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ЗАСНПВАНПСУ ШКПЛСКПГ ПРПГРАМА 
 

1. ЗАКПН П ПСНПВАМА СИСУЕМА ПБРАЗПВАОА И ВАСПИУАОА („Сл. гласник РС 72/09 и 52/2011“)  

 

2. ЗАКПН  П ПСНПВНПЈ ЩКПЛИ ("Сл. гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 - пдлука ФСРС, 

22/2002, 62/2003 - др. закпн, 64/2003 - испр. др. закпна, 101/2005 - др. закпн и 72/2009 - др. закпн) 

 

3. ПРАВИЛНИК П НАСУАВНПМ ПЛАНФ И ПРПГРАМФ ЗА ПРВИ И ДРФГИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И 

ВАСПИУАОА ("Сл. гласник РС - Прпсвеуни гласник", бр. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 

2/2008, 2/2010 и 7/2011) 

 

4. ПРАВИЛНИК П НАСУАВНПМ ПЛАНФ ЗА ПРВИ, ДРФГИ, УРЕЋИ И ШЕУВРУИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ 

ПБРАЗПВАОА И ВАСПИУАОА И НАСУАВНПМ ПРПГРАМФ ЗА УРЕЋИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И 

ВАСПИУАОА ("Сл. гласник РС - Прпсвеуни гласник", бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010 и 7/2011) 

 

5. ПРАВИЛНИК П НАСУАВНПМ ПРПГРАМФ ЗА ШЕУВРУИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИУАОА 

("Сл. гласник РС - Прпсвеуни гласник", бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008 и 7/2011) 

 

6. П НАСУАВНПМ ПЛАНФ ЗА ДРФГИ ЦИКЛФС ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИУАОА И НАСУАВНПМ 

ПРПГРАМФ ЗА ПЕУИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИУАОА ("Сл. гласник РС - Прпсвеуни 

гласник", бр. 6/2007, 2/2010 и 3/2011) 

 

7. ПРАВИЛНИК П НАСУАВНПМ ПРПГРАМФ ЗА ЩЕСУИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИУАОА  

("Сл. гласник РС - Прпсвеуни гласник", бр. 5/2008 и 3/2011) 

 

8. ПРАВИЛНИК П НАСУАВНПМ ПРПГРАМФ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И 

ВАСПИУАОА("Сл. гласник РС - Прпсвеуни гласник", бр. 6/2009 и 3/2011) 

 

9. ПРАВИЛНИК П НАСУАВНПМ ПРПГРАМФ ЗА ПСМИ РАЗРЕД ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИУАОА 

("Сл. гласник РС - Прпсвеуни гласник", бр. 2/2010 и 3/2011) 

 

10. ПРАВИЛНИК П НАСУАВНПМ ПЛАНФ И ПРПГРАМФ ПРЕДМЕУА ВЕРСКА НАСУАВА И ГРАЂАНСКП 

ВАСПИУАОЕ СА ДППФНАМА ПД I ДП VIII РАЗРЕДА 

 

11. Суаууу Пснпвне щкпле "Бранкп Радишевић" и псуала дпкуменуа (упусува, суавпви, закљушци и др).   
 

На пснпву Закпна п пснпвама сисуема пбразпваоа и васпиуаоа и Суауууа Пснпвне щкпле "Бранкп 

Радишевић" у Крущевцу на седници  пдржанпј 22.11.2011. гпд. Щкплски пдбпр дпнеп је  

П Д Л Ф К Ф 

Фсваја се Щкплски прпграм Пснпвне щкпле "Бранкп Радишевић" из Крущевца за щкплску 2010/2011.гпд.. 

 

             Дирекупр Пснпвне щкпле     Председник Щкплскпг  пдбпра 

               " Бранкп Радишевић"                                            

      __________________________                    __________________________ 

             Киуанпвић Дијана  прпф.                      Ружица Урифунпвић 
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СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРПГРАМА 

ПБРАЗПВАОА И ВАСПИУАОА 

Сврха прпграма пбразпваоа 

- Квалиуеунп пбразпваое и васпиуаое, кпје пмпгућава суицаое језишке, мауемауишке, наушне, 
умеунишке, кулуурне, здравсувене, екплпщке и инфпрмауишке писменпсуи, неппхпдне за живпу у 
савременпм и слпженпм друщуву. 

- Развијаое знаоа, вещуина, суавпва и вреднпсуи кпје псппспбљавају ушеника да успещнп задпвпљава 
сппсувене ппуребе и инуересе, развија сппсувену лишнпсу и ппуенцијале, ппщуује друге пспбе и оихпв 
иденуиуеу, ппуребе и инуересе, уз акуивнп и пдгпвпрнп ушещће у екпнпмскпм, друщувенпм и кулуурнпм 
живпуу и дппринпс демпкраускпм, екпнпмскпм и кулуурнпм развпју друщува. 

Циљеви и задаци прпграма пбразпваоа су: 

- развпј инуелекууалних капациуеуа и знаоа деце и ушеника нужних за разумеваое прирпде, друщува, 
себе и свеуа у кпме живе, у складу са оихпвим развпјним ппуребама, мпгућнпсуима и инуереспваоима; 

- ппдсуицаое и развпј физишких и здравсувених сппспбнпсуи деце и ушеника; 

- псппспбљаваое за рад, даље пбразпваое и сампсуалнп ушеое, у складу са нашелима суалнпг 
усаврщаваоа и нашелима дпживпунпг ушеоа; 

- псппспбљаваое за сампсуалнп и пдгпвпрнп дпнпщеое пдлука кпје се пднпсе на сппсувени развпј и 
будући живпу; 

- развијаое свесуи п државнпј и наципналнпј припаднпсуи, негпваое српске урадиције и кулууре, кап и 
урадиције и кулууре наципналних маоина; 

- пмпгућаваое укљушиваоа у прпцесе еврппскпг и међунарпднпг ппвезиваоа; 

- развијаое свесуи п знашају защуиуе и пшуваоа прирпде и живпуне средине; 

- усвајаое, разумеваое и развпј пснпвних спцијалних и мпралних вреднпсуи демпкрауски уређенпг, 
хуманпг и уплеранунпг друщува; 

- уважаваое плурализма вреднпсуи и пмпгућаваое, ппдсуицаое и изградоа сппсувенпг сисуема 
вреднпсуи и вреднпсних суавпва кпји се уемеље на нашелима разлишиупсуи и дпбрпбиуи за све; 

- развијаое кпд деце и ушеника радпзналпсуи и пувпренпсуи за кулууре урадиципналних цркава и 
верских заједница, кап и еунишке и верске уплеранције, јашаое ппвереоа међу децпм и ушеницима и 
спрешаваое ппнащаоа кпја нарущавају псувариваое права на разлишиупсу; 

- ппщупваое права деце, људских и грађанских права и пснпвних слпбпда и развијаое сппспбнпсуи за 
живпу у демпкрауски уређенпм друщуву; 

- развијаое и негпваое другарсува и пријауељсува, усвајаое вреднпсуи заједнишкпг живпуа и 
ппдсуицаое индивидуалне пдгпвпрнпсуи. 
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OШ „БРАНКП РАДИЧЕВИЋ“- КРФШЕВАЦ 
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НАСУАВНИ ПЛАН 

  

Ред. брпј А. ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ  ПРВИ РАЗРЕД  

нед.  гпдищое 

1. Српски језик        

   ________ језик
1
 5 180 

2. Српски језик
2
 2 72 

  (Страни језик)**     

3. Мауемауика 5 180 

4. Свеу пкп нас 2 72 

5. Ликпвна кулуура 1 36 

6. Музишка кулуура 1 36 

7. Физишкп васпиуаое 3 108 

8. Здравственп васпитаое*** 1 36 

   ФКФПНП: А 18-20* 648-720 

  

Ред. бр.  Б. ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ
3
 ПРВИ РАЗРЕД 

нед.  гпд.  

1.  Верска насуава/ грађанскп васпиуаое
4
 1  36  

2.  Нарпдна урадиција 1  36  

3.  Рука у уесуу - Пукриваое свеуа 1  36  

4.  Шувари прирпде 1  36  

5.  Лепп писаое 1  36  

6.  Пд играшке дп рашунара 1  36  

7.  Мауерои језик/гпвпр са елеменуима наципналне кулууре 2  72  

8.  Щах 1  36  

   ФКФПНП: Б 2-3*  72-108*  

   ФКФПНП: А+Б 21-24*  756-864*  
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1  
Назив језика наципналне маоине када се насуава реализује у щкплама на упм мауероем језику 

2 
Реализује се у щкплама где се насуава пдржава на мауероем језику наципналне маоине 

3  
Щкпла је дужна да са лисуе избпрних предмеуа, ппред пбавезних избпрних насуавних предмеуа, 
ппнуди јпщ ури избпрна, пд кпјих ушеник бира један предмеу према свпјим склпнпсуима. 

4 
Фшеник бира један пд ппнуђених пбавезних насуавних предмеуа и изушава га дп краја првпг циклуса. 

* Брпј шаспва за ушенике припаднике наципналних маоина. 

** Дппуне Наставнпг плана Редакција је урадила на пснпву садржаја прпграма за предмете кпји 
су пбјављени у изменама и дппунама пвпг правилника. 

***  Наставник разредне наставе реализује предлпжене теме из пбласти здравственпг васпитаоа 
схпднп узраснпм и пбразпвнпм нивпу ученика и интегрисаним тематским планираоем крпз 
пбавезне и избпрне предмете - видети Преппруке за пствариваое прпграма здравственпг 
васпитаоа, кпје су саставни деп пвпг правилника.  

Пблици пбразпвнп-васпитнпг рада кпјима се пстварују пбавезни и избпрни наставни предмети 

Редпвна и дппунска насуава
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ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци Садржаји 
прпграма 

Фпнд 
Време 
реал. 

Наст. 
метпде 

Наст. средства 
Наст. 

пблици 
Активнпст 
ушеника 

Праћеое и 
пцеоиваое 

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да ушеници пвладају 
пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг језика 
на кпјем ће се усменп и писменп правилнп 
изражавауи, да уппзнају, дпживе и псппспбе се да 
уумаше пдабрана коижевна дела, ппзприщна, 
филмска и друга умеунишка псувареоа из српске и 
свеуске бащуине. 
Задаци наставе српскпг језика: 
-развијаое љубави према мауероем језику и ппуребе 
да се пн негује и унапрећује; 
-пснпвнп пписмеоаваое најмлаћих ушеника на 
уемељима пруппедских и прупграфских суандарда 
српскпг коижевнпг језика; 
-ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и 
правпписа српскпг језика; 
-уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое 
нпрмауивнпм грамауикпм и суилским мпгућнпсуима 
српскпг језика; 
-псппспбљаваое за успещнп служеое коиж. јез.у раз. 
видпвима оегпве ус. и пис. уппуребе и разлишиуим 
кпмуник. сиууац. (улпга гпвпрника, слущапца, 
сагпвпрника и шиуапца); 
-развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи 
у коижевнпј умеунпсуи; 
-развијаое смисла и сппспб. за правилнп, уешнп, 
екпнпмишнп и уверљивп усменп и писменп 
изражаваое, бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг 
израза; 
-увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа 
(правилнпг, лпгишкпг израж.) шиуаоа у себи 
(дпживљајнпг, усменпг, исураживашкпг); 

I 
Пснпве 
шиуаоа и 
писаоа 
 
II 
Коижевнп
су 
а)лекуира 
(лирика, 
епика 
драма) 
б)^иуаое 
уексуа 
в)уумашео
е уексуа 
г)коижевн
и ппјмпви 
 
III 
Језик 
а)грамауик
а 
б)правппи
с 
 
IV 
Кулуура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX - VI 

 

кппперауивнп 
ушеое 
-дивергенунп 
суваралашкп ушеое 
-смисапнп-пракуи 
шнп ушеое -ушеое 
пууем рещава оа 
прпблема 
-демпнсурауивна 
-илусурауивна 
-вербална 
-ушеое пп мпделу 
-ушеое напамеу 
(смисленпг гра- 
дива) 
-амбијеуална 
-игра улпга, скеш, 
симулација, 
мпзгали- 
ца, 
драмауизац
ија 
-писани рад 
-рад са 
коигпм 

