осмишљеним контекстима. Знања ученика се мере јасно одређеним релативним 

критеријумом тачности и зато узор није изворни говорник. Рад у учионици се спроводи путем групног или индив.решавања проблема, 

потрагом за инф. Сви грам.садржаји се уводе кроз контекстуалне примере, без детаљних објашњења, а вреднују се о оцењују на основу 

употребе у комуникативном контексту. Уџбеник мора бити праћен додатним аутентичним материјалом. Рад на пројекту, кроз 

корелацију са другим предметом подстиче ученике на истраживачки рад.  Динамично смењивање активности не дуже од 15 мин., 

слушање и реаговање на команде наставника на стр.јез. или са аудио-записа, рад у паровима, мини-дијалози, игра по улогама, 

симулације, мануелне акт.(израда паноа), вежбе слушања (повезати, додати делове слике, допунити инф., селектовати тачно/нетачно, 

класирање и упоређ.по количини, по облику, боји, волим/не волим), мини-пројекти, превођење из исказа у гест, из геста у исказ, 

програм приредбе, друге манифестације, уочавање дистинктивних обележја грам.специфичности (род, број, гл.време, лице), 

препознавање везе између група слова и гласова, одговарање на једноставна питања, извршавање упутстава и наредби, замењивање 

речи  цртежом, проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење уљеза, осмосмерке и сл.), попуњавање формулара- 

пријава за конкурс, налепнице за пртљаг, писање честитки. 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – ДОПУНСКА НАСТАВА 

Годишњи фонд часова: 36 часова 

1.Unité 1 – Le club de ma classe (6 часова) 

2.Unité 2 – Le club des artistes (6 часова) 

3.Unité 3 – Le club des lecteurs (6 часова) 

4.Unité 4 –Le club des athlètes (6 часова) 

5.Unité 5 – Le club des citadins (6 часова) 

6.Unité 6 – Le club des photographes (6 часова) 



Назив предмета МАТЕМАТИКА 

Циљ 

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. 

Разред пети 

Годишњи фонд часова 144 часа 

 

ОБЛАС

Т/TEMA  

Број 

часов

а 

ИСХОДИ САДРЖАЈИ  

ПРИРОД

НИ 

БРОЈЕВИ 

И 

ДЕЉИВ

ОСТ 

 - израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши једноставну 

линеарну једначину или неједначину (у скупу природних бројева); 

- реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни 

израз, линеарну једначину или неједначину (у скупу природних бројева); 

- примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и декадним јединицама; 

- разликује просте и сложене бројеве и растави број на просте чиниоце; 

- одреди и примени НЗС и НЗД; 

- изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно 

употребљава одговарајуће скуповне ознаке; 

- правилно користи речи и, или, не, сваки у математичко-логичком смислу; 

Први део  

Својства операција сабирања, 

множења, одузимања и дељења у 

скупу Н0. 

Дељење са остатком у скупу N0 

(једнакост a = bq + r, 0 ≤ r<b). 

Својства дељивости; чиниоци и 

садржаоци природног броја. 

Дељивост са 2, 5 и декадним 

јединицама. 

Дељивост са 4 и 25. 

Дељивост са 3 и 9. 



Скупови и скуповне операције: унија, 

пресек и разлика.  

Други део 

Прости и сложени бројеви. 

Ератостеново сито. 

Растављање природних бројева на 

просте чиниоце. 

Заједнички делилац и највећи 

заједнички делилац. Еуклидов 

алгоритам за налажење НЗД. 

Заједнички садржалац и најмањи 

заједнички садржалац. Веза између 

НЗД и НЗС. 

ОСНОВН

И 

ПОЈМОВ

И 

ГЕОМЕТ

РИЈЕ 

 - анализира односе датих геометријских објеката и запише их математичким 

писмом; 

- опише основне појмове у вези са кругом (центар, полупречник, тангента, 

тетива) и одреди положај тачке и праве у односу на круг; 

- нацрта праву паралелну датој правој користећи геометријски прибор; 

- упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно и рачунски; 

- преслика дати геометријски објекат централном симетријом и 

транслацијом, 

Тачке и праве; односи припадања и 

распореда. 

Однос правих у равни; паралелност. 

Мерење дужине и једнакост дужи. 

Кружница и круг. Кружница и права. 

Преношење и надовезивање дужи. 

Централна симетрија. 



- правилно користи геометријски прибор; Вектор и транслација. 

УГАО  

 - идентификује врсте и опише својства углова (суседни, упоредни, 

унакрсни, углови на трансверзали, углови са паралелним крацима) и 

примени њихове узајамне односе; 

- нацрта праву нормалну на дату праву користећи геометријски прибор; 

- измери дати угао и нацрта угао задате мере; 

- упореди, сабере и одузме углове рачунски и конструктивно, 

- реши једноставан задатак применом основних својства паралелограма 

(једнакост наспрамних страница и наспрамних углова); 

Угао, централни угао; једнакост 

углова. 

Надовезивање углова (суседни углови, 

конструктивно упоређивање, сабирање 

и одузимање углова). 

Упоредни углови; врсте углова. 

Мерење углова, сабирање и 

одузимање мере углова. 

Угао између две праве; нормалне 

праве; унакрсни углови. 

Углови на трансверзали. 

Транслација и углови. 

РАЗЛОМ

ЦИ  

 - прочита, запише, упореди и представи на бројевној полуправој разломке и 

децималне бројеве и преводи их из једног записа у други; 

- одреди месну вредност цифре у запису децималног броја, 

- заокругли број и процени грешку заокругљивања; 

- израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши једноставну 

линеарну једначину и неједначину; 

- реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни 

израз, линеарну једначину или неједначину; 

Први део  

Појам разломка облика a/b (a, b∈N). 

Придруживање тачака бројевне 

полуправе разломцима. 

Проширивање, скраћивање и 

упоређивање разломака. 

Децимални запис броја и превођење у 

запис облика a/b (b≠0). Упоређивање 



- одреди проценат дате величине; 

- примени размеру у једноставним реалним ситуацијама; 

- примени аритметичку средину датих бројева; 

- сакупи податке и прикаже их табелом и кружним дијаграмом и по потреби 

користи калкулатор или расположиви софтвер; 

бројева у децималном запису. 

Заокругљивање бројева. 

Други део 

Основне рачунске операције с 

разломцима (у оба записа) и њихова 

својства. Изрази. 

Једначине и неједначине у скупу 

разломака. 

Трећи део  

Примене разломака (проценти, 

аритметичка средина, размера). 

Основна неједнакост p < (p+q)/2 <q.  

ОСНА 

СИМЕТР

ИЈА 

 - идентификује осносиметричну фигуру и одреди њену осу симетрије; 

- симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију фигуру користећи 

геометријски прибор; 

- конструише симетралу дужи, симетралу угла и примењује њихова 

својства; 

- конструише праву која је нормална на дату праву или паралелна датој 

прави. 

Осна симетрија у равни и њене 

особине. 

Оса симетрије фигуре. 

Симетрала дужи и конструкција 

нормале. 

Симетрала угла. 

 

 

 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за први циклус основног образовања и 

васпитања, логичка повезаност садржаја и настојање, где год је то могуће, да садржаји претходе садржајима других предмета у којима 

се примењују. При избору садржаја и писању исхода за предмет математика узета је у обзир чињеница да се учењем математике 

ученици оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију математичких језиком, 

математичко резоновање и доношење закључака и одлука. Такође, у обзир је узета и чињеница да сам процес учења математике има 

своје посебности које се огледају броју година изучавања и недељног броја часова предмета и неопходности стицања континуираних 

знања.  

Садржаји програма представљају основу за остваривање исхода, јер је њима обухваћено све оно што ученик треба да изгради на нивоу 

знања, које представља основни услов за остваривање исхода.  

Наставници у својој свакодневној наставној пракси, треба да се ослањају на исходе, јер они указују шта је оно за шта ученици треба да 

буду оспособљени током учења предмета у једној школској години. Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате учења и 

наставе. Остваривањем исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају основним математичким процесима и 

вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз исходе се 

омогућава остваривање и међупредметних компетенција као што су комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална 

компетенција, решавање проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење.  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА  

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број часова за тему, број часова за 

обраду новог градива + број часова за утврђивање и систематизацију градива). Приликом израде оперативних планова наставник 

распоређује укупан број часова предвиђен за поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и  проверавање), 

водећи рачуна о циљу предмета и исходима.  

Природни бројеви и дељивост (34; 16+18)  

Основни појмови геометрије (17;7+10)  

Угао (17;7+10)  



Разломци (55; 23+32)  

Осна симетрија (13; 5+8)  

У наставном програму су садржаји појединих тема подељени на два или три дела, због тога што је пожељно комбиновати алгебарске и 

геометријске садржаје. Предложени редослед реализације тема:  

1. Природни бројеви и дељивост - први део;  

2. Основни појмови геометрије;  

3. Природни бројеви и дељивост - други део;  

4. Разломци - први део;  

5. Угао;  

6. Разломци - други део;  

7. Осна симетрија;  

8. Разломци - трећи део.  

Напомена: за реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по једног часа), са исправкама, планирано је 8 часова.  

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

оствари исходе, које методе и технике да примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују наставнику и 

која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, 

исходе предвиђене програмом треба разложити на мање који одговарају активностима планираним за конкретан час. Треба имати у 

виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за друге потребно више времена, више 



различитих активности и рад на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљ коме се тежи током једне школске године. 

Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода.  

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици 

самостално изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава 

активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а 

ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака.  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних 

садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних 

карактеристика ученика.  

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Природни бројеви и дељивост - Ова тема представља природну везу са градивом првог циклуса и у оквиру ње треба проширити и 

продубити знања која су ученици раније стекли. Обновити својства скупова Н и Н0 (претходник или следбеник) и подсетити се 

придруживања бројева тачкама бројевне праве.  

Кроз разноврсне задатке са изразима, једначинама и неједначинама из свакодневног живота, наставити са изграђивањем појмова 

бројевни израз, променљива, израз с променљивом и придруживање, користећи при томе и термине израз, формула, исказ. Код 

једначина и неједначина задржати се на једноставнијим облицима, у циљу усвајања концепта решавања датог проблема.  

Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање по датом правилу бројева - бројевима, 

бројева - дужима, бројева - површинама и др.). При томе је важно коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока алгоритма, табела 

резултата неког пребројавања или мерења и др). У овом делу треба користити и примере са геометријским облицима, у којима се 

појављује зависност међу величинама.  

У делу који се односи на дељивост, подсетити ученике да дељење у скупу природних бројева без остатка није увек могуће. Увести 

дељење са остатком, једнакост а=bq+p, 0≤р<b и скуп могућих остатака. Истаћи својства дељивости и анализирати дељивост збира, 

разлике и производа.  



Правила дељивости декадним јединицама и бројевима 2, 5, 4 и 25 увести тако да ученици сами откривају законитости и активно се 

укључују у процес истраживања и учења, док за правила дељивости са 3 и 9 треба ученике добро изабраним примерима водити до 

правила. Такође, ученици треба да уоче и везе између ових правила (нпр. ако је број дељив са 10, дељив је и са 2 и са 5). На овом 

узрасту, нагласак треба да буде на примени, а не на формалном начину излагања.  

На конкретним примерима подскупова Н 0, увести различите начине записивања скупова уз увођење појма празног скупа и 

бесконачног скупа. Увести основне појмове о скуповима и математичком изражавању: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, 

празан скуп, са одговарајућим знацима; скуповне операције: унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке. Коришћењем примера из 

текућих садржаја, посебно аритметичких и касније геометријских, даље осмишљавати појам скупа, изграђивати математички језик и 

уносити прецизност у изражавању. На подесним примерима илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки, неки, или, и, не, 

следи (ако...онда). Скуповне операције над два скупа треба илустровати разноврсним примерима са природним бројевима, уз 

коришћење Венових дијаграма и без њих. Поред тога, ученици треба да решавају задатке у којима се скуповне операције примењују на 

скупове делилаца, односно садржалаца бројева, што представља добар увод за увођење појмова највећи заједнички делилац и најмањи 

заједнички садржалац.  

Увести појмове простог и сложеног броја, објаснити поступак Ератостеновог сита и поступак растављања природних бројева на просте 

чиниоце и одређивања највећег заједничког делиоца и најмањег заједничког садржаоца, Еуклидов алгоритам (на конкретним 

примерима) и везу између НЗД и НЗС, и оспособити ученике за њихови примену у проблемским задацима.  

Основни појмови геометрије - Главни циљ теме јесте да успостави природни прелаз на више нивое разумевања геометрије, са нивоа 

визуелизације (на коме су базирани садржаји геометрије у првом циклусу), на нивое анализирања и апстракције (одн. неформалне 

дедукције). Нови ниво подразумева описивање и репрезентације геометријских објеката на природном и формалном језику, 

анализирање односа међу објектима. Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно 

закључивање, правилно коришћење везника и, или, а нарочито ако...онда). Садржаје треба да прате задаци у којима се истиче правилно 

изражавање, договорено означавање, коректно цртање, и којима се подстиче логичко-комбинаторно размишљање.  

Полазећи од појмова тачке и праве и односа припадања и распореда увести појам дужи и појам полуправе и начине њиховог 

обележавања. Неформално истаћи очигледне истине које се односе на наведене појмове и односе.  

Разматрати однос две праве у равни; формулисати као очигледну истину да за сваку праву и тачку ван ње постоји јединствена права 

која пролази кроз дату тачку и паралелна је датој правој; заједно са овом чињеницом показати цртање (обичним и троугаоним 



лењиром) праве паралелне датој правој кроз тачку која јој не припада. Кроз задатке истаћи симетричност и транзитивност 

паралелности (без увођења тих појмова), као и области на које је подељена раван задатим правама. Као посебно важне области (заједно 

са границом) истаћи троуглове и паралелограме и начине њиховог означавања.  

Објаснити практичан значај стандарних јединица мере и потребу за деловима јединице мере. Изражавати дужине вишеименованим 

бројевима и истаћи претварање у једноимене најнижих јединица. Једнакост дужи увести као једнакост њихових дужина (уз истицање 

да се једнакост не односи на једнакост дужи као скупова тачака).  

Увести појмове: кружница, круг, центар, полупречник, пречник, лук, тетива и тангента. Однос две кружнице, односно два круга 

разматрати на конкретним примерима и задацима.  

Користити шестар као геометријски инструмент за цртање кружница, упоређивање дужи и операције над њима.  

Конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање дужи повезати са мерењем. У задацима користити изломљене линије (отворене и 

затворене) без експлицитне дефиниције и увести појам обима затворене изломљене линије.  

Централном симетријом пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и правоугаонике. Истаћи основне особине 

централне симетрије и повезати их са особинама паралелограма.  

Увести појмове усмерених дужи и вектора (интензитет, правац, смер). Транслацијом ("паралелним преношењем") пресликавати тачке, 

дужи, кружнице, троуглове, квадрате и правоугаонике и остале једноставне фигуре, користећи при томе геометријски прибор. Истаћи 

основне особине транслације и повезати их са особинама паралелограма.  

Угао - Угаону линију увести као унију две полуправе са заједничким почетком. Ако угаона линија није опружена, истаћи разлику 

између конвексне и неконвексне области у зависности од тога да ли та област садржи или не садржи дуж чији су крајеви на крацима. 

Угао увести као унију угаоне линије и једне од поменутих области, али даља разматрања ограничити само на конвексне углове. Увести 

и означавање углова малим словима грчког алфабета. Користећи се механичким моделима (кретање клатна, лепеза и сл.) мотивисати 

придруживање кружних лукова (и одговарајућих тетива) угловима. Једнаке углове увести као углове чије су одговарајуће тетиве у 

круговима једнаких полупречника једнаке. На ово објашњење надовезати конструктивно преношење углова помоћу шестара и лењира, 

а затим и конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање углова.  



Развити код ученика вештину мерења и цртања угла помоћу угломера. Повезати једнакост углова са једнакошћу њихових мера. Увести 

делове степена (минуте и секунде) и поступке сабирања и одузимања мера углова.  

Објаснити једнакост унакрсних углова и увести нормалност правих. Ученике треба оспособити да цртају нормалу на праву из дате 

тачке употребом троугаоног лењира, а након истицања нормалности тангенте и одговарајућег полупречника, и за цртање тангенте на 

кружницу у задатој тачки кружнице. Објаснити шта се подразумева под растојањем тачке од праве. Под углом између правих које нису 

међусобно нормалне подразумевати одговарајући оштар угао.  

Истаћи углове које образује трансверзала две паралелне праве. Када трансверзала није нормална на паралелним правама, добијене 

углове поделити на оштре и тупе и истаћи да су сви углови исте врсте међусобно једнаки.  

Обновити једнакост наспрамних страница паралелограма, и извести једнакост наспрамних углова паралелограма. Објаснити шта се 

подразумева под растојањем између две паралелне праве. Истаћи односе углова са паралелним крацима.  

Разломци - Појам разломка, као дела целине, ученици су упознали у првом циклусу. На почетку увести појмове правог односно 

неправог разломка, као и мешовитог броја. Претварање мешовитог броја у неправи разломак и обрнуто, повезати са поступком дељења 

са остатком.  

Геометријску интерпретацију ненегативних рационалних бројева уводимо помоћу бројевне полуправе. Примери за то треба да буду 

разноврсни, имениоци разломака не треба да буду већи од 10, а ученици треба да схвате важност избора јединичне дужи за прецизно 

приказивање датих разломака. Бројевна полуправа се може користити и за упоређивање разломака.  

Проширивање и скраћивање разломака уводити на основу особине количника да се он не мења када се и дељеник и делилац помноже, 

односно поделе истим бројем различитим од нуле. Скраћивање разломка до несводљивог повезати са познатим поступком налажења 

највећег заједничког делиоца бројиоца и имениоца. На примерима показати да се скраћивање може извести и поступно, али да је 

претходни поступак ефикаснији.  

Упознати ученике са различитим начинима упоређивања разломака. Примере који се користе треба илустровати помоћу кружних 

исечака или фигура у квадратној мрежи и на тај начин повезати овај део теме са темама из геометрије (нпр. угао и мерење угла).  



Увођење децималног записа разломка и њихово приказивање на бројевној полуправој повезати са мерењем дужине, масе и запремине 

течности, коришћењем примера из свакодневног живота. Превођење разломака у децимални запис започети са разломцима који се 

могу свести на децималне разломке, а након тога увести и појам периодичног децималног записа.  

Сабирање и одузимање разломака увести свођењем на заједнички именилац, с тим што на почетку не треба инсистирати на најмањем 

заједничком садржаоцу. Множење разломака најлакше је илустровати у квадратној мрежи нпр. преко површине правоугаоника. Пре 

дељења разломака упознати ученике са појмом реципрочне вредности разломка и природног броја. Само дељење увести помоћу 

једноставних примера дељења разломка природним бројем и на крају уопштити да је дељење разломком исто што и множење његовом 

реципрочном вредношћу.  

Код сабирања, одузимања и множења децималних бројева користити аналогију са извођењем истих операција са природним бројевима. 

Код дељења увести прво дељење децималног броја природним, а након тога, кроз добро одабране примере, показати како се дељење 

децималних бројева своди на претходни случај.  

Упознати ученике са чињеницом да особине рачунских операција које су важиле у скупу природних бројева, важе и у скупу разломака. 

Код израза се треба задржати на примерима који нису сувише сложени, јер је циљ увежбавање извођења рачунских операција и 

примена њихових особина. Приликом обраде једначина и неједначина треба се задржати на једноставнијим примерима и користити 

аналогију са решавањем једначина и неједначина у скупу природних бројева. Треба имати у виду да су исходи који се односе на изразе, 

једначине и неједначине развојног типа, односно исходи који се развијају и током наредних разреда.  

Веома важан део ове теме су проблемски - текстуални задаци у којима се користе разломци и децимални запис разломака, помоћу 

којих се подстиче развој логичког начина мишљења. Могу се обрадити и разни проблеми из свакодневног живота, нпр. планирање 

кућног буџета којим се, поред увежбавања операција са децималним записом бројева, ствара и основа за развој финансијске 

писмености, а има и своју васпитну улогу.  

У делу који се односи на примену, потребно је ученике оспособити да процентни запис разломка, аритметичку средину и размеру 

повежу са проблемима из свакодневног живота (попусти, поскупљења, подела новца у одређеној размери, израчунавање просечне 

оцене, висине или примена аритметичке средине у спорту).  

Увођење процентног записа разломка пожељно је обрадити кроз визуелне представе на дијаграмима (најпре квадрата подељеног на 

стотине, а затим произвољног правоугаоника, правилног многоугла или круга) и кроз ситуације у којима се проценат појављује, као 

што су израчунавања снижења или поскупљења неког производа, најпре за 25%, 50% и 75%, а након разумевања појма и концепта, и за 



било коју другу вредност. Кроз ове примере уједно се може увежбавати и превођење разломка у децимални и процентни запис, кроз 

примере који изискују овакву врсту записа броја.  
Аритметичку средину је пожељно обрадити и вежбати на конкретним примерима (оцене у дневнику, спорт, кроз истраживачке задатке 

и сл.).  

Важно је правилно формирање и разумевање појма размере. Оспособити ученике за њено коришћење у пракси: при цртању и читању 

разних планова и графикона; при одређивању растојања; при решавању проблема поделе у датој размери и при повећавању и 

смањивању слика. Обраду овог градива подредити практичном циљу, уз повезивање с већ упознатим садржајима математике и других 

предмета.  

Ова област је погодна за развијање разних других компетенција, кроз задатке који би од ученика изискивали различите врсте 

истраживања. Резултате истраживања ученици треба да представљају графички и на тај начин стекну осећај за упоређивање разломака 

у различитим записима. За исход који се односи на прикупљање података и приказивање података у табели и кружном дијаграму не 

постоји одговарајући садржај, јер је предвиђено да се на остваривању овог исхода ради током реализације целе теме.  

Осна симетрија - Код увођења појма осне симетрије од велике важности су: примери који се ученицима дају на непосредно посматрање 

и експериментисање и питања која ученицима постављамо како би дошли до њихових основних представа о најважнијим 

карактеристикама осне симетрије.  

Примере са осном симетријом започети на квадратној мрежи са осама симетрије које су идентичне са линијама мреже, са циљем да 

ученици самостално дођу до основних особина осне симетрије, а затим прећи на примере без квадратне мреже. Осном симетријом 

пресликавати тачку, дуж, круг, троугао, квадрат и правоугаоник, а приликом цртања користити геометријски прибор.  

Појам осносиметричне фигуре се такође усваја интуитивно, што значи да се низом примера указује да постоје фигуре које имају једну 

или више оса симетрија и фигуре које немају ту особину.  

Ученике научити да користећи геометријски прибор, конструишу симетралу дужи, симетралу угла, нормалу из тачке на праву и 

примене њихове особине у проблемским задацима.  

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе треба да буде и праћење и процењивање степена 

остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес треба започети 

иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, 

активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа 

постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и 

давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода 

предмета. 



Назив предмета БИОЛОГИЈА 

Циљ 

Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и 

биолошких процеса развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке 

разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

Разред пети 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

ОБЛАСТ/TEMA  
Број 

часова 
ИСХОДИ САДРЖАЈИ  

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОС

Т  

ЖИВОТА 

32 (16 

обрада + 

16 

утврђивањ

е) 

– истражује особине живих бића према упутствима 

наставника и води рачуна о безбедности током рада; 

– групише жива бића према њиховим заједничким 

особинама; 

– одабира макро-морфолошки видљиве особине важне за 

класификацију живих бића; 

Жива бића, нежива природа и биологија. 

Особине живих бића: ћелијска грађа, 

исхрана, дисање, излучивање, 

надражљивост, покретљивост, 

размножавање, раст и развиће. 

Једноћелијски и вишећелијски организми. 

Основе класификације: главни 

(морфолошки) карактери и особине важне за 

класификацију. Формирање скупова 

карактера који се уклапају једни у друге 

(груписање живих бића). 

Исхрана. Храна као извор енергије и 

градивних супстанци потребних за 

обављање свих животних процеса. 

Дисање као размена гасова у различитим 



срединама. 

Излучивање. 

Надражљивост. 

Покретљивост – кретање. 

Размножавање: бесполно и полно. 

Раст и развиће. Дужина живота. Промене 

које човек пролази током развића; пубертет 

и полна зрелост. 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

8 (5 обрада 

+ 3 

утврђивањ

е) 

– идентификује основне прилагођености спољашње грађе 

живих бића на услове животне средине, укључујући и 

основне односе исхране и распрострањење; 

– једноставним цртежом прикаже биолошке објекте које 

посматра и истражује и означи кључне детаље; 

Живот у воденој и копненој средини – 

изглед, прилагођености на начин живота 

Живот у води – изглед, прилагођености на 

начин живота. 

Живот на копну – изглед, прилагођености на 

начин живота. 

Живот под земљом – изглед, 

прилагођености на начин живота. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

10 (4 

обрада + 6 

утврђивањ

е) 

– прикупља податке о варијабилности организама унутар 

једне врсте, табеларно и графички их представља и 

изводи једноставне закључке; 

– разликује наследне особине и особине које су резултат 

Преношење особина са родитеља на 

потомке. Разлике родитеља и потомака. 

Разлике полног и бесполног размножавања 

у настанку варијабилности. Јединке унутар 

једне врсте се међусобно разликују 



деловања средине, на моделима из свакодневног живота; 

– поставља једноставне претпоставке, огледом испитује 

утицај срединских фактора на ненаследне особине живих 

бића и критички сагледава резултате; 

– користи доступну ИКТ и другу опрему у истраживању, 

обради података и приказу резултата; 

(варијабилност) – узроци варијабилности: 

наслеђивање и утицај средине на развиће 

сваке јединке. Варијабилност организама 

унутар врсте је предуслов за еволуцију. 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

13 (4 

обрада + 9 

утврђивањ

е) 

– доведе у везу промене у спољашњој средини 

(укључујући утицај човека) са губитком разноврсности 

живих бића на Земљи; 

– направи разлику између одговорног и неодговорног 

односа према живим бићима у непосредном окружењу; 

– предлаже акције бриге о биљкама и животињама у 

непосредном окружењу, учествује у њима, сарађује са 

осталим учесницима и решава конфликте на ненасилан 

начин; 

– илуструје примерима деловање људи на животну 

средину и процењује последице таквих дејстава; 

Жива бића из непосредног окружења. 

Позитиван и негативан утицај људи на жива 

бића и животну средину.. 

Заштита живих бића и животне средине. 

Пројекат очувања природе у мом крају. 

Дивље животиње као кућни љубимци – да 

или не. 

Значај врста за човека (самоникло јестиво, 

лековито, отровно биље; животиње као 

храна и могући преносиоци болести, 

отровне животиње). 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

9 (4 обрада 

+ 5 

утврђивањ

е) 

– идентификује елементе здравог начина живота и у 

односу на њих уме да процени сопствене животне навике 

и избегава ризична понашања. 

Здрава исхрана и унос воде. Енергетски 

напици. 

Штетност дуванског дима и психоактивних 



супстанци. 

Физичка активност и здравље. 

Промене у пубертету и последице прераног 

ступања у сексуалне односе. 

 

Начин остваривања садржаја: 

Програм биологије за пети разред је део спиралног наставног програма биологије за основну школу и оријентисан је на 

остваривање исхода. 

Спирални наставни програм подразумева да у сваком разреду из сваке области ученик усваја мању количину информација, до којих 

долази самостално уз подршку наставника. У сваком наредном разреду количина информација – знања се по мало повећава, при чему 

се ново знање повезује са знањем и искуством стеченим у претходном разреду, уз постепено појачавање захтева, у смислу логичких и 

методолошких операција. На тај начин се знање постепено проширује и продубљује, односно гради. 

