
АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  - СЕДМИ РАЗРЕД ,                                                    

ЗА ШКОЛСКУ 2022-2023. ГОДИНУ 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

УМЕТНОСТ 

 

Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине 

комуникације и сарадње, критичко и стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, 

радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у различитим медијима као и 

одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

 

Разред: Седми                         Годишњи фонд часова:  36 или 34 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће 

бити у стању да 
 

ТЕМЕ и кључни 

појмови садржаја 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Естетичка 

компетенција 

Решавање проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговоран однос према 

околини 

 

– образложи значај традиционалне 

визуелне уметности за идентитет 

народа и појединца; 

– повеже карактеристичан 

артефакт са континентом и 

културом којој припада; 

– обликује ликовне радове са 

препознатљивим елементима 

одабране културе; 

– опише одабрани продукт 

визуелних уметности и процес 

његове израде; 

– пореди основне одлике 

традиционалне визуелне 

уметности два или више народа; 

– објасни значај и улогу културног 

наслеђа; 

– објасни главне карактеристике 

традиционалне музике на 

простору Балкана и Србије и 

њихов међусобни утицај; 

 

– прикаже елементе прожимања 

традиционалне музике различитих 

народа на простору Балкана на 

музичким примерима; 

ТРАДИЦИОНАЛНА 

ВИЗУЕЛНА 

УМЕТНОСТ 

ШИРОМ СВЕТА 
Визуелна уметност 

народа Аустралије и 

Новог Зеланда 

(сликарство 

аустралијских Абориџина, 

традиционална тетоважа 

Маора) 

Уметност америчких 

народа (тотеми, керамика, 

ћилими, корпе) 

Култура древне Индије, 

Кине и Јапана (градови, 

храмови, одећа, писмо) 

Уметност народа Африке 

(маске и штитови) 

Словенска традиција 

(митологија, симболика и 

орнаментика) 

 

 

 



– презентује традиционалну 

музику карактеристичну за 

различите крајеве Балкана и 

Србије; 

– прикаже начине очувања 

музичког културног наслеђа; 

– објасни како савремене 

технологије утичу на развој 

музике; 

– презентује начине промоције 

музичких дела и догађаја; 

– прикаже примену музике у 

другим уметностима; 

– истражи и објасни шта је 

музичка критика и која је њена 

улога; 

– аргументовано искаже утисак о 

слушаним делима. 

– комуницира учтиво, јасно и 

аргументовано уз уважавање 

различитих мишљења, идеја и 

естетских доживљаја; 

– проналази, самостално и у 

сарадњи са другима, релевантне 

податке и информације користећи 

савремену технологију; 

– учествује активно, према 

сопственим способностима и 

интересовањима, у истраживачком 

и радионичком раду. 

 

ТРАДИЦИОНАЛНА 

МУЗИЧКА 

УМЕТНОСТ БАЛКАНА 

И СРБИЈЕ 
Културно наслеђе (значај 

и улога) 

Традиционална музичка 

уметност Балкана 

(основне карактеристике 

у односу на ентитет и 

међусобни утицаји, 

сличности и разлике) 

Традиционална музика 

Србије (певање, свирање, 

обичаји, обреди, ношња, 

кола...) 

Начини очувања 

културног наслеђа 

МОДЕРНО ДОБА И 

МУЗИКА 
Савремене технологије и 

музика. 

Маркетинг у музици. 

Примењена музичка 

уметност. 

Музичка критика и 

интервју. 

 

 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Прoгрaм слободне наставне активности Уметност интeгрише садржаје из културе, 

различитих уметности и вишe умeтничких дисциплинa. Он омогућава ученицима: да 

упознају културу и уметност народа свих континената, њихове сличности, разлике и 

међусобне утицаје; да открију како се прожимају различите врсте уметности; да уче 

како да користе разноврсне, релевантне и поуздане податке и информације за 

истраживачки и стваралачки рад; да ефикасно сарађују и комуницирају; да развијају 

критичко мишљење, конструктивно размењују мишљења и формирају позитивне 

вредносне судове са циљем очувања културе и идентитета, развијања самопоуздања и 

самопоштовања, поштовања и заштите људских права; да развијају радозналост, 

мотивацију, као и афинитет према култури и уметности; да се изражавају у одабраним 

уметничким дисциплинама и медијима. 

 

 



ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Предвиђено је да се прва тема реализује током првог полугодишта, а друга и трећа у 

другом полугодишту. 

Програм је тако конципиран да фаворизује активности ученика, повезивање њиховог 

школског и ваншколског искуства, учење путем решавања проблема, сарадњу и тимски 

рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе. Потенцира се 

самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно да 

уведу ученике у тему, представе кључне појмове садржаја и подстакну их на активност 

коју затим усмеравају, прате и вреднују. 

Активности које су погодне за реализацију програма Уметност су: креативне 

радионице; презентације; анализа инсерата филмова, аудио-визуелних прилога, аудио и 

визуелних садржаја; рад на истраживачким и пројектним задацима; прављење досијеа, 

дигиталне збирке и сл.; студиjе случаjа; играње улога; дискусије; рад у групи на 

платформама за учење; повезивање са вршњацима из других школа или држава; 

гостовања стручњака; учење у другим установама; посете разним културно-

уметничким дешавањима; обликовање и организовање промоција и кампања; 

укључивање у акције у локалној заједници... 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ ШИРОМ СВЕТА 

 

Основна идеја теме је да се ученици упознају са одабраном баштином народа свих 

континената из области визуелних уметности и културе, при чему је предвиђено да то 

буду садржаји који нису обухваћени програмом предмета Ликовна култура. Ради 

постизања динамике наставе и подстицања радозналости и стваралачког мишљења 

препорука је да се сваки континент представи другим уметничким дисциплинама и да 

се планирају другачије активности ученика, где је то могуће. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Australian Aboriginal peoples - Leadership and social control | Britannica 

– https://www.artyfactory.com/aboriginal-art/aboriginal-art.html 

– The Wandjina - YouTube 

Уметност америчких народа ученици могу да упознају кроз креативну радионицу где 

могу, према интересовањима, да моделују тотеме или посуде од меког материјала, да 

цртају дизајн употребних предмета са мотивима карактеристичним за одабрано племе, 

као и да их обликују одабраном традиционалном техником. Препорука је да ученици 

пореде орнаменте различитих племена тражећи сличности и разлике, као и да изложе 

фотографију свог рада заједно са примером који им је послужио као подстицај за 

стварање. 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Traditional Native American Tribal Art (indians.org) 

– Native American art - The function of art | Britannica 

Култура древне Индије, Кине и Јапана може се истраживати кроз компаративну 

анализу. Ученици могу да се поделе у мање групе које ће припремити краће 

презентације о сличностима и разликама између: обичаја; најстаријих градова; 

архитектуре храмова; традиционалне одеће или писма. Ученици које ове културе 

посебно занимају могу да ураде додатна истраживања (да истраже елементе одеће 

самураја; да истраже традиционална позоришта; да напишу задату реч на сва три 

језика...), као и да ураде ликовни рад на основу садржаја који их највише мотивише. 