-
кприщћео

п р и п р е м о е н и 
мауеријал за 
игру и ушеое 
-илусурпвана 
слпварица 
-лисуићи са 
пбавещуеоима 
и упусувима 
-слике 
-разни мпдели, 
предмеуи и игр. 
-сликпвнице и 
коиге 
-уxбеници 
-лекуира 
-дешја щуампа 
-фланелпграф 
-мпдели ппрука, 
писама, разглед. 
ппзивница 
-прибпр за цруа- 
ое. бпје 
-аудип-визуелна 
средсува(кф,дп, 
грф, видеп) 
-УВ и Р емисије,  
филм, предсуаве 

групни 
пблик 
рада,рад  у 
парпвима, 
индивидуал
ни, 
прпблемска 
насуава, 
уимски рад 

невербалне 
игре 
акуивнпсуи 
-кпмуникација 
и вежбе 
слущаоа у 
кпмуникацији 
-вежбе за 
гпвпр 
-гпвпрнр игре 

 

Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 
 

Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп 
-уесупви 
-прпдукуи 
ушенишких 
акуивнпсуи 
-белещке  
-разгпвпри 
задпвпљсува  
ушеника 
-креауивнпсу и 
ангажпваое у 
акуивнпсуима 
- праћеое 
щкплскпг и 
дпмаћег рада 
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-псппспбљаваое за сампс. шиуаое, дпживљаваое, 
разумеваое,  свесуранп уум. и вреднпваое 
коижевнпумеунишких дела разних жанрпва; 
-развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се 
опме сампсуалнп служи; 
-уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое 
власуиупг наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа на 
делима српске коижевнпсуи, ппз. и филм. умеунпсуи; 
-ппдсуицаое, негпваое и вреднпваое ушенишких 
ваннасуавних аку. (лиуер. јез. рециу. драм. нпвинарска 
цекција и др.) развијаое паурипуизма и васп. у духу 
мира, кул. пднпса и сар. мећу људима 
- Пперативни задаци: 
-усвајаое правилнпг изгпвараоа гласпва,гласпвних 
скуппва, реши и решеница; 
-савладаваое уехнике шиуаоа и пасаоа на 
ћирилишнпм писму; 
-навикаваое на уппуребу коижевнпг језика у шиуаоу 
и писаоу; 
-фпрмираое навика за шиукп, уреднп и лепп писаое; 
-ппсуупнп увпђеое у дпживљаваое и ратумеваое 
коижевних уексупва; 
-упшаваое врсуа коижевних дела према захуевима 
прпграма; 
-усвајаое пснпвних коижевнпуепријских и 
финкципналних ппјмпва према захуевима прпграма;-
псппспбљаваое за усменп и писменп препришаваое, 
пришаое и пписиваое према захуевима прпграма. 

изражава
оа 
а)Пснпвнп 
пблици 
усменпг и 
писменпг 
изражава
оа 

б)Фсмена и 
писмена 
вежбаоа 

е медија 

 



9 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да ушеници пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг 
језика на кпјем ће се усменп и писменп правилнп изражавауи, да уппзнају, дпживе и псппспбе се да 
уумаше пдабрана коижевна дела, ппзприщна, филмска и друга умеунишка псувареоа из српске и свеуске 
бащуине. 

Задаци насуаве српскпг језика: 

- развијаое љубави према мауероем језику и ппуребе да се пн негује и унапређује; 

- пснпвнп пписмеоаваое најмлађих ушеника на уемељима прупепских и прупграфских суандарда 
српскпг коижевнпг језика; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа српскпг језика; 

- уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм грамауикпм и суилским 
мпгућнпсуима српскпг језика; 

- псппспбљаваое за успещнп служеое коижевним језикпм у разлишиуим видпвима оегпве усмене и 
писмене уппуребе и у разлишиуим кпмуникаципним сиууацијама (улпга гпвпрника, слущапца, 
сагпвпрника и шиуапца); 

- развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у коижевнпј умеунпсуи; 

- развијаое смисла и сппспбнпсуи за правилнп, уешнп, екпнпмишнп и уверљивп усменп и писменп 
изражаваое, бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг израза; 

- увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа (правилнпг, лпгишкпг и изражајнпг) и шиуаоа у себи 
(дпживљајнпг, усмеренпг, исураживашкпг); 

- псппспбљаваое за сампсуалнп шиуаое, дпживљаваое, разумеваое, свесуранп уумашеое и 
вреднпваое коижевнпумеунишких дела разних жанрпва; 

- уппзнаваое, шиуаое и уумашеое пппуларних и инфпрмауивних уексупва из илусурпваних 
енциклппедија и шаспписа за децу; 

- ппсуупнп, сисуемауишнп и дпследнп псппспбљаваое ушеника за лпгишкп схвауаое и криуишкп 
прпцеоиваое прпшиуанпг уексуа; 

- развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме сампсуалнп служе кап извпрпм сазнаоа; 
навикаваое на сампсуалнп кприщћеое библипуеке (пдељеоске, щкплске, месне); ппсуупнп пвладаваое 
нашинпм впђеоа дневника п прпшиуаним коигама; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за дпживљаваое и вреднпваое сценских псувареоа 
(ппзприщуе, филм); 

- усвајаое пснпвних уепријских и функципналних ппјмпва из ппзприщне и филмске умеунпсуи; 

- уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое власуиупг наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа на 
делима српске коижевнпсуи, ппзприщне и филмске умеунпсуи, кап и других умеунишких псувареоа; 

- развијаое ппщупваоа према кулуурнпј бащуини и ппуребе да се пна негује и унапређује; 

- навикаваое на редпвнп праћеое и криуишкп прпцеоиваое емисија за децу на радију и уелевизији; 

- ппдсуицаое ушеника на сампсуалнп језишкп, лиуерарнп и сценскп суваралащувп; 

- ппдсуицаое, негпваое и вреднпваое ушенишких ваннасуавних акуивнпсуи (лиуерарна, језишка, 
рециуаупрска, драмска, нпвинарска секција и др.); 
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- васпиуаваое ушеника за живпу и рад у духу хуманизма, исуинпљубивпсуи, сплидарнпсуи и других 
мпралних вреднпсуи; 

- развијаое паурипуизма и васпиуаваое у духу мира, кулуурних пднпса и сарадое међу људима. 

Први разред 

Пперативни задаци: 

- усвајаое правилнпг изгпвараоа гласпва, гласпвних скуппва, реши и решеница; 

- савладаваое уехнике шиуаоа и писаоа на ћирилишкпм писму; 

- навикаваое на уппуребу коижевнпг језика у гпвпру и писаоу; 

- фпрмираое навике за шиукп, уреднп и лепп писаое; 

- ппсуупнп увпђеое у дпживљаваое и разумеваое коижевних уексупва; 

- упшаваое врсуа коижевних дела према захуевима прпграма; 

- усвајаое пснпвних коижевнпуепријских и функципналних ппјмпва према захуевима прпграма; 

- псппспбљаваое за усменп и писменп препришаваое, пришаое и пписиваое према захуевима 
прпграма. 

Пснпве шиуаоа и писаоа 

Претхпдна испитиваоа 

Испиуиваое сппспбнпсуи свакпга деуеуа за гпвпрнп ппщуеое (сппспбнпсу за репрпдукпваое краћег 
садржаја, умещнпсу за слпбпднп гпвпрнп кпмуницираое, бпгаусувп решника, пдсуупаоа пд коижевнпг 
језика, гпвпрни недпсуаци); испиуиваое предзнаоа из шиуаоа и писаоа (ппзнаваое слпва, шиуаое и 
писаое); фпрмираое индивидуалних уабела са резулуауима испиуиваоа ради уједнашаваоа пдељеоа, 
избпра меупда и ппсуупака и праћеоа напредпваоа ушеника. 

Припрема за шитаое и писаое 

Вежбе у ппсмаураоу (визуелне вежбе) - запажаое и пдабираое знашајних ппјединпсуи; развијаое 
аналиуишкпг ппсмаураоа, уемауски прганизпванп ппсмаураое предмеуа, биљака, живпуиоа, лица, 
слика, цруежа, и илусурација; запажаое пблика, бпја, пплпжаја предмеуа и бића; упшаваое ппкреуа, 
динамике креуаоа, мимишких акуивнпсуи и гесуикулације. 

Вежбе у слущаоу (акусуишке вежбе) - пукриваое и разликпваое звукпва, щумпва и упнпва, разликпваое 
гпвпрних каракуерисуика (гпвпра) насуавника, друга, глумца и спикера. Негпваое пажљивпг слущаоа 
гпвпрника и сагпвпрника. 

Развијаое кулууре усменпг изражаваоа: пришаое на пснпву ппсмаураоа и пришаое на пснпву низа 
слика; препришаваое уексуа, луукарске предсуаве, цруанпг филма. 

Фпрмираое и усаврщаваое кулууре пракуишнпг кпмуницираоа: навикаваое на ушуиву фразеплпгију и 
гпвпрне кпнвенције; гпвпрнп сналажеое у разним пкплнпсуима. 

Фсвајаое и развијаое ппјма решенице, реши и гласа. Развијаое псећаоа за пснпвне гпвпрне јединице. 

Аналиуишка, синуеуишка и аналиуишкп-синуеуишка вежбаоа. 

Лексишка и синуаксишка вежбаоа: бпгаћеое решника, акуивираое пасивнпг решника, анализа гласпвне 
сурукууре реши. Вежбе аруикулације - шису, јасан и правилан изгпвпр свих гласпва. 
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Мпупришке вежбе: вежбаое ппкреуа руке, щаке и прсуију, писаое разлишиуих цруа и линија кап 
пснпвних елеменауа слпва; једнпсуавнп и сппнуанп ликпвнп изражаваое; усмеренп и слпбпднп цруаое 
- у кпрелацији са захуевима из ликпвне кулууре; сппнуанпсу, дпследнпсу и функципналнпсу у захуевима 
да се ушеници умещнп служе прибпрпм за писаое, цруаое и сликаое. 

Ппшетнп шитаое и писаое 

Пснпвни насуавни присууп ушеоу шиуаоа и писаоа псуварује се применпм гласпвне аналиуишкп-
синуеуишке меупде. Ф оене сурукуурне делпве (присуупне језишке акуивнпсуи, аналиуишка и синуеуишка 
вежбаоа за усвајаое ппјма гласа, писаое слпва, шиуаое пдгпварајућег уексуа и разгпвпр п оему, 
писаое реши и решеница и сл.) функципналнп и псмищљенп инуегрищу се ппсебни ппсуупци: пдвпјенп, 
уппреднп и кпмбинпванп ушеое шиуаоа и писаоа, ппјединашнп и групнп усвајаое слпва - према 
слпбпднпм ппредељеоу ушиуеља и у зависнпсуи пд дауих насуавних пкплнпсуи. 

Ф пкплнпсуима преухпднпг сурушнпг и прганизпванпг пбезбеђеоа неппхпдних учбеника и насуавних 
средсуава, ушиуељ се мпже ппределиуи и за кпмплексни ппсуупак у ушеоу шиуаоа и писаоа. 

Фвежбаваое лпгишкпг шиуаоа на пдгпварајућим уексупвима из буквара: правилан изгпвпр свих гласпва, 
правилнп наглащаваое реши, уешнп ппвезиваое реши у решеници јашинпм и уемппм прирпднпга гпвпра. 
Псмищљенп и ппдсуицајнп вреднпваое шиуаоа свакпг ушеника ппнапспб. Разгпвпр п прпшиуанпм. 

Фвежбаваое графишки правилнпг и есуеуски ваљанпг (леппг) писаоа: ппјединашних слпва, реши и 
решеница. Сисуемауишнп и дпследнп псувариваое хигијенских, уехнишких и пракуишних навика везаних 
за писаое (правилнп седеое и држаое уела, функципнална уппуреба прибпра за писаое и сл.). 
Пдмеренп, примеренп и ппдсуицајнп вреднпваое рукпписа свакпг ушеника ппнапспб. 

Ппсебна меупдишка брига усмерава се на ушенике кпји већ имају извесна предзнаоа из шиуаоа и писаоа 
кап и на пне ушенике кпји запсуају у суицаоу пснпвне писменпсуи. 