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

интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет области предмета: порекло и разноврсност живота, јединство грађе 

и функције као основа живота, наслеђивање и еволуција, живот у екосистему и човек и здравље. (Исходи за шесту област 

посматрање, мерење и експеримент у биологији су распоређени у претходних пет, сходно планираним активностима.) Исходи 

омогућавају да се циљ наставе биологије достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и ревидираним 

стандардима. Они не прописују структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких 

постигнућа. За израду исхода коришћена је Блумова ревидирана таксономија. Исходи су формулисани на нивоу примене. 

Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода биологије је настава усмерена на учење у школи, што значи да 

ученик треба да учи: 

– смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним што је учио 

из биологије и других предмета; 

– проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања себи и 

другима; развијањем плана решавања задатог проблема; 



– дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; 

– критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; 

– кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући аргументе 

саговорника. 

Учећи на овај начин, ученик стиче нове вредности јер наставник поставља другачије захтеве. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога 

наставника је да контекстуализује овај дати програм потребама конкретног одељења имајући у виду: састав одељења и карактеристике 

ученика; уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и медије којима школа 

располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја 

наставник најпре креира свој годишњи–глобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани 

по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. Сада наставник за сваку 

област има дефинисане исходе. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, 

дефинише пирамиду исхода на три нивоа: оне које би сви ученици требало да достигну, оне које би већина ученика требало да 

достигне и оне које би требало само неки ученици да достигну. На овај начин постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа 

постигнућа ученика. 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. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у 

виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује садржаје предмета. Зато је потребно садржајима датим у уџбенику 

приступити селективно и у односу на предвиђене исходе које треба достићи. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на 

наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања. Препорука је да наставник планира и 

припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација међу предметима (представљање група 

организама Веновим дијаграмима, писање есеја на матерњем и страном језику који уче, цртање итд.). 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Ученици у пети разред улазе са знањем основних биолошких појмова, са одређеним животним искуствима и уобличеним 

ставовима, али и да се по томе разликују, и да на томе треба пажљиво градити нова знања, вештине, ставове и вредности. Док се не 

појаве уџбеници који одговарају овом програму, препоручује се да наставници израђују материјале за учење. 

Акценат наставе биологије у петом разреду је на разумевању концепта разноврсности живог света и његовог значаја за природу и 

човека, значаја процеса који карактеришу живот и односа који се успостављају у природи. То би требало да буде добра основа за даље 

учење биологије и осталих предмета из природне групе и развој научног и критичког приступа биолошким феноменима. 



Област: Порекло и разноврсност живог света 

У изучавању ћелије акценат је на томе да је ћелија основна јединица грађе свих живих бића, да има своје основне делове (ћелијску 

мембрану, цитоплазму са органелама и једро са наследним материјалом, као и да постоје ћелије чији се наследни материјал налази 

слободан у цитоплазми, као у случају бактерија) и да према броју ћелија разликујемо једноћелијска и вишећелијска жива бића. Није 

потребно детаљно изучавати грађу ћелије, нити помињати поједине органеле. Процедуре за истраживање и елементе безбедног рада 

одређује наставник и упознаје ученике. Препорука је да се микроскоп не користи, већ да ђаци током вежбе самостално користе лупу 

посматрајући крупне ћелије које су им доступне сходно окружењу у коме се школа налази, као нпр. ћелије паренхима поморанџе, јаје 

птице, икра рибе, јаја водоземаца... 

Изучавање заједничких особина живих бића треба обрадити кроз огледе (потребе за водом, одговарајућом температуром за раст, 

дисање, развој и размножавање и исхрана се могу пратити на квасцу; дисање, у смислу размене гасова, се може пратити огледом са 

свећом; кретање се може пратити огледом са кишном глистом на папиру итд.). Потребно је заједничке особине обрађивати упоредо, на 

представницима свих великих група, али би увек требало кренути од човека као бића које је овом узрасту најближе. Особине које се не 

могу обрадити огледом, могу се обрадити кроз истраживачки рад ученика. Препорука је да ученици овог узраста све задатке обављају у 

пару, чиме развијају способности сарадње и ненасилне комуникације, а наставник може да оствари много бољи увид у активности 

ученика. Све што ученици посматрају или истражују би требало да прикажу цртежом и на њему обележе кључне детаље. 

После истраживања заједничких особина, ученици би требало самостално да изводе груписање организама, према задатом 

критеријуму. Наставник може самостално одабрати једну или више група (на примеру биљака и животиња) погодних за савладавање 

научног принципа класификације организама. Треба више пажње посветити карактеристичним особинама (морфологији), а не ономе 

што жива бића раде (нпр. расту целог живота, могу да пливају...), како изгледају (нпр. имају одређену боју), или зато што a priori знамо 

припадност групи (нпр. цветнице, бескичмењаци, сисари...). Овакав начин на који се жива бића класификују путем успостављања 

хијерархије главних „атрибута” (карактера) које имају и уклапања у поједине скупове (групе), омогућава увођење научног приступа и 

разумевање биолошке еволуције. Не препоручује се увођење нижих систематских категорија, осим врсте због наслеђивања особина. 

Слично као и код обраде заједничких особина живих бића, све што ученици посматрају или истражују би требало да прикажу цртежом 

и на њему обележе кључне детаље, као и да направе речник основних појмова, при чему на овом узрасту не инсистирати на употреби 

појмова као што су морфологија, анатомија, хијерархија... 

Препоручени број часова за реализацију ове области је: 16 за обраду, 8 за утврђивање, 9 за вежбе и 1 час за систематизацију. 

Област: Јединство грађе и функције као основа живота 

У овој области је акценат на ученичком истраживању спољашњих особина живих бића из непосредног окружења и њиховом 

односу са условима средине у којој живе (нпр. за живот у воденој и копненој срединижаба, комарац, вилин коњиц итд.; за живот у 

води речна шкољка, речни рак, шаран, штука, локвањ, дрезга, нека алга итд; за живот на копну човек, срна, пас, мачка, јазавац, слепи 

миш, сова ушара, кокошка, шумски мрав, стрижибуба, храст, смрча, дивља ружа, љубичица, хајдучка трава, камилица, ливадарка итд; 



за живот под земљом кртица, ровац, кишна глиста итд.) због чега у препорученим садржајима нема морских организама. Ако су 

ученици заинтересовани за њих, јер их срећу у нпр. географији или научно-популарним емисијама, наставник треба да одговори 

њиховим образовним потребама. Треба имати у виду да су примери дати у табели само препоручени садржаји, тј. наставник може 

користити све или само неке од примера, а може увести и нове адекватне примере, сходно окружењу у коме се школа налази, 

структури одељења и интересовању ученика. Резултате истраживања би требало искористити за генерализацију и увођење новог појма 

– прилагођеност (адаптација). Часови утврђивања и часови вежбања могу се искористити за радионичарски рад описивања и цртања 

животних форми на карактеристичним примерима. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је: 5 часова за обраду, 4 за утврђивање, 1 за вежбу и 1 час за систематизацију 

Област: Наслеђивање и еволуција 

Исходи ове области доприносе промени концептуалне основе учења биологије јер уводе филогенетско-еволутивни приступ који 

повезује све области знања у биологији. Такође, савремена сазнања из области наслеђивања и еволуције (генетика, молекуларна 

биологија, биотехнологија, медицина) су већ део опште (медијске) културе, што овe садржаје чини неопходним у свакодневном 

животу. 

У овој области акценат је на преносу особина са родитеља на потомке размножавањем, разликама бесполног и полног 

размножавања у погледу наслеђивања особина и разликовању наследних и ненаследних утицаја у развићу особина јединки. Потребно 

је разјаснити да се особине једне јединке развијају под утицајем наследних фактора које је она добила од родитеља и, истовремено, под 

утицајем животних услова у којима се њено развиће одвија. Требало би нагласити да варијабилност (различитост јединки) унутар једне 

врсте настаје кроз садејство ових фактора. Наведене феномене би требало обрадити кроз ученичко истраживање варијабилности унутар 

једне врсте (нпр. разлике између деце у одељењу, у димензијама и боји плодова на пијаци, између говеда у истом домаћинству; 

уочавање разлика у висини стабла, броју листова и цветова биљака које расту у хладу и оних који расту на сунцу, или биљака које 

расту у близини саобраћајница и даље од њих) и кроз оглед са пелцерима или листовима афричке љубичице (биљке са истим 

наследним материјалом различито изгледају када расту под различитим условима). Огледу треба да претходи постављање хипотезе 

која ће бити огледом испитана (шта очекујем да ће се десити ако резнице исте биљке гајим у различитим условима осветљености и 

слично). Закључци о наслеђивању, утицају фактора животне средине и индивидуалној варијабилности могу бити генерализовани и 

повезани са питањима из свакодневног живота. На овај начин се постиже разумевање различитости између људи са акцентом на то да 

је свака особа јединствена и непоновљива (чиме се доприноси фундаменталној изградњи осећања прихватања и толеранције јер сви 

смо међусобно различити). Такође, на овај начин намеће се суштинско разумевање разлога због којих животни стил сваког од нас 

(исхрана, физичка активност, пушење, наркоманија и сл.) утиче на наше особине (нпр. раст и формирање тела током одрастања и 

касније) и на потенцијална обољевања. 



Табеларно и графичко приказивање резултата, са обавезним извођењем закључака, би требало практиковати увек када се 

прикупљају подаци. Препорука је да се ИКТ опрема користи за прикупљање, обраду података и представљање резултата истраживања 

или огледа, када се ученици оспособе за њено коришћење на часовима предмета информатика и рачунарство и техника и технологија. 

У петом разреду, неопходно је увести само појам наследног материјала као узрока уочене различитости и појам врсте због 

варијабилности. Не препоручује се увођење појмова ген, хроматин, хромозом, Менделових правила наслеђивања и слично. 

Препоручени број часова за реализацију ове области је: 3 часа за обраду, 1 за утврђивање, 2 за вежбе и 1 за систематизацију. 

Област: Живот у екосистему 

Исходи у овој области омогућавају да се жива бића проучавају у амбијенту у којем реално живе и да се код ученика развија 

осећање одговорности за заштиту природе и биолошке разноврсности, као и свест о властитом положају у природи и потреби одрживог 

развоја. 

Препорука је да се часови намењени реализацији исхода из ове области изводе што чешће ван учионице у природном окружењу 

(школском дворишту или на неком другом терену), где би ђаци самостално или у групама проучавали жива бића, прикупљали податке, 

осмишљавали и реализовали еколошке пројекте. Пројекте могу да осмисле на почетку школске године, да их реализују током читаве 

године, а на часовима предвиђеним за ову област да представе резултате. Препоручени број часова за реализацију ове области је: 4 часа 

за обраду, 3 за утврђивања, 4 за вежбе и 1 за систематизацију. 

Област: Човек и здравље 

У овој области акценат је на основним чињеницама о здравој исхрани (ужина спремљена код куће), води као најздравијем пићу, 

штетности енергетских пића и дуванског дима. Промене у и на телу, као последице пубертета, требало би повезати са потребом 

одржавања личне хигијене и хигијене животног простора и опасностима од ступања у преране сексуалне односе. Препорука је да се за 

обраду ових појмова повремено доведу стручњаци или одведу ученици у одговарајуће установе. Свакако би требало обраду прераног 

ступања у сексуалне односе обрадити заједно са школским психологом. Препоручени број часова за реализацију ове области је: 4 часа 

за обраду, 2 за утврђивање (један је за дебату), 1 за вежбу и 1 за систематизацију. 

У настави оријентисаној на постизање исхода, предност имају групни начин рада и индивидуализована настава. Ови начини 

организације наставе помажу ученицима да науче како се учи, да напредују у учењу сопственим темпом, да развијају унутрашњу 

мотивацију (потребу за сазнавањем) и иницијативу, да развијају вештину комуникације, аргументовани дијалог, толерантно понашање 

и солидарност. Користе се активни начини учења, као што је комбинација програмиране наставе (програмиран материјал многи 

наставници остављају на друштвеним мрежама или сајтовима школа, па се њихови ученици служе њима и уче темпом који им 

одговара) и проблемске наставе (на часу ученици, користећи стечена знања, решавају проблем који наставник формулише) или учење 

путем открића (наставник инструкцијама усмерава ученике који самостално истражују, структуришу чињенице и извлаче закључке; 

тако сами упознају стратегије учења и методе решевања проблема, што омогућава развој унутрашње мотивације, дивергентног 



мишљења, које отвара нове идеје и могућа решења проблема). На интернету, коришћењем речи WebQuest, project-based learning, 

thematic units, могу се наћи примери који се, уз прилагођавање условима рада, могу користити. 

Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна специфичности начина учења својих ученика и да 

према њима планира и прилагођава наставне активности. Проблеми су решиви уз сарадњу са стручним сарадницима и колегама из 

одељенских већа и стручног већа. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења. Да би вредновање било објективно и у 

функцији учења, потребно је ускладити нивое циљева учења и начине оцењивања. 

Ниво циља учења Одговарајући начин оцењивања 

Памтити (навести, препознати, 

идентификовати...) 

Објективни тестови са допуњавањем кратких одговора, задаци са 

означавањем, задаци вишеструког избора, спаривање појмова. 

Разумети (навести пример, упоредити, 

објаснити, препричати...) 
Дискусија на часу, мапе појмова, проблемски задаци, есеји. 

Применити (употребити, спровести, 

демонстрирати...) 
Лабораторијске вежбе, проблемски задаци, симулације. 

Анализирати (систематизовати, приписати, 

разликовати... 
Дебате, истраживачки радови, есеји, студије случаја, решавање проблема. 

Евалуирати (проценити, критиковати, 

проверити...) 
Дневници, студије случаја, критички прикази, проблемски задаци. 

Креирати (поставити хипотезу, 

конструисати, планирати...) 
Експерименти, истраживачки пројекти. 



Такође, потребно је ускладити оцењивање са његовом сврхом. 

Сврха оцењивања Могућа средства оцењивања 

Оцењивање наученог 

(сумативно) 
Тестови, писмене вежбе, извештаји, усмено испитивање, есеји. 

Оцењивање за учење 

(формативно) 

Посматрање, контролне вежбе, дијагностички тестови, дневници, самоевалуација, 

вршњачко оцењивање, практичне вежбе. 

У вредновању наученог, поред усменог испитивања, најчешће се користе тестови знања. На интернету, коришћењем кључних речи 

outcome assessment (testing, forms, descriptiv/numerical), могу се наћи различити инструменти за оцењивање и праћење. 

У формативном оцењивању се користе различити инструменти, а избор зависи од врсте активности која се вреднује. Када је у 

питању нпр. практичан рад (тимски рад, пројектна настава, теренска настава и слично) може се применити табела у којој су приказани 

нивои постигнућа ученика са показатељима испуњености. Наставник треба да означи показатељ који одговара понашању ученика. 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз 

кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су вишеструке: 

омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих 

аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти 

постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, 

материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора је решив 

успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, уз 

коришћење Блумове таксономије. 

Како ни један од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Једино тако 

наставник може да сагледа слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 

повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори 

показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта 

треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата 

праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 



Назив предмета: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈA 
 

Циљ:Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и 

производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална 

интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

 

Разред:пети 
 

Годишњи фонд часова:72 часа 
 

   
 

ОБЛАСТ/ТЕМ

А 
 

Број 

часова 
 

ИСХОДИ 
По завршеној области/теми ученик ће бити у 

стању да: 
 

САДРЖАЈИ 
 

ЖИВОТНО И 

РАДНО  
ОКРУЖЕЊЕ 
 

6 часова  

(5обраде,   

1остали 

облици) 

- описује улогу технике, технологије и иновација 

у развоју заједнице и њихово повезивање 
- разликује основна подручја човековог рада, 

производње и пословања у техничко-

технолошком подручју 
- наводи занимања у области технике и 

технологије 
- процењује сопствена интересовања у области 

технике и технологије 
- организује радно окружење у кабинету 

- правилно и безбедно користи техничке апарате 

и ИКТ уређаје у животном и радном окружењу 

Појам, улога и значај технике и технологије на развој 

друштва и животног окружења. 
Подручја човековог рада и производње, занимања и 

послови у области технике и технологије. 
Правила понашања и рада у кабинету. 
Организација радног места у кабинету и примена мера 

заштите на раду.Коришћење техничких апарата и ИКТ 

уређаја у животном и радном окружењу. 

САОБРАЋАЈ 

14 

(8обраде, 

6 остали 

облици) 

- процени како би изгледао живот људи без 

саобраћаја 

- класификује врсте саобраћаја и саобраћајних 

средстава према намени 

- наводи професије у подручју рада саобраћај 

Улога, значај и историјски развој саобраћаја. 

Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према 

намени. 

Професије у подручју рада саобраћај. 

Употреба информационих технологија у савременом 



- направи везу између савременог саобраћаја и 

коришћења информационих технологија 

- разликује безбедно од небезбедног понашања 

пешака, возача бицикла и дечијих возила 

- правилно се понаша као пешак, возач бицикла и 

дечијих возила у саобраћају  

- користи заштитну опрему за управљање 

бициклом и дечијим возилима  

- аргументује неопходност коришћења 

сигурносних појасева на предњем и задњем 

седишту аутомобила и увек их користи као 

путник  

- повеже место седења у аутомобилу са узрастом 

ученика 

- одговорно се понаша као путник у возилу  

- показује поштовање према другим учесницима у 

саобраћају 

- анализира симулирану саобраћајну незгоду на 

рачунару и идентификује ризично понашање 

пешака и возача бицикла 

саобраћају  

Саобраћајна сигнализација - изглед и правила поступања. 

Правила и прописи кретања пешака, возача бицикла и 

дечијих возила (ролери, скејт, тротинет) у саобраћају - 

рачунарска симулација и саобраћајни полигон. 

Обавезе и одговорност деце као учесника у саобраћају. 

Заштитна опрема потребна за безбедно управљање 

бициклом и дечијим возилима. 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА  

ПИСМЕНОСТ 

16  

(6 обраде, 

10 остали 

облици) 

- самостално црта скицом и техничким цртежом 

једноставан предмет 

- правилно чита технички цртеж 

- преноси податке између ИКТ уређаја 

- примењује основне поступке обраде дигиталне 

слике на рачунару 

- користи програм за обраду текста за креирање 

документа са графичким елементима 

- користи Интернет сервисе за претрагу и 

Прибор за техничко цртање (оловка, гумица, лењир, 

троугаоници, шестар). Формати цртежа (А3, А4). 

Размера. 

Типови и дебљине линија (пуна дебела линија; пуна 

танка линија; пуна танка линија извучена слободном 

руком; испрекидана танка линија; црта-тачка-црта танка 

линија). 

Геометријско цртање (цртање паралелних правих, 

цртање нормале на дату праву, цртање углова помоћу 

лењира и троугаоника). 



приступање онлине ресурсима 

- преузима одговорност за рад 

- представи идеје и планове за акције које 

предузима користећи савремену информационо-

комуникациону технологију и софтвер 

Елементи котирања (помоћна котна линија, котна линија, 

показна линија, котни завршетак, котни број - вредност). 

Цртање техничког цртежа са елементима (типови линија, 

размера и котирање).  

Пренос података између ИКТ уређаја (рачунар, таблет, 

смартпхоне, дигитални фотоапарат). 

Апликација за дигиталну обраду слике. Операције 

подешавања осветљености и контраста слике. Промена 

величине/резолуције слике, издвајање дела слике. 

Креирање документа у програму за обраду текста.  

Форматирање текста, уметање слике и графике. 

Интернет претрага и приступ онлине ресурсима. 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊ

А 

20  

(10 браде, 

10 остали 

облици) 

- повезује својства природних материјала са 

применом 

- објасни технологије прераде и обраде 

дрвета, производњу папира, текстила и коже 

- сече, спаја и врши заштиту папира, 

текстила, коже и дрвета 

- правилно и безбедно користи алате и 

прибор за ручну механичку обраду (маказе, 

моделарска тестера, брусни папир, стега) 

- направи план израде једноставног 

производа и план управљања отпадом 

- самостално израђује једноставан модел 

Природни ресурси на Земљи: енергија и материјали. 

Управљање отпадом (рециклажа; заштита животне 

средине). 

Врсте, својства и примена природних материјала. 

Технологија прераде и обраде дрвета. 

Технологија прераде и обраде коже. 

Текстилна технологија. 

Технологија производње папира. 

Поступци ручне обраде и спајања папира, текстила, 

коже и дрвета - сечење/резање, спајање (лепљење) и 

заштита (лакирање). 

Коришћење алата и прибора за ручну обраду и 

спајање наведених материјала - маказе, моделарска 

тестера, брусни папир, стега. 



 

 

 

 

 

КОНСТРУКТО

РСКО 

МОДЕЛОВАЊ

Е 

16  

(0 обраде, 

16 остали 

облици) 

- самостално проналази информације потребне за 

израду предмета/модела користећи ИКТ и 

Интернет сервисе 

- одабира материјале и алате за израду 

предмета/модела 

- мери и обележава предмет/модел 

- ручно израђује једноставан предмет/модел 

користећи папир и/или дрво, текстил, кожу и 

одговарајуће технике, поступке и алате 

- користи програм за обраду текста за креирање 

документа реализованог решења 

- самостално представља пројектну идеју, 

поступак израде и решење/производ 

- показује иницијативу и јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и постизању успеха 

- планира активности које доводе до остваривања 

циљева укључујући оквирну процену трошкова 

- активно учествује у раду пара или мале групе у 

складу са улогом и показује поштовање према 

сарадницима  

- пружи помоћ у раду другим ученицима  

- процењује остварен резултат и развија предлог 

унапређења 

Израда предмета/модела ручном обрадом и 

спајањем папира и/или дрвета, текстила, коже 

коришћењем одговарајућих техника, поступака и 

алата. 

Приказивање идеје, поступка израде и 

решења/производа. 

Тимски рад и подела задужења у тиму. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

Информатика и рачунарство 

Математика 

Биологија 

Географија 

Ликовна култура 
 



УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и 

рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених 

знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости 

један од важних предуслова личног и професионалног развоја.  

Наставни програм за пети разред оријентисан је на остваривање исхода.  

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

интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, саобраћај, техничка и дигитална 

писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање. 

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. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. Сада 

наставник за сваку област има дефинисане исходе. 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. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на 

наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања.  

С обзиром да је настава теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења на две групе.  

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учење аутономан. За сваки час треба планирати и припремити средства и начине 

провере остварености пројектованих исхода.  

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје услови, ради 

показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје 

одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика.  

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Ученици у пети разред долазе са извесним знањем из области технике и технологије која су стекли у оквиру предмета свет око нас и природа и 

друштво, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу различитих уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити даље 

стицање знања, овладавање вештинама водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање правилних ставова према техници и 



технологији где је човек лично одговоран за њихову употребу и злоупотребу, као и за заштиту животне средине. Код ученика узраста 11, 12 година 

постоји природна радозналост за технику и технологију, као и потреба да нешто сами стварају својим рукама. То треба искористити на прави начин 

и учинити реализацију овог предмета што више повезаним са свакодневним животом ученика. Реализацијом вежби ученици откривају и решавају 

једноставне техничке и технолошке проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, формирају свест о томе како се применом 

технике и технологије мења свет у коме живе. Они уочавају како на околину техника утиче позитивно, а како понекад нарушава природни склад и 

како се могу смањити штетни утицаји на природно окружење чиме развијају свест о потреби, значају и начинима заштите животне средине. 

 

Техничка и дигитална писменост  

Циљ наставне теме је да ученици овладају вештинама употребе информационо-комуникационих технологија у техници и схвате њихову природну 

повезаност. У оквиру препорученог броја часова планирано је да се ученици упознају са техничким цртежом и обрадом дигиталне слике на 

рачунару.  

Техничко цртање представља универзални језик и основу техничке писмености у графичким комуникацијама у свим подручјима технике и 

свакодневном животу. Технички цртеж је средство размене информација у техници, од његовог настанка до производње тј. од идеје до реализације. 

Ученици развијају вештине читања и израде једноставнијих техничких цртежа и израду техничке документације. Ученике треба научити како се 

скицом може изразити идеја и како се применом правила (стандарда) израђује технички цртеж. Ученици треба да упознају формате папира и 

основни прибор за техничко цртање. Инсистирати на правилном коришћењу прибора за техничко цртање увежбавањем приликом геометријског 

цртања (паралелне линије, нормалне линије, кружнице). Потребно је да сваки ученик самостално нацрта једноставан технички цртеж у одређеној 

размери користећи одговарајуће врсте линија као и елементе котирања.  

Планирани исходи у области употребе и примене информационо-комуникационих технологија у техници у петом разреду се првенствено односе на 

правилно и безбедно коришћење дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, таблет, мобилни телефон, тв, дигитални фотоапарат, веб камера) а потом и 

на овладавање вештинама обраде дигиталне слике на рачунару у циљу стицања одговарајућих компетенција које се односе на документовање и 

дизајн. Ово је једна од основних вештина које су неопходне у стицању општих предузетничких компетенција. Препоручује се наставницима да са 

ученицима у пару вежбају пренос података између рачунара и екстерних уређаја (мобилни телефон, фотоапарат) а да сваки ученик самостално 

реализује процедуре током рада на рачунару. Такође је препорука да сваки ученик (користећи знања и вештине које је стекао на часовима 

информатике и рачунарства) реализује једноставну вежбу уметања фотографије у одговарајући програм за обраду текста и уређивање документа. 

Где год је то могуће, треба користити Интернет претрагу и приступ онлине ресурсима.  

Препоручени број часова за реализацију ове области је 16. 

 



Животно и радно окружење  

Упознавање подручја човековог рада и производње, занимања и послова у области технике и технологије треба реализовати уз активну 

улогу ученика и примену одговарајућих медија. Омогућити ученицима да идентификују одређена занимања којима се људи баве и 

послове који се обављају у оквиру тих занимања као и техничка средства која се при томе користе. Тако ће упознати основна подручја 

човековог рада, производње и пословања у техничко-технолошком подручју и развити критички однос који укључује разматрање 

ширег контекста технике и њеног утицаја на човека и планету Земљу с еколошког, економског, културолошког и социолошког аспекта.  

Упознати ученике са техником, техничким достигнућима и значајем технике и технологије. Указати на значај наставе технике и 

технологије у циљу стицања техничке културе, тј. техничке писмености и неопходност усвајања одређених знања о техничким 

уређајима који нас окружују, добробитима која доносе, начину рада, могућим опасностима, развијањем вештина које омогућују 

креативност и иновативност у дизајнирању и изради техничких средстава као и сигурно и правилно њихово коришћење. Тако ученици 

стичу и одређена сазнања о разним професијама што ће им касније помоћи при професионалном усмеравању и опредељивању.  

С обзиром да се кабинет за технику и технологију и рад у њему разликује од других кабинета у школи, ученици треба да упознају 

специфичност рада, распоред и организацију радних места као и правила понашања и рада у кабинету. Посебну пажњу треба посветити 

безбедности на раду приликом коришћења алата и прибора. Указати на ситуације које могу због непоштовања правила понашања или 

неправилне употребе алата и прибора бити потенцијалне опасности, као и на примену мера заштите на раду.  

Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу, ученици углавном упознају скоро свакодневно у својим 

домовима. Уз активну улогу ученика и примену мултимедија указивати на правилну употребу и евентуалне последице у случају 

непридржавања упутстава за коришћење и неисправности техничких апарата у домаћинству (усисивач, миксер, разне грејалице и др.).  

Препоручени број часова за реализацију ове наставне теме је 6.  