 



Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

– Indian HYPERLINK „https://www.holidify.com/pages/indian-traditions-and-culture-

1331.html” 

– Chinese Culture, Customs and Traditions in China (chinahighlights.com) 

Предлог је да ученици упознају уметност афричких народа кроз обилазак Музеја 

афричке уметности у Београду и/или разгледање дигиталних збирки, гостовање 

стручњака или онлајн састанак са стручњацима... Ученици могу да разговарају са 

стручњацима о приликама у којима су се маске користиле, како су маске утицале на 

савремену западну уметност, у којим музејима се чувају..., као и да направе маску или 

штит техником папир маше или комбинованом техником. 

 

Материјали који се могу користити за припремање наставе: 

https://www.artyfactory.com/africanmasks/index.htm (dodato) 

– http://thegypsetters.net/dot-dot-dot/ HYPERLINK „http://thegypsetters.net/dot-dot-dot/5-

fun-facts-african-masks”5 HYPERLINK „http://thegypsetters.net/dot-dot-dot/5-fun-facts-

african-masks”-fun-facts-african-masks 

– https://www.blendspace.com/lessons/tAffwmFdAlwI_Q/c-african-masks 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, процес 

праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на класичним 

индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник треба 

континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици 

учествују у активностима, како прикупљају податке, како бране своје ставове, како 

аргументују, евалуирају, примењују, процењују последице итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе 

веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, 

разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије 

мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, 

наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе 

мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, колико су 

креативни. За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као 

што су нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на 

нивоу знања, вештина, ставова. Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу 

са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици 

свакако треба унапред да буду упознати шта ће се и на коjи начин пратити и 

вредновати. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 

повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 

 



ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да допринесе развоју 

иновативности и предузимљивости код ученика, способности да се идеје претворе у 

акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања ради бољег 

разумевања друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом 

друштву. 

Разред :                                   Седми  

Годишњи фонд часова:         36 или 34 часа 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку програма ученик ће 

бити у стању да 
 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја  

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговоран однос према 

околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

– наведе основна права потрошача и 

начине њихове заштите;  

– на декларацији пронађе најважније 

информације о производу и одреди 

однос цене и квалитета; 

– посматра занимања из перспективе 

некад и сад и предвиди могућности 

њиховог развоја у будућности; 

– препозна проблеме у свом 

непосредном окружењу и дискутује о 

могућностима њиховог решавања; 

– се укључи у иницијативе које се 

покрећу у школи; 

– разликује особине лидера и 

менаџера; 

– одговорно преузима задужења у 

тиму, сарађује са другим члановима 

тима и учествује у доношењу одлука; 

– планира, распоређује и управља 

ресурсима (знања и вештине, време, 

новац, технологије); 

– учествује у осмишљавању пословне 

идеје; 

– информише се о постојању сличних 

производа на тржишту; 

– комуницира са окружењем; 

– примењује правила пословне 

комуникације; 

– поштује етичке принципе у 

пословању; 

– израчуна трошкове израде производа 

према датим инструкцијама; 

– прикупи информације о ценама 

сличних производа на тржишту и на 

основу њих одреди цену свог 

производа; 

– учествује у промоцији и продаји 

производа; 

– презентује рад свог тима. 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА 

Однос цене и квалитета 

производа/услуге. 

Декларација производа. 

Уговорна обавеза за услугу. 

Остваривање права потрошача. 

СВЕТ РАДА 

Свет занимања некад, сад и у 

будућности. 

Професионална оријентација. 

Професионални развој. 

Форма и функција CV и 

мотивационог писма. 

Концепт целоживотног учења. 

ПОКРЕНИ СЕБЕ И ДРУГЕ 

Покретање иницијативе. 

Менаџмент и лидерство. 

УЧЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА 

Појам предузећа (привредног 

субјекта). 

Производ и/или услуга. 

Појам тржишта. 

Људски и материјални ресурси. 

Пословна комуникација. 

Основни етички принципи у 

пословању. 

Процес производње и процес 

пружања услуга. 

Цена производа или услуге. 

Облици промовисања 

производа. 

Продаја производа или услуге. 



 

Сврха слободне наставне активности Предузетништво је развој предузетничких 

компетенција, подршка професионалном развоју ученика као и припрема за сналажење 

у савременом свету рада који се мења услед технолошког развоја. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Заштита права потрошача 

Кроз студију случаја ученици се оспособљавају да у оквиру задатог буџета одаберу 

производ или услугу и аргументују свој избор у односу на критеријуме као што су 

квалитет, цена, еколошка подобност, корисност производа/услуге, естетска вредност, 

робна марка, трајање гаранције, могућности сервисирања итд. Ученици се 

оспособљавају да се информишу о производу (прехрамбеном, хемијском, техничком, 

одећа и обућа) на основу његове декларације. Упознају се шта су то права потрошача и 

на који начин могу да их остваре. Упутити ученике на услове које потрошач мора да 

испуни да би остварио своја права. Посебну пажњу посветити правима потрошача у 

односу на безбедност и квалитет производа/услуге, могућност замене или повраћаја 

новчаних средстава уколико није испуњена потпуна функционалност производа у 

гарантном року, као и у случајевима када производ није у складу са декларацијом или 

за услугу није испуњена уговорна обавеза. Постоје велике могућности за истраживачке 

задатке као што су нпр. да ученици пронађу информације о уобичајеном трајању 

гаранције за различите врсте производа. 

 

Свет рада 

Уводне активности у ову тематску целину имају за циљ да ученици сагледају 

развојност занимања што подразумева и њихово нестајање, као и факторе који до тога 

доводе (технолошки развој, промене људских потреба...). 

Ради пуног разумевања света рада ученици треба да се упознају са образовним 

профилима у оквиру различитих подручја рада, школама које их образују и захтевима 

које треба да испуне они који желе да се за њих школују. У ту сврху може се користити 

информатор за упис у средњу школу, а ученици подељени у групе могу добити 

различите задатке да га проуче (подручја рада, образовни профили у подручју рада, 

услови за упис, трогодишњи и четворогодишњи образовни профили, дуално 

образовање...). Неко од ученика требао би да се бави и информацијама о питањима како 

се наставља школовање после средње школе и разликама које постоје између похађања 

гимназије и стручне школе, односно разликама између опште и стручне матуре. 