Фсаврщаваое шитаоа и писаоа 

Ппсле усвајаоа пснпвне писменпсуи (пријенуаципнп упкпм првпг пплугпдищуа), насуавља се 
увежбаваое и усаврщаваое шиуаоа и писаоа и упкпм другпг пплугпдищуа, дп суепена ауупмауизпваних 
радои. Функципналним, псмищљеним и примереним ппвезиваоем суешених знаоа и вещуина, упкпм 
усвајаоа ппшеунпг шиуаоа и писаоа, са пдгпварајућим прпграмским садржајима из псуалих предмеуних 
ппдрушја (грамауика и правппис, лекуира, језишка кулуура) нашелнп се пмпгућује ушенику да на свакпм 
шасу гпвпри, шиуа и пище. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Језик 

Граматика 

Решеница; реш; глас и слпвп - преппзнаваое. 

Фпшаваое улпге гласа у разликпваоу знашеоа реши. 

Разликпваое решенице кап пбавещуеоа, пиуаоа и заппвесуи изгпвпрпм (инупнацијпм) и 
преппзнаваоем у уексуу. 

Изгпвпр и писаое гласпва ћ, ш, ђ, ч, х и р акп ушеницима пришиоавају уещкпће. 

Правппис 

Фппуреба великпг слпва на ппшеуку решенице, у писаоу лишних имена и презимена, имена насеља 
(једнпшлана). 

Правилнп ппуписиваое (име, па презиме). 
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Фппуреба уашке на крају решенице. Месуп и функција упиуника и узвишника у решеници. 

Коижевнпсу 

Лектира 

Лирика 

Нарпдна песма: Славујак 

Нарпдна песма: Бпжиё щтаппм бата 

Јпван Јпванпвић Змај: Мати 

Десанка Максимпвић: Хвалисави зешеви 

Григпр Виуез: Нема за машке щкпле 

Мпмшилп Уещић: Сликпвница 

Мира Алешкпвић: Ветар сејаш 

Дущан Радпвић: Јесеоа песма 

Суеван Раишкпвић: Цртанка 

Влада Супјиљкпвић: Са мнпм има нека грещка 

Впја Царић: Прплеёе 

Љубивпје Рщумпвић: Ау, щтп је щкпла згпдна 

Владимир Андрић: Хлеб 

Избпр из ппезије Јпвана Јпванпвића Змаја, Мпмшила Уещића, 

Десанке Максимпвић и Григпра Виуеза 

Избпр из нарпдне лирике (успаванке и щаљиве песме) 

Епика 

Нарпдна приша: Свети Сава и ѐаци (Буквар)  

Нарпдна приша: Гплуб и пшела  

Дпсиуеј Пбрадпвић: Два јарца; Две кпзе  

Десанка Максимпвић: Бајка п лабуду  

Бранкп Ћппић: Суншев певаш  

Упма Славкпвић: Зец и вук 

Бпжидар Уимпуијевић: Кад прплеће дпђе, све набпље ппђе  

Драган Лукић: Јабука (Буквар)  

Езпп: Лав и мищ  

Лав Уплсупј: Два друга 
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Избпр из нарпдне епике (щаљиве прише, ппслпвице, загпнеуке, брзалице) 

Драма 

Дущан Радпвић: Тужибаба 

Лаза Лазић: Цар и скитница 

Александар Ппппвић: Неёе увек да буде први (Буквар) 

Пппуларни и инфпрмативни текстпви 

Избпр из илусурпваних енциклппедија и шаспписа за децу 

Читаое текста 

Правилнп и уешнп шиуаое наглас реши, решеница и крауких уексупва - прпвера разумеваоа прпшиуанпг. 
Псппспбљаваое ушеника да у шиуаоу упшавају и знаке инуерпункције (уашка, упиуник, узвишник). 
Ппсуупнп пвладаваое инупнацијпм пбавещуајних, упиуних и узвишних решеница. Прилагпђаваое шиуаоа 
уексупвнпј сиууацији (гласнп и уихп, брзп и сппрп шиуаое). 

Шиуаое дијалпщкпг уексуа - индивидуалнп и пп улпгама. Сисуемаускп, дпследнп и криуишкп вреднпваое 
ушенишкпг шиуаоа. 

Фвпђеое ушеника у шиуаое у себи решеница и крауких уексупва (накпн савладаваоа пснпвних елеменауа 
уехнике шиуаоа наглас). 

Акуивнп слущаое умеунишкпг шиуаоа уексуа (звушни и видеп записи). 

Навикаваое ушеника на правилнп дисаое; суицаое хигијенских навика при шиуаоу. 

Уумашеое текста 

Уексупви из лекуире кприсуе се за усаврщаваое шиуаоа и писаоа и увпђеое ушеника у пснпвне ппјмпве 
п коижевнпсуи. 

Фпшаваое наслпва, имена ауупра, садржаја и илусурација у коизи. 

Фпшаваое прпсупрних и временских пднпса и биуних ппјединпсуи у пписима бића и прирпде. Фпшаваое 
главних ликпва, оихпвих пспбина и ппсуупака. Запажаое пснпвних емпципналних суаоа (радпснп, 
уужнп, смещнп). Ппјмпви дпбрп, злп. 

Пдгпвпри на пиуаоа п прпшиуанпм садржају (решенице, пдељка, песме, прише, басне, бајке, драмскпг 
уексуа). Фпшаваое и разумеваое каракуерисуишних решеница у уексуу. 

Сисуемауишнп и ппсуупнп усвајаое коижевних и функципналних ппјмпва. 

Коижевни ппјмпви 

Лирика 

Песма; суих и сурпфа; пснпвнп псећаое - на нивпу преппзнаваоа. 

Епика 

Приша; дпгађај; месуп и време збиваоа. 

Коижевни лик - изглед, пснпвне еуишке пспбине и ппсуупци. 

Ппслпвица, загпнеука - преппзнаваое. 
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Драма 

Драмска игра. Драмска радоа (на нивпу преппзнаваоа). 

Језишка кулуура 

Пснпвни пблици усменпг и писменпг изражаваоа 

Препришаваое - слпбпднп и усмеренп: препришаваое краћих и једнпсуавнијих уексупва из буквара, 
шиуанке, шаспписа за децу, луукарских ппзприщних предсуава, цруаних филмпва, радијских и 
уелевизијских емисија за децу. 

Пришаое п дпгађајима и дпживљајима - слпбпднп и усмеренп: уеме кпје се пднпсе на ближе и щире 
пкружеое (неппсредна пкплина, рпдиуељски дпм, щкпла, игра, излеуи; ппсеуе, сусреуи); пришаое на 
пснпву суваралашке мащуе; пришаое према низу слика - ппсуупнп пукриваое слика, пп лпгишнпм 
редпследу. 

Пписиваое предмета - слпбпднп и ппдсуицаоем: упшаваое и именпваое изразиуих пбележја 
једнпсуавних предмеуа и пмиљених играшака; пписиваое биљака и живпуиоа: пписиваое биљака на 
пснпву заједнишкпг ппсмаураоа; слпбпднп пписиваое живпуиое љубимца и пписиваое живпуиоа на 
пснпву заједнишкпг ппсмаураоа. Пписиваое предмеуа, биљака и живпуиоа на пснпву лишнпг 
искусува/сећаоа и знаоа из предмеуа Свеу пкп нас. 

Фсмена и писмена вежбаоа 

Пртпепске вежбе: правилан изгпвпр гласпва, сугласнишких група, реши, пнпмауппеја, брзалица. 

Пртпграфске вежбе: преписиваое реши и крауких решеница са дауим задаукпм; прпвераваое и 
вреднпваое уреднпсуи и шиукпсуи писаоа. 

Диктат за примену правпписних правила. Ауупдикуау. 

Лексишке вежбе: грађеое реши; синпними; анупними; реши са умаоеним и увећаним знашеоем и сл. 

Синтаксишке вежбе: усмеренп и сампсуалнп сасуављаое решеница; решенице са дппуоаваоем; 
решенице пд задауих реши и сл. 

Пдгпнеуаое и рещаваое ребуса. 

Казиваое напамеу наушених уексупва (лирских и епских). 

Сценскп импрпвизпваое драмскпг/драмауизпванпг уексуа. 

Служеое решникпм и писаое/сувараое сппсувенпг решника. 

Кпнвенципнални језишки суандарди у усменпм ппщуеоу (са неппзнаупм и пдраслим сагпвпрникпм - 
уппуреба реши Ви из ппщупваоа и ушуивпсуи); писаое шесуиуке. 

Израда дпмаћих писмених задауака (дп пеу) и оихпва анализа на шасу - у другпм пплугпдищуу. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Пснпве шитаоа и писаоа 

Припрема за ппшетнп шитаое и писаое - Урајаое припрема за ппшеунп шиуаое и писаое зависи пд 
резулуауа преухпдних испиуиваоа предзнаоа ушеника, пднпснп пд сасуава свакпг пдељеоа. Пплазећи 
пд уих резулуауа, у свакпм пдељеоу прганизују се ппсебне вежбе за групе ушеника и ппјединце ради 
уједнашаваоа предзнаоа и припреме ушеника за успещнп прелажеое на ушеое шиуаоа и писаоа. 
Фшеницима кпји знају да шиуају и пищу уреба давауи диференциране задауке у складу с оихпвим 
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мпгућнпсуима (шиуаое лакщих уексупва у сликпвницама, писаое пдгпвпра на ппсуављена пиуаоа п 
прпшиуанпм уексуу, препришаваое прпшиуанпг уексуа, кприщћеое насуавних лисуића). 

Ф припремнпм перипду за шиуаое и писаое уреба прганизпвауи следећа вежбаоа: 

- вежбе у ппсмаураоу (визуелне вежбе): запажаое и пдабираое знашајних ппјединпсуи; развијаое 
аналиуишкпг ппсмаураоа; уемауски прганизпванп ппсмаураое предмеуа, биљака, живпуиоа, лица, 
слика, цруежа и илусурација; запажаое пблика, бпја, пплпжаја предмеуа и бића; упшаваое ппкреуа, 
динамике креуаоа, мимишких акуивнпсуи и гесуикулације; 

- вежбе у слущаоу (акусуишке вежбе): пукриваое и разликпваое звукпва, щумпва и упнпва, 
разликпваое каракуерисуика гпвпра насуавника, друга, глумца, спикера; негпваое пажљивпг слущаоа 
гпвпрника и сагпвпрника; 

- развијаое кулууре усменпг изражаваоа: препришаваое уексуа, ппзприщне предсуаве и филма; 
пришаое на пснпву неппсреднпг ппсмаураоа и суваралашке мащуе; пришаое на пснпву низа слика; 

- развијаое кулууре усменпг изражаваоа: препришаваое уексуа, ппзприщне предсуаве и филма; 
пришаое на пснпву ппсмаураоа и пришаое на пснпву низа слика; 

- фпрмираое и усаврщаваое кулууре пракуишнпг кпмуницираоа: навикаваое на ушуиву фразеплпгију и 
гпвпрне кпнвенције; гпвпрнп сналажеое у разним пкплнпсуима; 

- усвајаое и развијаое ппјма решенице, реши и гласа; развијаое псећаоа за пснпвне гпвпрне јединице; 

- аналиуишка, синуеуишка и аналиуишкп-синуеуишка вежбаоа; 

- лексишка и синуаксишка вежбаоа: бпгаћеое решника, акуивираое пасивнпг решника, анализа гласпвне 
сурукууре реши; 

- вежбе аруикулације: шису, јасан и правилан изгпвпр гласпва; 

- мпупришке вежбе: вежбаое ппкреуа руке, щаке и прсуију, писаое разлишиуих цруа и линија кап 
пснпвних елеменауа слпва; једнпсуавнп и сппнуанп ликпвнп изражаваое; усмеренп и слпбпднп цруаое 
- у кпрелацији са захуевима из ликпвне кулууре. 

Све уе вежбе, кап и пне кпје су намеоене савладаваоу пснпвних ппјмпва п језику, прганизују се 
непрекиднп, какп у припремнпм перипду уакп и у прпцесу ушеоа гласпва и слпва и оихпвпг ппвезиваоа 
у реши и решенице. 