Саобраћај  

Ова област је изузетно важна јер се ученици петог разреда осамостаљују и шире радијус свог кретања, а статистика говори да у нашој 

земљи још увек велики број деце страда у саобраћају. По природи њиховог узраста још увек нису довољно пажљиви у саобраћају где 

могу бити пешаци, путници, возачи бицикла и дечијих возила. Зато је тежиште исхода на безбедном понашању и преузимању личне 

одговорности ученика за понашање у саобраћају. Употреба заштитне опреме при вожњи бицикла и других дечијих возила, као и 

коришћење сигурносних појасева у возилу је најважнији исход који треба постићи. Ученици треба да се на интересантан и очигледан 

начин упознају са правилима и прописима кретања пешака и бициклиста у саобраћају, начинима регулисања саобраћаја и безбедном 



кретању од школе до куће, да упознају хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију. За реализацију ових наставних садржаја 

треба користити одговарајуће мултимедије, а за практично увежбавање могу се користити полигони у оквиру школе или саобраћајне 

макете које могу израдити и ученици на редовним часовима или у раду слободних активности, као и коришћењем рачунарске 

симулације.  

Ученици имају прилику да упознају разне професије у области регулисања друмског саобраћаја и могућности и процене сопствених 

потенцијала и интересовања у вези са тим професијама.  

Препоручени број часова за реализацију ове области је 14. 

Ресурси и производња  

Ученике треба упознати са појмом природних ресурса на Земљи и са значајем њиховог очувања. Тежиште ове теме је на енергији и материјалима. 

Назначити основне изворе енергије као важан ресурс за живот људи, технолошке процесе и производњу без улажења у детаље. Упознати ученике 

са начином коришћења и претварања у неке корисне облике њима већ познатих извора енергије воде, ветра и Сунца.  

Други важан ресурс су материјали. Упознати ученике са појмом и поделом материјала (природни, вештачки). Врсте и својства материјала (физичка, 

хемијска и механичка): дрво, папир, текстил, кожа објаснити на елементарном нивоу. Начин обраде материјала (принципи деловања алата за 

механичку обраду материјала, испитивање материјала). Припрема за обраду. Приказати правилно коришћење алата за ручну обраду материјала, 

извођење операција и заштита на раду: обележавање, сечење, завршна обрада (бушење, равнање, брушење). Избор материјала, операција и алата и 

редоследа њихове примене. Рециклажа материјала и заштита животне средине. Поступно увођење ученика у рад са алатом при извођењу разних 

операција мења суштински карактер наставе технике и технологије - обрада материјала тако постаје средство креативног изражавања, а не циљ у 

настави технике и технологије. Програм се реализује у форми предавања (теоретска настава) и вежби.  

Приликом вежбања са алатима и при обради материјала потребно је да ученици своје идеје исказују самостално. Препорука је да ученици, на крају 

ове области, направе план израде и самостално израде најмање три једноставна модела.  

Препоручени број часова за реализацију ове области је 20.  

Конструкторско моделовање  

У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно стечена знања и вештине из области обликовања и обраде 

материјала, употребе ИКТ-а у техници и техничког цртања. Циљ наставне теме је постављање циљева и приоритета, планирање, доношење одлука, 



тимски рад, комуникацијске вештине, као и развијање упорности, позитивног односа према раду, способностима решавања проблема, 

самопроцењивања и критичког мишљења.Препорука је да се пројекти реализују у паровима или малим групама.  

Наставник упознаје ученике са правилима рада у групи, поделом посла и одговорностима, са динамиком и роковима за реализацију 

пројектних активности. Ученици се сами опредељују за одређену активност у оквиру групе. Пружа им се могућност да реализују своју 

идеју која је у складу са њиховим интересовањима и способностима при чему се постиже потпуна диференцијација и 

индивидуализација наставе. Ученици самостално истражују информације за пројектни задатак користећи информационо-

комуникационе технологије, налазе решење, формирају идеју, израђују техничку документацију, планирају и реализују сопствени 

производ. Идентификација и избор материјала и алата за реализацију пројекта врше се уз подршку наставника. У том процесу, ученици 

усвајају и примењују знања, развијају вештине, ставове, одговорност и самосталност. Препорука је да се користе материјали и 

технологије које су ученици упознали у претходној области. Ученици самостално врше мерење и обележавање. Обрада материјала 

може се вршити индивидуално али је препорука да ученици раде у пару, чиме развијају способност сарадње и социјалних вештина. По 

завршетку, ученици самостално представљају производ/модел, усмено образлажући ток реализације, процењујући оствареност 

резултата и предлог унапређења. Тежиште оваквог рада није на квалитету коначног продукта већ на процесу који има своје кораке и на 

сарадничким односима у раду у групи. Наставник је ту пажљиви посматрач, помагач када је то потребно, давалац повратне 

информације и неко ко охрабрује. Ученицима јасно треба указати да се и на неуспелим продуктима може много научити ако се схвати 

где су грешке направљене. Дискутовати са ученицима и о цени понуђених решења. Нагласити важност доброг планирања буџета 

потребног за његову реализацију као и негативних последица лоших прорачуна. На тај начин ученике полако оспособљавати да 

размишљају предузетнички и развијати им основне компетенције везане за финансијску писменост.  

Препоручени број часова за реализацију ове области је 16. 

  
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

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

У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, 

креативност и др.).  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о 

сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).  

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици 

се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје 

инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења 

и бирати погодне стратегије учења.  
 



 

Назив предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, 

безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских 

програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

Разред пети 

Годишњи фонд часова 36 časova  

  

Област-тема Број 

часова 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у стању 

да: 

Садржаји 

ИКТ 
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- наведе примену информатике и рачунарства у 

савременом животу 

- правилно користи ИКТ уређаје 

- именује основне врсте и компоненте ИКТ уређаја 

- прави разлику између хардвера, софтвера и сервиса 

- прилагоди радно окружење кроз основна подешавања 

- креира дигитални слику и примени основне акције 

едитовања и форматирања (самостално и сараднички) 

- креира текстуални документ и примени основне акције 

едитовања и форматирања (самостално и сараднички) 

- примени алате за снимање и репродукцију аудио и 

видео записа 

- креира мултимедијалну презентацију и примени 

основне акције едитовања и форматирања (самостално и 

сараднички) 

- сачува и организује податке 

- разликује основне типове датотека 

Предмет изучавања информатике и 

рачунарства.  

ИКТ уређаји, јединство хардвера и 

софтвера. 

Подешавање радног окружења.  

Организација података. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 

Рад са мултимедијом. 

Рад са презентацијама. 

  - реагује исправно када дође у потенцијално небезбедну Употреба ИКТ уређаја на одговоран и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 
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ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја; 

- доводи у везу значај правилног одлагања дигиталног 

отпада и заштиту животне средине 

- разликује безбедно од небезбедног, пожељно од 

непожељног понашања на интернету 

- реагује исправно када дођу у контакт са непримереним 

садржајем или са непознатим особама путем интернета 

- приступа интернету, самостално претражује, проналази 

информације у дигиталном окружењу и преузима их на 

свој уређај 

- информацијама на интернету приступи критички 

- спроводи поступке за заштиту личних података и 

приватности на интернету 

- разуме значај ауторских права  

- препознаје ризик зависности од технологије и доводи 

га у везу са својим здрављем 

- рационално управља временом које проводи у раду са 

технологијом и на интернету 

 

сигуран начин.  

Правила безбедног рада на интернету.  

Претраживање интернета, одабир 

резултата и преузимање садржаја.  

Заштита приватности личних података. 

Заштита здравља, ризик зависности од 

технологије и управљање временом. 

 

 

 

 

РАЧУНАРСТВО 

 

 

 

5 

 

- изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и 

правилно употребљава одговарајуће скуповне ознаке 

- схвати математичко-логички смисао речи "и", "или", 

"не", "сваки", "неки", израза "ако...онда" 

- зна алгоритме аритметике (сабирања, множења, 

дељења с остатком, Еуклидов алгоритам) и 

интерпретира их алгоритамски  

- наведе редослед корака у решавању једноставног 

логичког проблема 

- креира једноставан рачунарски програм у визуелном 

окружењу 

- сврсисходно примењујепрограмске структуре и 

блокове наредби 

Увод у логику и скупове: унија, пресек, 

разлика; речи "и", "или", "не", "сваки", 

"неки", "ако...онда". 

Увод у алгоритме аритметике: писмено 

сабирање, множење, дељење с остатком, 

Еуклидов алгоритам. 

Увод у тему програмирања. 

Радно окружење изабраног софтвера за 

визуелно програмирање.  

Алати за рад са графичким објектима, 

текстом, звуком и видеом.  

Програм - категорије,блокови наредби, 

инструкције. 



- користи математичке операторе за израчунавања 

- објасни сценарио и алгоритам пројекта- - анализира и 

дискутује програм 

- проналази и отклања грешке у програму 

Програмске структуре (линијска, 

циклична, разграната). 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 
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- сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, 

прикупљању и обради материјала у вези са темом, 

формулацији и представљању резултата и закључака 

- одабира и примењује технике и алате у складу са 

фазама реализације пројекта 

- наведе кораке и опише поступак решавања пројектног 

задатка 

- вреднује своју улогу у групи при изради пројектног 

задатка и активности за које је био задужен 

- поставља резултат свог рада на интернет, ради дељења 

са другима, уз помоћ наставника 

 

Фазе пројектног задатка од израде плана 

до представљања решења. 

Израда пројектног задатка у групи у 

корелацији са другим предметима.  

Представљање резултата пројектног 

задатка. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

Сви предмети 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

Програм наставног предмета информатика и рачунарство, у другом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по 

спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи говоре о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су 

стекли учећи овај предмет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три тематске целине: 

ИKТ, Дигитална писменост и Рачунарство.  

У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је уважити стечене дигиталне вештине ученика. У планирању и припремању 

наставе, наставник полази од исхода које треба остварити и планира, не само своје, већ, превасходно активности ученика на часу. 

Наставник треба да буде више оријентисан ка менторској улози, а мање ка предавачкој. Потребно је да наставник програмске исходе, 

који треба да се достигну до краја петог разреда, разложи на исходе - кораке за сваки час, било да се ради о часовима обраде или 

утврђивања, а које треба да оствари сваки ученик. Такође, треба да за сваки час планира и припреми средства и начине провере 



остварености пројектованих исхода. Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама из 

разредног већа због успостављања корелација међу предметима.  

Потребно је радити на развоју алгоритамског начина мишљења у поступку решавања проблема и задатака, развоју логичког мишљења 

и изградњи личних стратегија за учење уз примену ИKТ-а.  

Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је активности осмислити тако да укључују практичан рад, уз примену ИKТ-а, 

повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и са другим предметима. Пожељно је да планиране 

активности на часу прати сажето и јасно упутство ученику за реализацију задатка, уз демонстрацију поступка. Оставити простор за 

ученичку иницијативу и креативност, односно да се кроз дискусију са ученицима одаберу најадекватнији алати, концепти и стратегије 

за реализацију одређених активности. У току реализације планираних активности радити на успостављању и неговању навика и 

понашања као што су поступност, истрајност, аналитичност, самосталност у раду и спремност на сарадњу.  

Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе наставника како у избору метода рада, програмских 

алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације елемената различитих тематских 

области. На интернету се могу се наћи примери добре праксе који се, уз прилагођавање условима рада и поштовањем ауторских права, 

могу користити.  

С обзиром да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера изводи се са половином одељења, један час недељно, у 

рачунарском кабинету/дигиталној учионици.  

Информационо-комуникационе технологије (9)  

Реализацију ове тематске целине започети навођењем примера примене ИKТ-а. Мотивисати ученике да дискутују о могућности 

примене ИKТ-а из њихове перспективе, да опишу искуства у коришћењу дигиталних уређаја и наведу оно шта је њима важно код 

дигиталних уређаја: добар звук, боља фотографија, интернет, игрице, запажања како њихови родитељи користе ИKТ уређаје и слично.  

Ученике информативно упознати са предметом изучавања информатике и рачунарства и то навођењем примера који би њима били 

познати. Објаснити појам информационо-комуникационе технологије (ИKТ). Увести појмове хардвер и софтвер.  

Навести врсте рачунара и дигиталних уређаја које ученици користе, делове из којих се састоје: тастатура, миш, екран, екран осетљив на 

додир, кућиште, звучници и сл., наводећи њихову функцију. Дискутовати са ученицима о њиховом искуству са хардвером и ИKТ 



уређајима. Циљ је да ученици буду у стању да разумеју намену основних делова дигиталних уређаја које користе. Напоменути да у 

рачунару постоји меморија у којој се памте бројеви којима су описани текст, слика, звук… Показати на примеру како би се нека слика 

кодирала бројевима. Скренути пажњу на правилно руковање ИKТ уређајима.  

Појам оперативни систем увести кроз повезивање претходног искуства ученика у коришћењу различитих дигиталних уређаја (кроз 

дискусију: нпр. који ОС користи мобилни телефон, навести примере: Андроид, Wиндоwс...). Нагласити који оперативни систем 

користе рачунари на којима ће радити у школи. Описати укратко улогу ОС, нагласити да препознаје и повезује делове рачунара и 

омогућава да користимо рачунар и друге дигиталне уређаје. На сличан начин увести и појам кориснички програми.  

Kроз демонстрацију и личну активност ученика, скренути пажњу на правила која важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом  

(правилно укључивање, пријављивање, коришћење, ођављивање и искључивање рачунара). Увести појам "радна површина" 

оперативног система (направити паралелу код рачунара и других дигиталних уређаја). Објаснити појмове икона, пречица, трака са 

задацима (навести елементе и њихову намену).  

Увести појам "Kонтролна табла", појаснити намену и начин покретања. Без улажења у све детаље контролне табле, са ученицима у 

овом разреду урадити само најосновнија подешавања уређаја (миша, монитора...) и радног окружења (регионална језичка подешавања 

ОС-а, језик тастатуре СР ћирилица и латиница, јачина звука…). Овде паралелно урадити све активности, према могућностима, и кроз 

основна подешавања на телефону јер су такви уређају ученицима блиски.  

Kроз конкретне примере објаснити појам датотеке и неопходност организације датотека у рачунару: чување и проналажење, 

премештање или брисање (поменути "Kорпу за отпатке"). Дискутовати са ученицима о врстама датотека (текст, бројеви, слике, звук, 

видео и мултимедија).  

За креирање, измене, чување и приказивање резултата рада у форми датотека, одабрати доступне корисничке програме (лиценциране 

или бесплатне), као што су програми за: цртање, обраду текста, израду мултимедијалних презентација, снимање звука и видео-записа 

помоћу других уређаја (мобилни телефон, камера, микрофон…), репродукцију звука и видео материјала који могу бити инсталирани у 

рачунару или на "облаку". Наставник може по својој процени одабрати и друге програме који ће такође утицати на стицање жељеног, 

функционалног ИKТ знања и вештина у раду са наведени мултимедијалним елементима.  



У петом разреду ученик треба да креира и уреди дигиталне слике/цртеже коришћењем расположивих алата изабраног програма 

(селектовање, копирање, лепљење, промену величине слике, додавање и брисање облика, одсецање дела слике, чување, затварање, 

проналажење, дораду и чување продукта, као и алате за зумирање, унос текста, употребу "четкице", "гумице" и сл.).  

При раду са текстом применити основне алате за уређивање и обликовање текста (унос текста, додавање, брисање, копирање, 

селектовање, поравнање, промена фонта, боје, величине слова, уметање слика...). Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма 

(кодног распореда: ћирилица, латиница...) и инсистирати на примени правописа. Увежбати чување и штампање документа. Рад са 

табелама и сложенијим алатима обрадити у старијим разредима.  

Паралелно са српском терминологијом поменути и изворне енглеске термине.  

Снимање звука и видео-записа, сходно могућностима, започети демонстрацијом употребе уређаја: камера, микрофон, звучници, 

мобилни телефони, итд. Обухватити најосновније технике у процесу снимања (покрени, заустави, сачувај, обриши) и репродукције 

(покрени, паузирај, заустави, пусти од почетка, подеси јачину звука). У вежби чувања аудио/видео записа скренути пажњу на 

различите типове датотека у конкретном програму (нпр. мп3, мп4, ави, миди…).  

При изради мултимедијалних презентација применити основне алате за уређивање и обликовање садржаја. У програму за израду 

мултимедијалних презентација користити раније креиране звучне и видео записе. Прилагодити тип датотеке изабраном програму 

(користити неки од расположивих програма за конверзију података). Kроз разговор са ученицима и кроз примере развити појам добре 

презентације и начине представљања (колико је битан садржај а не само форма).  

Дигитална писменост (5)  

При реализацији тематске целине Дигитална писменост појаснити ученицима шта значи коришћење ИKТ уређаја на одговоран и 

сигуран начин, и нагласити да то није обавеза само ИТ стручњака већ свих корисника. Демонстрирати функције антивирусног 

програма и заштитног зида. Анализирати са ученицима од каквог су материјала направљени ИKТ уређаји, да ли се такви материјали 

могу рециклирати и на које све начине се могу одлагати дигитални уређаји који нису у употреби, у циљу заштите животне средине.  

Проверити са ученицима њихова досадашња искуства у коришћењу веб-прегледача (читача, браузера). Разговарати о сајтовима 

претраживачима и начинима претраге, увести појмове аутор и ауторска права и навести основне лиценце. Претрагу интернета и одабир 

релевантних страница из приказаних резултата претраге. (Kако проналазимо, бирамо и преузимамо информације? Kако стварамо 

(онлајн апликације)? Kако размењујемо информације и сарађујемо на интернету?)  



На унапред припремљеном скупу веб-страна кроз дискусију о процени информација пронађених на интернету (публика којој је сајт 

намењен, аутор, тачност/прецизност, објективност, актуелност и интернет адреса) подстицати развој критичког мишљења ученика.  

Упознати ученике са правилима понашања на интернету (енг. Нетиqуетте). За утврђивање и појашњавање ове теме, организовати 

квизове и радионице (на теме безбедно - небезбедно, пожељно - непожељно понашање на интернету) као и симулације небезбедних 

ситуација са акцентом на то како је пожељно реаговати у датим ситуацијама (кроз играње улога и сл.). Једна од активности за ученике, 

ради повезивања знања, може бити израда текстуалних докумената на тему: Моја правила понашања на интернету, Пет најважнијих 

правила за безбедан интернет, Kако да интернет постане сигурнији за децу, и сл.  

У корелацији са другим предметима (физичко и здравствено васпитање) велику пажњу посветити томе како уређаји које свакодневно 

користе (рачунар, телефон, таблет...) могу лоше да утичу на њихово здравље при чему их треба водити ка ситуацијама на које их 

родитељи свакодневно подсећају (лоше држање, дуго гледање у екран,…..). Посебну пажњу посветити развоју свести код ученика о 

времену у току дана, утрошеном на рад са технологијом и могућим развојем зависности од технологије.  

Рачунарство (16)  

Реализација теме може се започети приказивањем мотивационих филмова о програмирању. Увести појмове: програм и програмирање. 

Демонстрирати готове анимације и рачунарске игре ради развијања свести и побуђивања мотивације да ученици сами могу да креирају 

своје игрице. Одабрати пример игрице за анализу (на пример са портала www.цоде.орг), као и друге мотивационе материјале из 

сличних образовних извора) са циљем упознавања ученика са корацима у решавању једноставних проблемских задатака. Увести појам 

алгоритма при решавању најједноставнијег проблема. Искористити искуство које ученици имају као корисници технологије (рачунара, 

паметних телефона...) да би се направила јасна веза између процеса програмирања и коначног производа, игрица или анимација. Поред 

тога, истицати да се кроз учење програмирања и алгоритама, развијају стратегије за решавања животних проблема, сваки задатак који 

себи постављамо у свакодневном животу се решава корак по корак, тј. алгоритамски.  

У међупредметној координацији са предметом математика, увести математичко-логичке појмове које леже у основи информатике и 

рачунарства: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп (са одговарајућим знацима); Венови дијаграми; скуповне 

операције: унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке; речи: "и", "или", "не", "сваки", "неки"; одговарајуће логичке везнике и њихову 

интерпретацију скуповним операцијама и релацијама. Kоришћењем примера из текућих садржаја, даље се осмишљава појам скупа, 

изграђује математичко-информатички језик и уноси прецизност у изражавању. Потребно је на разноврсним примерима користити 

одговарајуће симболе (знаке) и уочавати законитости скуповних и логичких операција. На подесним примерима илустровати 



математичко-логичку употребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи (ако...онда). Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања 

(правилно формулисање тврђења; правилно закључивање, правилно коришћење везника "и", "или", а нарочито "ако...онда"). Наставити 

са даљим изграђивањем појмова: бројевни израз, променљива, израз с променљивом и придруживање, користећи при томе и термине 

израз, формула, исказ, алгоритам. Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање по 

датом правилу бројева - бројевима, бројева - дужима, бројева - површинама и др.), као и једноставнијих алгоритамских процедура 

(основни алгоритми за извођење рачунских операција сабирања, множења, дељења с остатком, Еуклидовог алгоритма). При томе је 

важно коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока алгоритма, табела резултата неког пребројавања или мерења и др).  

Објаснити проблем речима, дефинисати сваку појединачну инструкцију (корак) и поступак ређања блокова, представити дејство 

наредбе "покрени" и описати какво дејство има на понашање објекта. Напоменути да се једном поређани блокови инструкција могу 

више пута покренути. Преласком на наредне нивое сложености објаснити зашто је погодно заменити кораке који се понављају 

одговарајућом блок наредбом (петља-блок "понављај") или ако проблемски задатак садржи неки задати услов, објаснити потребу 

раздвајања (гранање-блок "ако је") на наредбе које ће се извршити ако је испуњен услов.  

Изабрати програмско окружење за визуелно програмирање (Сцратцх, Стенцyл, АппИнвентор, Алице, …) које треба да омогући 

алгоритамско решавање проблема и основе програмирања. Програмско окружење бирати тако да омогућава једноставну анимацију 

објеката, односно, да алати омогућавају ученицима да се одмах, без много теоријског увода и објашњења сложених програмерских 

концепата, активно укључе у програмирање.  

У зависности од изабраног програмског окружења прилагодити сва следећа објашњења специфичностима тог алата.  

Kроз активну наставу и укљученост у процес креирања програма од првих часова, ученици ће поступно усвојити потребне појмове, 

знања и вештине. Указати на сличности и разлике са примерима и радним окружењем приказаним на првом часу, као што су 

ограничења у избору објеката, ограничења у инструкцијама у задатку и навести које могућности нуди изабрано програмско окружење.  

Погодан пример, приликом упознавања са радним окружењем, је да ученици за конкретан лик и конкретну сцену, поређају блокове 

наредби тако да се кликом на лик појави нека порука (нпр. "Здраво ја сам…"). Демонстрирати поступке: избор објеката (нагласак на 

библиотеке), слагање блокова по принципу "превуци-и-пусти" и покретање програма. Указати ученицима на могућност измене 

појединачних особина објеката који су доступни у библиотекама и галеријама одабраног софтвера у форми 2Д односно 3Д модела. 

Упознати ученике кроз овај једноставни пример са појмом наредбе и концептом писања програма кроз ређање блок-наредби. Подизати 

ниво сложености у складу са појмовима који се уводе: пројекат и сценарио и направити везу са појмовима задатак и писање приче. 



Довести у везу поступак решавања задатка са писањем програма, и повезати појмове сценарио и алгоритам. Увести појмове: Објекат - 

лик (библиотека објеката, подешавање особина и својства за изабрани објекат), Објекат - позорница (библиотека позорница, 

подешавање позадине позорнице, координатни систем сцене), алати (умножи, исеци-обриши, увећај, умањи) и датотека програма 

(најчешће се користи термин - пројекат). За изабрано радно окружење за визуелно програмирање (за рад код куће) пожељно је 

припремити кратко писано упутство (проналажење, преузимање, инсталирање…), демонстрирати и појаснити (поступак: преузимања, 

чувања и инсталирања изабраног програмског окружења, напоменути могућност коришћења онлајн апликације, уколико таква 

могућност постоји). Сваки од објеката ученик може креирати самостално, уместо да користи предефинисане објекте из библиотека.  

Демонстрирати на сваком примеру следеће технике: креирање пројекта (нови пројекат, изабрати објекат чије се активности дефинишу, 

као и објекте који дефинишу његову околину, дефинисати почетни положај објекта и својства објекта - у неким окружењима 

информација о објекту), једноставна подешавања (употребу алата: увећај, умањи, умножи, исеци, окрени, промени боју...), задавање 

изабраног кретања или понашања (из палете блокова: управља догађајем, за задате акције одговарајући догађај...), чување пројекта 

(именовање, избор локације), поновно отварање (затварање, проналажење, покретање) и модификацију пројекта (измену неког 

елемента: оријентацију, боју, величину и сл., проналажење и исправљање грешака, чување измена у пројекту). Демонстрирати и 

указивати на разноврсне функционалности доступне у палетама блокова, за: кретања, изглед и активности коју објекат треба  да 

реализује (предвиђених сценаријом) преко примера као што су: кретање објеката да се избегну препреке, разговор два лика о 

појмовима које су учили у претходној лекцији и сл.  

Упознати ученике са категоријама блокова и начином задавања параметара (трајање догађаја, број понављања, промену угла, промену 

положаја…). Унос података преко тастатуре користити за промену параметара у оквиру блок-наредбе. Применом различитих 

функционалности објеката ученици треба да уоче информације о близини објеката, њиховој величини и просторним односима. На 

конкретном примеру демонстрирати утицај промене параметара на извршавање програма. Демонстрирати функције едитовања 

објеката, едитовања и управљања програмом (измене у редоследу блокова, обједињавање блокова који се понављају у петље или 

гранање), тестирање и праћење сваког корака приликом извршавања програма.  

Појам променљиве увести на конкретном примеру који једноставним рачунским операцијама и њиховим извршавањем доводи до 

решавања конкретног проблема. Обухватити појмове и поступке за креирање променљивих, доделу вредности и коришћење оператора. 

Нпр. сходно узрасту и у корелацији са математиком за пети разред креирати програм за израчунавање обима и површине 

правоугаоника. При томе креирати променљиве: дужина, ширина, обим и површина и скренути пажњу да су оператори који се користе 

у овом примеру основне рачунске операције (сабирање, множење).  



Поступно кроз примере увести појмове: линијска, циклична и разграната структура, као што су: промена позадине или лика у односу 

на догађај, креирање реченице од речи и слика, разврставање објеката у скупове (жива и нежива природа, планете, реке...), 

упоређивање вредности две променљиве, понављање кретања и мелодије док се не додирне други објекат, одређивање просечне 

температуре на основу пет бројева који представљају измерене температуре од понедељка до петка, налажење најлакшег ранца од дата 

три, одређивање просечне висине или тежине дечака и девојчица у групи (за напредније…) и слично.  

Без обзира на примере који се одаберу требало би свакако обавезно обрадити мале серије од коначно много елемената и за њих 

израчунати: број, збир, просек, минимум, максимум.  

Анализирати са ученицима карактеристике појединих структура и оправданост примене у појединим ситуацијама.  

Поступак корак по корак до решења проблема, треба да послужи за систематизацију поступка израде пројекта. Она треба да обухвати 

разумевање појма пројекта, израду сценарија и алгоритма, ређање блок-наредби, проверу грешака, исправљање програма, дељење са 

другима преко Интернета. Нагласити да се алгоритми могу описати на разне начине: дијаграмом тока, псеудокодом, препричано 

обичним језиком, као и кроз програм креиран у једном од визуелно оријентисаних програмерских алата. Демонстрирати поступак 

постављања пројекта на Интернет. Указати на могућност преузимања готових пројеката са Интернета, ради проналажења најбољег 

решења за сопствени пројекат, уочавање туђих и својих грешака, као и за добијање идеја и развијања креативности.  