Имајући у виду узраст ученика ниво академског образовања треба да буде само на 

информативном нивоу. На основу тог истраживачког рада може се организовати 

активност у којој сваки ученик или пар треба да припреми презентацију у 

стандардизованој форми за изабрани образовних профил. 

У оквиру ове теме ученици треба да се упознају и са појмовима професионални развој, 

професионална оријентација и селекција, форма и функција CV и мотивационог писма. 

Током рада ученицима сугерисати да ће због динамичних промена на тржишту рада, 

током своје професионалне каријере бити принуђени да буду флексибилни, да се 

континуирано усавршавају и оријентишу ка целоживотном учењу. 

 

 

 

 



Покрени себе и друге 

Ученици треба да идентификују различите проблеме у свом непосредном окружењу 

(нпр. проблеми у вези са животном средином, безбедношћу у саобраћају...), и сагледају 

могућности њиховог решавања.Подељени у групе сачињавају план акције са основним 

елементима.На основу својих интересовања и способности ученици преузимају улоге у 

тиму, а затим анализирају које особине менаџера и лидера су им потребне за успешно 

обављање задатка.Спровођење ове активности не треба да траје дуже од 3 часа. 

 

Ученичка предузећа 

Ученици се дели на две групе (од 10–15 ученика). Свака група оснива и води сопствено 

предузеће – привредни субјекат, са реалним процесима, производима/услугама и 

остварује зараду. Ученичко предузеће, под менторством предметног наставника, 

пролази кроз све фазе развоја стварног привредног друштва (оснивање, развијање, 

затварање). Свако ученичко предузеће осмишљава свој производ или услугу, трудећи 

се да буду оригинални, иновативни и креативни. Са циљем постизања ових захтева, 

важно је да ученици прикупе информације о истим или сличним производима или 

услугама на тржишту и успоставе комуникацију са окружењем како би испитали 

могућност остваривања пословног успеха. У складу са производом/услугом, ученици 

бирају назив предузећа, израђују лого предузећа и праве план активности. Са циљем 

прикупљања новчаних средстава за почетак рада предузећа, ученици могу да 

организују културни или спортски догађај, продајну изложбу, аукцију, сајам. Како би 

обезбедили успешно пословање, ученици се уз помоћ наставника упознају са 

правилима пословне комуникације, основним етичким принципима у пословању и 

рационалном управљању расположивим ресурсима (знања и вештине, време, новац, 

технологије). Ученицима указати на важност поштовања кодекса пословног понашања, 

од начина опхођења до кодекса облачења. Неопходно је да ученици уоче разлику 

између свакодневне и пословне комуникације (вербалне и невербалне). Инсистирати на 

поштовању основних етичких начела, као што је професионално обављање пословне 

делатности, савесно извршавање обавеза и преузимање одговорности, поштовање 

преузетих обавеза, коришћење допуштених средстава за постизање пословних циљева. 

Ученици израчунавају све трошкове које су имали током реализације своје идеје. У те 

трошкове спадају трошкови материјала, трошкови израде и други трошкови. На основу 

прикупљених података, формирају продајну цену и усклађују је са ценама сличних 

производа на тржишту. 

Уз помоћ наставника, осмишљавају различите облике промовисања и продаје свог 

производа и остварују интеракцију са пословним сектором и потенцијалним 

купцима.Након реализоване теме, неопходно је да сваки тим изврши евалуацију 

спроведених активности и изради презентацију о раду свог предузећа. Чланови тима 

доносе заједничку одлуку у које сврхе ће бити искоришћена новчана средства зарађена 

током пословања ученичког предузећа. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на 

који ученици учествују у активностима, како комуницирају и сарађују, како 

прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, дају креативна решења, како 

представљају резултате свога рада итд.Ученици свакако треба унапред да буду 

упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме 

грешке и побољша свој резултат и учење 

 



 

ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 

 

 

Циљ учења слободне наставне активности Филозофија са децом је да ученик 

овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће подстаћи и убрзати његов 

интелектуални развој и унапредити вештине размишљања, закључивања, самосталног, 

критичког и креативног мишљења. 

Разред Седми или осми 

Годишњи фонд 36 или 34 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у 

стању да: 

Кључни појмови 

садржаја програма 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос према 

околини 

Естетичка компетенција 

– критички промишља и анализира питања 

и проблеме свог окружења 

– са пажњом слуша саговорника и 

комуницира са другима на конструктиван 

начин 

– јасно изрази сопствене мисли и осећања 

– практикује интелектуалну отвореност и 

радозналост 

– уважава релевантне аргументе 

– практикује толеранцију и разлике у 

мишљењу 

– искаже објективност и непристрасност у 

процени властитих и туђих становишта, 

поступака и постигнућа 

– сарађује са члановима групе којој 

припада и одупре се притиску групе на 

асертиван начин 

– препозна проблеме у свом непосредном 

окружењу и дискутује о могућностима 

њиховог решавања 

– развије осетљивост за социјални и 

културни контекст 

– учествује у расправи која доприноси 

атмосфери отворености и узајамног 

уважавања 

– преузме одговорност за сопствене 

поступке, однос према природном и 

друштвеном окружењу, 

– усвоји интелектуалне врлине 

истинољубивости 

Појам добра/зла 

Појам уметности 

Појам правде 

Појам слободе 

Појам среће 

Појам толеранције 

Појам вршњачког 

насиља 

Појам истине/лажи 

Појам живота 

Појам времена и 

простора 

Појам пријатељства 

Појам храбрости 

Појам бога 

Појам човека 

Појам мудрости и 

знања 

Појам света 

Појам природе 

Појам једнакости и 

различитости 

Појам љубави 

 

 

 

 



УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА 

 

Програм слободне наставне активности филозофија са децом је инспирисан 

историјом филозофије, али његов циљ није да подучава филозофији. СНА филозофија 

са децом у центар ставља филозофско истраживање које подстиче децу да критички и 

самостално мисле, формирају, храбро и рационално аргументују своје ставове. 

СНА филозофија са децом доприноси остваривању општих исхода другог циклуса 

образовања и васпитања, као и развоју кључних и међупредметних компетенција. 

Ослонац за остваривање програма представљају опште упутство које се односи на 

све СНА, циљеви и исходи образовања и васпитања одређени чланом 8 и 9 ЗОСОВа, 

опште међупредметне компетенције одређене чланом 12 ЗОСОВа, Стратегија развоја 

образовања 20-30, као и ово упутство које изражава специфичности 

програма филозофије с децом. Програм СНА филозофија са децом има подршку 

Међународног савета за филозофско истраживање са децом (ICPIC), Европске 

фондације за филозофирање са децом (SOPHIA), УНЕСКА, Aмеричког филозофског 

друштва, бројних националних организација и програма Европе, Америке, Аустралије, 

Јужне Америке, српског Центра за филозофско истраживање у образовању – 

филозофија за децу, Српског филозофског друштва. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Како програм фаворизује активност ученика, планирање наставе подразумева 

најпре припрему простора у којем је традиционална учионица претворена у простор 

истраживачке радионице погодан за филозофију са децом. Важно је да у учионици има 

довољно места да се столице сместе укруг или полукруг, тако да могу једни друге да 

виде. У тој позицији ученици могу чешће и лакше да комуницирају и ступају у 

контакте једни са другима. Ученицима не треба дозволити да седе изван круга и да се 

на тај начин искључе из дискусије. 