Ппшетнп шитаое и писаое 

Читаое - На пснпву резулуауа преухпднпг испиуиваоа знаоа и умеоа деце из пбласуи шиуаоа и писаоа, 
кап и кпнкреуних услпва рада, насуавник се ппредељује за уппредни, пдвпјени или кпмбинпвани 
расппред шиуаоа и писаоа. 

Према резулуауима преухпднпг испиуиваоа ппзнаваоа слпва и шиуаоа и према индивидуалнпм 
напредпваоу ушеника у пдељеоу, насуаву ппшеунпг шиуаоа и писаоа уреба извпдиуи на вище нивпа, уз 
примену принципа индивидуализације без пбзира на ппсуупак (мпнпграфски, групни, кпмплексни) за 
кпји се ппределип ушиуељ. Са ушеницима кпји ппзнају слпва или већ знају да шиуају, кап и са пним кпји 
брже напредују, уреба псувариуи садржаје и пблике рада кпји пдгпварају оихпвим мпгућнпсуима и 
ппуребама, а ушеницима кпји уеже савладавају ппшеунп шиуаое - пружиуи суалну и сисуемауску ппмпћ. 

Збпг разлишиуих ппщуих сппспбнпсуи ушеника, неједнакпг пбразпвнпг нивпа и спцијалних и других 
услпва, насуаву ппшеунпг шиуаоа и писаоа ушиуељ мпра прганизпвауи уакп да уз уппзнаваое свакпг 
деуеуа пмпгући оегпв лишни најбржи и најефикаснији напредак и развпј. 

Приликпм извпђеоа вежби у шиуаоу и писаоу пбраћа се пажоа на развијаое хигијенских навика. 
Фдаљенпсу уексуа пд пшију уреба да је пкп 30 цм; пп правилу, свеулпсу уреба да дплази с леве суране, а 
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шиуа се и пище при свежем ваздуху и умеренпј уемперауури; ппуребнп је пазиуи на правилнпсу дисаоа 
при шиуаоу. 

Ф прпцесу ушеоа шиуаоа, ппред учбеника ушеник уреба да щуп вище кприсуи живпуне сиууације: шиуаое 
науписа, назива фирми, пбавещуеоа, имена улица, наслпва и ппднаслпва у нпвинама и коигама, ппупм 
шиуаое сликпвница и насуавних лисуића, иуд. 

Уексупви за шиуаое уреба да су крауки (и пп садржају и пп сурукуури решенице), динамишни и 
инуересануни. 

Шиуаое је ппјединашнп. Свакп деуе шиуа свпјим уемппм, према свпјим сппспбнпсуима. Вежбама у 
щшиуаваоу и лпгишкпм шиуаоу децу уреба ппсуепенп увпдиуи у савладаваое уехнике шиуаоа. 

Ф хпру се мпгу ппвременп шиуауи наслпви, ппднаслпви, уеже реши, ппједине решенице, изреке, 
загпнеуке, ппнеки суих, пиуалице, брпјалице и слишнп - пре свега, у инуересу ппдсуицаоа и пхрабриваоа 
пних ушеника кпји запсуају у савладаваоу шиуаоа. 

Писаоу се деца уше ппвлашеоем линија (све линије слпва једнаке дебљине, а слпва једнаке висине и с 
ппдједнакпм удаљенпщћу), дпбрпм графиунпм плпвкпм, пднпснп уупим перпм. 

Елеменуи слпва се не пищу пдвпјенп, већ се увежбавају псмищљеним цруежима. Ппјединашнп писаое 
слпва уреба пгранишиуи на 1 дп 2 реда, а ппсебну пажоу ппсвеуиуи вежбама анализе ппјединих делпва 
слпва, редпследу писаоа елеменауа и ппвезиваоу слпва. 

Дневна ппуерећенпсу ушеника писаоем не уреба да је дужа пд 15 дп 25 минууа. Рукппис уреба да је 
индивидуалан, шиуак, графишки правилан и уредан. Леваци се не смеју присиљавауи на писаое деснпм 
рукпм. 

Писаое се уши: преписиваоем, дикуаупм, пдгпвараоем на пиуаоа, дппуоаваоем решеница, 
сасуављаоем приша на пснпву слика, заједнишким препришаваоем и првим пблицима сампсуалнпг 
писменпг изражаваоа. 

Према упме, насуава ппшеунпг шиуаоа и писаоа пбухвауа и рад на коижевнпм уексуу, аруикулаципне, 
гпвпрне и писмене вежбе, уе савладаваое елеменуарних ппјмпва из грамауике и правпписа. 

Фсвајаое щуампаних и писаних слпва нашелнп се псуварује дп краја првпг пплугпдищуа. 

Фсаврщаваое шитаоа и писаоа 

Ппсле усвајаоа пснпвне писменпсуи (пријенуаципнп упкпм првпг пплугпдищуа), шиуаое и писаое се 
увежбава и усаврщава упкпм другпг пплугпдищуа дп суепена ауупмауизпваних радои. Функципналним, 
псмищљеним и примереним ппвезиваоем суешених знаоа и вещуина, упкпм усвајаоа ппшеунпг шиуаоа 
и писаоа, са пдгпварајућим прпграмским садржајима из псуалих предмеуних ппдрушја (грамауика и 
правппис, лекуира, језишка кулуура) пмпгућује се ушенику да на свакпм шасу гпвпри, шиуа и пище. 

За усаврщаваое шиуаоа и писаоа кприсуе се сисуемауска вежбаоа: гласнп шиуаое прпуумашенпг уексуа 
из шиуанке или щире лекуире, уз аналиуишку и криуишку прпцену уаквпг шиуаоа: уихп шиуаое уексуа и 
неппсреднп пре разгпвпра п оему; флексибилнп шиуаое ваншиуанашкпг уексуа; шиуаое ради увида у 
ппсуигнууу брзину шиуаоа и суепен разумеваоа прпшиуанпг; шиуаое пп улпгама. 

Фсаврщаваое писаоа ппсуиже се дпследним захуевима кпји се пднпсе на графишку узпрнпсу слпва и 
оихпвп ваљанп ппвезиваое у решима и реши у решеницама, а псуварује се сисуемауским вежбама: 
преписиваоем, дикуаупм, ауупдикуаупм, сампсуалним писаоем решеница и краћих сасуава. 

Неппхпднп је примеренп и ппдсуицајнп вреднпваое рукпписа свакпг ушеника ппнапспб, а нарпшиуп 
приликпм прегледаоа дпмаћих писмених задауака. Ппвременп прганизпвауи ппсебне шаспве за лепп 
писаое. 
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И у пвпм насуавнпм перипду, према ппуреби, прганизују се акуивнпсуи и псуварују захуеви најмаое на 
ури нивпа пп оихпвпј уежини: за прпсешне ушенике, за пне са наупрпсешним сппспбнпсуима, кап и за пне 
ушенике кпји имају ппуещкпћа у пвладаваоу знаоима, умеоима и навикама у шиуаоу и писаоу. 

Фшеое другпг писма (латинице) 

Фшеое другпг писма, пднпснп лауинице, уреба псувариуи у другпм пплугпдищуу другпг разреда. 

Пдвпјенп ушеое шиуаоа и писаоа пружа мпгућнпсуи да се другп писмп квалиуеуније савлада. Ппжељнп 
је, дакле, да се првп усвајају щуампана слпва, па ппупм писана, јер уакав меупдишки присууп пружа вище 
мпгућнпсуи за вежбаое. 

Слпва другпг писма не пбрађују се мпнпграфски већ пп групама. 

На пснпву савремених психплпщкп-дидакуишких сазнаоа, слпва другпг писма, пднпснп лауинице, 
уребалп би пбрађивауи следећим редпследпм: 

- првп се пбрађују слпва кпја су ппупунп или приближнп исуа у ћирилици и лауиници (Аа, Ее, Јј, Пп, Кк; 
приближнп исуа Мм и Уу); 

- зауим се пбрађују слпва кпја су ппупунп разлишиуа у ћирилици и лауиници; 

- и на крају уреба пбрадиуи слпва кпја су исупг пблика, а разлишиуп се изгпварају (Сс, Вв, Рр, Пп, Хх) у 
ћирилици и лауиници. 

Уакав редпслед уреба примениуи за пбраду и щуампаних и писаних слпва, щуп је у складу са 
дидакуишким принциппм ппсуупнпсуи - пд лакщег ка уежем. 

Ппщуп су ушеници пвладали извесним пперацијама усвајајући првп писмп, ћирилицу, лакще ће ппимауи 
пблике слпва другпг писма (лауинице). Збпг упга није ппуребнп ппнављауи цеп ппсуупак пбраде слпва 
кап приликпм усвајаоа ћирилице, већ самп неке неппхпдне радое: ппказиваое слпва, кпменуарисаое 
оихпве графишке сурукууре, нашин писаоа, слишнпсу и разлике с другим слпвима, шиуаое. Ппсебнп 
уреба ппсвеуиуи пажоу вежбама усвајаоа пблика слпва, оихпвпм шиуаоу и писаоу у решима и 
решеницама. 

Уексупве писане ћирилицпм и лауиницпм уреба уппређивауи уек кад ушеници ппупунп усвпје лауиницу. 
Уада уреба прганизпвауи вежбе преписиваоа уексупва са ћирилице на лауиницу, и са лауинице на 
ћирилицу. Вепма је важнп да се у насуави не прекида са пракспм наизменишне уппуребе ћирилишкпг и 
лауинишкпг писма. 

Језик (граматика и правппис) 

Ф насуави језика ушеници се псппспбљавају за правилну усмену и писмену кпмуникацију суандардним 
српским језикпм. Пууда захуеви у пвпм прпграму нису усмерени самп на језишка правила и грамауишке 
нпрме већ и на оихпву функцију. На пример, решеница се не уппзнаје самп кап грамауишка јединица (са 
суанпвищуа оене сурукууре), већ и кап кпмуникауивна јединица (са суанпвищуа оене функције у 
кпмуникацији). 

Пснпвни прпграмски захуев у насуави грамауике јесуе да се ушеницима језик представи и тумаши кап 
систем. Ниједна језишка ппјава не би требалп да се изушава изплпванп, ван кпнтекста у кпјем се 
пстварује оена функција. Ф I и II разреду у пквиру вежби слущаоа, гпвпреоа, шиуаоа и писаоа ушеници 
запажају језишке ппјаве без оихпвпг именпваоа, да би се пд III дп VIII разреда у кпнценуришним 
кругпвима и кпнуинуираним низпвима грамауишки садржаји изушавали ппсуупнп и селекуивнп у складу 
са узрасупм ушеника. 

Ппступнпст се пбезбеђује самим избпрпм и расппредпм насуавних садржаја, а кпнкреуизација нивпа 
пбраде, кап врсуа упуусува за насуавну праксу у ппјединим разредима, назнашена је пписнп 
фпрмулисаним захуевима: запажаое, упшаваое, усвајаое, ппјам, преппзнаваое, разликпваое, 
инфпрмауивнп, уппуреба, пбнављаое, сисуемауизација и другима. Фказиваоем на нивп прпграмских 
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захтева насуавницима се ппмаже у оихпвим насупјаоима да ушенике не пптерете пбимпм и дубинпм 
пбраде језишке грађе. 

Селективнпст се псуварује избпрпм најпснпвнијих језишких закпниупсуи и инфпрмација п оима. 

Уаквим присууппм језишкпј грађи у прпграму насуавници се усмеравају да уумашеое грамауишких 
кауегприја заснивају на оихпвпј функцији кпју су ушеници у преухпдним разредима упшили и опме, у 
маопј или већпј мери, пвладали у језишкпј пракси. Ппсуупнпсу и селекуивнпсу у прпграму грамауике 
најбпље се упшавају на садржајима из синуаксе и мпрфплпгије пд I дп VIII разреда. Исуи принципи су, 
међууим, дпследнп спрпведени и у псуалим пбласуима језика. На пример, алуернацију сугласник к, г, х, 
ушеници ће првп запажауи у грађеоу реши и деклинацији у V разреду, а вежбама и језишким играма у 
упм и преухпдним разредима навикавауи се на правилну уппуребу уих кпнспнанауа у гпвпру и писаоу; 
елеменуарне инфпрмације п палауализацији дпбиће у VI разреду, а усвпјена знаоа п биуним гласпвним 
пспбинама српскпг језика пбнпвиуи и сисуемауизпвауи у VIII разреду. Уим нашинпм ће ушеници суећи 
пснпвне инфпрмације п гласпвним прпменама и алуернацијама, псппспбиће се за језишку праксу, а неће 
биуи ппуерећени ушеоем пписа и исуприје уих језишких ппјава. 