Пројектна настава (6)  

Наставницима се препоручује да у току петог разреда, ради развијања међупредметних компетенција и остваривања корелације са 

другим предметима, реализују са ученицима најмање два пројектна задатка. Време реализације пројектних задатака од којих је један из 

области ИKТи Дигитална писменост и други из области Рачунарство одређује наставник у договору са ученицима и са наставницима 

других предмета, који покривају област изабране теме. При избору тема, сходно интересовањима извршити поделу ученика на 

групе/парове.  

При реализацији првог пројектног задатка ставити нагласак на разради пројектног задатка - од израде плана до представљања решења. 

Наставник планира фазе пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу теме, расположивим ресурсима (знања, вештине и 

ставови које су ученици усвојили након тематских целина ИKТ и Дигитална писменост, техничке опремљености школе и других 

релевантних фактора). Ученици заједно са наставником пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник 

наглашава сваки корак, објашњава, иницира дискусију и предлаже решења.  



При представљању фаза пројекта може послужити следећи пример: Фаза 1: представљање тема, формирање група и одабир теме; Фаза 

2: Одабир материјала и средстава, разматрање додатне подршке предметног наставника у зависности од теме; Фаза 3: Планирање 

времена и избор стратегије за решавање задатка у складу са роком за предају рада; Фаза 4: Прикупљање и проучавање материјала, 

израда задатка и припрема за излагање; Фаза 5: Представљање резултата пројектног задатка, дискусија и процена/самопроцена 

урађеног (наставник обезбеђује услове за што успешније излагање, усмерава дискусију и врши евалуацију урађеног са прецизном 

повратном информацијом).  

Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. За предвиђени број часова ове тематске целине и са 

добро испланираним активностима, може се очекивати да ученици успешно израде и представе решење пројектног задатка. Акценат је 

на подстицању иницијатива и креативности, успостављању сарадничких и вредносних ставова код ученика. Циљ је развијање и 

неговање: поступности, повезивања и изградње сопствених стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања 

постигнућа.  

Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која се може остварити на оваквим и 

сличним примерима:  

- израда интервју-а или чланака (на теме: занимљивости из света спорта, уметности, науке,...);  

- израда упутства или туторијала (типа: "како да подесите", "како да измените", "како да решите овај задатак"‘, "како да користите 

програм... ");  

- израда правила понашања (на теме: у спортској сали, у кабинету..., за безбеднији рад на интернету, за креирање сигурне лозинке, 

заштите рачунара од злонамерних програма, заштите здравља...).  

Додатна мотивација за ученике може бити избор најбољих радова за: школски часопис, сајт школе, огласну таблу (одељење гласа - 

вредновање, самовредновање) а да остале радове постављају на пано у кабинету информатике и рачунарства…  

Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду фајлова различитог типа, као што су: текстуални 

фајлови, слике, видео материјали и сл.  

Други пројектни задатак се реализује по фазама које су већ описане.  



За пример могу послужити следеће теме: Направи калкулатор или Kреирај програм за израчунавање...(математика), Прича из космоса, 

Испричај причу о месту у коме живиш или Туристички водич кроз… (географија), Интервјуиши другаре о будућим занимањима (у 

форми стрипа), Замеси хлеб (од њиве до трпезе)... Ученици такође, могу позајмити већ урађени пројекат, преузети га са интернета и 

прилагодити свом сценарију. Идеја за пројектни задатак може бити и израда квиза и теста за проверу знања, понављање, утврђивање, 

систематизацију градива из целог предмета.  

Ученици пре прикупљања материјала израђују сценарио (причу или алгоритам за конкретан задатак), разрађују кораке и описују 

поступак решавања пројектног задатка. Део задатка је и чување материјала употребљеног за решавање пројектног задатка. Очекивани 

продукт пројектног задатка је мултимедијални садржај у форми: стрипа, анимације, игрице и сл., а напреднији ученици могу израдити 

алгоритам и програм за решавање конкретног проблемског задатка.  

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о 

сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).  

Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Kвизове, тестове знања и слично користити за 

увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања, као и за формирање коначних оцена. Препоручено је комбиновање различитих 

начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је 

ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење.  

Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи своје наставне праксе.  

У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и време за 

менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на секцији 

изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим интересовањима. Теме као 

што су израда и одржавање школског сајта, блога или неке друге школске веб странице, креирање и израда школског електронског 

часописа или летописа школе могу бити добре почетне идеје које ће повезати знања и вештине стечене у овом предмету са другим 

знањима, уз активно учешће у животу школе. 



Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања изобласти физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене 

правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

Разред ПЕТИ  РАЗРЕД  

Годишњи фонд часова 72 часа + 54 часа (обавезне физичке активности ученика) 

 

ОБЛАСТ/TEMA  Број часова 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

САДРЖАЈИ  

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

32 (16 

обучавање+ 

16 

увежбавање) 

− примени једноставнe комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

− изведе вежбе (разноврсна природна и изведена 

кретања) и користи их у спорту, рекреацији и 

различитим животним ситуацијама 

− упореди резултате тестирања са вредностима за свој 

узраст и сагледа сопствени моторички напредак 

 Обавезни садржаји 

Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој покретљивости 

Вежбе за развој аеробне издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој координације 

Примена националне батерије тестова за 

праћење физичког развоја и моторичких 

способности 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТОВИ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

8 (5 

обучавање + 

3 

увежбавање) 

 

-комбинује и користи  

− досегнути ниво усвојене технике кретања у спорту и 

свакодневном животу 

− доводи у везу развој физичких способности са 

атлетским дисциплинама 

 

 Обавезни садржаји 

Техника истрајног трчања 

Истрајно трчање – припрема за крос 

Техника спринтерског трчања 

Техника високог и ниског старта 

Скок увис (прекорачна техника) 



Атлетика 

 

Бацање лоптице (до 200 г) 

Препоручени садржаји 

Техника штафетног трчања 

Скок удаљ 

Бацања кугле 2 kg 

Бацање „вортекс-а“ 

Тробој 

Спортска 

гимнастика 

10 (4 

обучавање + 

6 

увежбавање) 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у 

различитим кретањима, изводи ротације тела 

− користи елементе гимнастике у свакодневним 

животним ситуацијама и игри 

− процени сопствене могућности за вежбање у 

гимнастици 

Обавезни садржаји 

Вежбе на тлу  

Прескоци и скокови 

Вежбе у упору 

 Вежбе у вису 

Ниска греда 

Гимнастички полигон 

Препоручени садржаји 

Вежбе на тлу (напредне варијанте) 

Висока греда 

Трамболина 

Прескок 

Коњ са хватаљкама 

Вежбе у упору (сложенији састав) 

Вежбе у вису (сложенији састав) 

 

Основе тимских и 

спортских игара 

13 (4 

обучавање + 

9 

увежбавање) 

− користи елементе технике у игри 

− примењује основна правила рукомета у игри 

− учествује на унутародељенским такмичењима 

 

Обавезни садржаји 

Рукомет/минирукомет: 

Основни елементи технике и правила; 

вођење лопте,  

хватањa и додавањa лопте, 

шутирања на гол, 

принципи индувидуалне одбране 

основна правила рукомета/минирукомета 



Спортски полигон 

Препоручени садржаји 

Напредни елементи технике, тактике и 

правила игре:  

хватања котрљајућих лопти, 

дриблинг, 

шутирања на гол, 

финтирање, 

основни принципи колективне одбране. 

Плес и ритимика 

 

9 (4 

обучавање + 

5 

увежбавање) 

− изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку 

пратњу 

− игра народно коло 

− изведе кретања у различитом ритму 

− изведе основне кораке плеса из народне традиције 

других култура  

 

Обавезни садржаји 

Покрети уз ритам и уз музичку пратњу 

Ритмичка вежба без реквизита 

Скокови кроз вијачу 

Народно коло „Моравац“  

Народно коло из краја у којем се школа 

налази 

Основни кораци друшвених плесова 

Препоручени садржаји 

Вежбе са обручем 

Вежбе са лоптом 

Пливање  − контролише и одржава  тело у води 

− преплива 25m слободном техником 

− скочи у воду на ноге 

Обавезни садржаји 



− поштује правила понашања у, и око водене средине Предвежбе у обучавању пливања 

Игре у води 

Самопомоћ у водi 

Препоручени садржаји 

Плива једном техником 

Роњење у дужину 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

(Реализујe се кроз 

све наставне 

области и теме уз 

практичан рад) 

 Физичко вежбање 

и спорт 

 − објасни својим речима сврху и значај вежбања 

− поштује правила понашања у и на просторима за 

вежбање у школи и ван ње, као и на спортским 

манифестацијама 

− примени мере безбедности током вежбања 

− одговорно се односи према објектима, справама и 

реквизитима у просторима за вежбање 

− примени и поштује правила тимске и спортске игре 

у складу са етичким нормама 

− навија и бодри учеснике на такмичењима и решава 

конфликте на социјално прихватљив начин 

− користи различите изворе информација за 

упознавање са разноврсним облицима физичких и 

спортско-рекративних активности 

− прихвати сопствену победу и пораз у складу са 

„ферплејом“ 

− примењује научено у физичком и здравственом 

васпитању у ванредним ситуацијама 

Циљ и сврха вежбања у физичком и 

здравственом васпитању 

Основна правила Рукомета/минирукомета 

и Малог фудбала 

Понашање према осталим субјекатима у 

игри (према судији, играчима супротне и 

сопствене екипе) 

Чување  и  одржавање материјалних 

добара која се користе у физичком и 

здравственом васпитању 

Уредно постављање и склањање справа и 

реквизита неопходних за вежбање 

Упознавање ученика са најчешћим 

облицима насиља у физичком васпитању и 

спорту 



− препозна естетику у физичком вежбању и спорту 

− направи план дневних активности 

„Ферплеј” (навијање, победа, пораз 

решавање конфликтних ситуација) 

Писани и електорнски извори 

информација из области физчког 

васпитања и спорта 

Значај развоја физичких способности за 

сналажење у ванредним ситуацијама 

(земљотрес, поплава, пожар...) 

Физичко вежбање и естетика (правилно 

обликовање тела) 

Планирање дневних активности 

 

 КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Биологија 

Географија 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Информатика 

Математика 

Српски језик 



Начин остваривања садржаја: 

Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству часовних, ванчасовних и ваншколских организационих 

облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја. 

 

Главна промена у савременој концепцији и пракси образовања и васпитања, па тако и у програму премета физичко и 

здравствено васпитање, је померање тежишта са наставних садржаја на јасно дефинисане исходе, односно са наставних садржаја на 

процес учења и његове резултате. 

 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли у предмету физичко и здравствено 

васпитање, и учешћем у обавезним физичким активностима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 

вредности ученика у три предметне области:  

- физичке способности, 

- моторичке вештине, спортови и спортске дисциплине и  

- физичка и здравствена култура.  

 

Они омогућавају да се циљ овог предмета достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и стандардима 

постигнућа. Исходи не прописују структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких 

постигнућа. 

 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог васпитања (у трајању од 2 школска часа недељно) и 

обавезнефизичке активности сваког ученика (у трајању од 1,5 школски час недељно). Програм петог разреда базиран је на 

континуитету усвојенихзнања, вештина, ставова и вредности из првог циклуса основног образовања и васпитања. 



Настава физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, које се узимају као 

критеријум у диференцираном приступу, па самим тим неопходно је упутити ученика или групу ученика, на олакшане или проширене 

садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада.  

 

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу. 

 

Обавезни организациони облици рада: 

А. часови физичког и здравственог васпитања; 

А1. обавезне физичке активности ученика; 

 

Остали облици рада (ванчасовне и ваншколске активности): 

Б. слободне активности – секције, 

В. недеља школског спорта, 

Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање - камповање...), 

Д. школска и ваншколска такмичења 

Ђ. корективно-педагошки рад. 

ОБАВЕЗНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

А. Часови физичког и здравственог васпитања 

Наставне области: 



I. Физичке способности 

На свим часовима као и на другим оргназационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

- развијање физичких способности које се континуирано рализује у уводном и припремном делу часа путем вежби 

обликовања. Део главне фазе часа може се користи за развој основних физичких способности узимајући у обзир утицај 

који наставна тема има на њихов развој. Методе и облике рада наставник бира у складу са потребама и могућностима 

ученика и материјално-техничким условима за рад; 

- подстицање ученика на самостално вежбање; 

- учвршћивање правилног држања тела. 

Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника. 

Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за праћење физичког 

развоја и развоја моторичких способности ученикау настави физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, 2016).  

II. Моторичке вештине, спортови и спортске дисциплине 

          Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену обавезних и препоручених програмских садржаја 

атлетике, гимнастике, спортских игара, плеса, ритмичке гимнастике, пливања, примењујући основне дидактичко- методичке приципе и 

методе рада неопходне за достизање постављених исхода. 

Усвојена знања, умења и навике треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, рекреацији и специфичним животним 

ситуацијама.  

Стицање знања, умења и навика је континуирнани процес индивидуалног напредовања ученика у складу са његовим антрополошким 

статусом.  

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али лакша од предвиђених или предвежбе.  

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду. 

Усаваршавање неких мотричких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника ходања, трчања, примена 

научене игре итд). 



У раду са напреднијим ученицима реализују се препоручени садржаји или садржаји из наредних разреда. Кроз процес реализације 

програма неопходно је пратити способности ученика за поједине спортове.  

III. Физичка и здравствена култура 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању (основним појмовима 

о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спроту, рекреацији и здрављу. 

Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу. 

Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у физичком и здравственом васпитању и обухвата: формирање 

правилног односа према физичком вежбању, здрављу и раду; развијање и неговање ферплеја; препознавање негативних облика 

понашања у спорту и навијању; вредновање естетских вредности у физичком вежбању, рекреацији и спорту; развијање креативности у 

вежбању; очување животне средине, као и развијање и неговање здравствене културе ученика. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне традиције и мултикултуралности); 

формирању правилног односа према различитостима, чувању материјалних добара, неговању друштвених вредности итд. 

А1. Обавезне физичке активности ученика 

Физичке активности ученика доприносе остваривању постављеног циља и исхода физичког и здравственог васпитања. Ове 

активности организују се према посебном распореду у складу са просторним могућностима школе и потребама ученика у трајању од 

1,5 час недељно.  

План рада ових активности је саставни је део планарања у физичком и здравственом васпитању. 

Школа се опредељује за један од понуђених начина организације ових активности на предлог Стручног већа. Начин организације ових 

активности је саставни део Школског програма и Годишњег плана рада школе. 

Начини организације рада обавезних физичких активности ученика: 

- Реализују се непосредно по завршетку редновне наставе, после последњег часа по посебном распореду у трајању од 45 минута, 

једном у току недеље. Ради ефикаснијег рада и обухваћености свих ученика дозвољено је спајање два одељења истог разреда. 

Два наставника раде истовремено са два одељења.  



У школама које имају одговарајуће материјално-техничке и просторне услове, фонд од ½ школског часа, на недељном нивоу, 

може се реализовати тако што ће ученици сваке друге недеље имати два часа ових активности, или на други начин који 

предложи Стручно веће физичког и здавственог васпитања. 

- Реализују се са два одељења и два наставника истовремено по посебном распореду, у трајању од 45 минута, једном у току 

недеље. Фонд од ½ школског часа, на недељном нивоу, може се реализовати кумулативно, једном у тромесечју, у укупном 

трајању од 6 школских часова односно 4,5 сата.  

Стручно веће може предложити неки други начин организације ових активности, посебно уколико се школа определи да ове 

активности реализује изван школе (пливање, скијање, клизање, оријентиринг итд.). 

Програмски садржаји обавезних физичких активности 

Обавезни програмски садржаји ових активности су: 

- Кондиционо вежбање ученика у трајању од најмање 20 минута;  

- Мали фудбал: 

1. Вођење и контрола лопте,  

2. Примање лопте и додавање лопте различитим деловима стопала,  

3. Шутирање на гол и основе игре у нападу (откривање), 

4. Одузимање лопте и основе игре у одбрани (покривање), 

5. Вежбе са два и три играча, 

6. Игра са применом основних правила за мали фудбал. 

Препоручени програмски садржаји ових активности: 

- Обучавње и усавршавање елемената предвиђених препорученим наставним садржајима: 

1. Атлетике;  

2. Гиманстике;  

3. Плеса и ритмике; 

4. Других активности предвиђених пограмом школских такмичења. 

 



- Мали фудбал: 

1. колективна игра у одбрани и нападу, 

2. техника игре голмана,  

3. игра уз примену правила 

- Пливање; 

- Скијање; 

- Клизање; 

- Бадминтон; 

- Стони тенис; 

- Оријентиринг; 

- Друге активности по избору Стручног већа школе. 

 

 

 

ВАНЧАСОВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и школског програма. 

Б. Слободне активности – секције 

Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм узимајући у обзир материјалне и просторне 

услове рада, узрасне карактеристике и способности ученика. Уколико је неопходно, секције се могу формирати према полу ученика. 

Ученик се у сваком тренутку може се укључити у рад секције. 

В. Недеља школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби 

неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру 

Школског програма реализује недељу школског спорта. 



Недеља школског спорта обухвата:  

- такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика;  

- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, фолклор, плес, 

музичко-спортске радионице, слет...); 

- ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке културе, спорту, рекреацији, „ферплеју“, последицама насиља у 

спорту, технолошка достигнућа у вежбању и спорту и др.).   

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће физичког и здравственог васпитања у сарадњи са другим 

стручним већима (ликовне културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и 

ученици  који су ослобођени од практичног дела наставе физичког и здравственог васпитања, буду укључени у огранизацију овх 

активности. 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање) 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи: 

- пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће); 

- зимовање –  организује се за време зимског распуста (обука скијања, клизања, краћи излети са пешачењем или на санкама, 

идр.); 

- летовање –  организује се за време летњег распуста у трајању од најмање седам дана (логорвање, камповање итд.). 

Д. Школска и ваншколска тамичења  

Школа организује и спроводи обавезна унутаршколскаспортска такмичења, као интегрални део процеса физичког васпитања 

према плану Стручног већа и то у: 

- спортској гимнастици (у зимском периоду); 

- атлетици (у пролећном периоду),  

- најмање једној спортској игри (у току године). 

 

Школа може планирати такмичења из других спортских грана или игара уколико за то постоје услови и интересовање ученика (плес, 

оријентиринг, бадминтон, између две или четири ватре, полигони итд.). 



Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која су у складу са 

наставним планом и програмом. 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

- потешкоће у савладавању градива; 

- смањене физичке способности;  

- лоше држање тела; 

- здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

 

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким способностимаорганизује се допунска 

настава која подразумева савладавање оних обавезних програмских садржаја, које ученици нису успели да савладају на редовној 

настави, као и развијање њихових физичких способности; 

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 

- уочавање постуралних поремећаја код ученика; 

- саветовање ученика и родитеља; 

- организовање додатног превентивног вежбања у трајању од један школски час недељно; 

- организивање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћамаорганизује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, који одређује врсту 

вежби и степен оптерећења. 

Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или целу школску 

годину на основу препоруке изабраног лекара.  



Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присустувје часовима. За рад са ослобођеним ученицима наставник сачињава 

посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са садржајима других 

предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

- суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу, 

- направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме репортажу са спортског догађаја, 

- снимају час и на други начин помажу наставнику у организацији, часовних, ванчасовних и ваншколских активности. 

Препоручени исходи за ученике ослобођене од праткичног дела наставе 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Наведе основна правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања; 

- Дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања; 

- Презентује и анализира информације о физичком вежбању, спорту, здрављу, историји спорта, актуелним спортским подацима 

идт.);  

- Учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења. 

Планирање васпитано-образовног рада 

Дефинисани исходи су важан део и незаобилазан елемент процеса планирања наставе и учења. Дефинисани као резултати учења 

на крају сваког разреда, током планирања рада потребно је одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима 

током школске године. Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током једног или више часова, већ је 

у ту сврху потребно реализовати различите активности током године.  

Облици наставе 



Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

- теоријска настава (до 4 часа); 

- практична настава (68-72 часа). 

Теоријска настава 

Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје услови за реализацију наставе у 

просторима за вежбање или алтернативним објектима, и као први час у полугодишту. На тим часовима детаљније се обрађују садржаји 

предвиђени темема Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање уз могући практичан рад у складу са условима. 

Максималан број часова без практичног рада не би требало да буде већи од четири (4) у току школске године. 

При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у обзир: садржај програма, претходна искуства ученика, садржаје других 

предмета (корелацију – међупредметне компетенције).  

Практична настава 

Број часова по темама планира се на основу, процене наставника, материјално-техничких и просторних услова. Наставне теме 

или поједини садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или садржајима програма за 

које постоје одговарајући услови. Оквирни број часова по темама: 

1. Атлетика (16); 

2. Гимнастика (16); 

3. Основе тимских и спортких игара: Рукомет –  минирукомет; (16) 

4. Ритимка и плес (4); 

5. Пливање (12);  

6. Тестирање и мерење (6-8).     

Програм физичког и здравственог васпитања остварује се реализацијом обавезних и препоручених садржаја.  

Обавезни садржаји су они које је неопходно спорвести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, материјално-

техничке и просторне услове. 



Препоручени садржаји су они који се бирају и реализују у раду са ученицима (групама или појединцима), који су савладали обавезне 

садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости исхода, потребе ученика и услове за рад.  

Физичке способности 

При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке способности 

ученика и применитивежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и служе за обучавање и 

увежбавање (обраду и утврђивање) конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне методе 

(континуирани, понављајући и интервални метод, кружни тренинг, и др.), пилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са 

ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са њиховим могућностима и примњивати 

одговрајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања, задају се групама ученика или поједницма у складу са 

њиховим способноситима, водећи рачуна о постизању што веће радне ефикасности и отимализацији интензитета рада. Акценат се 

ставља на оне моторичке активности којима се најуспешније супротставља последицама хипокинезије.  

Препоручени начини рада за развој физичких спосбности ученика.  

1. Развој снаге 

- без и са реквизитима,  

- на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости 

- без и са реквизитима, 

- уз коришћење справа, 

- у помоћ сувежбача. 

3. Развој аеробне издржљивости 

- истрајно и интервално трчање,  

- вежбање уз музику – аеробик, 

- тимске и спортске игре, 

- други модели вежбања. 

4. Развој координације 



- извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима (кретање екстемитетима у две равни). 

5. Развој брзине и експлозивне снаге 

- једноставне и сложене кретне структуре изводити максималним интензитетом из различитих почетних положаја, 

изазване различитим чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.),  

- штафетне игре,  

- извођење вежби различитом максималном брзином (бацања, скокови, акробатика, шутирања, ударци кроз атлетику, 

гимнастику, тимске и спортске игре). 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за вежбање, а за 

оне са којима се програм реализује по Индивидуално -образовном програму (ИОП-у), неопходно је обезбедити одговарајуће  услове, 

узимајући у обзир њихове могућности. 

Моторичке вештине, спортови и спортске дисциплине 

1. Атлетика 

Садржаји атлетике реализују у јесењем и пролећном периоду. 

Обавезни садржаји 

Истрајно трчање: вежбе технике; континуирано и интревално трчање; 

Спринтерско трчање: вежбе технике трчања, (ниски скип, високи скип, забацивање потколенице, гребајући корак, итд), ниски 

старт и фазе трчања; 

Скок увис прекорачном техником; техника скока увис кроз фазе (залет, отскок, прелазак летвице и доскок). Обучавање технике 

врши се у целини а по потреби рашчлањивањем на фазе. 

Бацање лоптице у даљ: обучавање кроз фазе (залет и избачај) и усвајање вежбе у целини. Корелација са вежбама из рукомета 

(доножни корак, замах и техника избачаја дугим замахом).  

Препоручени садржаји: 



Ови садржаји се примењују у раду са ученицима који су савладали обавезне садржаје применом одговарајуће методике рада. 

- Техника штафетног трчања (штафетне игре, начини измене палице и др.); 

- Скок удаљ основни елементи згрчне технике – рализовати кроз фазе; 

- Бацања кугле 2 kg – из места и бочна техника; 

- Бацање „вортекс-а'' у даљ; 

- Тробој – кроз одељенско такмичење приментити три дисциплине које су ученици савладали (трчање, бацања и скокови). 

2.  Спортска гимнастика 

Садржаји се рeализују у зимском периоду.  

Обавезни садржаји 

Ученике је неопходно поделити по полу и према способностима. Поставити више радних места. На сваком часу увести нови задатак уз 

понављање претходних. Док једна група обрађује нови садржај, остале групе понављају обрађене садржаје. Промена радих места врши 

се након одређеног броја понављања. Нпр. група које није прошла неки задатак на часу исти ће реализовати на следећем часу. Ученику 

који не може да изведе задату вежбу даје се олакшани задатак. Након неколико обрађених наставних јединица ове наставне теме, 

планом предвидети садржаје других наставних тема (спортка или тимска игра и др) у циљу интензификације наставе. Гимнастички 

полигон осмислити према степену усвојености обрађених садржаја и претходих знања. 

- Вежбе на тлу: колут напред, колут назад, став о плећима – „свећа“, мост из лежања на леђима;вага претклоном и 

заножењем; став на шакама уз помоћ; премет упором странце „звезда“. 

- Прескок: разношка (до 110 цм); 

- Вежбе у упору  

паралелни разбој – наскок у упор, издржај, њих у упору, предњихом сед разножно пред рукама, приножити једном до седа 

ван, саскок;  

- Вежбе у вису (доскочно вратило, кругови –  њих и саскок у зањиху; љуљање и саскоци;); 

- Пењања (шипка, канап, морнарске лестве –  до 4 м висине); 

- Ниска греда:   

боком поред греде;  



суножним одскоком наскок на греду суножно (једна нога мало испред друге);  

различити начини ходања: у успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са одножењем, са високим предножењем; 

скок суножним одскоком, суножни доскок на место одскока;  

вага претклоном и заножењем; саскок згрчено. 

- гимнастички полигон састављен од обрађених програмских садржаја. 

Препоручени садржаји 

Могу се реализовати кроз часове на којима се реализују обавезни садржаји, диференцирани облик рада са напредним ученицима који 

нпр. прескачу козлић по дужини уместо ширини, раде летећи колут након колута напред. Oвакве моделе могуће је применити на све 

садржаје спортске гимнастике. 

- Вежбе на тлу: колут напред и назад – варијанте (нпр: из става раскорачног колут напред до става раскорачног, из става 

раскорачног колут назад до става раскорачног); Колут летећи; Мост заклоном; 

- Висока греда:  

наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом) окретом за 90 степени удесно и прехватом бочно (палчеви су 

окренути један према другом), упор клечећи на десној са заножењем леве (мала вага);  

- основна кретања из претходних разреда на ниској греди извести на средњој или високој греди; 

- Трамболина или одскочна даска: скокови –   предњи пружени и згрчени; 

- Прескок „“разношка“ – козлић постављен по дужини (110 цм); 

- Коњ са хватаљкама – упори и издржаји; 

- Вежбе у упору  

паралелни разбој –  наскок у упор, њих и  предњихом сед разножно пред рукама, саседом сножити, њих и предњихом 

саскок предношка;  

- Коњ са хватаљкама – упори и издржаји; 

-  Вежбе у вису: 

дохватно вратило – вис завесом о потколено, наупор јашући и саскок одношка. 



3. Основе тимских и спортских игара 

Садржаји рукомета реализују се на часовима физичког и здравственог васпитања, а малог фудбала на обавезним физичким 

активностима ученика. 