Улога наставника у радионицама филозофских истраживања подразумева вештину 

фацилитатора. Наставник нема за циљ трансфер знања и вредности, већ увођење 

ученика у тему, помагање деци да оно што већ постоји у њиховом духу искажу на 

артикулисан начин, да у сарадњи са другом децом, конструишу нова знања. Наставник 

води и прати ученике током процеса истраживања, представља кључне појмове 

садржаја, подстиче ученике да анализирају, пореде понуђене одговоре, траже 

алтернативе, откривају везе међу појмовима. Наставник прати интересовања ученика, 

подстиче радозналост, негује критички дух својих ученика, подстиче ученике на 

размишљање о вредностима, на култивисање врлина, аргументовање, истрајност и 

аутономно мишљење. Наставник подучава ученике помоћу упитаности, на рефлексиван 

и самокоригујући начин, као такав он је модел својим ученицима. 

Наставник не користи уџбеник, већ стимулус, материјал који раније припреми да 

би мотивисао ученике, изазвао конфликт у мишљењу и патос за учење и истраживање. 

Стимулус провоцира тему и мотивише ученике за дискусију. Стимулус зависи од теме 

и узраста ученика. У филозофској радионици је то најчешће прича, али то може бити и 

слика, филм, етички конфликт, нечији поступак, песма, музика, провокативно питање, 

новински текст... 

Филозофска питања која наставник припреми да би подстакао дискусију зависе 

од вештина које се тим питањима желе изградити код ученика. Питањима којима се 

тражи разјашњење (можеш ли то да објасниш, можеш ли да ми даш пример за, шта 



тиме хоћеш да кажеш...) изграђују се вештине дефинисања, објашњавања, давања 

примера, преиспитивања. Питањима којима се траже разлози, узроци и аргументи 

(зашто тако мислиш, на чему то засниваш, како то знамо...) изграђују се вештине 

формирања аргумената и претпоставки, образлагање, тражење разлога и узрока. 

Питањима којима се испитују алтернативни ставови (можеш ли то да кажеш на други 

начин, постоји ли другачији став, а шта ако неко предложи да...) изграђујемо вештине 

прављења дистинкције, спекулисања, испитивање алтернативних ставова. Питањима 

којима се испитују последице (шта следи из тога што си рекла, да ли се тај став слаже 

са оним што је претходно речено, како би ти проверио да ли је то тачно...) изграђују се 

вештине имплицирања, доследности испитивања последица, проверавање. Питањима 

којима се испитују сама питања ( какво је то питање, где смо стигли са тим питањем, да 

ли смо сад ближи одговору на наше питање...) развијамо вештине испитивања, 

анализирања, повезивања, сумирања. 

Теме о којим се у радионицама расправља су отворени проблеми и питања која 

упућују на даље размишљање и истраживање, дискусију и сукоб различитих идеја, 

питања на које није могуће дати један, тачан, коначан одговор, питања на које ученици 

дају различите, често супротстављене одговоре. Филозофска питања нису емпиријска, 

не могу се решити рачунањем, гледањем у књигу и провером у искуству. Наставник 

може дозволити ученицима да и сами постављају питања. 

Отворени филозофски проблеми (теме – питања) за дискусију би на пример били: 

шта значи бити срећан, како знамо да је нешто добро, шта је толеранција, зашто је 

важно говорити истину и да ли је некада добро лагати, шта је циљ нашег живота, шта је 

време, шта је то што нешто чини лепим, шта је пријатељство, храброст, вредности 

породице, правда, слобода итд. 

Број питања и број часова по темама унапред није дефинисан. Једна тема може 

бити разматрана на два часа, идеално би било на сваком часу обрадити по једну тему тј. 

јeдaн проблем. За сваку тему и часове на којима се она обрађује, потребно је 

формулисати исходе који су рефлексија исхода за крај разреда и индикатора 

међупредметних компетенција, а садрже специфичности везане за конкретну 

тему/садржај. 

У остваривању програма СНА филозофија са децом садржаји и теме се могу 

надовезати на програме предмета историје, српског језика и књижевности, психологије, 

наставом из уметности, рачунарства и информатике, са животом у школи и 

ваншколским искуством. 

 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Активности у филозофским истраживачким радионицама имају форму 

структуираног и дисциплинованог, одређеним правилима вођеног дијалога у којем 

ученици и наставник најпре заједно читају причу (гледају, слушају филм...). Потом 

наставник, фацилитатор даје могућност (време) да ученици испитају своје мисли о 

причи (филму, слици...) и да размисле о ономе што их чуди или збуњује, о ономе што 

их је заинтригирало. Наставник пружа прилику да ученици размене сопствена 

мишљења са другом или са групом. Затим ученици, уз асистенцију тј. фино подешену 

подршку наставника, предлажу и демократски бирају питања за дискусију, исписују сва 

важна питања на табли. 



На почетку дискусије наставник тражи од ученика да погледају да ли постоји неки 

појам који треба дефинисати, да ли постоје различите интерпретације појмова које 

треба разјаснити. Отварањем дискусије водитељ, наставник треба да се уздржи од 

личног изјашњавања и давања одговора на питања. Кроз дискусију ученици развијају 

критички смисаони дијалог. Учесници у дијалогу чине заједницу истраживача која 

покушава да пронађе најсмисаоније решење за проблем, да трага за истином, а не да 

покаже како је неко у праву а неко није. У овако замишљеном, сократском дијалогу 

влада дух заједнице истраживача који развија способност грађења својих идеја на 

идејама осталих учесника. 

Иако наставник има план вођења дискусије, своју агенду, он мора знати када може 

да се повуче, да деци преда контролу и води истраживање са стране. На крају дискусије 

треба размислити о ономе о чему је дискутовано и о начину на који је дискутовано. 

Тема о којој се дискутује има једнаку важност за постизање циља као и начин на који се 

дискутује. У дискусију треба укључити и ученике који се сами не јављају. Завршна реч 

треба да буде кратка и не треба је коментарисати. 