Елеменуарне инфпрмације из мпрфплпгије ппшиоу се ушеницима давауи пд II разреда и ппсуупнп се из 
разреда у разред прпщирују и прпдубљују. Пд сампг ппшеука ушенике уреба навикавауи да упшавају 
пснпвне мпрфплпщке кауегприје, на пример: у II разреду ппред упшаваоа реши кпје именују предмеуе и 
бића, увпди се и разликпваое рпда и брпја кпд уих реши а у III разреду разликпваое лица кпд глагпла. 
Уим пууем ће се ушеници ппсуупнп и лпгишки увпдиуи не самп у мпрфплпщке већ и у синуаксишне 
закпниупсуи (разликпваое лица кпд глагпла - лишни глагплски пблици - предикау - решеница). Реши увек 
уреба упшавауи и пбрађивауи у пквиру решенице, у кпјпј се запажају оихпве функције, знашеоа и 
пблици. 

Прпграмске садржаје из акцентплпгије не уреба пбрађивауи кап ппсебне насуавне јединице. Не самп у 
насуави језика, већ и у насуави шиуаоа и језишке кулууре, ушенике уреба у свакпм разреду увпдиуи у 
прпгрампм предвиђене суандардне акценауске нпрме а суалним вежбаоем, пп мпгућсуву уз 
кприщћеое аудип снимака, ушенике уреба навикавауи да шују правилнп акценупвану реш а у крајевима 
где се пдсуупа пд акценауске нпрме да разликују суандардни акценау пд свпга акценуа. 

Правппис се савлађује пууем сисуемауских вежбаоа елеменуарних и слпжених кпје се прганизују шесуп, 
разнпврснп и разлишиуим пблицима писмених вежби. Ппред упга, ушенике врлп ранп уреба упућивауи 
на служеое правпписпм и правпписним решникпм (щкплскп издаое). 

Вежбе за усвајаое и ууврђиваое знаоа из грамауике дп нивпа оегпве пракуишне примене у нпвим 
гпвпрним сиууацијама прписуишу из прпграмских захуева, али су у великпј мери услпвљене кпнкреунпм 
сиууацијпм у пдељеоу - гпвпрним пдсуупаоима пд коижевнпг језика, кплебаоима, грещкама кпје се 
јављају у писменпм изражаваоу ушеника. Супга се садржај вежбаоа у насуави језика мпра пдређивауи 
на пснпву сисуемаускпг праћеоа гпвпра и писаоа ушеника. Уакп ће насуава језика биуи у функцији 
псппспбљаваоа ушеника за правилнп кпмуницираое савременим коижевним српским језикпм. 

Ф настави граматике уреба примеоивауи следеће ппсуупке кпји су се у пракси ппуврдили свпјпм 
функципналнпщћу: 

- ппдсуицаое свесне акуивнпсуи и мисапнпг псампсуаљиваоа ушеника; 

- сузбијаое мисапне инерције и ушеникпвих имиуаупрских склпнпсуи; 

- засниваое уежищуа насуаве на сущуинским вреднпсуима, пднпснп на биуним свпјсувима и суилским 
функцијама језишких ппјава; 

- уважаваое сиууаципне услпвљенпсуи језишких ппјава; 

- ппвезиваое насуаве језика са дпживљаваоем умеунишкпг уексуа; 

- пукриваое суилске функције, пднпснп изражајнпсуи језишких ппјава; 



19 
 

- кприщћеое умеунишких дпживљаја кап ппдсуицаја за ушеое мауероег језика; 

- сисуемауска и псмищљена вежбаоа у гпвпру и писаоу; 

- щуп ефикасније превазилажеое нивпа преппзнаваое језишких ппјава; 

- негпваое примеоенпг знаоа и умеоа; 

- кпнуинуиранп ппвезиваое знаоа п језику са неппсреднпм гпвпрнпм пракспм; 

- псувариваое кпнуинуиуеуа у сисуему правпписних и суилских вежбаоа; 

- ппбуђиваое ушеникпвпг језишкпг израза живпуним сиууацијама; 

- указиваое на грамауишку сашиоенпсу суилских изражајних средсуава; 

- кприщћеое прикладних илусурација пдређених језишких ппјава.  

Ф насуави грамауике изразиуп су функципнални пни ппсуупци кпји успещнп сузбијају ушеникпву мисапну 
инерунпсу, а развијају радпзналпсу и сампсуалнпсу ушеника, щуп ппјашава оихпв исураживашки и 
суваралашки пднпс према језику. Наведена усмереоа насуавнпг рада ппдразумевају оегпву шврсуу 
везанпсу за живпуну, језишку и умеунишку праксу, пднпснп за пдгпварајуће уексупве и гпвпрне сиууације. 
Збпг упга је указиваое на пдређену језишку ппјаву на изплпваним решеницама, исургнууим из кпнуексуа, 
пзнашенп кап изразиуп неппжељан и нефункципналан ппсуупак у насуави грамауике. Фсамљене 
решенице, лищене кпнуексуа, ппсуају мруви мпдели, ппдпбни да се фпрмалнп кппирају, уше напамеу и 
репрпдукују, а све уп спрешава свесну акуивнпсу ушеника и сувара ппгпдну пснпву за оихпву мисапну 
инерунпсу. 

Савремена меупдика насуаве грамауике залаже се да уежищуе пбраде пдређених језишких ппјава буде 
заснпванп на сущуинским пспбенпсуима, а уп знаши на оихпвим биуним свпјсувима и суилским 
функцијама, щуп ппдразумева занемариваое фпрмалних и сппредних пбележја прпушаваних језишких 
ппјава. 

Ф насуави језика нужнп је ппсмаурауи језишке ппјаве у живпуним и језишким пкплнпсуима кпје су 
услпвиле оихпвп знашеое. Фшенике ваља упууиуи на ппгпдне уексупве и гпвпрне сиууације у кпјима се 
пдређена језишка ппјава прирпднп јавља и исппљава. Уексупви би уребалп да буду ппзнауи ушеницима, а 
акп пак нису, уреба их прпшиуауи и п оима разгпварауи са ушеницима. 

Насуавник ваља да има на уму и уп да уппзнаваое сущуине језишке ппјаве шесуп впди прекп 
дпживљаваоа и схвауаоа умеунишкпг уексуа, щуп ће биуи дпвпљнп јак ппдсуицај за насуавника да щуп 
шещће упућује ушенике да пукривају суилску функцију (изражајнпсу) језишких ппјава. Уп ће дппринеуи 
развијаоу ушеникпве радпзналпсуи за језик, јер умеунишка дпживљаваоа шине грамауишкп градивп 
кпнкреунијим, лакщим и применљивијим. Кад ушеницима ппсуане присуупашна суилска (изражајна, 
експресивна) функција језишке ппјаве, прихвауају је кап суваралашки ппсуупак, щуп је врлп ппгпдан и 
ппдсуицајан пуу да знаоа п језику брже прелазе у умеоа, да се на уај нашин дппринпси бпљем 
писменпм и усменпм изражаваоу, али и успещнијпј анализи коижевних уексупва. 

Нужнп је да насуавник увек има на уму пресудну улпгу умесних и сисуемауских вежбаоа, пднпснп да 
насуавнп градивп није усвпјенп дпк се дпбрп не увежба. Уп знаши да вежбаоа мпрају биуи сасуавни 
шинилац пбраде насуавнпг градива, примене, пбнављаоа и ууврђиваоа знаоа. 

Меупдика насуаве језика, уепријски и пракуишнп, упућује да у насуави мауероег језика уреба щуп пре 
превазићи нивпе преппзнаваоа и репрпдукције, а сурпљивп и уппрнп негпвауи вище пблике знаоа и 
умеоа - применљивпст и стваралащтвп. Ф насупјаоима да се у насуавнпј пракси удпвпљи уаквим 
захуевима, функципналнп је у свакпј ппгпднпј прилици знаоа из грамауике суавиуи у функцију уумашеоа 
уексуа (умеунишкпг и пппуларнпг), шиме се пнп уздиже пд преппзнаваоа и репрпдукције на нивпе умеоа 
и пракуишне примене. 
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Пракуишнпсу и применљивпсу знаоа п језику и оегпвп прелажеое у умеое и навике ппсебнп се 
ппсуиже негпваоем правпписних и стилских вежби. 

Фшенике, уакпђе, кпнуинуиранп уреба ппдсуицауи да свпја знаоа п језику ппвезују са кпмуникауивним 
гпвпрпм. Један пд изразиуп функципналних ппсуупака у насуави грамауике јесу вежбаоа заснпвана на 
кприщћеоу примера из неппсредне гпвпрне праксе, щуп насуаву грамауике приближава живпуним 
ппуребама у кпјима се примеоени језик ппјављује кап свесуранп мпуивисана људска акуивнпсу. Насуава 
на уај нашин ппсуаје пракуишнија и занимљивија, шиме ушенику пувара разнпврсне мпгућнпсуи за оегпва 
суваралашка исппљаваоа. 

Сиууације у кпјима се исппљавају пдређене језишке ппјаве мпже и сам насуавник да ппсуавља 
ушеницима, да их спреунп ппдсећа на оихпва искусува, а пни ће казивауи или писауи какп у изазпвним 
приликама гпвпрнп реагују. 

Целпвиуи сазнајни кругпви у насуави грамауике, кпји заппшиоу мпуивацијпм, а заврщавају сазнаваоем, 
резимираоем и применпм пдређенпг градива, у савременпм меупдишкпм присуупу, ппгпупву у 
прпблемски усмеренпј насуави, пуварају се и зауварају вище пууа упкпм насуавнпг шаса. Уакав сазнајни 
прпцес ппдразумева ушесуалп спајаое индукције и дедукције, анализе и синуезе, кпнкреуизације и 
апсуракције, уепријских пбавещуеоа и пракуишне пбуке. 

Савремена меупдика насуаве исуише низ сапднпсних меупдишких радои кпје ваља примениуи у 
насуавнпј пбради прпграмских јединица из језика и кпје пмпгућују да сваки целпвиу сазнајни пуу, ппшев 
пд пнпг кпји је упквирен щкплским шаспм, дпбије свпју ппсебну сурукууру. 

Пбрада нпвих насуавних (прпграмских) јединица ппдразумева примену следећих меупдишких радои: 

- Кприщћеое ппгпднпг пплазнпг текста (језишкпг предлпщка) на кпме се увиђа и пбјащоава 
пдгпварајућа језишка ппјава. Најшещће се кприсуе краћи умеунишки, наушнп-пппуларни и публицисуишки 
уексупви, а и примери из писмених радпва ушеника. 

- Кприщћеое исказа (примера из пригпдних, уекућих или запамћених) гпвпрних ситуација. 

- Ппдсуицаое ушеника да пплазни уексу дпживе и схвате у целини и ппјединпсуима. 

- Фуврђиваое и пбнављаое знаоа п ппзнауим језишким ппјавама и ппјмпвима кпји неппсреднп 
дппринпсе бпљем и лакщем схвауаоу нпвпг градива. (Пбишнп се кприсуе примери из ппзнаупг уексуа.) 

- Фпућиваое ушеника да у уексуу, пднпснп у записаним исказима из гпвпрне праксе, упшавају примере 
језишке ппјаве кпја је предмеу сазнаваоа. 

- Најављиваое и бележеое нпве наставне јединице и ппдсуицаое ушеника да запажену језишку ппјаву 
истраживашки сагледају. 

- Сазнаваое битних свпјстава језишке ппјаве (пблика, знашеоа, функције, прпмене, изражајних 
мпгућнпсуи...). 

- Сагледаваое језишких шиоеница (примера) са разних станпвищта, оихпвп уппређиваое, пписиваое 
и класификпваое. 

- Илусурпваое и графишкп представљаое језишких ппјмпва и оихпвих пднпса. 

- Дефинисаое језишкпг ппјма; исуицаое свпјсува језишке ппјаве и упшених закпниупсуи и правилнпсуи. 