3. 1. Рукомет – минирукомет 

Обавезни садржаји 

- Обучавање елемената технике и тактике са лоптом:  

држање лопте: једном и обема рукама, плитки и дубоки хват;  

вођење лопте: у месту са променом висине вођења, променом руке, променом положаја; вођење лопте бочним и дубинским кретањем; 

праволинијски, са променом брзине и руке којом се води; променом правца кретања;  вођење у кретању са заустављањем у два корака; 

дриблинг над пасивним и активним противником ( игра „1 на 1” ); 

додавање лопте: једном руком „кратким замахом” (смер напред, укосо, у страну); „дугим замахом”  уз примену неког од залета (бочни–

доножни, бочни–заножни );  

хватање  лопте: у висини груди и главе; хватање непрецизно бачених лопти (бочних, изнад висине главе, у висини колена); хватање 

котрљајућих лопти;  хватање и додавање лопте у кретању;  

шутирање: чеони шут и скок шут у даљ и вис; 

финтирање: (једнострука финта у јачу страну). 

- Обучавање индивидуалних елемената технике и тактике без лопте: 

 

у фази напада – позиционирање играча, утрчавање у празне просторе, промена смера кретања, откривање за пријем лопте; 

у фази одбране – одбрамбени став и кретање у ставу; заустављање нападача, одузимање лопте од противничког нападача, пресецање 

путање лопте код додавања, блок;  



елементи технике голмана – (основни став, кретање на голу, одбрана високих и ниских лопти, одбрана шутева са позиције крила, 

одбрана седмерца). 

- Обучавање групних и колективних елемената тактике игре: 

Игра уз индивидуалну одбрану „човек на човека” (пресинг); позиционирање играча у нападу и одбрани 6:0; игра на два гола (3 на 3, 4 

на 4 ); игра уз примену основних правила уважавајући усвојени ниво претходно обучаваних елемената. 

Препоручени садржаји 

- Обучавање  елемената технике и тактике играча са лоптом:  

вођење лопте: вежбе вођења са радом ногу (кроз ноге, поред и испред тела ); вођење две лопте;  

додавање лопте: додавање „дугим замахом” – чеони залет; додавање лопте изведеним начинима; додавања са изменом места 

хватање лопте: хватање једном руком 

шутирање: бочни шут са отклоном, шутирање пивотмена, шут са крилне позиције 

финтирање: једнострука финта у „слабију страну” 

- Обучавање групних и колективних елемената тактике игре: 

извођење слободног ударца;  

укрштања играча у фази напада, игра 5:1 и  5+1 

 

4. Плес и ритмика; 

Обавезни садржаји 

Планирати вежбе које је неоподно поновити из програма млађих разреда (докорак, галоп, дечији поскоци, полкин корак...).  Дати 

могућност ученику или групи ученика да изабире музику и осмисли ритмичку вежбу на основу усвојених елемената. Са вијачом 



применити „скокове кроз вијачу“, прескакање вијаче галопом и суножним поскоцима. Обрадити прве две варијанте народног кола 

„Моравац“ 

Препоручени садржаји 

Вежбе са вијачом усложити наизменичним прескоцима на левој и десној нози и у кретању. Планирати вежбе са обручем у које садрже 

окретња око разних делова тела, кортљања по тлу и провлачења. Вежбе са лоптом превасходно треба да обухвате манипулцију са њом, 

бацања. Основне варијанте народног кола из краја у коме се школа налази; 

5. Пливање;  

Наставна тема Пливање, реализује се у школама у којима за то постоје услови, у оквиру редовне наставе или обавезних физичких 

активности ученика. 

Школе које се определе за реализацију програмских садржаја пливања на објектима изван школе, ове часове организују у оквиру 

обавезних физичких активности ученика. 

У колико не постоји могућност реализације наставе пливања у овом разреду, број часова намењен овој наставној теми распоређује се 

другим наставним темама предвиђених програмом. 

Приликом реализације садржаја Пливања формирати групе пливача и непливача 

Обавезни садржаји 

Вежбе дисања, рад ногу, пловак, одржавање у месту, завеслаји (краул и леђни краул), скок на ноге и изрон,  самопомоћ у води 

(окретањем на леђа). 

Препоручени садржаји 

Пливање техником краула или леђног краула; 

Роњење по дужини; 

6. Тестирање и мерење 



Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и крају школске године, из простора 

кардиореспираторне издржљивости (процена аеробног капацитета), телесног састава (посебно телесне масноће), мишићне снаге, 

издржљивости у мишићној снази, гипкости и агилности. Модел континуираног праћења физичког развоја и моторичких способности у 

настави физичког и здравственог васпитања, батерија тестова, критеријумске референтне вредности и начин њиховог тумачења, 

организација и протокол тестирања као педагошке импликациједетаљно су објашњени у наведеном приручнику.  

Тестирање ученика могуће је спровести на часовима обавезних физичких активности. 

Оквирни број часова по темама обавезних физичких активности 

1. Основе тимских и спортких игара:  

Мали фудбал; (18) 

2.   Друге активности предвиђене програмом стручног већа (36). 

Дидактичко-методички елементи 

Основне карактеристике часова:  

- јасноћа наставног садржаја;  

- оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита;  

- избор рационалних облика и метода рада;  

- избор вежби оптималне образовне вредности;  

- функционална повезаност свих делова часа –  унутар једног и више узастопних часова једне наставне теме.  

Уколико на часу истовремено вежбају два одељења, настава се спроводи одвојено за ученике и ученице. 

Приликом избора облика рада неопходно је узети у обзир просторне услове рада, број ученика на часу, број справа и реквизита и 

динамику обучавања и увежбавања наставног задатка.  

Избор дидактичих облика рада треба да буде функцији рационалне организације и интензификације часа, као и достизања постављених 

исхода. 

Праћење и оцењивање 



Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може 

утврдити да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. Исходи помажу наставницима у праћењу, прикупљању и 

бележењу постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања искористити исходе наставник, сам осмишљава у односу на то који се 

начин праћења и процене њему чини најрационалнијим и најкориснијим. Поред тога, постојање исхода олакшава и извештавање 

родитеља о раду и напредовању ученика. 

У процесу оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциjao прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз 

кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења личног картона ученика су 

вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и 

развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке 

и слабе стране) ученика. 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, препоручује се да наставник подједнако, 

континуирано прати и  вреднује: 

● Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата: 

- вежбање у адекватној спортској опреми;  

- редовно присуствовање на часовима физичког и здравственог васпитања и обавезним физичим активностима;  

- учествовање у ванчасовним и ваншколским активностима и др.  

● Приказ једног од усвојених комплекса општеприпремних вежби (вежби обликовања), 

● Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике): 

Атлетика:  

Приказ технике спринтерског и истрајног трчања; приказ технике, скока увис прекорачна техника (маказе);  

Спринтерско трчање 30 – 50 m на време, бацање лоптице до 200 gr у даљ.Истрајно трчање у трајању од 6 минута. 

Трчање школског кроса. 

Спортска гимнастика:  

Вежбе на тлу: колут у напред, колут у назад, став о шакама уз помоћ, мост из лежања, став на плећима „свећа“: 



Прескок: разношка уз помоћ; 

Вежбе у упору:  

- паралелни разбој:  наскок у упор са повишења (шведска клупа, сандук, столица..), предњихом сед разножно, приножити 

једном и саскок, 

- ниско вратило: упор одскоком, издржај, саскок у почетни положај; 

Вежбе у вису (вратило/кругови): њих и саскок предњихом. 

Пењања: приказ технике пењања уз шипку и конопац. 

Рукомет:  

Конторла лопте у месту и кретању (вођење); 

Вођење лопте прволиниски са променом правца кретања (левом и десном руком); 

Хвата и додаје лопту у висини главе и рамена; 

Шутира једном техником; 

Мали фудбал: 

Додавање унутрашњом страном стопала и примање лопте ђоном и унутрашњом страном стопала; 

Вођење и шут на гол једном техником; 

Додавање, примање лопте у и шут на гол у кретању. 

Плес и ритимка:  

Замаси, кружења, трчања, поскоци и скокови без реквизита. Поскоци и скокови кроз вијачу.  

Народно „Моравац“ коло уз музику (прва и друга варијанта). 



Пливање:  

Контролише и одржава тело у води. 

Самопомоћ у води. 

Индивидуални напредак моторичких способности сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено стање. 

Приликом оцењивања неопходно је изети у обзир способности ученика, степен спретности  и умешности. Уколико ученик нема 

развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуални напредак његов иднивидуални напредак у односу 

на претходна достугнућа и могућности као и ангажовање ученика у наставном процесу. 

Код ученика ослобођених од праткичног дела наставе, наставник прати и вреднује: 

- познавање основних правила, гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања и основних здравствено-хигијенских правила 

вежбања; 

- учешће у организацији ваннаставних активности. 

Педагошка документација 

- Дневник рада за физичко и здравствено васпитање; 

- Планови рада физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких активности ученика: план рада стручног већа, годишњи 

план (по темама са бројем часова), месечни оперативни план, план ванчасовних и ваншколских активности и праћење њихове 

реализације. 

- Писане припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући: временску артикулацију остваривања, циљ 

часа, исходе који се рализују, конзистентну дидактичку структуру часова, запажања након часа;  

- Радни картон: наставник води за сваког ученика. Радни картон садржи: податке о стању физичких способности са тестирања, 

оспособљености у вештинама напомене о специфичостима ученика и остале податке неопходне наставнику. 

Педагошку документацију наставник сачињава у електронској или писаној форми. 

 

 



Назив предмета ХОР И ОРКЕСТАР 

Циљ 
Развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и културе других 

народа 

Разред пети 

Годишњи фонд часова 36 часа 

 

ОБЛАСТ/TEMA  
Број 

часова 

ИСХОДИ САДРЖАЈИ 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

13  Развијање слуха, ритма, ширење гласовних 

могућности и учвршћивање интонације 

 Способност за фино нијансирање и 

изражајно свирање применом елемената 

музичке изражајности 

 Развијање естетских критеријума

 Одабир и разврставање гласова; 

 Вежбе дисања, дикције и интонације; 

 Хорско распевавање и техничке вежбе; 

 Интонативне вежбе и решавање појединих 

проблема из хорске партитуре (интервалски, 

хармонски,стилски); 

 Музичка и психолошка обрада композиције; 

 Увежбавање хорских деоница појединачно и заједно; 

 Остваривање програма и наступа према Школском 

и Годишњем програму рада школе. 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

10  У слушаним примерима препознати 
различите тонске боје (гласове и 
инструменте), различит темпо, 
динамичке разлике, различита 
расположења на основу изражајних 
елемената, као и композицију коју су 
слушали, а на основу карактеристичног 
одломка.  
 Оспособљавати ученике да уоче 

 Слушање вокално-инсрументалних и кратких 

инструменталних композиција, домаћих и страних 

композитора, уметничких дела инспирисаних 

фолклором народа и народности, различитог 

садржаја, облика и расположења, као и музичких 

прича.  



вредности и улогу музике у 
свакодневном животу. 

СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

13 користи музичке обрасце у осмишљавању 

музичких целина кроз пeвaњe, свирaњe и 

пoкрeт; 

Изражава своје емоције осмишљавањем мањих 

музичких целина; 

Комуницира у групи импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

Учествује у креирању шкoлских прирeдби, 

догађаја и пројеката; 

Користи могућности ИКТ-а за музичко 

стваралаштво. 

 Крeирaњe прaтњe зa пeсмe ритмичкимизвучним 

eфeктимa, кoристeћипритoмрaзличитe извoрe звукa; 

 Крeирaњe пoкрeтa узмузикукojуучeнициизводе; 

 Осмишљaвањемузичкихпитaњa и oдгoвoрa, 

ритмичкa дoпуњaлкa, мeлoдиjскa дoпуњaлкa сa 

пoтписaнимтeкстoм, сaстaвљaњe мeлoдиje 

oдпoнуђeнихмoтивa; Импрoвизaциja мeлoдиje нa 

зaдaтитeкст; 

 Импрoвизaциja диjaлoгa нa инструмeнтимa 

Oрфoвoгинструмeнтaриja идругиминструментима; 

 Израда једноставних музичких инструмената; 

 Реконструкција музичких догађаја 

 у стилу старих цивилизација. 

Начин остваривања садржаја: 

Развијање осећања припадности колективу-тимски рад, развијање толеранције,дисциплине,поштовање различитости и правила 

понашања,развијање одговорности,стицањесамопоуздања,савладавање треме и пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. 

Међупредметне компетенције: 

Вештина комуникације: Изражава своје ставове и мишљења, осећања и вредности на позитиван и аргументован начин, негује културу 

дијалога. 

Вештина сарадње: Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе и доприноси постизању договора о раду 

заједничког рада, Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групе учествовањем у креирању школских приредби, догађаја 

и пројеката. 

Брига за здравље: Психолошки,социолошки,емоционални развој кроз певање у хору кроз смањење стреса,агресивности и побољшања 

здравља уопште. 

Естетска компетенција: Подразумева прихватање важности креативности и естетских вредности у читавом низу медија и у свим 

уметностима. 

Предузетничка компетенција: Уме да идентификује и  представи своје вештине и способности савладавањем треме кроз јавне 

наступе. 



ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва постане 

свестан својих права и одговорности,  осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске 

вредности.   

Годишњи фонд часова : 36  

ОБЛАСТ /ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној области /теми ученик  ће бити у стању 

да: 

САДРЖАЈИ  

 ЉУДСКА ПРАВА  

Права детета 

 

 

− разликује жеље од потреба и наведе примере везе 

између потреба и људских права 

− препозна своје потребе, као и потребе других и да 

их уважава  

− штити своја права на начин који не угрожава 

друге и њихова права 

− учествује у доношењу правила рада групе и 

поштује их 

− аргументује потребу посебне заштите права детета 

− на примеру препозна  уграђеност права деце  у 

основним документима која уређују рад школе 

− наводи  примере и показатеље остварености и 

кршења  дечијих права   

− наводи чиниоце који утичу на остварење дечијих 

права  

− поштује права и потребе ученика који су у 

инклузији у његовом одељењу /школи  

− препозна ситуације кршења својих права и права  

других 

− идентификује кршење људских права на примеру 

неког историјског догађаја 

 

Потребе и права  

Потребе и жеље  

Потребе и права 

Права и правила у учионици  

Правила рада у учионици, доношење групних правила  

 

Права детета у   документима о заштити права 

Посебност права детета и људска права 

Конвенција о правима детета 

Врсте права 

Показатељи остварености и кршења  дечијих права   

Конвенција о правима детета у документима која се односе на 

школу  
 



 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТО  

Школа као 

заједница 

 

 

 

− поштује правила одељенске заједнице и правила 

на нивоу школе 

− искаже свој став о значају правила у 

функционисању заједнице 

− понаша се у складу са правилима и  дужностима у 

школи 

− наводи начине демократског одлучивања 

− препозна одговорност одраслих у заштити права 

деце 

− објасни улогу појединца и група у заштити 

дечијих права   

− реално  процени сопствену одговорност у 

ситуацији кршења нечијих права и зна коме да се 

обрати за помоћ 

 

 

Права и функционисање заједнице 

Моје заједнице  

Школа као заједница 

Одлучивање у учионици и школи  

Гласање и консензус као демократски  начини одлучивања 

 

Одговорности и обавезе у заједници 

 Одговорност  деце 

 Одговорности одраслих  (родитеља, наставника) 

 

Кршење и заштита права  

Шта могу и коме да се обратиму ситуацијама насиља 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ   

Сукоби и насиље 

 

 

 

 

− препозна и анализира сличности и разлике између 

ученика у групи 

− рихвата друге ученике и уважава њихову 

различитост 

− наводи примере из свакодневног живота 

предрасуда, стереотипа, дискриминације, 

нетолеранције по различитим основама  

− проналази примере нетолеранције и 

дискриминације у књижевним делима која чита  

− у медијима проналази примере предрасуда, 

 

Наши идентитети  

Наше сличности и разлике  

(пол, род, вера, национална /етничка припадност, културне разлике) 

Стереотипи и предрасуде 

Дискриминација 



стереотипа, дискриминације, нетолеранције по 

различитим основама и критички их анализира  

− препозна и објасни врсте насиља 

− прави разлику између безбедног и небезбедног 

понашања на друштвеним мрежама 

− заштити од дигиталног насиља 

− анализира сукоб из различитих углова (препознаје 

потребе учесника сукоба) и налази конструктивна 

решења прихватљива за  све стране у сукобу 

− аргументује предности конструктивног начина 

решавања сукоба 

 

Толеранција 

 

Cукоби и насиље   

Сукоби  и начини решавања сукоба 

Предности конструктивног решавања сукоба 

Врсте насиљa: физичко, емоционално, социјално, сексуално, 

дигитално 

Реаговање на насиље 

Начини заштите од насиља  

 

ГРАЂАНСКИ  

АКТИВИЗАМ 

− идентификује проблеме у својој школи 

− прикупља податке о проблему користећи 

различите изворе и технике 

− осмишљава акције, процењује њихову 

изводљивост и предвиђа могуће ефекте  

− активно учествује у тиму, поштујући правила 

тимског рада (у групној дискусији показује 

вештину активног слушања, износи свој став 

заснован на аргументима,комуницира на 

неугрожавајући начин) 

− учествује у доношењу одлука у тиму/групи 

поштујући договорене процедуре и правила  

− учествује у извођењу акције 

− процењује ефекте спроведене акције и 

идентификује пропусте и грешке 

− презентује,  образлаже  и аргументује изабрану 

акцију и добијене резултате  за унапређивање 

живота у школи  

 

 

Планирање и извођење акција у школи  у корист права детета 

Учешће ученика у школи 

Избор проблема  

Тражење решења проблема 

Израда плана акције 

Анализа могућих ефеката акције 

Планирање и извођење акције  

Завршна анализа акције и вредновање ефеката                         

Приказ и анализа групних радова 

 



 

Назив предмета ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Циљ 

ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном 

образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две 

димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот 

(димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној 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 виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без 

обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово спроводи се како на информативно-

сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим 

сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом). 

Разред пети 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

ОБЛАСТ/TEMA  
Број 

часова 

ИСХОДИ (По завршетку теме ученик ће:) 

 

САДРЖАЈИ  

I – УВОД 

1. Упознавање 

садржајa 

програма и 

начинa рада 
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* моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 5. разреда 

основне школе; 

* моћи да уочи какво је његовопредзнање из градива 

Православногкатихизиса обрађеног у претходномциклусу 

Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

 



 

 

 

 

 

 

II - РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА 

2. Религија и 

култура старог 

света 

3. Човек тражи 

Бога 
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школовања - одреди и примени НЗС и НЗД; 

 

 

 
* моћи да именује неке политеистичке религије.  

* моћи да наведе неке од карактеристика политеистичких религија и 

културе старог века  

 

 

 

 

 

 

 
* Религија и култура старог 

света  

* Човекова жеђ за Богом и 

вечним животом  

* Митови и легенде  

 

III - ОТКРИВЕЊЕ - СВЕТ 

БИБЛИЈЕ 

4. Божје Откровење 

 

 

 
* моћи да уочи да се Бог откривао изабраним људима, за разлику од 

паганских божанстава;  

* моћи да објасни да је рођење Христово догађај који дели историју 

на стару и нову еру;  

 
* Божије Откровење  

* Свето Писмо (настанак, 

подела)  



5. Свето Писмо (настанак, 

подела) 
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* моћи да наведе неке од библијских књига, њихове ауторе и 

оквирно време настанка  

* моћи да разликује Стари и Нови Завет  

* бити подстакнут да се односи према Библији као светој књизи;  

 

IV - СТВАРАЊЕ СВЕТА 

И ЧОВЕКА 

6. Стварање света 

7. Стварање човека 

8. Прародитељски грех 

9. Човек изван рајског врта  
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* моћи да преприча библијску причу о постању и доживи је као дело 

љубави Божије  

* моћи да увиди да је Бог поред видљивог света створио и анђеле  

* моћи да преприча библијску приповест о стварању човека и уочи 

да је човек сличан Богу јер је слободан  

* бити подстакнут на развијање осећаја личне одговорности према 

природи;  

* моћи да наведе неке од последица првородног греха по човека и 

читаву створену природу;  

* моћи да преприча неку од библијских прича до Аврама;  

* моћи да повеже причу о Нојевој барци са Црквом  

 
* бити подстакнут на послушност као израз љубави према Богу;  

 
* Шестоднев  

* Стварање човека „по икони и 

подобију“  

* Прародитељски грех  

* Човек изван рајског врта 

(Каин и Авељ, Ноје, 

Вавилонска кула)  

 

V -СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА СПАСЕЊА 

10. Аврам и Божји позив 

11. Исак и његови синови 

12. Праведни Јосиф 

13. Мојсије 

14. Пасха 
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* моћи да наведе неке од најважнијих старозаветних личности и 

догађаја  

* моћи да уочи везу старозаветних праотаца и патријараха са 

Христом  

* моћи да исприча да јеврејски народ прославља Пасху као успомену 

на излазак из Египта  

* моћи да извуче моралну поуку из библијских приповести  

* моћи да препозна старозаветне личности и догађаје у православној 

иконографији.  

 

 
* Аврам и Божији позив  

* Исак и његови синови  

* Праведни Јосиф  

* Мојсије  

* Пасха  

 

VI - ЗАКОН БОЖЈИ  * моћи да преприча библијски опис давања Десет Божијих 

заповести Мојсију; 

* Добијање Божијих 

заповести на гори Синају 



15. На гори Синају 

16. Десет Божјх заповести 

17.Закон Божји као 

педагог за Христа 
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* моћи да наведе и протумачи на основном нивоу Десет Божјих 

заповести; 

* моћи да разуме да је од односа према Заповестима зависила и 

припадност Божијем народу; 

* бити подстакнут да примени вредности Декалога у свом 

свакодневном животу. 

* Садржај Десет Божјих 

заповести 

* Смисао Декалога као 

припреме за Христа 

VII - МЕСИЈАНСКА 

НАДА 

18. „Земља меда и млекаˮ 

19. Цар Давид 

20. Соломон и 

јерусалимски храм 

21. Псалми Давидови 

22. Старозаветни пророци 

23. Месијанска нада 
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* моћи да препозна на слици Ковчег Завета и Скинију и да у 

једној реченици каже шта је мана 

* моћи да именује најважније личности јеврејског народа у 

Обећаној земљи 

* моћи да уочи да је Светиња над светињама посебно место 

Божијег присуства 

* знати да је цар Давид испевао Псалме у славу Божију 

* моћи да наведе неке од старозаветних пророка 

* моћи да уочи да су старозаветни пророци најављивали долазак 

Месије 

* увидети значај покајања и молитве као „жртве угодне Богу“ на 

основу одељака поучних и пророчких књига 

.* Насељавање Обећане 

земље (Исус Навин, 

Самсон...) 

* Цар Давид 

* Соломон и јерусалимски 

храм 

* Псалми Давидови 

* Старозаветни пророци 

* Месијанска нада 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело катихете (вероучитеља) и његових ученика.  

Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради гомилања информација („знања о вери“), већ као 

настојање да се учење и искуство Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу Цркве.  

На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и исходима наставе, садржајима по темама, начином остваривања 

програма рада, као и са начином вредновања њиховог рада. Врсте наставе  



Настава се реализује кроз следеће облике наставе:  

* теоријска настава (35 часова)  

*практична настава (1 час)  

 

Место реализације наставе  
* Теоријска настава се реализује у учионици;  

* Практична настава се реализује у цркви – учешћем у литургијском сабрању;  

 

Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе  
* Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика, упознавању ученика с циљевима, исходима, 

наставним садржајима, али и тако да наставник стекне почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја Православног 

катихизиса, група располаже.  

* Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која својом динамиком подстиче ученике 

на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а мање 

на сазнајно и информативно.  
Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и наставних средстава.  

* Имаући у виду захтеве наставног програма и могућности транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка решења, наставник би 

требало да води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, интересовањима, 

склоностима, способностима и мотивацији ученика.  

* У остваривању савремене наставе наставе наставник је извор знања, креатор, организатор и координатор ученичких активности у 

наставном процесу.  

* Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 

ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота  

Евалуација наставе  
Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два 

начина:  

* процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем анкетних евалуационих листића;  

* провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова;  

 

Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

* усмено испитивање;  

* писмено испитивање;  

* посматрање понашања ученика;  



ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

  
ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЕЗИК 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

Jeзик: 
- Граматика: 

*падежи 

 

 

*глаголски облици 

 ( презент, перфекат, 

футур) 

*глаголи 

 - Правопис 

Индивидуални,фр

онтални  

-зна да ин наброји и помоћу 

питања да мења реч по 

падежима 

-зна које време казују и зна да 

их промени по лицима 

-зна да одреди да ли је глагол 

свршен или несвршен  

( читати – прочитати) 

-зна да пише речцу не уз 

глаголе 

 

 

 

 

 

     

ДОДАТНА НАСТАВА 

СРПСКИ ЕЗИК 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

Jeзик: 
- Граматика: 

*падежи 

 

 

*глаголски облици 

 ( презент, перфекат, 

футур, инфинитив, 

радни глаголски 

придев) 

*глаголи 

 - Правопис 

*Књижевност 

Индивидуални, 

Фронтални, 

Рад у пару, 

Примена ИКТ 

технологије  

  

 

 

-познаје основна значења падежа 

-уме да одреди именицу у ком је 

падежу у реченици 

 

 

-одређује глаголске облике у 

реченици 

-примењује знање на тексту 

 

-зна и доследно примењује 

правописну норму 

 

-анализа лирског, епског и драмског 

дела по избору ученика 

 



ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  - Допунска настава 

Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање,са циљем 

разумевања,препознавања,отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног градива. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДОПУНСКЕ 

НАСТАВЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ 

НАСТАВЕ 

- Школа 

- Ја и моји другари 

- Породица 

- Одевање  

- савладавање техника читања  

- слушање и изговарање речи  

-  именовање предмета  

- препознавање појмова  

- усвајање новог вокабулара  

- слушање и изговарање гласова и речи  

- понављање научених речи  

- усвајање и адекватна примена новог вокабулара  

- савладавање техника читања  

- повезивање појмова 

- именовање особа из блиске породице  

- представљање своје породице  

- индивидуално илустровање своје породице  

-оспособљавање ученика за коришћење 

све четири језичке вештине страног 

језика: писање, читање, разумевање 

текста и конверзација 

 

 



- савладавање техника читања и писања  

Граматика 

Фонетика 

Правилни и неправилни глаголи у 

презенту, 

одређени и неодређени члан, 

 мушки и женски род придева и множина 

именица и придева, 

присвојни придеви. 

-препознавање интонације  

 -препознавање гласова (нарочито оних који не постоје у матерњем 

језику)  

 -правилно изговарање свих гласова и интонација 

-упознавање основних правила графије и ортографије  

 -правилно коришћење врста речи у реченици, монолозима и 

дијалозима  

-оспособљавање ученика, уз помоћ 

наставника, за употребу граматичких 

форми и лексичких структура, помоћ у 

правилном читању, разумевању текста и 

спеловању 

 

 
 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

За додатни рад се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, 

награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење које се организује само за ученике осмог разреда) и 

постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  делатности које пружа знање енглеског језика.  