Радионице филозофских истраживања програма филозофија са децом могу бити 

унапређене играма. У овом контексту игре имају функцију средства за подучавање и 

подстицање развоја ученика. Игре које се користе у програму филозофија са децом 

омогућују ученицима да вежбају вештине као што су планирање, постављање питања, 

расуђивање, посматрање нечега са различитих тачака гледишта, размишљање о новим 

идејама. 

У филозофским истраживањима фацилитатор ће бирати оне игре које ће се 

најбоље уклопити у постизање задатог циља: вежбање креативног мишљења, 

концентрације, пажљивог слушања и памћења, вежбање говорења, размишљање о 

значењу веза међу речима, размишљање о узрочно-последичним везама, вежбању 

самодисциплине и говорења пред публиком, подстицања сарадње чланова групе, 

подизање енергије у групи, креативно хипотетичко мишљење ... 

Упркос разликама међу играма, све оне код ученика играча подстичу независност, 

самопоуздање, сарадњу и уважавање. Оне, такође, подржавају вредности и позитивно 

понашање које је неопходно за односе у заједници. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Имајући у виду концепт програма, исходе и компетенције које треба развити, 

процес праћења и вредновања ученичких постигнућа не може се заснивати на 

класичним индивидуалним усменим и писаним проверама. Уместо тога, наставник 

треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који 

ученици учествују у активностима, како дају креативна решења, како бране своје 

ставове, како аргументују, евалуирају, примењују, процењују последице итд. 

Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, способност да се 

нађе веза међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са аргументима, 

разликују чињенице од интерпретација, изведе закључак, прихвати другачије 

мишљење, примени научено, предвиде последице, дају креативна решења. Такође, 

наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе 

мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како 

превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење или критицизам, како 

решавају задатке који садрже аспекте истраживачког рада. 



За неке садржаjе прикладни су и други начини провере напредовања као што су 

нпр. квизови или улазни и излазни тестови како би се утврдили ефекти рада на нивоу 

знања, вештина, ставова. 

Евалуатори овог програма не морају бити само наставници који изводе наставу. 

Допринос процесу евалуације могу дати сама деца (само-евалуација), родитељи 

заинтересовани за резултате рада са њиховом децом, али и колеге и стручни сарадници 

који могу даље користити резултате евалуације за планирање својих активности. 

У филозофији са децом постоје многи елементи који утичу на различите циљеве 

образовања, тако да је потребно да одлучимо шта желимо да евалуирамо и колико ће 

евалуација бити селективна. Евалуациони упитници, најчешће направљени у виду 

евалуационих листова могу процењивати резултате когнитивног плана и односе у 

истраживачкој групи, затим метакогнитивне процесе, тј. критичко промишљање о 

сопственим мисаоним процесима и вештинама мишљења, као и промишљање о 

процесима и вештинама мишљења других чланова групе, потом мишљење о томе у 

којој се мери група понашала као заједница истраживача и шта ученици мисле о 

сопственом доприносу у остварењу циља часа, мишљење о сопственим и туђим идејама 

и предлозима за дискусију. 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању 

ученика у основном образовању и васпитању. Ученици свакако треба унапред да буду 

упознати шта ће се и на коjи начин пратити и вредновати. Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме 

грешке и побољша свој резултат и учење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 

Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција потребних за одговорну 

улогу у друштву у погледу очувања животне средине, биодиверзитета и одрживог развоја. 

Разред Седми или осми 

Годишњи фонд часова 36 или 34 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку програма ученик ће бити у 

стању да: 

ТЕМЕ и кључни појмови 

садржаја 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговоран однос према 

околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

– образложи избор теме/истраживања из 

области одрживог развоја, циљ и план рада 

користећи вештину јавног говора; 

– формулише истраживачки задатак; 

– планира ресурсе и управља њима, усмерен 

на достизање реалног циља; 

– прикупи, одабере и обради информације 

релевантне за истраживање, користећи 

поуздане изворе информација, наводећи 

извор и аутора; 

– прикаже и образложи резултате 

истраживања са аспеката очувања животне 

средине, биодиверзитета и здравља, усмено, 

писано, графички или одабраном 

уметничком техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, 

прикупљање и обраду података и 

представљање резултата истраживања; 

– вреднује утицај својих навика у потрошњи 

ресурса и одлагању отпада; 

– учествује у акцијама које су усмерене ка 

заштити, обнови и унапређењу животне 

средине и одрживом развоју; 

– повеже значај очувања животне средине са 

бригом о сопственом и колективном 

здрављу; 

– одговорно се односи према себи, 

сарадницима, животној средини и 

културном наслеђу; 

– користи језик и стил комуникације који су 

специфични за поједине научне и техничке 

дисциплине и чува језички идентитет; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, дајући лични 

допринос постизању договора и 

афирмишући толеранцију и равноправност у 

дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад 

сарадника у групи. 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И 

ОПСТАНАК 
Еколошки отисак. 

Биокапацитет. 

Еколошки дуг. Одрживи развој 

Еколошко право. 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
Врсте отпада. Управљање 

отпадом. Комунални отпад. 

Депонија. 

РЕЦИКЛАЖА, 

РЕМЕДИЈАЦИЈА И 

ПОНОВНА УПОТРЕБА 

ДОБАРА И СИРОВИНА 
Секундарне сировине: папир, 

уља у исхрани, текстил, 

пластика. 

Предности и недостаци 

поновне употребе добара и 

сировина. 

3Р правила. 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 
Извори енергије. 

Енергетска ефикасност. 

Обновљиви извори енергије. 

Предности и недостаци 

обновљивих извора енергије. 

 

Сврха програма слободне наставне активности Моја животна средина је да се ученици оспособе за 

мултидисциплинарно изучавање проблема из домена очувања животне средине и одрживог развоја, 

остваривање својих идеја кроз различите пројекте и даљи професионални развој. 

 

Предметни наставник: Нешић Владан 

 

 



ДОМАЋИНСТВО 

Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици интегришу 

и функционализују знања стечена у оквиру различитих предмета у контексту 

свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у вези са важним 

активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и 

употребе различитих материјала. 

Разред : Седми или осми 

Годишњи фонд часова: 36 или 34 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у 

стању да: 

 

ТЕМЕ и 

кључни појмови садржаја 

програма 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад са подацима информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву 

– одговорно испуњава обавезе 

потребне за живот у заједници / 

домаћинству; 

– преиспита сопствене и навике 

других чланова 

заједнице/домаћинства и утиче на 

њихову промену ка рационалном 

планирању, економичној потрошњи и 

развијању одговорних еколошких 

навика; 

– користи рачунарске апликације, 3D 

приказ грађевинског објекта и 

унутрашњег уређења домаћинства, 

уважавајући потребе савремене 

културе становања; 

– учествује у активностима уређења и 

заштите домаћинства и окружења у 

коме се оно налази; 

– анализира карактеристике савремене 

културе становања и повеже развој и 

значај урбанизма за побољшање 

услова живљења домаћинства; 

– правилно разврастава и одлаже 

отпад из домаћинства, припрема га и 

предаје на рециклажу; 

 

САВРЕМЕНО 

ДОМАЋИНСТВО И 

ПОРОДИЦА 

Домаћинство. 