- Преппзнаваое, пбјащоаваое и примена сазнаупг градива у нпвим пкплнпсуима и у примерима кпје 
навпде сами ушеници (неппсредна дедукција и првп вежбаое). 

- Фуврђиваое, пбнављаое и примена суешенпг знаоа и умеоа (даља вежбаоа, у щкпли и кпд куће). 

Наведене меупдишке радое међуспбнп се дппуоују и прпжимају, а псуварују се у сукцесивнпј и 
синхрпнпј ппсуавци. Неке пд оих мпгу биуи псуварене пре насуавнпг шаса на кпме се размаура пдређена 
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језишка ппјава, а неке и ппсле шаса. Уакп, на пример, дпбрп је да уексу на кпме се усваја градивп из 
грамауике буде раније уппзнау, а да ппједине језишке вежбе буду предмеу ушенишких дпмаћих задауака. 
Илусурпваое, на пример, не мпра биуи пбавезна еуапа насуавнпг рада, већ се примеоује кад му је 
функципналнпсу непсппрна. 

Паралелнп и здруженп у наведенпм сазнајнпм пууу уеку све важне лпгишке пперације: запажаое, 
уппређиваое, закљушиваое, дпказиваое, дефинисаое и навпђеое нпвих примера. Уп знаши да шаспви 
на кпјима се изушава грамауишкп градивп немају пдељене еуапе, пднпснп јаснп упшљиве прелазе између 
оих. Нещуп је видљивији прелаз између индукуивнпг и дедукуивнпг нашина рада, кап и између 
сазнаваоа језишке ппјаве и увежбаваоа. 

Коижевнпст 

Фвпђеое најмлађих ушеника у свеу коижевнпсуи али и псуалих, узв. некоижевних уексупва (пппуларних, 
инфпрмауивних) предсуавља изузеунп пдгпвпран насуавни задауак. Фправп, на пвпм суупоу щкплпваоа 
суишу се пснпвна и не малп знашајна знаоа, умеоа и навике пд кпјих ће у дпбрпј мери зависиуи не самп 
ушенишка коижевна кулуура већ и оегпва ппщуа кулуура на кпјпј се уемељи укупнп пбразпваое свакпг 
щкплпванпг шпвека. 

Лектира 

Уексупви из лекуире предсуављају прпграмску пкпсницу. Фшиуељ има нашелну мпгућнпсу да ппнуђене 
уексупве прилагпђава кпнкреуним насуавним ппуребама, али је пбавезан и на слпбпдан избпр из наще 
нарпдне усмене коижевнпсуи и узв. некоижевних уексупва - према прпграмским захуевима. 

Разлике у укупнпј умеунишкпј и инфпрмауивнпј вреднпсуи ппјединих уексупва ууишу на пдгпварајућа 
меупдишка рещеоа (прилагпђаваое шиуаоа врсуи уексуа, ппсег уумашеоа уексуа у зависнпсуи пд 
слпженпсуи оегпве унууращое сурукууре, ппвезиваое и груписаое са пдгпварајућим садржајима из 
других предмеуних ппдрушја - грамауике, правпписа и језишке кулууре и сл.). 

Читаое и тумашеое текста 

Пспбенпсу и деликаунпсу пвпг предмеунпг сегменуа нису упликп у прпграмираним садржајима кпликп су 
у узрасним мпгућнпсуима најмлађих ушеника да дауе садржаје ваљанп усвпје, уе да се суешеним 
знаоима и умеоима функципналнп служе и у свим псуалим насуавним пкплнпсуима. Схпднп упме, 
шиуаое и уумашеое уексуа у млађим разредима превасхпднп је у функцији даљег усаврщаваоа гласнпг 
шиуаоа, уз ппсуепенп, сисуемаускп и дпследнп увпђеое у уехнику шиуаоа у себи, кап и усвајаое 
пснпвних ппјмпва, пднпса и релација кпје садржи у себи прпшиуани уексу. 

Шитаое текста, према упме, на млађем узраснпм нивпу има сва пбележја првпг и уемељнпг 
пвладаваоа пвпм вещуинпм кап знаоем, нарпшиуп у првпм разреду. Ппсебнп је важнп да ушеници 
ппсуупнп и функципналнп усвпје ваљанп шиуаое наглас кпје у себи садржи неке пд важнијих шинилаца 
лпгишкпг шиуаоа (изгпвпр, јашина гласа, паузираое, инупнаципнп прилагпђаваое и др.) и кпје ће 
прирпднп уежиуи све већпј изражајнпсуи упкпм другпг разреда (наглащаваое, емпципналнп 
ппдещаваое, уемпп и сл.) шиме се у дпбрпј мери плакщава усвајаое уехнике изражајнпг шиуаоа (урећи 
разред). Приупм, пд пспбиуе је важнпсуи да се свакп шиуаое наглас и свакпг ушеника ппнапспб (а 
нарпшиуп у првпм разреду) - псмищљенп, криуишки и дпбрпнамернп вреднује. Сваки ушеник, наиме, 
накпн щуп је прпшиуап неки уексу наглас, уреба пд свпјих другпва у разреду и ушиуеља да сазна щуа је у 
упм шиуаоу билп дпбрп, а щуа евенууалнп уреба меоауи да би пнп ппсуалп јпщ бпље. 

Ппсуупнпсу, сисуемауишнпсу и дпследнпсу ппсебнп дплазе дп изражаја у псппспбљаваоу ушеника за 
шиуаое у себи. Пвај вид шиуаоа у млађим разредима предсуавља слпженији насуавни захуев, иакп са 
суанпвищуа искуснпг, фпрмиранпг шиуаша уп не изгледа уакп. Шиуаое у себи, наиме, садржи низ 
слпжених мисапних радои кпје ушеник уреба симулуанп да савлада, а ппсебан прпблем предсуавља узв. 
унууращои гпвпр. Зауп се кпд већине ушеника првпг разреда пвп шиуаое најпре исппљава у виду уихпг 
шиуаоа (уихи жагпр, мрмљаое), да би касније, али уппрним вежбаоем, дпбилп свпја ппуребна 
пбележја. Међу оима свакакп ваља исуаћи разлишиуе видпве мпуивисаоа, ппдсуицаоа и усмереоа, 
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шиме се плакщава дпживљаваое и разумеваое уексуа кпји се шиуа, уе уакп шиуаое у себи, са суанпвищуа 
меупдике савремене насуаве коижевнпсуи, ппсуаје незапбилазни услпв за ваљанп уумашеое уексуа. 

Тумашеое текста у млађим разредима предсуавља изузеунп слпжен и деликауан прпграмски захуев. 
Уексу је уемељни прпграмски садржај кпји има впдећу и инуеграципну насуавну улпгу јер пкп себе 
пкупља и групище пдгпварајуће садржаје и из псуалих предмеуних ппдрушја. Али, збпг узрасних 
пгранишеоа у рецепцији, уумашеоу и усвајаоу пснпвних сурукуурних а нарпшиуп умеунишких шинилаца 
уексуа, ппуребнп је исппљиуи мнпгп инвенуивнпсуи, сисуемауишнпсуи и уппрнпсуи у псппспбљаваоу 
ушеника за ппсуепенп упшаваое, преппзнаваое, а зауим пбразлагаое и сппнуанп усвајаое оегпве 
пснпвне предмеунпсуи. 

Ф првпм разреду уумашеое уексуа има изразиуа пбележја сппнуанпг и слпбпднпг разгпвпра са 
ушеницима п релевануним ппјединпсуима - прпсупрним, временским, акципним - у циљу прпвере 
разумеваоа прпшиуанпг, пднпснп у функцији акуивнпг увежбаваоа и ваљанпг усвајаоа шиуаоа наглас и 
у себи. Инвенуивним мпуивисаоима, ппдсуицаоима и усмереоима (кп, где, када, защуп, какп, шиме, 
збпг шега, щуа је радпснп, уужнп, смещнп, занимљивп, непбишнп и сл.) - ушеницима се пмпгућава да 
упшавају, запажају, пукривају, уппређују, пбјащоавају, пбразлажу дауе ппјавнпсуи кпје шине предмеунпсу 
прпшиуанпг уексуа. 

Ф другпм разреду присууп уумашеоу уексуа скпрп је у свему исуи кап и у преухпднпм разреду, самп щуп 
су захуеви, пп прирпди сувари, нещуп увећани а прпграмски садржаји адекваунп дппуоени (сампсуалнп 
саппщуаваое ууисака п прпшиуанпм уексуу, заузимаое власуиуих суавпва п важнијим ппјавнпсуима из 
уексуа и решиуп пбразлагаое и пдбрана уаквих схвауаоа, пукриваое и схвауаое ппрука у уексуу, 
преппзнаваое пдељка, упшаваое каракуерисуишних језишких и суилских ппјмпва и сл.). 

Фшенике уреба сисуемауски и на ваљан нашин ппдсуицауи на укљушиваое у библипуеку (щкплску, месну), 
фпрмираое пдељеоске библипуеке, приређиваое уемауских излпжби коига, слущаое/гледаое 
звушних/видеп записа са умеунишким казиваоима уексуа, прганизпваое сусреуа и разгпвпра са писцима, 
лиуерарних игара и уакмишеоа, впђеое дневника п прпшиуаним коигама (наслпв, писац, ууисци, главни 
ликпви, пдабране решенице, непбишне и занимљиве реши и сл.), фпрмираое лишне библипуеке, 
цедеуеке, видепуеке и др. 

Уаквим и оему слишним меупдишким присууппм шиуаоу и уумашеоу уексуа, при шему ппсебну пажоу 
ваља ппсвеуиуи улпзи ушеника кап знашајнпг насуавнпг шинипца (оегпвпм щуп већем псампсуаљиваоу, 
слпбпднпм исураживаоу и исппљаваоу, пружаоу мпгућнпсуи за власуиуп мищљеое), псуварују се нека 
пд уемељних нашела меупдике савремене насуаве и коижевнпсуи, међу кпјима су свакакп ппсуупнп и 
псмищљенп увпђеое ушеника у слпжени свеу коижевнпумеунишкпг дела и симулуанп али и планскп 
бпгаћеое, усаврщаваое и негпваое оегпве језишке кулууре. 

Језишка култура 

Пперауивни задаци за реализацију насуавних садржаја пвпг ппдрушја јаснп указују да је кпнуинуиуеу у 
свакпдневнпм раду на бпгаћеоу ушенишке језишке кулууре једна пд примарних меупдишких пбавеза, 
ппшев пд упшаваоа сппспбнпсуи свакпг деуеуа за гпвпрнп кпмуницираое у узв. претхпдним 
испитиваоима деце приликпм уписа у први разред, па прекп разлишиуих вежби у гпвпру и писаоу дп 
ушенишкпг сампсуалнпг излагаоа мисли и псећаоа у упку насуаве, али и у свим псуалим живпуним 
пкплнпсуима у щкпли и ван ое, где је ваљанп језишкп кпмуницираое услпв за ппупунп сппразумеваое. 
Правилна аруикулација свих гласпва и графишки узпрна уппуреба писма, напущуаое лпкалнпг гпвпра и 
навикаваое на суандардни коижевни језик у гпвпру, шиуаоу и писаоу, псппспбљаваое за слпбпднп 
препришаваое, пришаое и пписиваое, и уз функципналну примену усвпјених и правпписних правила, 
разнпврсна усмена и писмена вежбаоа кпја имају за циљ бпгаћеое ушенишкпг решника, сигурнп 
пвладаваое решеницпм кап пснпвнпм гпвпрнпм кауегпријпм и указиваое на суилске вреднпсуи 
уппуребе језика у гпвпру и писаоу и др. - пснпвни су насуавни задаци у псувареоу прпграмских садржаја 
из језишке кулууре. 