 

НАСТАВНАТЕМА  И САДРЖАЈ 

 
НАЧИНРЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 

глаголски облици (Садашње просто 

време,Садашње трајно време, Прошло просто 

време,Будуће просто време,Садашњи перфекат) 

модални глаголи (can,must,mustn’t) 

изрази са have 

Интерактивно учење, кооперативно учење 

ТПР- слушање и реаговање на инструкције 

наставника или са аудио траке 

Певање у групи, мануелне активности 

Вежбе слушања, и говорне активности 

Симулација ситуација 

-препознавање на  елементарном  нивоу гласовне  структуре  

језика  који учи 

 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  

одговарајући  начин 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у 

језичким активностима, 



множина и број именица 

придеви (компаративи и присвојни придеви) 

Заменице(упитне и заменице у служби објекта) 

Предлози за место и време 

(now, at the moment, always, usually, never) 

Именице ( коришћење истих рецептивно и 

продуктивно) 

Бројиве и небројиве именице – (rain, water, 

season, year) 

Множина именица на (y, f, fe – body, shelf, wife) 

Саксонски генитив са именицом у множини 

(правилна и неправилна множина) – agirls’ 

basketballteam 

Члан (одређени и неодрађени члан) 

у изразима / Have a party; Go for a walk) 

нулти члан  

(уз доба дана: at noon, at midnight 

годишња доба: in spring, in summer) 

Предлози 

Позиција у простору (in. on, atI 

Правац кретања (to, over) 

Време ( at 10 o’clock, in March) 

Доба дана( at noon) 

Порекло (from England) 

Средство (with a pen) 

Намена (for children) 

Коришћење израза код представљања 

Упознавање са новим градивом помоћу слика 

активности 

Реаговања на упутства 

презентација наставних садржаја 

интерактивно учење 

препознавање и примена граматичких садржаја  

рад у пару 

групни рад  на задату тему 

израда пројеката 

израда паноа 

приближавање граматичких садржаја из угла 

свакодневнице 

утврђивање и систематизација путем  

штампаног материјала, радне свеске и мини 

тестова  

квиз 

корелација и позивање на стечено знање из 

граматике матерњег језика 

начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 

материјала 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  

језика који учи, 

- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 

проверава питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 

- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 

понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 

текстовима, 

- обраћа пажњу на гестове и мимику у усменим текстивима, 

илустрације и друге визуелне елементе, 

- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 

изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 

наставника, 

-интерпретација и практична  примена стечених  знања 

 

-упознавање , представљање  себе  и  других 

-изражавање  припадности 

--исказивање једноставне усмене поруке;  

-савладавање технике читања;  

- описи појмова;  

- лексика,  

- нови граматички појмови унутар познате реченице 

- комуникација, 

 

 

 

 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

Вођење сопственог речника  

(писање нових речи по новим насловима и 

текстовима који се изучавају) 

Подела по врстама речи 

Глаголи (инфинитив, прошло време, партицип) 

Именице 

Придеви 

Предлози 

Упитне речи 

 

 

 

слушање и реаговање на упутства наставника или 

са аудио траке 

драмска игра, рад у пару 

симулација ситуација, рад на групном пројекту 

симулација дијалога 

именовање научених појмова и израза уз често 

групно понављање 

читање наглас 

вежбе са акцентовањем 

вођење сопственог речника 

провера речи 

рад у пару (дијалог) 

-     вежбања са захтевом отклањања грешке  

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику 

или у штампаном издању, 

- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 

- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном 

језику 

 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА РАЗУМЕВАЊЕМ примена аудио и видео записа -  Правилно изговара страну реч, 



Гледање видео материјала са енглеским 

поднасловом (филмови, цртани филмови, видео 

записи – историја, географија) (додатни 

материјал) 

Краћи дијалози до 7 реплика  

( питања и одговори) 

 Издвајање кључних информација после 

слушања текста  

Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 

давање наредбе или извршавање) 

индивидуална и групна анализа текста 

припрема кратких питања у вези са прочитаним 

или одслушаним текстом 

препричавање прочитаног текста 

 

вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 

израда постера на задату тему  

поступање по датом задатку 

 

-  Разуме разлику између сличних вокала, консонаната или 

дифтонга, 

-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 

примени општих стратегија учења (генерализација, 

индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 

- покушава да употреби реч сличног значења или 

приближног уместо непознате. 

 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Попуњавање текстова ( песма из уџбеника, 

упитник...) 

Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 

Квизови  и анкете  ( onlineили на часу) 

кратки описи 

диктати 

преписивање текстова 

правила интерпункције и правописа 

коришћење интернета и других средстава писмене 

комуникације 

подстицање креативности кроз писање кратких 

песама и причица 

-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 

-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 

темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 

правила писаног кода, 

-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара 

који поседује, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 

-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину 

која се изучава 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

Драматизација (скечеви везани за претходно 

учену целину ) 

Асистирање наставнику на часовима допунске 

наставе –  

Вршњачка едукација (PEER Education) – 

уручивање  тестова, објашњавање на 

енглеском, давање примера о начину 

одговарања ... 

коришћење припремљеног текста за разговор, 

коришћење интернета у сврху тражење 

фотографија и текста на задату тему 

рад у Power Point-у, 

припрема питања и одговора уз консултацију са 

наставником 

Представљање себе и других , 

Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, 

зивотиња... 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 

Молбе и изрази захвалности, 

Исказивање просторних односа и величина ( I am going to..., 

I come from..., It is on the left…) 

Именовање активности у вези са темом, 

Тражење и давање обавештења о времену на часовнику. 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – Додатна настава 

Циљеви додатне наставе су: 

За додатни рад се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за француски језик. Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, 

награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење које се организује само за ученике осмог разреда) и 

постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  делатности које пружа знање француског језика.  

 



САДРЖАЈ И ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ 

НАСТАВЕ 

- Школа(школски предмети, шк.прибор, распоред часова) 

- Ја и моји другари 

- Породица 

- Одевање, Гледање на сат 

- читање текста ( lecture du texte), речи и изрази (les mots et 

expressions) ; 

Граматика 

1. Правилни и неправилни глаголи (les verbes réguliers et 

irréguliers); 

2. презент (le présent), 

3. одређениинеодређеничлан ( l'article défini/indéfini),  

4. мушкииженскиродпридеваимножинаименицаипридева 

( le féminin/ masculin et le pluriel des adjectifs et des 

noms, 

5. присвојнипридеви (les adjectifs possessifs), 

- усвајање и адекватна примена новог 

вокабулара  

- савладавање техника читања  

- повезивање појмова 

-препознавање гласова (нарочито оних 

који не постоје у матерњем језику)  

-правилно изговарање свих гласова и 

интонација 

-разумевање писаног текста,а то 

подразумева учење граматичких 

специфичности  

-правилно коришћење врста речи у 

реченици, монолозима и дијалозима  

-упознавање нових правила фонетике и 

морфологије 

Оспособљавање ученика за проширење 

знања у домену граматичких форми и 

лексичких структура 

Помоћ у самосталном писаном и 

усменом изражавању кроз писање 

састава и усмене презентације на 

одређену тему  

 
ИСТОРИЈА 

Додатна настава из истотије се организује за ученике петог , шестог, седмог и осмог разреда и остварује се са по 36 часова, односно са по 1 часом недељно, кроз 

следеће активности: 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 
 

Увод; 

Рачунање времена 

2 

Увежбавање стечених 

знања везаних за рачунање 

времена задавањем тежих 

задатака (по хришћанском, 

 Налази се у школском програму Налази се у школском програму 



 муслиманском, грчком, 

византијском, римском 

календару) 

 

Сналажење на 

историјској карти 

(Египат, Грчка, Крит 

Рим, римске 

провинције на Балкану, 

Винча, Старчево, 

Лепенски Вир, 

Средоземно море, 

Дунав, освајање 

Александра 

Македонског) 

2 

Примењују и користе 

историјски атлас, 

проналазе, задате појмове 

на карти, сналазе се, читају 

ознаке... 

 Налази се у школском програму Налази се у школском програму 

Уметност Старе Грчке 

и Рима, познате 

личности Старог века 

2 

Рад у пару, групни, 

индивидуални 

 

 

 

Налази се у школском програму 

 

Налази се у школском програму 

 

Занимљива историја 

2 

Индивидуални, групни, 

рад  у пару 

 Налази се у школском програму Налази се у школском програму 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

УВОД 

-разговор 

-упознавање са радом, средствима 

за рад и начином остваривања 

   

ЕЛЕМЕНТИ 

ФИЗИЧКЕ 

ГЕОГРАФИЈЕ 

-разговор 

-читање и анализа текстова 

-прављење паноа 

  ГЕ 3.2.1. препознаје димензије 

Земље и објашњава последице 

Земљиног облика  

КАРТОГРАФИЈА 

-разговор 

-оспособљавање за прецизно 

одређивање координата( гш, гд) 

  ГЕ 3.1.1.  доноси 

закључке о 

просторним 

(топографским) 

и каузалним 



везама 

географских 

чињеница - 

објеката, 

појава, процеса 

и односа на 

основу анализе 

географске 

карте 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

-разговор 

-оспособљавање за самостално 

препознавање дејства сила Земље 

  ГЕ.3.2.2. објашњава физичко 

географске законитости у 

географском оматачу и наводи 

мере за његову заштиту обнову 

иунапређивање 

 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ  

 

Садржаји, места и објекти које 

треба посетити 

Број 

дана 

Активности у образовно-

васпитном раду 

Образовно-

васпитна област 

Циљеви и задаци садржаја програма 

ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА 

ИСТОЧНА СРБИЈА 

1. ДАН: Ковачевац-

Смедеревска тврђава-

Виминацијум-Сребрно 

језеро-Пожаревац(фабрика 

прехрамбене индустрије 

„Бамби“ и Галерија Милене 

Павловић-Барили)-

Ковачевац 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Посматрање 

-Упоређивање 

-Дружење 

-Разговор (постављање питања и 

давање одговора) 

-певање 

-упознавање 

-проширивање знања  

-корелација међу предметима 

Српски језик 

Географија 

Историја 

Ликовна култура 

Биологија 

Математика 

 

 

-упознавање на терену  онога што је у 5. 

разреду научено из наведених наставних 

области 

-упознавање, проширивање и сагледавање 

географских објеката и појмова 

-упознавање и проширивање знања о 

културно -историјским елементима 

-упознавање са биљкама и животињама 

кроз геолошко-историјски развој 

-разгледање и упознавање фресака и 

других елемената ликовне културе 



ЈУЖНА СРБИЈА 

 

1. ДАН: Ковачевац-

Ниш(Нишка тврђава, 

Медијана, Ћеле кула, 

Нишка бања и Логор на 

Црвеном крсту)-

Ковачевац 

 

ЗАПАДНА СРБИЈА 

1. ДАН: Ковачевац-

Бранковина-Ваљево-

Петничка пећина-

Дивчибаре-Ковачевац 

 

 

ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА  

 

ЂЕРДАП 

1. ДАН:  Ковачевац- 

Смедеревска тврђава- 

Виминацијум- Лепенски 

Вир- Кладово( смештај) 

2. ДАН: Кладово- ХЕ „Ђердап 

I“- Неготин (Мокрањчева 

кућа и музеј Хајдук Вељка)- 

Гамзиград- Ковачевац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



ИСТОЧНА СРБИЈА 

 

1. ДАН: Ковачевац- 

Пожаревац (фабрика 

прехрамбене 

индустрије „Бамби“)- 

манастир Горњак- 

врело Млаве- Борско 

језеро- 

Зајечар(ноћење) 

2. ДАН: Зајечар(Народни 

музеј)- Гамзиград(Felix 

Romuliana)- Боговинска 

пећина- Ковачевац 

 

ЗАПАДНА СРБИЈА  

1. ДАН: Ковачевац-

Шабац(Народни музеј)-

Тршић-Троноша-Бања 

Ковиљача(ноћење) 

2. ДАН: Бања Ковиљача-

Ваљево(музеј)-

Петничка пећина-

Бранковина-Ковачевац 

 

 

ЗАПАДНА СРБИЈА са Бијељином 

1. ДАН: Ковачевац-

Шабац(Народни музеј)-



 

 

 

 

 

 

 

 

Бијељина(Станишићи-

етно село) или 

Текериш(Спомен 

костурница церских 

јунака, црква Св. 

пророка Илије)-Бања 

Ковиљача(ноћење) 

2. ДАН: Бања Ковиљача –

Бранковина-

Струганик(родна кућа 

војводе Живојина 

Мишића)-Ковачевац 

 

ЈУЖНА СРБИЈА 

 

1. ДАН: Ковачевац-

МанастирЛешје-

Сокобања-Нишка 

бања(ноћење) 

2. ДАН: Обилазак 

Ниша(Медијана, 

тврђава, логор на 

Црвеном крсту, 

Ћеле кула)-

Ковачевац 

 



  ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА САДРЖАЈА 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

 -АУДИЦИЈА ЗА НОВЕ       

ЧЛАНОВЕ 

 -АУДИЦИЈА И ДОГОВОР О 

РАДУ 

 

 

2 
ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

- РАЗВОЈ СТВАРАЛАЧКИХ СПОСОБНОСТИ  ДЕТЕТА И 

СПОСОБНОСТИ ЗА ЈАВНО НАСТУПАЊЕ; 

 

 

 

 -МАЛЕ ВЕЖБЕ ЗА ИЗГОВОР 

 -БРЗАЛИЦЕ 2 
ИНДИВИДУАЛНИ 

ФРОНТАЛНИ 

-ДРАМСКО ИЗРАЖАВАЊЕ ОМОГУЋАВА УЧЕНИЦИМА: 

 - УВОЂЕЊЕ У ОСНОВЕ ДРАМСКОГ ИЗРАЖАВАЊА 

 -ДИКЦИЈА 

 -ВЕЖБЕ ДИКЦИЈЕ 

2 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- САЗНАЈНО И ЕМОТИВНО БОГАЋЕЊЕ; 

 - РАЗВИЈАЊЕ МАШТЕ; 

 -МАЛЕ ВЕЖБЕ 

 -ПОКРЕТ 

2 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

    - РАЗВИЈАЊЕ СТВАРАЛАЧКИХ СПОСОБНОСТИ, 

СПОСОБНОСТИ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ, 

 -ПАНТОМИМА 

 -ПАНТОМИМА 

 -ИЗБОР ТЕКСТОВА ЗА 

ШКОЛСКУ СЛАВУ 

 -ЧИТАЊЕ ТЕКСТА, РАЗГОВОР, 

АНАЛИЗА, ИДЕЈЕ 

4 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

 ОПАЖАЊА,ЛОГИЧКОГ И КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА 

    -РАЗВОЈ  СЛОБОДНОГ ИЗРАЖАВАЊА; 



 -ПОДЕЛА УЛОГА 

 -ПРИПРЕМА ЗА СЛАВУ 

 -ИЗРАДА КОСТИМА  

 -СЦЕНА 4 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- РАЗВОЈ СПОСОБНОСТИ ЗА САМОКОНТРОЛУ, 

ДОСЕТЉИВОСТ И САМОСТАЛНОСТ У       РАДУ 

 -ПРИПРЕМА ПРИРЕДБЕ 

 -АНАЛИЗА РАДА 

 -ИМИТАЦИЈЕ 

 -АНАЛИЗА КАРАКТЕРА 4 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

 

    - РАЗВИЈАЊЕ СПОСОБНОСТИ ЗА САРАДЊУ, 

ОДГОВОРНОСТ, ТОЛЕРАНЦИЈУ. 

 -ИЗРАЖАЈНО ГОВОРЕЊЕ 

 -КОСТИМИ 

 -МАСКЕ 

 -СЦЕНА 4 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- РАЗВОЈ СТВАРАЛАЧКИХ СПОСОБНОСТИ  ДЕТЕТА И 

СПОСОБНОСТИ ЗА ЈАВНО НАСТУПАЊЕ; 

 

 

 -ПРИПРЕМА ПРЕДСТАВЕ 

 -ДИКЦИЈА 

 -СЦЕНЕ 

 -КОСТИМИ 4 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- РАЗВОЈ СТВАРАЛАЧКИХ СПОСОБНОСТИ  ДЕТЕТА И 

СПОСОБНОСТИ ЗА ЈАВНО НАСТУПАЊЕ; 

-ДРАМСКО ИЗРАЖАВАЊЕ ОМОГУЋАВА УЧЕНИЦИМА: 

 - УВОЂЕЊЕ У ОСНОВЕ ДРАМСКОГ ИЗРАЖАВАЊА 

 

 -ПОСТАВКА ЧИНОВА 

 -ИЗВОДИМО ПРЕДСТАВУ 

 -АНАЛИЗА УРАЂЕНОГ 

 -И ВИЦ ЈЕ ДРАМА 4 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- РАЗВОЈ СТВАРАЛАЧКИХ СПОСОБНОСТИ  ДЕТЕТА И 

СПОСОБНОСТИ ЗА ЈАВНО НАСТУПАЊЕ; 

 -ДРАМСКО ИЗРАЖАВАЊЕ ОМОГУЋАВА УЧЕНИЦИМА:  

- УВОЂЕЊЕ У ОСНОВЕ ДРАМСКОГ ИЗРАЖАВАЊА 

 



 -ГЛУМИМО БАЈКЕ 

 -БАЈКА- ДРАМАТИЗАЦИЈА 

2 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- РАЗВОЈ СТВАРАЛАЧКИХ СПОСОБНОСТИ  ДЕТЕТА И 

СПОСОБНОСТИ ЗА ЈАВНО НАСТУПАЊЕ; 

 -ДРАМСКО ИЗРАЖАВАЊЕ ОМОГУЋАВА УЧЕНИЦИМА: 

    - УВОЂЕЊЕ У ОСНОВЕ ДРАМСКОГ ИЗРАЖАВАЊА 

 

 -АНАЛИЗА РАДА 

-ДОГОВОР О ДАЉОЈ САРАДЊИ 

 

2 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- РАЗВОЈ СТВАРАЛАЧКИХ СПОСОБНОСТИ  ДЕТЕТА И 

СПОСОБНОСТИ ЗА ЈАВНО НАСТУПАЊЕ; 

 -ДРАМСКО ИЗРАЖАВАЊЕ ОМОГУЋАВА УЧЕНИЦИМА: 

 - УВОЂЕЊЕ У ОСНОВЕ ДРАМСКОГ ИЗРАЖАВАЊА 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

Библиотекар : Александра Стојановић 

Радно време библиотеке: пре подне: 8:00-14:00 

                                                Поподне: 12:30 – 18:30 

 

 

 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕКАРА/АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

- ЦИЉ: 

Стручи сарадник-библиотекар доприоси остваривању и 

уапређивању васпито-образовног рада у школи, реализујући 

програм рада прилагођен наставим плановима и програмима. 

Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и 

послове из области образовања и васпитања, као и 

библиотечко-иформационе послове из домена културних и 

уметничких аспеката образовања. Подстиче промовисање 

читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун 

допринос развоју информационе писмености (медијске и 

Активности библиотекара 

- Часови у библиотеци 

/према плану/ 

- Рад са ученицима кроз секцију, 

/према плану/ 

- Квиз такмичења, 

- Презентације 

- Продајне изложбе 



информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и 

заједничко планирање активности наставника, школског 

библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске 

изворе  и приступ њима,а такође подстиче ученике на 

перманентност учења током целог живота. 

 

 

ЗАДАЦИ: 

Школски библиотекар реализује скледеће задатке: 

- Развија и негује навику читања и коришћења школске 
библиотеке код ученика, наставника и свих 
запослених у школи, 

- Развија и промовише правилну употребу свих облика 
извора информација 

- Ствара услове за интердисциплинарни приступ 
настави и електронском учењу, 

- Мотивише ученике за учење и подстиче на 
перманентност образовања, 

- Сарађује са ученицима , наставницима и родитељима, 
- Прати и подстиче ученике у индивидуалним 

способностима, 
- Прућа помоћ обдареним ученицима и ученицима 

којима је потребна подршка, 
- Ствара услове за непосредабн приступ библиотечком 

фонду и расположивим изворима информација, 
- Припрема и реализује програм библиотекара, 
- Користи савремене облике и методе рада са 

ученицима, 
- Чува библиотечки фонд 

- Часови у библиотеци за ученике од 1. до 8. rазреда 

- Књижевни сусрети 

 - Трибине / Предавања 

- Обележавање значајних датума 

 - Припрема прилога за школски сајт 

- Рад на Летопису и часопису  » Кораци « 

- Промоције читања (Оштро перо, Читалачка значка..) 

- Израда паноа 

- Пружање помоћи ученицима који слабије читају 

-Набавка литературе за школску библиотеку, за награђивање ученика 

Активности ученика 

Слушају, прате, анализирају, препричавају, дискутују, коментаришу, 

договарају се, презентују, претражују информације, дијалог, 

упућивање других ученика, рад у тиму, учествују у инвентарисању 

књига /чланови секције/, истичу обавештења, сортирају и чувају 

књижни фонд, класификују библиотечку грађу, прикупљају материјал 

за школски лист, дају примедбе и сугестије везане за рад библиотеке, 

предлажу наслове које треба набавити за школску библиотеку 

Технике и 

методе рада 

-          Индивидуални и индивидуализовани рад са ученицима, 

- Рад на тексту, 

- Рад у групи, 

- Тимски рад 

- Фронтални 

- Рад на терену /посета Библиотеци и Сајам књига, посета издвојеном одељењу/ 

 

ПРВИ РАЗРЕД Упознавање ученика са светом књига и 

школском библиотеком: 

НОВЕМБАР 



Правила понашања у библиотеци 

ДРУГИ РАЗРЕД Препричавање, илустрација, разумевање 

прочитаног : 

Моја омиљена књига 

АПРИЛ 

ТРЕЋИ РАЗРЕД Упознавање ученика са значајним 

личностима: 

Живот и дело Вука Караџића /угледни час/ 

НОВЕМБАР 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  Припреме за истраживачки рад: 

Обучавање ученика за коришћење 

енциклопедија 
 

ОКТОБАР 

СЕДМИ РАЗРЕД Предавање  „ Технике које омогућавају боље 

разумевање текста“ 

 

МАРТ 

ШЕСТИ РАЗРЕД Час географије у библиотеци : 

Истраживачки рад у библиотеци / предмет 

географија/ 

ДЕЦЕМБАР 

ОСМИ РАЗРЕД Предавање  „ Технике које омогућавају боље 

разумевање текста“ 

 

 

МАЈ 

ПЕТИ РАЗРЕД: Моја омиљена књига „Мој дека је био 

трешња“ 

 

СЕПТЕМБАР 

 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈ 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 

 

БРОЈ САТИ 

/40 недељно/ 

 Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 2 

 Педагошко инструктивни рад и сарадња са наставницима и 

другим стручним сарадницима на унапређењу образовно-

васпитног рада  

3 

 Професионална оријентација 1 

 Рад са ученицима 22 

 Рад са родитељима  

 Учешће у стручним органима школе 1 

 Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином 1 

 Вођење документације и стручно усавршавање 

 

10 

 



 
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА  

Циљ и задаци 
Упознавање ученика са различитим цртачким техникама. 

Развој маште.Могућност учествовања на домаћим и страним ликовним конкурсима. Упознавање ученика са различитим сликарским техникама. 

Развијање осетљивости ученика за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и животу.  

Оспособљавање ученика за ликовно изражавање у стварању тродимензионалних вајарских облика. Развој маште. Могућност учествовања на домаћим и страним 

ликовним конкурсима. 

Оспособљавање ученика за ликовно изражавање у области графике. Упознавање ученика са различитим графичким техникама. 

 

Назив теме-

области 

Начин реализације ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

Ос

нов

ни 

нив

о 

Сред

њи 

ниво 

Напредни ниво 

    

Технике и 

материјали 

(цртање) 

 

-кроз разговор и дискусију на основу 

претходно стеченог ликовног знања и 

искуства објашњава појам композиције , кроз 

примере познатих уметника, истовремено 

повезујући са теоријом форме 

-подстиче ученике на дискусију 

-учествује у креирању вежби 

-подстиче самосталан рад ученика 

-буди машту и креативност ученика 

-врши коректуру 

-естетску анализу и вредновање 

 

 - 

 

 

 

 Ученик треба да зна: 

-познаје и користи изражајне могућности лик.медија,техника и 

материјала 

-одабира адекватна средства помоћу којих ће на најбиљи начин 

реализовати своју идеју 

-изводи радове са одређеном намером 

-зна начине повезивања ликовних елемената у композицији 

-користи тачне термине (нпр.текстура,ритам,облик) када образлаже свој 

рад и радове других 

-уочава међусобну повезаност ликовних елемената,принципа и садржаја 

-разликује правце у односу на време настанка одређених уметничких 

дела 
Конкурси 

 
- у зависности од теме, ученици се разговором 

и дискусијом уводе у проблематику 

-проналази примере из свакодневног живота и 

презентује их ученицима 

-објашњава појам стилизације 

   Ученик треба да зна: 

-успешно анализира свој рад и радове других,зна добро ликовне појмове 

-самостално гради маштовита и оригинална ликовна решења 

стилизованих облика 

-користи саврамене медије комуникације-фотографију, видео, филм 



-учествује у креирању вежби 

-подстиче самосталан рад ученика 

-буди њихову машту и креативност 

-врши естетску анализу и врадновање 

Технике и 

материјали 

(сликање) 

 

-кроз разговор уводи ученике у свет ликовних 

принципа,тј.начинима повезивања ликовних 

елемената у композицији 

-објашњава појединачне појмове са посебним 

акцентом на боји,контрастима, светлини, 

текстури,... 

-демонстрира одређене ликовне технике 

-проналази и наводи примере из свакодневног 

живота  

-учествује у креирању вежби 

-подстиче ученике на самосталан рад 

-врши коректуру 

-буди креативност,износећи неке своје идеје 

-врши естетску процену и вредновање 

   Ученици треба да знају: 

-да самостално анализирају свој рад и рад других,као и уметничких дела 

са аспекта ликовних принципа и да доносе закључке 

-да успешно користе ликовну терминологију 

(нпр.ритам,контраст,градација,хармонија,итд.) 

-вешто се служе ликовним техникама у изражавању идеја 

-праве маштовите и креативне композиције  

 

 

Припреме за 

школску славу 

''Свети Сава'' 

 

-кроз разговор уводи ученике у дискусију о 

животу и раду нашег просветитеља, 

историјским чињеницама и књижевности 

повезаној са Св. Савом 

-показује репродукције портрета Св. Саве, 

илустрације, .. 

-објашњава улогу иконе у историји уметности 

-учествује у креирању вежби 

-буди машту ученика 

-подстиче њихов рад и усмерава 

-демонстрира потребне технике 

-врши естетску анализу и врадновање 

   Ученици треба да: 

-граде занимљива,маштовита и оригинална ликовна решења кроз 

различите ликовне технике и материјале 

-успешно анализирају своје радове и радове других са аспекта ликовних 

принципа 

-врше естетске процене радова и самостално доносе закључке 



Припреме за 8. 

март 

- кроз објашњавање, разговор и дискусију 

дефинисање појма украса, - орнамента и 

његових главних карактеристика- ритам, 

симетрија, прецизност; 

- илустративни ( визуелно подстицајни) 

навођењем на давање конкретних примера 

украса из свакодневног живота, корелацијом 

са народном традицијом- улога и значај 

орнамента; 

- креирање задатка; 

- коректура, естетска анализа и вредновање 

дечијих радова 

   Ученици треба да: 

-граде занимљива,маштовита и оригинална ликовна решења кроз 

различите ликовне технике и материјале 

-успешно анализирају своје радове и радове других са аспекта ликовних 

принципа 

-врше естетске процене радова и самостално доносе закључке 

Припреме за 

Ускрс 

- Ускршњи мотиви, разноликост и 

маштовитост. Начини и технике рада. 