Организација домаћинства. 

Породица, односи и потребе 

у породици и њихово 

усклађивање. 

Формирање здраве 

породице. 

Фазе породичног живота. 

Култура као начин живота и 

културно наслеђе. 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 

Породично домаћинство на 

селу и у граду. 

Породица и домаћинство. 

Функционалне целине 

домаћинства и њихове 

улоге. 

Технички апарати у 

домаћинству. 

Безбедност у домаћинству. 

Уређење домаћинства и 

околине у градској и сеоској 

средини. 

Економично коришћење и 

потрошња воде у градском 

и сеоском домаћинству. 

 – образлаже на примеру у 

домаћинству употребу обновљивих 

извора енергије и значај топлотне 

изолације са уштедом енергије у 

домаћинству; 

– правилно и безбедно користи 

уређаје за загревање и климатизацију 

простора; 

– разликује природне од вештачких 

тканина, правилно их употребљава и 

одржава; 

Уштеда енергије у 

домаћинству. 

Хемијска и микробиолошка 

исправност воде. 

Отпадне воде у 

домаћинству. 

Основни хигијенски захтеви 

домаћинства. 

Прикупљање, сортирање и 

одлагање отпада у 

домаћинству. 



– планира буџет домаћинства и 

управља њиме; 

– планира радну недељу, укључује и 

усклађује обавезе које има као 

појединац и у заједници/ 

домаћинству; 

– припрема и уређује простор за 

ручавање и формира културне навике 

приликом узимања хране; 

– правилно се храни, води рачуна о 

сопственом здрављу и здрављу 

породице;-планира дневне оброке за 

своје домаћинство у складу са општим 

принципима правилне исхране уз 

уважавање потреба свих чланова 

домаћинства; 

– примењује основне технике и 

правила обраде и припреме 

намирница уз примену правилног 

руковања прибором, посуђем, 

справама и апаратима за припрему 

хране; 

– истражује и прави план набавке 

средстава за одржавање личне 

хигијене и чистоће домаћинства; 

– процењује значај и утицај 

информација и извора информација и 

повезује их са сопственим искуством 

ради решавања различитих 

проблемских ситуација; 

– комуницира на конструктиван 

начин; 

– процењује значај и утицај научних 

достигнућа на свакодневни живот; 

– осмишљава и предузима 

истраживање у решавању проблема, 

одговорно се односи према свом 

животу, животу других и животној 

средини; 

– критички процењује сопствени рад и 

рад сарадника у групи; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике 

у мишљењу и афирмише толеранцију 

и равноправност у дијалогу. 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 

Улога одеће и обуће у 

животу човека. 

Природни и вештачки 

материјали, њихова својства 

и употреба у домаћинству. 

Одржавање одеће, кућног 

текстила, и декоративног 

плана у домаћинству. 

Одржавање и чишћење 

природних и вештачких 

материјала. 

Организација складиштења 

кућног текстила, обуће и 

одеће. 

Рециклажа кућног текстила 

и одеће. 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

Планирање и расподела 

буџета. 

План набавке и избор 

артикала. 

План и припреме за 

путовање. 

Правила понашања у 

превозним средствима, у 

граду и на путовању. 

Савремена средства 

комуникације и 

претраживање различитих 

информација. 

СРЕДСТВА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ 

ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ 

ДОМАЋИНСТВА 

Значај воде за одржавање 

хигијене. 

Средства за личну хигијену. 

Козметичка средства. 

Кућна апотека. 

Материјали за опремање 

домаћинства 

Одржавање домаћинства 

Отпадни материјали у 

домаћинству. 

   

 

 

 

 

 



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА 

Програм слободне наставне активности Домаћинство намењен је ученицима 

седмог или осмог разреда основне школе. Циљ ове слободне наставне активности је да 

се интегришу и функционализују знања стечена у оквиру различитих предмета у 

контексту свакодневног живота, да се унапреде вештине и формирају навике у вези са 

важним активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и 

употребе различитих материјала. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону 

вредност активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све 

програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде 

организована употребом ових метода. 

СНА-Домаћинство реализује се у седмом или осмом разреду са једним часом недељно. 

Препоручује се реализација наставе у групи од 10, а највише 15 ученика, у 

специјализованој учионици, опремљеној потребним наставним средствима, или у 

учионици која поседује рачунаре. Ради стицања увида у предзнања ученика, 

препоручује се да наставници који реализују наставу ове слободне наставне активности 

размотре садржаје програма наставе и учења следећих предмета: Свет око нас, Природа 

и друштво, Српски језик, Ликовна култура, Техника и технологија, Биологија, Физика, 

Хемија, Историја, Географија. Настава ове слободне наставне активности треба да 

пружи услове за интегрисање и функционализацију знања из различитих наставних 

предмета и свакодневног животног искуства, умења и формирање навика потребних за 

унапређивање квалитета живота, заштите, како сопственог здравља, тако и здравља 

других људи и очувања животне околине. У циљу развијања сарадничких способности 

и формирања вештина потребних у свакодневном животу, препоручује се да се настава 

реализује применом метода кооперативног учења у групама. 

Наставник има потпуну слободу да прилагоди наставу специфичностима друштвене 

заједнице и природног окружења у коме се школа налази. Такође, ученици могу у 

складу са својим интересовањима, разматрати нека питања, истраживати, правити 

презентације, пројекте, паное, симулирати тв/ радио емисије, организовати дебате итд. 

Програм учења се не базира на коришћењу уџбеника и дидактичких материјала који су 

специјализовано за њих направљени већ се ученици подстичу да користе што 

различитије информације и да имају према њима критички однос. Циљ је оснажити 

ученике да се ослањају на сопствене снаге, да развију осећај компетентности у раду са 

подацима. Иако се очекује да ће се ученици у великој мери ослањати на интернет као 

брз и лако доступан извор информација, треба их охрабрити да користе и друге изворе 

као што су књиге, старе фотографије и разговор са људима, староседеоцима, позивати у 

госте на часове родитеље који би могли учествовати у реализацији часа са више улога: 

презентовања њихове улоге у домаћинству, презентовања њиховог занимања. Такође, 

часовима могу присуствовати сведоци „минулих времена”, кустоси музеја, лекари, 

свештена лица који би разговарали и дебатовали са ученицима. Предлаже се, када год је 

то могуће, употреба ИКТ (алата за извођење образовно-васпитног процеса). 