Пвп предмеунп ппдрушје нещуп је другашије кпнципиранп у пднпсу на преухпдне прпграме. Најпре, 
усуанпвљен је другашији, примеренији назив кпји је исупвременп и једнпсуавнији и свепбухваунији пд 
раније кприщћених уермина. Исуп уакп, преуређена је сурукуура прпграмских садржаја кпји у нпвпј 
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ппсуавци делују прегледнп, сисуемауишнп и преппзнауљивп, без неппуребних ппнављаоа и кпнфузије. 
Јер, на пснпву укупне разредне насуаве, ппсупје језишки ппјмпви кпје ушеник пвпг узрасуа уреба 
ппсуупнп, сисуемауишнп и ваљанп (а уп знаши - урајнп) да усвпји, па су и замищљени кап прпграмски 
садржаји (захуеви). А дп оихпвпг урајнпг и функципналнпг усвајаоа, скпрп без изузеуака, пуу впди прекп 
брпјних и разнпврсних пблика усмених и писмених језишких исппљаваоа ушеника, а уп су најшещће: 
језишке игре, вежбе, задаци, тестпви и сл. На пример, најмлађег ушеника ваља, између псуалпг, 
псппспбиуи да сампсуалнп, убедљивп и дппадљивп пписује пне живпуне ппјаве кпје језишким пписпм 
(дескрипцијпм) ппсуају најпреппзнауљивије (предмеуи, биљке, живпуиое, људи, пејзаж, енуеријер и 
др.). Зауп се пписиваое кап прпграмски захуев (садржај) јавља у сва шеуири разреда. А псуварује се, 
усваја кап знаое и умеое применпм пних пблика кпји ће ефикасним, екпнпмишним и функципналним 
ппсуупаоима у насуавним пкплнпсуима ушенишку и језишку кулууру ушиниуи ппузданпм и урајнпм. А уп 
су: гпвпрне вежбе, писмене вежбе (или псмищљенп кпмбинпваое гпвпра и писаоа), писмени радпви, 
изражајнп казиваое умеунишких пписних уексупва, ауупдикуау и сл. А уп важи, у маопј или већпј мери и 
за све псуале врсуе ушенишкпг језишкпг изражаваоа. 

Пснпвни пблици усменпг и писменпг изражаваоа у млађим разредима предсуављају уемељне 
прпграмске садржаје за суицаое, усаврщаваое и негпваое ваљане и ппуздане језишке кулууре 
најмлађег ушеника. Неки пд уих пблика (препришаваое, пришаое) присууни су и у преухпдним 
испиуиваоима деце за упис у щкплу щуп знаши да на оих ваља гледауи кап на језишкп искусувп кпје 
пплазници у извеснпј мери већ ппседују. Пууда и ппуреба да се са усаврщаваоем и негпваоем уих 
пснпвних пблика гпвпрнпг кпмуницираоа пуппшне и пре фпрмалнпг пписмеоаваоа ушеника. 

Препришаваое разнпврсних садржаја предсуавља најједнпсуавнији нашин ушенишкпг језишкпг 
исппљаваоа у насуавним пкплнпсуима. И дпк се у ппменууим преухпдним испиуиваоима кап и у 
припремама за усвајаое ппшеунпг шиуаоа репрпдукпваоу пдређених садржаја присуупа слпбпднп, већ 
пд краја узв. букварске насуаве па надаље ваља му присуупиуи плански, псмищљенп и кпнуануиранп. Уп 
знаши, најпре, да се унапред зна (а уп се дефинище у пперауивним планпвима рада ушиуеља) кпје ће 
садржаје ушеник препришавауи у насуавним пкплнпсуима. Оихпв избпр уреба да пбухвауи не самп 
уексупве, и не самп пне из шиуанки, већ и из других медијских пбласуи (щуампа, ппзприщуе, филм, 
радип, уелевизија и сл.). Ппупм, ушенике ваља благпвременп мпуивисауи, ппдсуицауи и усмеравауи на 
пвај вид језишкпг изражаваоа, а уп знаши - пмпгућиуи им да се сампсуалнп припреме за препришаваое 
али у кпје ће исупвременп биуи инуегрисани и пдгпварајући прпграмски захуеви. Ваља, зауим, впдиуи 
рашуна п упме да се нашелнп препришавају самп пни садржаји кпји су преухпднп 
прпуумашени/анализирани или п кпјима се са ушеницима впдип макар присуупни разгпвпр. Кпнашнп, и 
препришаваое, кап и све псуале видпве ушенишкпг изражаваоа, уреба на пдгпварајући нашин 
вреднпвауи (најбпље у разреду и уз свесуранп ушесувпваое ушеника и ппдрщку ушиуеља). 

Пришаое у пднпсу на препришаваое јесуе слпженији пблик језишкпг изражаваоа ушеника, јер дпк је 
препришаваое углавнпм репрпдукпваое прпшиуанпг, пдслущанпг или виђенпг садржаја, пришаое 
предсуавља пспбен вид суваралащува кпје се пслаоа на пнп щуп је ушеник дпживеп или прпизвеп у 
свпјпј суваралашкпј мащуи. Зауп пришаое уражи ппсебан инуелекууални наппр и језишку изграђенпсу, уе 
ушеника свесуранп ангажује: у избпру уемауске грађе и оених знашајних ппјединпсуи, у кпмппнпваоу 
пдабраних деуаља и у нашину језишкпг упблишаваоа свих сурукуурних елеменауа прише. Меупдишки 
присууп пвпм знашајнпм пблику усаврщаваоа и негпваоа ушенике језишке кулууре у пснпви је исуи кап и 
кпд препришаваоа (ваљанп функципналнп лпкализпваое у планпвима рада, псмищљенп ппвезиваое са 
српдним садржајима из псуалих предмеуних ппдрушја, а нарпшиуп са шиуаоем и уумашеоем уексуа, 
псмищљенп и инвенуивнп мпуивисаое, усмераваое и ппдсуицаое ушеника да у пришаоу псуваре щуп 
свесуранију мисапну и језишку перспекуиву, умещнп вреднпваое ушенишких дпмащаја у пришаоу и др. 
Ппсебнп уреба впдиуи рашуна п упме да пришаое у функцији шиуаоа и уумашеоа уексуа (у узв. увпднпм 
делу шаса) не прерасуе у схемауизпванп и ппврщнп набрајаое/именпваое пдређених ппјавнпсуи, а да 
се приупм занемари индивидуални присууп ушеника даупј предмеуапсуи, уе да изпсуане сувараое прише 
кап целпвиуе менуалне предсуаве, дпвпљнп преппзнауљиве и ваљанп мисапнп и језишки упблишене. 
Уакп, на пример, увпдни разгпвпри п дпмаћим и дивљим живпуиоама ппвпдпм басне кпја се шиуа и 
уумаши неће дауи жељене резулуауе на нивпу увпдних гпвпрних акуивнпсуи акп се уакве живпуиое самп 
класификују пп ппзнаупј припаднпсуи, именују или самп набрајају, кап щуп ће слпбпднп пришаое п 
неким непбишним, занимљивим, али суварним и ппјединашним сусреуаоима ушеника са дауим 
живпуиоама, у кпјима су дпживљени радпсу, изненађеое, пдущевљеое, радпзналпсу, упиуанпсу, сурах 
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и сл. - сувприуи праву исураживашку аумпсферу на шасу. Пришаое, пак, кпликпгпд билп изазпвнп у свим 
свпјим сегменуима за језишкп исппљаваое најмлађих ушеника - нашелнп ваља реализпвауи кап деп 
щирег насуавнпг кпнуексуа у кпме ће се сапднпснп и функципналнп наћи и други пблици језишкпг 
изражаваоа, а нарпшиуп пписиваое. 

Пписиваое јесуе најслпженији пблик језишкпг изражаваоа на нивпу најмлађих разреда. Пнп је маое 
или вище засуупљенп у свакпдневнпм гпвпру, јер је неппхпднп за јаснп предсуављаое сущуинских 
пднпса између предмеуа, сувари, бића и других ппјмпва и ппјава у свакпј живпунпј сиууацији. Јер, дпк је 
за препришаваое пснпва пдређени садржај, за пришаое ппдсуицај некп дпгаѐаое, дпживљај, дпуле за 
пписиваое нису неппхпдне неке ппсебне пкплнпсуи, већ се пнп кприсуи кад гпд се дпђе у дпдир са 
ппјавнпстима кпје у свакпдневнпм језишкпм кпмуницираоу мпгу скренууи пажоу на себе. Нп, збпг 
брпјних узрасних пгранишеоа у раду са најмлађим ушеницима, пвпј врсуи језишкпга кпмуницираоа ваља 
присуупиуи ппсебнп пдгпвпрнп и уз нарпшиуп ппщупваое принципа насуавне услпвнпсуи и ппсуупнпсуи у 
захуевима: псппспбљаваое ушеника да пажљивп ппсмаурају, упшавају, пукривају, запажају, уппређују, па 
уек пнда дауу предмеунпсу да мисапнп запкруже и језишки упблише. Исуп уакп, ушенике пвпг узраснпг 
нивпа ваља ппдсуацауи и усмеравауи да из слпженпг прпцеса пписиваоа најпре усвпје некплика ппщуа 
месуа кпјима се мпгу служиуи све дпуле дпк се не псппспбе за сампсуални и индивидуални присууп пвпм 
захуевнпм језишкпм пблику. Ф упм смислу ваља их навикавауи да лпкализују пнп щуп пписују (временски, 
прпсупрнп, узрпшнп), да упше, издвпје и запкруже биуна свпјсува/пспбине (сппљащое и услпвнп 
унууращое) и да се пдреде према ппсмауранпј предмеунпсуи (први ппкущаји фпрмираоа лишнпг 
суава/пднпса према даупј ппјави). Исуп уакп, неппхпдна је ппуздана прпцена планираоа вежби у 
пписиваоу са усмереоима/ппдсуицаоима у пднпсу на пна вежбаоа у кпјима мпже дпћи дп изражаја 
ушенишка сампсуалнпсу и индивидуалнпсу. Какп се, пак, пписиваое врлп шесуп дпвпди у блиску везу са 
шиуаоем и уумашеоем уексуа (нарпшиуп коижевнпумеунишкпг) уп је ппуребнп суалнп усмеравауи 
ушенишку пажоу на пна месуа у уаквим уексупвима кпја пбилују пписним елеменуима, а ппсебнп када се 
пписују предмеуи, енуеријер, биљке и живпуиое, коижевни ликпви, пејзаж и сл., јер су уп и најбпљи 
пбрасци за сппнуанп усвајаое пписиваоа кап урајне вещуине у језишкпм кпмуницираоу. Ппщуп је за 
пписиваое ппуребан већи мисапни наппр и дуже време за псувареое дуже замисли - ваља преднпсу 
дауи писменпј фпрми пписиваоа над усменпм. Псуали ппщуи меупдишки присуупи пвпм знашајнпм 
пблику језишкпг изражаваоа исуи су или слишни кап и кпд препришаваоа и пришаоа (пд планираоа, 
прекп реализације планираних акуивнпсуи, дп вреднпваоа ппсуигнуупг и функципналнпг ппвезиваоа са 
српдним садржајима какви су и усмена и писмена вежбаоа за суицаое, усаврщаваое и негпваое 
језишке кулууре ушеника). 

Усмена и писмена вежбаоа, какп им и сам назив каже, замищљена су кап дппуна пснпвних пблика 
језишкпг изражаваоа, ппшев пд најједнпсуавнијих (изгпвпр гласпва и преписиваое реши), прекп 
слпженијих (лексишке, семануишке, синуаксишке вежбе, псуале вежбе за савладаваое узпрнпг гпвпра и 
писаоа), дп најслпженијих (дпмаћи писмени задаци и оихпвп шиуаое и свесуранп вреднпваое на шасу). 
Свака пд прпграмираних вежби планира се и псуварује у пнпм насуавнпм кпнуексуу у кпме се јавља 
ппуреба за функципналним усвајаоем дауе језишке ппјаве или ууврђиваоа, пбнављаоа или 
сисуемауизпваоа знаоа и примене уих знаоа у кпнкреунпј језишкпј сиууацији. Уп знаши да се, нашелнп, 
све уе или оима слишне вежбе не реализују на ппсебним насуавним шаспвима већ се планирају у склппу 
пснпвних пблика језишкпг изражаваоа (препришаваое, пришаое, пписиваое) или пдгпварајућих 
прпграмских садржаја псуалих предмеуних ппдрушја (шиуаое и уумашеое уексуа, грамауика и правппис, 
пснпве шиуаоа и писаоа). Фправп у псмищљеним са пднпсним ппсуавкама уа вежбаоа вищесурукп ууишу 
на ппдизаое нивпа ушенишке језишке кулууре. 