- кроз објашњавање, разговор и дискусију 

дефинисање појма украса, - орнамента и 

његових главних карактеристика- ритам, 

симетрија, прецизност; 

- илустративни ( визуелно подстицајни) 

навођењем на давање конкретних примера 

украса из свакодневног живота, корелацијом 

са народном традицијом- улога и значај 

орнамента; 

- креирање задатка; 

- коректура, естетска анализа и вредновање 

дечијих радова 

   Ученици треба да: 

-граде занимљива,маштовита и оригинална ликовна решења кроз 

различите ликовне технике и материјале 

-успешно анализирају своје радове и радове других са аспекта ликовних 

принципа 

-врше естетске процене радова и самостално доносе закључке 

Конкурси - у зависности од теме, ученици се разговором 

и дискусијом уводе у проблематику 

-проналази примере из свакодневног живота и 

презентује их ученицима 

-објашњава појам стилизације 

-учествује у креирању вежби 

-подстиче самосталан рад ученика 

-буди њихову машту и креативност 

-врши естетску анализу и врадновање 

   Ученик треба да зна: 

-успешно анализира свој рад и радове других,зна добро ликовне појмове 

-самостално гради маштовита и оригинална ликовна решења 

стилизованих облика 

-користи саврамене медије комуникације-фотографију, видео, филм 

 



 

ХОР 

 

БРОЈ ЧАСОВА САДРЖАЈ ПРОГРАМА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

РАДА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

2 Аудиција и подела гласова Појединачно извођење 

тонова,вокализа и песама 

по слуху   

Инструментално извођење  Ученици понављају тонове 

и мелодије које наставник 

свира 

Проверавање слуха и 

одређивање гласа 

10 Композиције из централне 

Србије 

Извођење песама по слуху 

и нотном тексту 

Вокално-инструментално  

извођење 

Демонстрација-ученици 

заједно са наставником 

изводе песме 

Учење о музици нашег 

поднебља кроз обраду 

примера 

8 Композиције са Косова и 

Метохије 

Извођење песама по слуху 

и нотном тексту 

Вокално-инструментално 

извођење 

Демонстрација-ученици 

заједно са наставником 

изводе песме 

Учење о традицији и 

култури КиМ кроз обраду 

примера 

8 Композиције из 

Македоније 

Извођење песама по слуху 

и нотном тексту 

Вокално-инструментално 

извођење 

Демонстрација-ученици 

заједно са наставником 

изводе песме 

Учење о традицији и 

култур  Македоније кроз 

обраду примера 

4 Руска музика Извођење песама по слуху 

и нотном тексту 

Вокално-инструментално 

извођење 

Демонстрација-ученици 

заједно са наставником 

изводе песме 

Учење о руској традицији и 

култури кроз обраду 

примера 

2 Духовна музика Извођење песама по слуху 

и нотном тексту 

Вокално-инструментално 

извођење 

Демонстрација-ученици 

заједно са наставником 

изводе песме 

Упознавање Мокрањчеве 

музике 

2 Популарне композиције по 

избору ученика 

Извођење песама по слуху Вокално-инструментално 

извођење 

Демонстрација-ученици 

изводе песме 

Припрема за приредбе 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 

ОСТВАРИВАЊА САДРЖАЈА 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

-ФОРМИРАЊЕ СЕКЦИЈЕ 

-ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА И 

 ПРОГРАМА РАДА СЕКЦИЈЕ 

2 ФРОНТАЛНИ 

- ДА УЧЕНИЦИ СПОЗНАЈУ СОПСТВЕНЕ ТАЛЕНТЕ 

- ДА ПРОШИРЕ ВИДИКЕ 

- ДА РАЗВИЈУ КРЕАТИВНЕ И ИМАГИНАТИВНЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛЕ 

- ДА СЕ ДРУЖЕ СА ДРУГОМ ДЕЦОМ 

- ДА ПРОВОДЕ ВРЕМЕ СА ВРШЊАЦИМА 

- ДА ОДЛАЗЕ НА РАЗНЕ ФЕСТИВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА 

- СТИЦАЊЕ РАДНИХ НАВИКА И ОСЕЋАЈА 

ОДГОВОРНОСТИ 

 

АНАЛИЗА РАДА СЕКЦИЈЕ У 

ПРЕТХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ 

ГОДИНИ 

2 ФРОНТАЛНИ 

- ДА УЧЕНИЦИ СПОЗНАЈУ СОПСТВЕНЕ ТАЛЕНТЕ 

- ДА ПРОШИРЕ ВИДИКЕ 

- ДА РАЗВИЈУ КРЕАТИВНЕ И ИМАГИНАТИВНЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛЕ 

- ДА СЕ ДРУЖЕ СА ДРУГОМ ДЕЦОМ 

- ДА ПРОВОДЕ ВРЕМЕ СА ВРШЊАЦИМА 

- ДА ОДЛАЗЕ НА РАЗНЕ ФЕСТИВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА 

- СТИЦАЊЕ РАДНИХ НАВИКА И ОСЕЋАЈА 

ОДГОВОРНОСТИ 

 

-ПОСЕТА ШКЛОЛСКОЈ 

БИБЛИОТЕЦИ 

-ПРАВИЛАН ИЗГОВОР 

ГЛАСОВА 

-АКЦЕНАТСКЕ ВЕЖБЕ 2 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- ДА УЧЕНИЦИ СПОЗНАЈУ СОПСТВЕНЕ ТАЛЕНТЕ 

- ДА ПРОШИРЕ ВИДИКЕ 

- ДА РАЗВИЈУ КРЕАТИВНЕ И ИМАГИНАТИВНЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛЕ 

- ДА СЕ ДРУЖЕ СА ДРУГОМ ДЕЦОМ 

- ДА ПРОВОДЕ ВРЕМЕ СА ВРШЊАЦИМА 

- ДА ОДЛАЗЕ НА РАЗНЕ ФЕСТИВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА 

- СТИЦАЊЕ РАДНИХ НАВИКА И ОСЕЋАЈА 

ОДГОВОРНОСТИ 



 -УПОЗНАВАЊЕ 

СТВАРАЛАЧКИХ ПОКУШАЈА  - 

- СТВАРАЛАЦ ЛИТЕРАРНЕ 

СЕКЦИЈЕ 

- АКЦЕНАТСКЕ ВЕЖБЕ 

- ВЕЖБЕ ИНТОНАЦИЈЕ 
2 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- ДА УЧЕНИЦИ СПОЗНАЈУ СОПСТВЕНЕ ТАЛЕНТЕ 

- ДА ПРОШИРЕ ВИДИКЕ 

- ДА РАЗВИЈУ КРЕАТИВНЕ И ИМАГИНАТИВНЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛЕ 

- ДА СЕ ДРУЖЕ СА ДРУГОМ ДЕЦОМ 

- ДА ПРОВОДЕ ВРЕМЕ СА ВРШЊАЦИМА 

- ДА ОДЛАЗЕ НА РАЗНЕ ФЕСТИВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА 

- СТИЦАЊЕ РАДНИХ НАВИКА И ОСЕЋАЈА 

ОДГОВОРНОСТИ 

 

- ИЗБОР КЊИЖЕВНОГ 

ДЕЛА ЗА НАСТУП 

ПОВОДОМ ДАНА 

СВЕТОГ САВЕ 

- ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

 
4 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- ДА УЧЕНИЦИ СПОЗНАЈУ СОПСТВЕНЕ ТАЛЕНТЕ 

- ДА ПРОШИРЕ ВИДИКЕ 

- ДА РАЗВИЈУ КРЕАТИВНЕ И ИМАГИНАТИВНЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛЕ 

- ДА СЕ ДРУЖЕ СА ДРУГОМ ДЕЦОМ 

- ДА ПРОВОДЕ ВРЕМЕ СА ВРШЊАЦИМА 

- ДА ОДЛАЗЕ НА РАЗНЕ ФЕСТИВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА 

- СТИЦАЊЕ РАДНИХ НАВИКА И ОСЕЋАЈА 

ОДГОВОРНОСТИ 

 

- ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА 

СВЕТОГ САВЕ 

- КОМПОЗИЦИЈА 

САСТАВА 

- ИЗРАЗ ЛИЦА, 

ГЕСТИКУЛАЦИЈА 
4 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- ДА УЧЕНИЦИ СПОЗНАЈУ СОПСТВЕНЕ ТАЛЕНТЕ 

- ДА ПРОШИРЕ ВИДИКЕ 

- ДА РАЗВИЈУ КРЕАТИВНЕ И ИМАГИНАТИВНЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛЕ 

- ДА СЕ ДРУЖЕ СА ДРУГОМ ДЕЦОМ 

- ДА ПРОВОДЕ ВРЕМЕ СА ВРШЊАЦИМА 

- ДА ОДЛАЗЕ НА РАЗНЕ ФЕСТИВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА 

- СТИЦАЊЕ РАДНИХ НАВИКА И ОСЕЋАЈА 

ОДГОВОРНОСТИ 

 

- КАКО ПОЧЕТИ 

РЕЦИТОВАЊЕ 

- СТВАРАЛАЧКИ 

ПОКУШАЈИ УЧЕНИКА 

- БОГАЋЕЊЕ РЕЧНИКА 

- ПЛЕОНАЗАМ 

4 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- ДА УЧЕНИЦИ СПОЗНАЈУ СОПСТВЕНЕ ТАЛЕНТЕ 

- ДА ПРОШИРЕ ВИДИКЕ 

- ДА РАЗВИЈУ КРЕАТИВНЕ И ИМАГИНАТИВНЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛЕ 

- ДА СЕ ДРУЖЕ СА ДРУГОМ ДЕЦОМ 

- ДА ПРОВОДЕ ВРЕМЕ СА ВРШЊАЦИМА 

- ДА ОДЛАЗЕ НА РАЗНЕ ФЕСТИВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА 
- СТИЦАЊЕ РАДНИХ НАВИКА И ОСЕЋАЈА ОДГОВОРНОСТИ 



- ИЗБОР ПРОГРАМА ЗА 

ДАН ШКОЛЕ 

- ЛИТЕРАРНИ 

КОНКУРСИ ПОВОДОМ 

ДАНА ЖЕНА И ШКОЛЕ 

- УВЕЖБАВАЊЕ 

САДРЖАЈА ЗА НАСТУП 

4 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- ДА УЧЕНИЦИ СПОЗНАЈУ СОПСТВЕНЕ ТАЛЕНТЕ 

- ДА ПРОШИРЕ ВИДИКЕ 

- ДА РАЗВИЈУ КРЕАТИВНЕ И ИМАГИНАТИВНЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛЕ 

- ДА СЕ ДРУЖЕ СА ДРУГОМ ДЕЦОМ 

- ДА ПРОВОДЕ ВРЕМЕ СА ВРШЊАЦИМА 

- ДА ОДЛАЗЕ НА РАЗНЕ ФЕСТИВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА 

- СТИЦАЊЕ РАДНИХ НАВИКА И ОСЕЋАЈА 

ОДГОВОРНОСТИ 

 

- ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА 

ШКОЛЕ 

- ШКОЛСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

РЕЦИТАТОРА 

 
4 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- ДА УЧЕНИЦИ СПОЗНАЈУ СОПСТВЕНЕ ТАЛЕНТЕ 

- ДА ПРОШИРЕ ВИДИКЕ 

- ДА РАЗВИЈУ КРЕАТИВНЕ И ИМАГИНАТИВНЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛЕ 

- ДА СЕ ДРУЖЕ СА ДРУГОМ ДЕЦОМ 

- ДА ПРОВОДЕ ВРЕМЕ СА ВРШЊАЦИМА 

- ДА ОДЛАЗЕ НА РАЗНЕ ФЕСТИВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА 

- СТИЦАЊЕ РАДНИХ НАВИКА И ОСЕЋАЈА 

ОДГОВОРНОСТИ 

 

- СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

- УВЕЖБАВАЊЕ 

САДРЖАЈА ЗА НАСТУП 

- ТЕХНИЧКО И 

СУГЕСТИВНО 

ОПИСИВАЊЕ 
4 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- ДА УЧЕНИЦИ СПОЗНАЈУ СОПСТВЕНЕ ТАЛЕНТЕ 

- ДА ПРОШИРЕ ВИДИКЕ 

- ДА РАЗВИЈУ КРЕАТИВНЕ И ИМАГИНАТИВНЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛЕ 

- ДА СЕ ДРУЖЕ СА ДРУГОМ ДЕЦОМ 

- ДА ПРОВОДЕ ВРЕМЕ СА ВРШЊАЦИМА 

- ДА ОДЛАЗЕ НА РАЗНЕ ФЕСТИВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА 

- СТИЦАЊЕ РАДНИХ НАВИКА И ОСЕЋАЈА 

ОДГОВОРНОСТИ 

 

- ИСТРАЖИВАЊЕ 

ЛОКАЛНОГ ГОВОРА 

- АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ 

ДЕЛА ПО ИЗБОРУ 

УЧЕНИКА 

 

2 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- ДА УЧЕНИЦИ СПОЗНАЈУ СОПСТВЕНЕ ТАЛЕНТЕ 

- ДА ПРОШИРЕ ВИДИКЕ 

- ДА РАЗВИЈУ КРЕАТИВНЕ И ИМАГИНАТИВНЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛЕ 

- ДА СЕ ДРУЖЕ СА ДРУГОМ ДЕЦОМ 

- ДА ПРОВОДЕ ВРЕМЕ СА ВРШЊАЦИМА 

- ДА ОДЛАЗЕ НА РАЗНЕ ФЕСТИВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА 
- СТИЦАЊЕ РАДНИХ НАВИКА И ОСЕЋАЈА ОДГОВОРНОСТИ 



- АНАЛИЗА РАДА 

СЕКЦИЈА 

1 

ФРОНТАЛНИ 

ИНДИВИДУАЛНИ 

РАД У ПАРУ 

САМОСТАЛНИ РАД 

УЧЕНИКА 

ЈАВНИ НАСТУП УЧЕНИКА 

- ДА УЧЕНИЦИ СПОЗНАЈУ СОПСТВЕНЕ ТАЛЕНТЕ 

- ДА ПРОШИРЕ ВИДИКЕ 

- ДА РАЗВИЈУ КРЕАТИВНЕ И ИМАГИНАТИВНЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛЕ 

- ДА СЕ ДРУЖЕ СА ДРУГОМ ДЕЦОМ 

- ДА ПРОВОДЕ ВРЕМЕ СА ВРШЊАЦИМА 

- ДА ОДЛАЗЕ НА РАЗНЕ ФЕСТИВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА 

- СТИЦАЊЕ РАДНИХ НАВИКА И ОСЕЋАЈА 

ОДГОВОРНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН  РАДА  СЕКЦИЈЕ  ЗА  ОДБОЈКУ 

1. Одбијање лопте прстима 

2. Одбијање лопте прстима, кратких и дугих лопти 

3. Одигравање лопте прстима, кратких и дугих лопти 

4. Одигравање лопте прстима иза главе 

5. Одигравање лопте прстима у тројкама 

6. Одигравање лопте прстима преко мреже 

7. Игра три на три преко мреже, техником прсти 

8. Одбијање лопте чекићем 

9. Одигравање лопте чекићем-кратких и дугих лопти 

10. Одигравање лопте чекићем иза главе 

11. Одигравање лопте чекићем у тројкама 

12. Одигравање лопте чекићем преко мреже 

13. Одигравање лопте чекићем у тројкама 

14. Обучавање доњег  сервиса и пријем сервиса 



15. Увежбавање доњег сервиса и пријема 

16. Обучавање тенис сервиса и пријем 

17. Увежбавање тенис сервиса и пријем 

18. Обучавање тенис сервиса 3,6, 9м 

19. Увежбавање тенис сервиса 3,6,9м 

20. Обучавање смеча (двокорак) из зоне четири-пенал 

21. Обучавање смеча (двокорак) из зоне три –пенал 

22. Обучавање смеча (двокорак) из зоне два 

23. Увежбавање смеча (двокорак) из зоне два 

24. Обучавање смеча из зоне одбране 

25. Увежбавање смеча из зоне одбране 

26. Обучавање блока 

27. Обучавање двојног блока 

28. Обучавање тројног блока 

29. Увежбавање двојног и тројног блока 

30. Обучавање одбране 

31. Обучавање напада 

32. Увежбавање напада и одбране 

33. Уигравање екипе 

34. Уигравање екипе 

35. Утакмица –игра 

36. Утакмица –игра 

 

У Ковачевцу 03.06.2018.године 

Ана Каралеић-проф.физичког васпитања 

 

 

  

 



Техничка секција 

Број 

часова 
Садржаји програма 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начини и поступци 

остваривања садржаја 
Циљеви и задаци садржаја програма 

2 

Договор о раду чланова 

секције и дефинисање 

сфера интересовања 

ученика. 

Упознају се, 

договарају. 

Координира,  

даје задатке, 

предлаже. 

Дијалог, 

 рад на рачунару. 

Да се чланови упознају међу собом, искажу своја 

интересовања и дефинише правац и начин рада 

секције. 

4 

Презентације фотографија 

и снимака са протеклих 

такмичења. Представљање 

досадашњих радова 

чланова секције 

Гледају, 

коментаришу,  

раде на рачунару. 

 

 

Презентује, 

објашњава. 

Презентација,  

дијалог. 

Да се ученицима прикаже како изгледа такмичење из 

ТИО и да се заинтересују за исто. 

4 
Рад са интерактивном 

таблом 

Гледају,  

вежбају са 

таблом. 

 

Презентује, 

подучава, 

надгледа. 

 

Презентација,  

рад са таблом. 

Упознавање ученика са интерактивном таблом и 

обука за рад са њом. 

 

4 
Уређење кабинета за 

Техничко образовање 

Раде,  

чисте,  

уређују. 

 

Координира. 

 

Уређење модела и макета, 

сређивање кабинета. 

Да се уреди и очисти кабинет за ТИО ( модели, 

полице, ормани, зидне новине ) 

4 

Уређење полице за 

Техничко образовање у 

холу школе 

Раде,  

чисте,  

уређују. 

 

Координира. 

 

Уређење модела и макета, 

сређивање кабинета. 

Да се уреди и очисти полица за ТИО у холу школе ( 

сложе и обнове модели и макете ) 

12 

Рад на рачунару (цртање, 

израда презентација, 

табеле, слободне 

активности ) 

Раде на рачунару. 

 

Координира, 

помаже, 

показује. 

 

 

 

Рад на рачунару. 

Усавршавање рада на рачунару и увежбавање 

најважнијих корисничких програма. 

8 

Обука за рад са техничком 

опремом: камера, 

фотоапарат, 

озвучење.  

Гледају,  

раде са опремом. 

 

 

Показује, 

надгледа. 

 

 

Рад са техничом опремом. 

Да се ученици обуче за рад са техничом опремом 

која је наведена и да узму учешћа у школским 

активностима користећи ту опрему. 

12 

Интернет – претраживање 

и пошта ( школски Website 

) 

Претражују 

мрежу, 

прикупљају 

податке. 

 

Надгледа, 

показује. 

 

Рад на рачунару. 
Претраживање интернет мреже, усавршавање рада на 

мрежи и прикупљање материјала за школски сајт и 

летопис. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
Учешће у прослави Дана 

школе, школске славе 

Раде са техничком 

опремом. 

 

Надгледа, 

координише. 

 

Раде са : видео бимом, лап 

топом, озвучењем. 

Чланови секције се укључују у школске прославе и 

активности тако што самостално руководе 

техничком опремом и тако чине подршку 

целокупном дешавању. 

8 Припрема за такмичење 

Припремају рад 

са којим излазе на 

такмичење. 

Надгледа, 

координише. 

Рад на рачунару, цртање, 

моделирање. 

Да се ученици припреме и узму учешће у такмичењу 

из ТИО. 

2 

Сумирање постигнутих 

резултата 

Износе своја 

искуства са радом 

секције. 

 Разговара. 
Дијалог,  рада на 

рачунару. 

Шта се постигло и како су ученици задовољни радом 

секције ове школске године. 



Назив предмета БИОЛОГИЈА, додатна настава 

Циљ 

Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и 

биолошких процеса развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке 

разноврсности и потребе за одрживим развојем. Циљ додатне наставе из биологије је продубљивање и 

проширивање знања из биологије. Образовни стандард за додатну наставу је напредни ниво. 

Разред пети 

Годишњи фонд часова 36 часова 

 

ОБЛАСТ/TEMA  

Број 

часо

ва 

ИСХОДИ САДРЖАЈИ  

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ  

ЖИВОТА 

18  – истражује особине живих бића према 

упутствима наставника и води рачуна о 

безбедности током рада; 

– групише жива бића према њиховим 

заједничким особинама; 

– одабира макро-морфолошки видљиве 

особине важне за класификацију живих 

бића; 

Жива бића, нежива природа и биологија. 

Особине живих бића: ћелијска грађа, исхрана, дисање, 

излучивање, надражљивост, покретљивост, размножавање, раст 

и развиће. 

Једноћелијски и вишећелијски организми. 

Основе класификације: главни (морфолошки) карактери и 

особине важне за класификацију. Формирање скупова 

карактера који се уклапају једни у друге (груписање живих 

бића). 

Исхрана. Храна као извор енергије и градивних супстанци 

потребних за обављање свих животних процеса. 



Дисање као размена гасова у различитим срединама. 

Излучивање. 

Надражљивост. 

Покретљивост – кретање. 

Размножавање: бесполно и полно. 

Раст и развиће. Дужина живота. Промене које човек пролази 

током развића; пубертет и полна зрелост. 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

5  – идентификује основне прилагођености 

спољашње грађе живих бића на услове 

животне средине, укључујући и основне 

односе исхране и распрострањење; 

– једноставним цртежом прикаже 

биолошке објекте које посматра и 

истражује и означи кључне детаље; 

Живот у воденој и копненој средини – изглед, прилагођености 

на начин живота 

Живот у води – изглед, прилагођености на начин живота. 

Живот на копну – изглед, прилагођености на начин живота. 

Живот под земљом – изглед, прилагођености на начин живота. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

4  – прикупља податке о варијабилности 

организама унутар једне врсте, табеларно 

и графички их представља и изводи 

једноставне закључке; 

– разликује наследне особине и особине 

које су резултат деловања средине, на 

моделима из свакодневног живота; 

– поставља једноставне претпоставке, 

огледом испитује утицај срединских 

Преношење особина са родитеља на потомке. Разлике родитеља 

и потомака. Разлике полног и бесполног размножавања у 

настанку варијабилности. Јединке унутар једне врсте се 

међусобно разликују (варијабилност) – узроци варијабилности: 

наслеђивање и утицај средине на развиће сваке јединке. 

Варијабилност организама унутар врсте је предуслов за 

еволуцију. 



фактора на ненаследне особине живих 

бића и критички сагледава резултате; 

– користи доступну ИКТ и другу опрему у 

истраживању, обради података и приказу 

резултата; 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

4  – доведе у везу промене у спољашњој 

средини (укључујући утицај човека) са 

губитком разноврсности живих бића на 

Земљи; 

– направи разлику између одговорног и 

неодговорног односа према живим бићима 

у непосредном окружењу; 

– предлаже акције бриге о биљкама и 

животињама у непосредном окружењу, 

учествује у њима, сарађује са осталим 

учесницима и решава конфликте на 

ненасилан начин; 

– илуструје примерима деловање људи на 

животну средину и процењује последице 

таквих дејстава; 

Жива бића из непосредног окружења. 

Позитиван и негативан утицај људи на жива бића и животну 

средину.. 

Заштита живих бића и животне средине. 

Пројекат очувања природе у мом крају. 

Дивље животиње као кућни љубимци – да или не. 

Значај врста за човека (самоникло јестиво, лековито, отровно 

биље; животиње као храна и могући преносиоци болести, 

отровне животиње). 

ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

5 – идентификује елементе здравог начина 

живота и у односу на њих уме да процени 

сопствене животне навике и избегава 

ризична понашања. 

Здрава исхрана и унос воде. Енергетски напици. 

Штетност дуванског дима и психоактивних супстанци. 

Физичка активност и здравље. 

Промене у пубертету и последице прераног ступања у 

сексуалне односе. 

 



ДОДАТНА НАСТАВА МАТЕМАТИКА 

Циљеви  и  задаци 

 

Ученицима који воле математику и успешно усвајају математичке садржаје у редовној 

настави омогућити напредовање продубљивањем и проширивањем тих садржаја, а тиме и да 

пробуде још јаче мотиве и интересовања за учење математике. 

Развијање самосталности, способности логичког, стваралачког и критичког мишљења, 

оспособљавање ученика за самообразовање уз  помоћ литературе. 

РЕДН

И                  

БРОЈ 

ТЕМЕ 

НАЗИВ ТЕМЕ 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАСТА

ВНЕ 

ЈЕДИН

ИЦЕ 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА 

1 СКУПОВИ 

   

   

 4 

2 
ГЕОМЕТРИЈС

КИ ОБЈЕКТИ 

   

   

 4 

3 
ДЕЉИВОСТ 

БРОЈЕВА 

   

   

 3 

4 РЕЛАЦИЈЕ И 

ГРАФОВИ 

   

   

 2 



5 
ДИЈАГРАМИ 

И ПРИМЕНА 

   

   

 4 

6 РАЗЛОМЦИ 

   

   

 6 

7 ОСНА 

СИМЕТРИЈА 

   

   

 4 

8 

ОДАБРАНИ 

ЗАДАЦИ СА 

ТАКМИЧЕЊА 

   

   

 5 

9 

ЗАДАЦИ 

ЛОГИЧКО-

КОМБИНАТО

РНЕ ПРИРОДЕ 

   

   

 4 

 36 

 

 

 

 



ДОПУНСКА НАСТАВА МАТЕМАТИКА 

Циљеви  и  задаци 

 

Помоћи слабијим ученицима и ученицима по прилагођеном програму, развијање способности и 

умећа решавања математичких проблема. 

РЕДН

И                  

БРОЈ 

ТЕМЕ 

НАЗИВ ТЕМЕ 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАСТА

ВНЕ 

ЈЕДИН

ИЦЕ 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА 

1 
СКУПОВИ 

   

   

 3 

2 
ГЕОМЕТРИЈС

КИ ОБЈЕКТИ 

   

   

 3 

3 
ДЕЉИВОСТ 

БРОЈЕВА 

   

   

 3 

4 
УГАО 

   

   

 6 

5 РАЗЛОМЦИ 

   

   



 18 

6 
ОСНА 

СИМЕТРИЈА 

   

   

 3 

 36 

НАПОМЕНА :  Садржаји  за  реализовање допунске  наставе  ће  зависити  од  напредовања  ученика  и  проблема на  које  наилазе  у  овладавању 

предвиђеним програмским садржајима. 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПЕТИ РАЗРЕД 

1. PEOPLE- vocabulary: family and friends, have got, vocabulary: describing people, comparison of adjectives ( 4 часa) 

2. IT’S YOUR LIFE –vocabulary: daily routines, prepositions of time, present simple, adverbs of frequency ( 4 часa) 

3. SCHOOLDAYS – vocabulary: places in a school, modal verbs can and may, object pronouns, imperative, must/mustn’t  ( 5 часова) 

4. FOOD – vocabulary: food, countable and uncountable nouns, a/an, some, any, no, there is / there are, much / many/ a lot of, how much / how 

many (5 часова) 

5. ANIMAL WORLD – vocabulary: animals, irregular plurals, adverbs of movement, present continuous, action verbs (5 часова) 

6. CITY LIFE – vocabulary: places in a town , past simple to be, past simple regular verbs, past simple irregular verbs ( 4 часa) 

7. SPORT – vocabulary: sports and activities, past simple yes/no questions, vocabulary: clothes, past simple wh-questions ( 4 часa) 

8. HOLIDAYS – vocabulary: seasons and weather, be going to, will/won’t, present perfect, ever, never and just (5 часова) 



 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  

1. Упознавање ученика и одељењског старешине 

2. Слободне активности ученика 

3. Допунска и додатна настава 

4. Прелазак са разредне на предметну наставу 

5. Методе и технике успешног учења 

6. Безбедност ученика у школи 

7. Другарство и толеранција 

8. Одлике пубертета 

9. Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода 

10. Професионална оријентација 

11. Безбедност на интернету 

12. Мере за побољшање успеха ученика 

13. Хуманитарне акције 

14. Новогодишњи вашар 

15. Хоби и слободно време 

16. Дисциплина ученика у школи 

17. Обележавање Дана Светог Саве 

18. Школска и општинска такмичења 

19. Успех на крају првог полугодишта 

20. Допунска и додатна настава 

21. Равноправност полова  

22. Уређење школске средине 

23. Здравствено васпитање 

24. Мере за побољшање успеха 

25. Дисциплина ученика 

26. Успех на крају трећег класификационог периода 



27. Дан школе 

28. Професионалан оријентација 

29. Одлике пубертета 

30. Екологија и рециклажа 

31. Екскурзија ученика 

32. Позориште, филм, музика 

33. Права и одговорности 

34. Успех и дисциплина на крају другог полугодишта 

35. Утисци на крају петог разреда 

36. Како ћу провести летњи распуст 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД  - ОШ“ЖИВОМИР САВКОВИЋ“   ШК.2018/2019. 