Број часова по темама и редослед тема нису унапред дефинисани. За сваку тему и 

наставне јединице потребно је формулисати исходе који су рефлексија исхода за крај 

разреда и индикатора међупредметних компетенција, а садрже специфичности везане 

за конкретну тему. 



У програму слободне наставне активности Домаћинство постоји шест наставних тема: 

Савремено домаћинство и породица, Култура становања, Култура одевања, Култура 

понашања, Средства за одржавање личне хигијене и хигијене домаћинства и Исхрана у 

домаћинству. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСВО И ПОРОДИЦА 

У оквиру наставне теме Савремено домаћинство и породица ученици интегришу, 

функционализују знања, али и стичу знања о појмовима: породица, породица у ужем и 

ширем смислу, о фазама породичног живота, односима у породици и потребама 

савремене породице. У оквиру стицања знања о породици ученици уче о њеној улози у 

формирању културних потреба, навика и интересовања и развоју културног идентитета 

и припадности одређеној групи. Овакав приступ доприноси успостављању односа 

између појединца, породице и друштва, као и у успостављању релације „ми” и „други” 

што знања добијена у оквиру овог програма доводи у везу са знањима која се добијају у 

оквиру других предмета (српски језик и књижевност, географија, свакодневни живот у 

прошлости, грађанско васпитање, веронаука итд.). На исти начин се објашњава појам 

културно наслеђе, тако да ученици разумеју да се култура као начин живота (култура 

становања, одевања, исхране, понашања, рада) у прошлости испољава кроз наслеђе 

(материјално и нематеријално), а савремена култура – кроз савремени начин живота. У 

оквиру ове теме ученици би требало да направе план активности своје породице на 

дневном, недељном или месечном нивоу, и да истраже културно наслеђе своје 

породице. 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 

У наставној теми Култура становања ученици треба да науче да постоје различите 

врсте стамбеног простора, о могућностима за економично и целисходно коришћење тог 

простора, као и о могућностима прилагођавања стамбеног простора функционалним и 

естетским потребама чланова породице. Треба указати на важност и улогу стамбеног 

простора у нормалном функционисању и различитим фазама развоја једне породице. 

Стан/домаћинство треба разматрати као сложени скуп његових функционалних целина. 

Ученик треба да зна који су функционални, хигијенски и естетски захтеви које 

стамбени простор треба да испуни. 

У овој теми треба размотрити начине уређења и одржавања стана/домаћинства 

према потребама чланова породице/домаћинства и према односу стан 

околина/окружење. У оквиру практичних вежби различите групе ученика треба да 

израде предлоге уређење стана/домаћинства у коме живе, поштујући потребе, 

склоности и активности особа које у њему живе (спортисти, музичари, писци, лица са 

специјалним потребама, деца, старе особе) и да међусобним извештавањем кроз 

дискусију одобре или унапреде предлоге. Утицај породице и појединца на уређење 

околине треба размотрити из угла градска/сеоска средина, асфалтирана/неасфалтирана 

улица и сл. Такође, треба размотрити уређење стана/домаћинства са различитих 

аспеката: функционално/ модерно/ практично/. Кроз дискусију са ученицима треба 



размотрити безбедност у домаћинству, на одржавање и безбедну употребу кућних 

апарата, ученике упутити да истражују и презентују уштеду топлотне енергије у 

домаћинству (правилна употреба кућних апарата, топлотна изолација стана, грејање 

стамбених простора). Организовати посету водоводу, хемијској и микробиолошкој 

лабораторији у истом, организовати дебату са ученицима на тему употреба воде у 

градском и сеоском домаћинству, зашто је неопходно економична употреба воде, да ли 

користити флаширану или „чесменску воду“ и проблему отпадних вода. 

Кроз искуства деце треба указати на значај савремених апарата у домаћинству. У 

оквиру ове теме ученици се обучавају за њихову безбедну примену и разумевање 

конвенционалних ознака на апаратима у домаћинству. Такође, уче и о важности 

правилног избора и примене прибора и средстава за одржавање стамбеног простора и 

околине као и о селективном прикупљању отпада у домаћинству (класификација, 

рециклирање, разградивост отпада). У овом делу, ученици би могли и да покрену 

сакупљачку акцију секундарних сировина, да је прошире на целу школу и/ или локалну 

заједницу. За то би требало да направе тим, поделе улоге у тиму, осмисле све фазе 

акције, начин оглашавања, прикупљања и улагања новца који добију после продатих 

секундарних сировина. Такође, ученици могу да направе изложбу од кућног отпада: 

пластичних флаша, лименки, старе хартије, стаклене амбалаже. Изложба би могла бити 

и продајна, а зарађен новац ученици би могли да употребе за хуманитарну акцију или 

за опремање кабинета/учионице (кутка) за домаћинство. 

У оквиру ове теме препоручује се употреба апликација, софтвера, нпр. Sweet home 

или неке друге, уз помоћ које ученици могу да планирају, пројектују и уређују 

виртуални простор за живот. Ученици у паровима могу да направе пано, или кратки 

филм којим приказују класификацију, рециклирање и разградивост отпада у 

домаћинству. Овај део наставе ученици би могли да употпуне практичним радом, 

компостирањем биоразградивог отпада из домаћинства. У оквиру ове теме реализовати 

и вежбу пречишћавање воде. Било би упутно ученике упутити у прављење филтера за 

воду од природних материјала, у слојевима (за преживљавање у природи и измењеним 

условима живота). 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 

У оквиру наставне теме Култура одевања ученици треба да науче: које улоге имају 

одећа и обућа у животу савременог човека (физиолошка, психолошка, естетска, 

функционална), да одећа и обућа могу бити направљене од природних и вештачких 

материјала, разлике у својствима природних и вештачких материјала, да врше избор 

тканине према својствима тканине и намени одеће, да на основу својстава тканине 

бирају начине за чишћење и чување одеће и обуће, значење ознака на декларацији 

одевних предмета. Овде би ученици могли да истражују изглед и крој неког одевног 

предмета (нпр. Ђачке униформе, одела за матурско вече) кроз векове и да направе 

модну ревију. Увод у ову област могла би бити посета локалном музеју или гостовање 

кустоса локалног музеја. 



Важно је да ученици науче о избору материјала из угла улоге/намене одеће и 

обуће. 

Кроз практични рад треба овладати вештинама одржавања одеће направљене од 

различитих материјала (прање, уклањање флека, пеглање, одлагање, пришивање 

дугмета), правилно читати и тумачити деклерације на етикетама обуће и одеће, 

осмислити пано и представити одржавање одеће направљене од различитих материјала. 

У овом делу наставе ученици могу да направе презентацију на тему Рециклирани 

памук и његова употреба. Такође, могу организовати прикупљачку акцију старе, 

памучне гардеробе, пронаћи која текстилна трговина откупљује стару гардеробу или 

организује акцију старо за ново. Нову гардеробу, зарађену тим путем, донирати 

прихватилишту за младе или сигурним кућама. 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 

Четврта тема Култура понашања треба да омогући ученицима да стекну/унапреде 

вештине у важним и свакодневним активностима у области културе понашања: 

куповини, комуникацији и путовањима. У области куповине мисли се на правилан 

избор потребних (не сувишних) артикала, планирање и правилну расподелу кућног 

буџета. Информисање о квалитету артикала путем информационих и комуникационих 

технологија, поред тога што омогућава правилан/најбољи избор, омогућава и уштеду 

новца и времена. Такође, примена информационих и комуникационих технологија 

омогућава и успешно планирање и реализацију путовања. Одабир дестинације, 

резервација и куповина карата се, на пример, данас много лакше обављају уз помоћ 

информационих технологија. 

Савремена средства комуникације данас омогућавају бољу информисаност и 

лакшу комуникацију са пријатељима, члановима друштвених група којима припадају 

као и са члановима уже и шире породице. Ученици треба да кроз практичне примере и 

реализацију науче о употреби (техничкој примени) ових средстава, али и о састављању 

сажетка разговора, писма, поруке, тако да не изоставе суштину (зашто некога зову или 

шта је предмет поруке или писма, е-маил-а). 

У оквиру ове теме ученици треба да овладају вештином писања и упућивања 

једноставних писаних форми биографије, захтева, молби и жалби. Ово подразумева 

податке: коме је намењено, истицање предмета, неопходних/релевантних информација 

и потребне податке о подносиоцу (име и презиме, адреса, контакт телефон и други 

биографски подаци). Како би наведено увежбали, ученици могу да покрену неку 

иницијативу у школи и да дозволу и мишљење траже електронским путем од 

директора, Наставничког већа и сл. 

У оквиру ове теме ученици у групама треба да направе план буџета и набавки, 

направе избор артикала на основу података о квалитету и цени артикала, планирају 

путовање, направе буџет и план обиласка културно-историјских знаменитости. Одраде 

вежбу званичне коресподенције као: писање биографије, упућивање захтева, молби, 

жалби и сл. 



СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ ДОМАЋИНСВА 

Ова тема ће омогућити ученицима да разврставају хемикалије на козметику, личну 

хигијену, кућну хемију, правилно употребљавају исте и укажу на важност познавања и 

правилног читања ознака на истим. Ученици треба да истраже и да направе план 

набавке кућне апотеке и апотеке за путовање. Како и чиме могу да заштите дрво, метал 

и зидове од атмосферског утицаја, такође треба да истраже како да уклоне мрље са 

стакла, намештаја, металних предмета, одеће и обуће у домаћинству. Ученици могу да 

истражују у групама и резултате презентују на паноу, Power Point презентацијом, 

кратком анимацијом или усмено. 

ИСХРАНА У ДОМАЋИНСТВУ 

Наставна тема Исхрана у домаћинству ће омогућити ученицима да истражују и 

упознају се са „органском производњом хране”. Да истраже планирају буџет и за 

исхрану свог домаћинства ако користе „органску храну” и храну која није органска, са 

посебним освртом на ГМО. Ученици треба да се упознају са термином „правилна 

исхрана” и да испланирају потрошачку корпу за једно домаћинство. Ученици треба да 

истраже и презентују потребе за градивним, енергетским и заштитно регулаторним 

састојцима хране, у зависности од узраста, врсте занимања, пола, климатских услова, 

здравог и физиолошког стања организма. Шта су последице неправилне исхране? 

Ученици би требало да упознају прописе и правилнике који се односе на храну. Такође, 

овде се учи о мерама заштите хране од загађивања, правилном одлагању, чувању и 

конзервирању намирница (физичке, хемијске и биолошке методе), како се припрема 

храна, који су начини обраде намирница како да намирнице током припремања не 

изгубе хранљиве вредности, који су хигијенски услови приликом припремања хране, 

како се правилно рукује и како се одржавају машине за обраду намирница и апарата за 

чување хране. Култура понашања за трпезом и култура исхране се демонстрирају. 

Такође, ученици презентују националну и светске кухиње (ово се може реализовати и 

кроз школску манифестацију Међународни дан језика, где ће у једном сегменту бити 

приказане гастрономије земаља чији се језици и култура презентују). 

У оквиру ове теме планиране су вежбе које се могу изводити у групама: 

састављање јеловника (расподела укупних енергетских потреба по појединим оброцима 

у току дана (кроз симулацију ситуације одласка код нутриционисте по савет: детета 

спортисте, потхрањене особе, особе са вишком килограма, труднице, детета у 

пубертету). 

Ученици могу да истражују навике у исхрани код нас и у свету, као и последице 

тих навика. Увежбавају припрему хране у сировом стању, као што су: салате и сокови 

од воћа и поврћа, припремају млечне напитке, воћни јогурт, као и дезерт. 

 

 

 



ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Вредновање ученичких постигнућа врши се у складу са Правилником о оцењивању 

ученика у основном образовању и васпитању. На почетку сваког часа, наставник пружа 

ученицима могућност да сами себе процене у теми часа која ће се обрађивати (базирано 

на дотадашњим стеченим знањима у другим наставним предметима или свакодневном 

животном искуству). То се може реализовати тако што ће ученици проценити своје 

знање на стикеру, а наставник залепити те стикере на помоћној табли и сл. За ову 

намену наставници могу позвати ученике да подигну онолико прстију своје шаке којом 

оценом процењују своја предзнања (један прст одговара оцени недовољан (1), пет 

прстију одговара оцени одличан (5). Такође, наставник позива ученике на крају сваког 

часа да процене себе, у смислу, колико су напредовали у стицању знања, вештина, 

формирању ставова, током часа. То би, уједно, могла бити и ученичка евалуација 

наставниковог рада на часу. Наставник сваку врсту оцењивања јасно и прецизно 

образлаже ученику, поштујући његов интегритет. У Домаћинству као слободној 

наставној активности најважније је да наставник прати напредак ученика у вештинама 

комуникације (вршњачкој и са одраслима), критичког мишљења, мотивисаности, 

предузимљивости, организацијским вештинама, културним навикама, односу према 

сопственом здрављу, здрављу његове околине, као и о бризи за очување животне 

средине, креативности и решавању проблема. Наравно, наставник уз помоћ одељењског 

старешине и ПП-службе је способан да примени прилагођавање метода, али и садржаја 

за ученике са посебним потребама у наставном процесу. Наравно, то се односи и на 

израду посебног наставног материјала, као и правила оцењивања. 

Линкови ка референтним сајтовима: 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_hrane.html 

https://www.vet.minpolj.gov.rs/projects/sr/den/ 

 

 