ПРЕДМЕТ/ИЗДАВАЧ НАЗИВ УЏБЕНИКА/аутор 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК -НОВИ ЛОГОС 1.“Уметност речи“ – Читанка за пети разред основне школе; ћирилица; Наташа  Станковић 
– Шошо, Бошко Сувајџоћ 
2.“Дар речи“ –граматика за пети разред основне школе 

ЛИКОВНА КУЛТУРА –НОВИ 
ЛОГОС 

Ликовна култура 5, уџбеник: Милутин Мићић 

  

МУЗИЧКА КУЛТУРА - НОВИ 
ЛОГОС 

Музичка култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица, 
Александра Пладин, Драгана Михајловић Бокан 

ИСТОРИЈА -  НОВИ ЛОГОС 
ИСТОРИЈА 5-УЏБЕНИК са одабраним историјским изворима за пети разред 
основне школе (ћирилица); Душко Лопандић, Ивана Петровић 

ГЕОГРАФИЈА – НОВИ ЛОГОС Географија 5”, уџбеник за пети разред основне школе (ЋИРИЛИЦА) Марко 
Јоксимовић 



МАТЕМАТИКА - КЛЕТТ 

 

1.Математика уџбеник за 5. разред основне школе (ћирилица): Небојша 

Икодиновић, Слађана Димитријевић 
 
2.Математика -Збирка задатака из математике за 5. разред основне школе 

(ћирилица)  Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања 
Милојевић 

 

БИОЛОГИЈА КЛЕТТ Биологија 5, уџбеник за 5.разред основне школеГоран Милићев, Ена Хорват 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
Нови Логос 

1.ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА- за пети разред основне школе, уџбенички 

комплет (уџбеник, материјал за констрско моделовање, електронски додатак); 
ћирилица 
Жељко Васић, Дијана Каруовић, Иван Ђисалов 

 
 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО – КЛЕТТ 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - уџбеник за пети разред основне школе; 
ћирилица, Светлана Мандић 
(НИЈЕ ОБАВЕЗНА) 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- KLETT 
 

EUES OPEN 1-engleski jezik za peti razred osnovne škole; udžbenički komplet (udžbenik, radna 
sveska, dva audio CD-a koji prate udžbenik, audio Cd koji prati radnu svasku); Ben Goldstein, Ceri 
Jones, David McKeegan, Vicky Anderson, Eoin Higgins 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – KLETT CLUB ADOS 1 –francuski jezik zapeti razred osnovne škole (udžbenički komplet: udžbenik, radna 
sveska, dva audio CD-a koji prate udžbenik, audio CD koji prati radnu svesku); Aurelie Combrait, 
Katia Coppola 

 

 

 

 



Назив предмета ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

Циљ Циљ наставе информатичке секције је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну 

комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за 

решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

Разред пети 

Годишњи фонд часова 36 časova  

  

Област-тема Број 

часова 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да: 

Садржаји 

ИКТ 
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- наведе примену информатике и 

рачунарства у савременом животу 

- правилно користи ИКТ уређаје 

- именује основне врсте и 

компоненте ИКТ уређаја 

- прави разлику између хардвера, 

софтвера и сервиса 

- прилагоди радно окружење кроз 

основна подешавања 

- креира дигитални слику и примени 

основне акције едитовања и 

форматирања (самостално и 

сараднички) 

- креира текстуални документ и 

примени основне акције едитовања и 

форматирања (самостално и 

сараднички) 

- примени алате за снимање и 

репродукцију аудио и видео записа 

- креира мултимедијалну 

Предмет изучавања информатике и 

рачунарства.  

ИКТ уређаји, јединство хардвера и софтвера. 

Подешавање радног окружења.  

Организација података. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 

Рад са мултимедијом. 

Рад са презентацијама. 



презентацију и примени основне 

акције едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички) 

- сачува и организује податке 

- разликује основне типове датотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 
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- реагује исправно када дође у 

потенцијално небезбедну ситуацију 

у коришћењу ИКТ уређаја; 

- доводи у везу значај правилног 

одлагања дигиталног отпада и 

заштиту животне средине 

- разликује безбедно од небезбедног, 

пожељно од непожељног понашања 

на интернету 

- реагује исправно када дођу у 

контакт са непримереним садржајем 

или са непознатим особама путем 

интернета 

- приступа интернету, самостално 

претражује, проналази информације 

у дигиталном окружењу и преузима 

их на свој уређај 

- информацијама на интернету 

приступи критички 

- спроводи поступке за заштиту 

личних података и приватности на 

интернету 

- разуме значај ауторских права  

- препознаје ризик зависности од 

технологије и доводи га у везу са 

својим здрављем 

- рационално управља временом које 

проводи у раду са технологијом и на 

Употреба ИКТ уређаја на одговоран и сигуран 

начин.  

Правила безбедног рада на интернету.  

Претраживање интернета, одабир резултата и 

преузимање садржаја.  

Заштита приватности личних података. 

Заштита здравља, ризик зависности од 

технологије и управљање временом. 



интернету 

 

 

 

 

 

РАЧУНАРСТВО 
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- изводи скуповне операције уније, 

пресека, разлике и правилно 

употребљава одговарајуће скуповне 

ознаке 

- схвати математичко-логички 

смисао речи "и", "или", "не", "сваки", 

"неки", израза "ако...онда" 

- зна алгоритме аритметике 

(сабирања, множења, дељења с 

остатком, Еуклидов алгоритам) и 

интерпретира их алгоритамски  

- наведе редослед корака у решавању 

једноставног логичког проблема 

- креира једноставан рачунарски 

програм у визуелном окружењу 

- сврсисходно примењујепрограмске 

структуре и блокове наредби 

- користи математичке операторе за 

израчунавања 

- објасни сценарио и алгоритам 

пројекта- - анализира и дискутује 

програм 

- проналази и отклања грешке у 

програму 

Увод у логику и скупове: унија, пресек, 

разлика; речи "и", "или", "не", "сваки", "неки", 

"ако...онда". 

Увод у алгоритме аритметике: писмено 

сабирање, множење, дељење с остатком, 

Еуклидов алгоритам. 

Увод у тему програмирања. 

Радно окружење изабраног софтвера за 

визуелно програмирање.  

Алати за рад са графичким објектима, текстом, 

звуком и видеом.  

Програм - категорије,блокови наредби, 

инструкције. 

Програмске структуре (линијска, циклична, 

разграната). 

РОБОТИКА 
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- савладава напредне функције 

блокивског програмирања 

- програмира робота 

Учење и употреба Мблок програма за 

кодирање мбот робота. 

Припрема у учешће такмичењима. 



- учествује у припреми за такмичење 

- обучава се за тимски рад         - 

учествује у свим фазама такмичења 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

Сви предмети 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

Програм наставног предмета информатика и рачунарство, у другом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по 

спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи говоре о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су 

стекли учећи овај предмет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три тематске целине: 

ИKТ, Дигитална писменост и Рачунарство.  

У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је уважити стечене дигиталне вештине ученика. У планирању и припремању 

наставе, наставник полази од исхода које треба остварити и планира, не само своје, већ, превасходно активности ученика на часу. 

Наставник треба да буде више оријентисан ка менторској улози, а мање ка предавачкој. Потребно је да наставник програмске исходе, 

који треба да се достигну до краја петог разреда, разложи на исходе - кораке за сваки час, било да се ради о часовима обраде или 

утврђивања, а које треба да оствари сваки ученик. Такође, треба да за сваки час планира и припреми средства и начине провере 

остварености пројектованих исхода. Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама из 

разредног већа због успостављања корелација међу предметима.  

Потребно је радити на развоју алгоритамског начина мишљења у поступку решавања проблема и задатака, развоју логичког мишљења 

и изградњи личних стратегија за учење уз примену ИKТ-а.  

Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је активности осмислити тако да укључују практичан рад, уз примену ИKТ-а, 

повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и са другим предметима. Пожељно је да планиране 

активности на часу прати сажето и јасно упутство ученику за реализацију задатка, уз демонстрацију поступка. Оставити простор за 

ученичку иницијативу и креативност, односно да се кроз дискусију са ученицима одаберу најадекватнији алати, концепти и стратегије 

за реализацију одређених активности. У току реализације планираних активности радити на успостављању и неговању навика и 

понашања као што су поступност, истрајност, аналитичност, самосталност у раду и спремност на сарадњу.  



Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе наставника како у избору метода рада, програмских 

алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације елемената различитих тематских 

области. На интернету се могу се наћи примери добре праксе који се, уз прилагођавање условима рада и поштовањем ауторских права, 

могу користити.  

С обзиром да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера изводи се са половином одељења, један час недељно, у 

рачунарском кабинету/дигиталној учионици.  

Информационо-комуникационе технологије (5)  

Реализацију ове тематске целине започети навођењем примера примене ИKТ-а. Мотивисати ученике да дискутују о могућности 

примене ИKТ-а из њихове перспективе, да опишу искуства у коришћењу дигиталних уређаја и наведу оно шта је њима важно код 

дигиталних уређаја: добар звук, боља фотографија, интернет, игрице, запажања како њихови родитељи користе ИKТ уређаје и слично.  

Ученике информативно упознати са предметом изучавања информатике и рачунарства и то навођењем примера који би њима били 

познати. Објаснити појам информационо-комуникационе технологије (ИKТ). Увести појмове хардвер и софтвер.  

Навести врсте рачунара и дигиталних уређаја које ученици користе, делове из којих се састоје: тастатура, миш, екран, екран осетљив на 

додир, кућиште, звучници и сл., наводећи њихову функцију. Дискутовати са ученицима о њиховом искуству са хардвером и ИKТ 

уређајима. Циљ је да ученици буду у стању да разумеју намену основних делова дигиталних уређаја које користе. Напоменути да у 

рачунару постоји меморија у којој се памте бројеви којима су описани текст, слика, звук… Показати на примеру како би се нека слика 

кодирала бројевима. Скренути пажњу на правилно руковање ИKТ уређајима.  

Појам оперативни систем увести кроз повезивање претходног искуства ученика у коришћењу различитих дигиталних уређаја (кроз 

дискусију: нпр. који ОС користи мобилни телефон, навести примере: Андроид, Wиндоwс...). Нагласити који оперативни систем 

користе рачунари на којима ће радити у школи. Описати укратко улогу ОС, нагласити да препознаје и повезује делове рачунара и 

омогућава да користимо рачунар и друге дигиталне уређаје. На сличан начин увести и појам кориснички програми.  

Kроз демонстрацију и личну активност ученика, скренути пажњу на правила која важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом 

(правилно укључивање, пријављивање, коришћење, ођављивање и искључивање рачунара). Увести појам "радна површина" 

оперативног система (направити паралелу код рачунара и других дигиталних уређаја). Објаснити појмове икона, пречица, трака са 

задацима (навести елементе и њихову намену).  



Увести појам "Kонтролна табла", појаснити намену и начин покретања. Без улажења у све детаље контролне табле, са ученицима у 

овом разреду урадити само најосновнија подешавања уређаја (миша, монитора...) и радног окружења (регионална језичка подешавања 

ОС-а, језик тастатуре СР ћирилица и латиница, јачина звука…). Овде паралелно урадити све активности, према могућностима, и кроз 

основна подешавања на телефону јер су такви уређају ученицима блиски.  

Kроз конкретне примере објаснити појам датотеке и неопходност организације датотека у рачунару: чување и проналажење, 

премештање или брисање (поменути "Kорпу за отпатке"). Дискутовати са ученицима о врстама датотека (текст, бројеви, слике, звук, 

видео и мултимедија).  

За креирање, измене, чување и приказивање резултата рада у форми датотека, одабрати доступне корисничке програме (лиценциране 

или бесплатне), као што су програми за: цртање, обраду текста, израду мултимедијалних презентација, снимање звука и видео-записа 

помоћу других уређаја (мобилни телефон, камера, микрофон…), репродукцију звука и видео материјала који могу бити инсталирани у 

рачунару или на "облаку". Наставник може по својој процени одабрати и друге програме који ће такође утицати на стицање жељеног, 

функционалног ИKТ знања и вештина у раду са наведени мултимедијалним елементима.  

У петом разреду ученик треба да креира и уреди дигиталне слике/цртеже коришћењем расположивих алата изабраног програма 

(селектовање, копирање, лепљење, промену величине слике, додавање и брисање облика, одсецање дела слике, чување, затварање, 

проналажење, дораду и чување продукта, као и алате за зумирање, унос текста, употребу "четкице", "гумице" и сл.).  

При раду са текстом применити основне алате за уређивање и обликовање текста (унос текста, додавање, брисање, копирање, 

селектовање, поравнање, промена фонта, боје, величине слова, уметање слика...). Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма 

(кодног распореда: ћирилица, латиница...) и инсистирати на примени правописа. Увежбати чување и штампање документа. Рад са 

табелама и сложенијим алатима обрадити у старијим разредима.  

Паралелно са српском терминологијом поменути и изворне енглеске термине.  

Снимање звука и видео-записа, сходно могућностима, започети демонстрацијом употребе уређаја: камера, микрофон, звучници, 

мобилни телефони, итд. Обухватити најосновније технике у процесу снимања (покрени, заустави, сачувај, обриши) и репродукције 

(покрени, паузирај, заустави, пусти од почетка, подеси јачину звука). У вежби чувања аудио/видео записа скренути пажњу на 

различите типове датотека у конкретном програму (нпр. мп3, мп4, ави, миди…).  



При изради мултимедијалних презентација применити основне алате за уређивање и обликовање садржаја. У програму за израду 

мултимедијалних презентација користити раније креиране звучне и видео записе. Прилагодити тип датотеке изабраном програму 

(користити неки од расположивих програма за конверзију података). Kроз разговор са ученицима и кроз примере развити појам добре 

презентације и начине представљања (колико је битан садржај а не само форма).  

Дигитална писменост (5)  

При реализацији тематске целине Дигитална писменост појаснити ученицима шта значи коришћење ИKТ уређаја на одговоран и 

сигуран начин, и нагласити да то није обавеза само ИТ стручњака већ свих корисника. Демонстрирати функције антивирусног 

програма и заштитног зида. Анализирати са ученицима од каквог су материјала направљени ИKТ уређаји, да ли се такви материјали 

могу рециклирати и на које све начине се могу одлагати дигитални уређаји који нису у употреби, у циљу заштите животне средине.  

Проверити са ученицима њихова досадашња искуства у коришћењу веб-прегледача (читача, браузера). Разговарати о сајтовима 

претраживачима и начинима претраге, увести појмове аутор и ауторска права и навести основне лиценце. Претрагу интернета и одабир 

релевантних страница из приказаних резултата претраге. (Kако проналазимо, бирамо и преузимамо информације? Kако стварамо 

(онлајн апликације)? Kако размењујемо информације и сарађујемо на интернету?)  

На унапред припремљеном скупу веб-страна кроз дискусију о процени информација пронађених на интернету (публика којој је сајт 

намењен, аутор, тачност/прецизност, објективност, актуелност и интернет адреса) подстицати развој критичког мишљења ученика.  

Упознати ученике са правилима понашања на интернету (енг. Нетиqуетте). За утврђивање и појашњавање ове теме, организовати 

квизове и радионице (на теме безбедно - небезбедно, пожељно - непожељно понашање на интернету) као и симулације небезбедних 

ситуација са акцентом на то како је пожељно реаговати у датим ситуацијама (кроз играње улога и сл.). Једна од активности за ученике, 

ради повезивања знања, може бити израда текстуалних докумената на тему: Моја правила понашања на интернету, Пет најважнијих 

правила за безбедан интернет, Kако да интернет постане сигурнији за децу, и сл.  

У корелацији са другим предметима (физичко и здравствено васпитање) велику пажњу посветити томе како уређаји које свакодневно 

користе (рачунар, телефон, таблет...) могу лоше да утичу на њихово здравље при чему их треба водити ка ситуацијама на које их 

родитељи свакодневно подсећају (лоше држање, дуго гледање у екран,…..). Посебну пажњу посветити развоју свести код ученика о 

времену у току дана, утрошеном на рад са технологијом и могућим развојем зависности од технологије.  

Рачунарство (6)  



Реализација теме може се започети приказивањем мотивационих филмова о програмирању. Увести појмове: програм и програмирање. 

Демонстрирати готове анимације и рачунарске игре ради развијања свести и побуђивања мотивације да ученици сами могу да креирају 

своје игрице. Одабрати пример игрице за анализу (на пример са портала www.цоде.орг), као и друге мотивационе материјале из 

сличних образовних извора) са циљем упознавања ученика са корацима у решавању једноставних проблемских задатака. Увести појам 

алгоритма при решавању најједноставнијег проблема. Искористити искуство које ученици имају као корисници технологије (рачунара, 

паметних телефона...) да би се направила јасна веза између процеса програмирања и коначног производа, игрица или анимација. Поред 

тога, истицати да се кроз учење програмирања и алгоритама, развијају стратегије за решавања животних проблема, сваки задатак који 

себи постављамо у свакодневном животу се решава корак по корак, тј. алгоритамски.  

У међупредметној координацији са предметом математика, увести математичко-логичке појмове које леже у основи информатике и 

рачунарства: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп (са одговарајућим знацима); Венови дијаграми; скуповне 

операције: унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке; речи: "и", "или", "не", "сваки", "неки"; одговарајуће логичке везнике и њихову 

интерпретацију скуповним операцијама и релацијама. Kоришћењем примера из текућих садржаја, даље се осмишљава појам скупа, 

изграђује математичко-информатички језик и уноси прецизност у изражавању. Потребно је на разноврсним примерима користити 

одговарајуће симболе (знаке) и уочавати законитости скуповних и логичких операција. На подесним примерима илустровати 

математичко-логичку употребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи (ако...онда). Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања 

(правилно формулисање тврђења; правилно закључивање, правилно коришћење везника "и", "или", а нарочито "ако...онда"). Наставити 

са даљим изграђивањем појмова: бројевни израз, променљива, израз с променљивом и придруживање, користећи при томе и термине 

израз, формула, исказ, алгоритам. Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање по 

датом правилу бројева - бројевима, бројева - дужима, бројева - површинама и др.), као и једноставнијих алгоритамских процедура 

(основни алгоритми за извођење рачунских операција сабирања, множења, дељења с остатком, Еуклидовог алгоритма). При томе је 

важно коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока алгоритма, табела резултата неког пребројавања или мерења и др).  

Објаснити проблем речима, дефинисати сваку појединачну инструкцију (корак) и поступак ређања блокова, представити дејство 

наредбе "покрени" и описати какво дејство има на понашање објекта. Напоменути да се једном поређани блокови инструкција могу 

више пута покренути. Преласком на наредне нивое сложености објаснити зашто је погодно заменити кораке који се понављају 

одговарајућом блок наредбом (петља-блок "понављај") или ако проблемски задатак садржи неки задати услов, објаснити потребу 

раздвајања (гранање-блок "ако је") на наредбе које ће се извршити ако је испуњен услов.  



Изабрати програмско окружење за визуелно програмирање (Сцратцх, Стенцyл, АппИнвентор, Алице, …) које треба да омогући 

алгоритамско решавање проблема и основе програмирања. Програмско окружење бирати тако да омогућава једноставну анимацију 

објеката, односно, да алати омогућавају ученицима да се одмах, без много теоријског увода и објашњења сложених програмерских 

концепата, активно укључе у програмирање.  

У зависности од изабраног програмског окружења прилагодити сва следећа објашњења специфичностима тог алата.  

Kроз активну наставу и укљученост у процес креирања програма од првих часова, ученици ће поступно усвојити потребне појмове, 

знања и вештине. Указати на сличности и разлике са примерима и радним окружењем приказаним на првом часу, као што су 

ограничења у избору објеката, ограничења у инструкцијама у задатку и навести које могућности нуди изабрано програмско окружење.  

Погодан пример, приликом упознавања са радним окружењем, је да ученици за конкретан лик и конкретну сцену, поређају блокове 

наредби тако да се кликом на лик појави нека порука (нпр. "Здраво ја сам…"). Демонстрирати поступке: избор објеката (нагласак на 

библиотеке), слагање блокова по принципу "превуци-и-пусти" и покретање програма. Указати ученицима на могућност измене 

појединачних особина објеката који су доступни у библиотекама и галеријама одабраног софтвера у форми 2Д односно 3Д модела. 

Упознати ученике кроз овај једноставни пример са појмом наредбе и концептом писања програма кроз ређање блок-наредби. Подизати 

ниво сложености у складу са појмовима који се уводе: пројекат и сценарио и направити везу са појмовима задатак и писање приче. 

Довести у везу поступак решавања задатка са писањем програма, и повезати појмове сценарио и алгоритам. Увести појмове: Објекат - 

лик (библиотека објеката, подешавање особина и својства за изабрани објекат), Објекат - позорница (библиотека позорница, 

подешавање позадине позорнице, координатни систем сцене), алати (умножи, исеци-обриши, увећај, умањи) и датотека програма 

(најчешће се користи термин - пројекат). За изабрано радно окружење за визуелно програмирање (за рад код куће) пожељно је 

припремити кратко писано упутство (проналажење, преузимање, инсталирање…), демонстрирати и појаснити (поступак: преузимања, 

чувања и инсталирања изабраног програмског окружења, напоменути могућност коришћења онлајн апликације, уколико таква 

могућност постоји). Сваки од објеката ученик може креирати самостално, уместо да користи предефинисане објекте из библиотека.  

Демонстрирати на сваком примеру следеће технике: креирање пројекта (нови пројекат, изабрати објекат чије се активности дефинишу, 

као и објекте који дефинишу његову околину, дефинисати почетни положај објекта и својства објекта - у неким окружењима 

информација о објекту), једноставна подешавања (употребу алата: увећај, умањи, умножи, исеци, окрени, промени боју...), задавање 

изабраног кретања или понашања (из палете блокова: управља догађајем, за задате акције одговарајући догађај...), чување пројекта 

(именовање, избор локације), поновно отварање (затварање, проналажење, покретање) и модификацију пројекта (измену неког 

елемента: оријентацију, боју, величину и сл., проналажење и исправљање грешака, чување измена у пројекту). Демонстрирати и 



указивати на разноврсне функционалности доступне у палетама блокова, за: кретања, изглед и активности коју објекат треба да 

реализује (предвиђених сценаријом) преко примера као што су: кретање објеката да се избегну препреке, разговор два лика о 

појмовима које су учили у претходној лекцији и сл.  

Упознати ученике са категоријама блокова и начином задавања параметара (трајање догађаја, број понављања, промену угла, промену 

положаја…). Унос података преко тастатуре користити за промену параметара у оквиру блок-наредбе. Применом различитих 

функционалности објеката ученици треба да уоче информације о близини објеката, њиховој величини и просторним односима. На 

конкретном примеру демонстрирати утицај промене параметара на извршавање програма. Демонстрирати функције едитовања 

објеката, едитовања и управљања програмом (измене у редоследу блокова, обједињавање блокова који се понављају у петље или 

гранање), тестирање и праћење сваког корака приликом извршавања програма.  

Појам променљиве увести на конкретном примеру који једноставним рачунским операцијама и њиховим извршавањем доводи до 

решавања конкретног проблема. Обухватити појмове и поступке за креирање променљивих, доделу вредности и коришћење оператора. 

Нпр. сходно узрасту и у корелацији са математиком за пети разред креирати програм за израчунавање обима и површине 

правоугаоника. При томе креирати променљиве: дужина, ширина, обим и површина и скренути пажњу да су оператори који се користе 

у овом примеру основне рачунске операције (сабирање, множење).  

Поступно кроз примере увести појмове: линијска, циклична и разграната структура, као што су: промена позадине или лика у односу 

на догађај, креирање реченице од речи и слика, разврставање објеката у скупове (жива и нежива природа, планете, реке...), 

упоређивање вредности две променљиве, понављање кретања и мелодије док се не додирне други објекат, одређивање просечне 

температуре на основу пет бројева који представљају измерене температуре од понедељка до петка, налажење најлакшег ранца од дата 

три, одређивање просечне висине или тежине дечака и девојчица у групи (за напредније…) и слично.  

Без обзира на примере који се одаберу требало би свакако обавезно обрадити мале серије од коначно много елемената и за њих 

израчунати: број, збир, просек, минимум, максимум.  

Анализирати са ученицима карактеристике појединих структура и оправданост примене у појединим ситуацијама.  

Поступак корак по корак до решења проблема, треба да послужи за систематизацију поступка израде пројекта. Она треба да обухвати 

разумевање појма пројекта, израду сценарија и алгоритма, ређање блок-наредби, проверу грешака, исправљање програма, дељење са 

другима преко Интернета. Нагласити да се алгоритми могу описати на разне начине: дијаграмом тока, псеудокодом, препричано 



обичним језиком, као и кроз програм креиран у једном од визуелно оријентисаних програмерских алата. Демонстрирати поступак 

постављања пројекта на Интернет. Указати на могућност преузимања готових пројеката са Интернета, ради проналажења најбољег 

решења за сопствени пројекат, уочавање туђих и својих грешака, као и за добијање идеја и развијања креативности.  

Роботика (20)  

Наставницима се препоручује да у току петог разреда, ради развијања међупредметних компетенција и остваривања корелације са 

другим предметима, реализују са ученицима у оквиру пројекта ,,Битка за знање,,пројекат кодиграње у оквиру којега ће ученици стећи 

знања из области програмирања робота. 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о 

сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).  

Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Kвизове, тестове знања и слично користити за 

увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања, као и за формирање коначних оцена. Препоручено је комбиновање различитих 

начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је 

ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење.  

Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи своје наставне праксе.  

У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и време за 

менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на секцији 

изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим интересовањима. Теме као 

што су израда и одржавање школског сајта, блога или неке друге школске веб странице, креирање и израда школског електронског 

часописа или летописа школе могу бити добре почетне идеје које ће повезати знања и вештине стечене у овом предмету са другим 

знањима, уз активно учешће у животу школе. 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 



 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Екскурзије, посете и излети  

 

5. и 6. разред, једнодневна екскузија: Ковачевац-Смедеревска тврђава-Виминацијум-Сребрно језеро-Пожаревац (фабрика 

прехрамбене индустрије „Бамби“ и галерија Милене Павловић Барили)-Ковачевац. 

5. и 6. разред, дводнодневна екскузија: 1. дан: Ковачевац-Смедеревска тврђава-Виминацијум-Лепенски Вир- Кладово (смештај). 

2. дан: Кладово-ХЕ „Ђердап 1“-Неготин (Мокрањчева кућа, Музеј Хајдук  Вељка)-Гамзиград-Ковачевац. 

 

Планирани излети и посете: Сајам књига, Фестивал науке-Београд, Музеј Николе Тесле-Београд, Образовно-креативни центар 

„Рестарт“, Велика Плана, посета Опсерваторији-Београд, Крагујевац-Топола-Опленац. 

 