* 

Прирпднп је да се планским псувареоем прпграмских садржаја из језишке кулууре пуппшне уек у другпм 
пплугпдищуу првпг разреда (ппщуп се савлада елеменуарна уехника шиуаоа и писаоа). Међууим, јаснп 
је да се мнпги пд оих симулуанп псуварују већ у перипду припрема за шиуаое и писаое, кап и у перипду 
ушеоа, усвајаоа пснпвне писменпсуи. Јер, без ппуребне језишке развијенпсуи (слпбпдан разгпвпр, 
препришаваое краћих садржаја, аналиуишкп-синуеуишке гласпвне вежбе и сл.) не мпже се усппсуавиуи 
неппхпдна гпвпрна кпмуникација, прекп ппуребна за усвајаое ппјмпва гласа и слпва. Касније, пна 
ппсуаје пснпва за псувареое насуавних садржаја и из свих псуалих ппдрушја пвпг предмеуа (кап и укупне 
разредне насуаве), али се исупвременп и сама щири и прпдубљује дп нивпа јаснпг, правилнпг, 
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садржајнп и суилски примеренпг језишкпг ппщуеоа у усменпј и писменпј фпрми. Уиме језишка кулуура у 
највећпј мери дппринпси јединсуву целпвиупсуи насуаве српскпг језика и шини да се пна реализује у 
функципналнпм ппвезиваоу наизглед разлишиуих прпграмских садржаја али кпји се најбпље псуварују 
управп у уаквпј меупдишкпј спрези. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ СРПСКПГ ЈЕЗИКА Ф ПРВПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 

Пснпве шиуаоа и 
писаоа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фуврдиуи нивп сппспбнпсуи свакпг деуеуа за гпвпрнп 
ппщуеое, кап и шиуаое и писаое. 

 Фпрмираое и усаврщаваое кулууре кпмуницираоа, кап и 
развијаое и усвајаое ппјма решенице, реши и гласа крпз 
визуелне, акусуишке, лексишке, мпупришке и синуаксишке 
вежбе. 

 Ппдсуицаое шисупг, јаснпг и правилнпг изгпвпра свих 
гласпва. 

 Развијаое псећаја за пснпвне гпвпрне јединице. 

 Бпгаћеое и акуивираое пасивнпг решника, анализа 
гласпвне сурукууре реши. 

 Псппспбљаваое ушеника за правилну уппуребу прибпра за 
писаое и цруаое. 

 Псппспбљаваое ушеника за лпгишкп шиуаое пдгпварајућих 
уексупва и уешнп ппвезиваое реши у решеници. 

 Ппдсуицаое ушеника за графишки правилнп и есуеуски 
ваљанп писаое ппјединих слпва, реши и решеница. 

 Фсвајаое щуампаних и писаних слпва ћирилице. 

 Савладаваое уехнике ппшеунпг шиуаоа и писаоа. 

 Фсаврщаваое шиуаоа и писаоа крпз разлишиуе вежбе. 

 Ппдсуицаое и негпваое уреднпсуи у раду. 

Пп заврщеуку пбраде уеме ушеник ће знауи да : 

 иденуификује решенице, реши и гласпве у српскпм језику ; 

 разуме једнпсуавна упуусува и пдгпварајуће реагује на оих ; 

 ппседује акуиван и пасиван решник кпји пдгпвара оегпвпм 
узрасуу ; 

 уме да пище щуампаним и писаним слпвима ; 

 правилнп пбликује слпва и ппвезује их у реши ; 

 пдваја реши приликпм писаоа ; 

 пище једнпсуавним, али ппупуним решеницама ; 

 шисуп, јаснп и правилнп изгпвара гласпве ; 

 правилнп, уешнп и са разумеваоем  шиуа краће уексупве; 

 кприсуи сппсувенп знаое и искусува да би разумеп пнп щуп 
шиуа ; 

 упшава везу гпвпра са невербалним пблицима кпмуникације 
; 

 правилнп уппуребљава прибпр за писаое и цруаое; 

 правилнп уппуребљава уашку, упиуник, узвишник, запеуу ( 
при набрајаоу ), две уашке; 

 уппуребљава великп слпвп на ппшеуку решенице и у писаоу 
лишних имена и имена насеља; 

 издваја наслпве и пасусе; 

 правилнп се ппуписује; 

 пище крауке уексупве заснпване на сппсувенпм искусуву и 
свеуу мащуе. 
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Језик 
 Фпшаваое улпге гласа у разликпваоу знашеоа реши. 

 Псппспбљаваое ушеника за разликпваое решенице кап 
пбавещуеоа, пиуаоа и заппвесуи изгпвпрпм (инупнацијпм 
и преппзнаваоем у уексуу). 

 Ппдсуицаое ушеника за разликпваое решеница пп пблику 
(ппуврдне и пдришне). 

 Псппспбљаваое за правилнп писаое ппруке, разгледнице 
и ппзивнице. 

 Псппспбљаваое ушеника за правилну уппуребу великпг 
слпва на ппшеуку решенице, у писаоу лишних имена и имена 
насеља. 

 Инсисуирауи на правилнпм ппуписиваоу (име па презиме). 

 Бпгаћеое акуивнпг решника ушеника. 

 

Пп заврщеуку пбраде уеме ушеник ће знауи да : 

 схвауа знашај језика, схвауа да ппсупје разлишиуи језици и 
да пни имају исуу вреднпсу; 

 преппзнаје гласпве српскпг језика и слпва ћирилишнпг 
писма; 

 упшава реши кап ппсебне цилине, упшава решеницу кап 
целину; 

 разликује пбавещуајну, упиуну и узвишну решеницу ; 

 разликује ппуврдну и пдришну решеницу ; 

 уражи реши супрпунпг знашеоа, реши кпје знаше нещуп 
умаоенп, реши исупг пблика, а разлишиупг знашеоа ; 

 правилнп изгпвара и пище гласпве ћ, ш, ђ, ч, х, р ; 

 уме да правилнп напище ппруку, разгледницу, ппзивницу. 

Коижевнпсу 
 Псппспбљаваое ушеника за разликпваое пснпвних врсуа 
коижевнпг изражаваоа. 

 Фсвајаое ппјмпва суих, сурпфа, песма, песник. 

 Псппспбљаваое ушеника за дпживљаваое и разумеваое 
коижевнпг уексуа (дпгађај, месуп и време збиваоа). 

 Фпућиваое ушеника да дпживљенп у коижевнпм делу 
ппвезују са сппсувеним искусувпм. 

 Псппспбљаваое за упшаваое ликпва у делу, упшаваое 
оихпвих ппсуупака и заузимаое криуишкпг пднпса према упме. 

 Преппзнаваое ппслпвица и загпнеуки. 

 Слуща крауке уексупве разлишиуих врсуа примерене узрасуу, 
прикупљајући инфпрмације бпгауећи знаоа и решник. 

 Сувараое навике свакпдневнпг дружеоа са коигпм. 

 Ппдсуицаое радпзналпсуи за уппзнаваое нпвих коижевних 
дела. 

 Фппзнаваое рада библипуеке. 

 

Пп заврщеуку пбраде уеме ушеник ће знауи да : 

 разликује пснпвне врсуе коижевнпг изражаваоа ; 

 издваја главне акуере, време, месуп радое и след дпгађаја; 

 разликује ппзиуивне пд негауивних јунака ; 

 изражава сппсувени ууисак – суав п прпшиуанпм ; 

 кприсуи сппсувенп знаое и искусувп да би разумеп пнп щуп 
шиуа ; 

 издваја след дпгађаја ; 

 разликује суварнп пд имагинарнпг ; 

 преппзнаје песму, сурпфу и суих ; 

 преппзнаје и разликује ппслпвице и загпнеуке. 

Језишка кулуура 
 Ппдсуицаое ушеника за реализацију једнпсуавних гпвпрних 

улпга ушесника драмске радое у групнпј сценскп – извпђашкпј Пп заврщеуку пбраде уеме ушеник ће знауи да : 
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акуивнпсуи. 

 Псппспбљаваое ушеника за препришаваое (слпбпднп и 
усмеренп) једнпсуавних уексупва. 

 Исуицаое биунпг у препришаваоу, пришаоу и пписиваоу. 

 Ппдсуицаое за пришаое дпгађаја и дпживљаја. 

 Псппспбљаваое ушеника за упшаваое редпследа дпгађаја и 
целина у приши, даваое наслпва целинама, увпђеое у 
сувараое заједнишкпг плана. 

 Ппдсуицаое на изражајнп рециупваое и правилнп писаое 
суихпва. 

 Псппспбљаваое ушеника за сасуављаое и писаое решеница и 
крауких сасуава п пнпме щуп је прпшиуанп или заснпванп на 
сппсувенпм искусуву и свеуу мащуе. 

 Сувараое навике за пслпвљаваое сагпвпрника на пдгпварајући 
нашин, пажљивп слущаое и ушесувпваое у разгпвпру на 
пдгпварајућу уему. 

 Ппдсуицаое ушеника за уражеое пбјащоеоа/ппјащоеоа пнпга 
щуп не зна и пнпга щуп му није јаснп. 

 Псппспбљаваое ушеника за даваое наслпва уексуу, слици, 
сурипу. 

 

 сампсуалнп псмищљава суихпве уз ппмпћ ппнуђених 
римпваних реши ; 

 псмищљава сппсувену пришу у шијем је садржају щема прише 
пбрађене на шасу ; 

 пписује на пснпву пнпга щуп је видеп, дпживеп, псеуип; 

 акуивнп ушесувује у ланцу пришаоа ппзнауе или измищљене 
прише ; 

 ушесувује у пдржаваоу гпвпрнпг низа заппшиоући реш 
гласпм кпјим је заврщена преухпдна ; 

 рециуује краћу песму примерену узрасуу ; 

 ушесувује у реализацији једнпсуавних гпвпрних улпга у 
драмскпј радои ; 

 уме да даје наслпв уексуу, слици, сурипу ; 

 пище крауке сасуаве са разлишиуим наменама, заснпване на 
сппсувенпм искусуву и свеуу мащуе ; 

 ппсуавља јасна пиуаоа и на ппсуављена пиуаоа пдгпвара 
пунпм решеницпм. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

УЕМЕ ФПНД ЦИЉЕВИ ЗАДАЦИ НА НИВПФ ЈЕЗИШКИХ ВЕЩУИНА 
1. Щкпла 
 
2. Ја и мпји 
другпви 
 
3. Ппрпдица и 
блискп пкружеое 
 
4. Празници 
 
5. Мпј дпм 
 
6. Исхрана 
 
7. Пдећа  
 
8. Пкружеое 
 
9. Псуалп 
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Циљ насуаве суранпг језика у првпм 
разреду јесуе да псппспби ушеника да 
на суранпм језику кпмуницира на 
пснпвнпм нивпу у усменпм пблику п 
уемама из свпг неппсреднпг 
пкружеоа. Ф исуп време, насуавa 
сураних језика уреба да:  
- приближи ушеницима идеју п 
ппсупјаоу других језика кап 
средсуава кпмуникације; 
- развија ппзиуивна псећаоа према 
језику кпји уши; 
- ппдсуакне ппуребу за ушеоем 
сураних језика; 
- ппдсуакне развијаое свесуи п 
сппсувенпм напредпваоу ради 
јашаоа мпуивације за ушеое језика; 
- плакща разумеваое других и 
разлишиуих кулуура и урадиција; 
- суимулище мащуу, креауивнпсу и 
радпзналпсу. 
 

Разумеваое гпвпра 
Фшеник уреба да: 
- разликује језик кпји уши пд других језика; 
- преппзнаје гласпве (ппсебнп пне кпјих нема у мауероем језику) у гпвпрнпм ланцу, акценау, 
риуам и инупнацију; 
- разуме вербални садржај уз ппмпћ пблика невербалне кпмуникације; 
- разуме крауке дијалпге, прише и песме п ппзнауим уемама, кпје шује уживп, или са аудип-
визуелних записа; 
- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на крауке усмене ппруке у вези са лишним искусувпм и 
са акуивнпсуима на шасу (ппзив на игру, заппвесу, упуусувп иуд.); 
- развија сппспбнпсу и навику слущаоа са разумеваоем. 
Фсменп изражаваое 
Фшеник уреба да: 
- разгпвеунп изгпвара гласпве, наушене реши и изразе, акценуује реши, ппщуује риуам и 
инупнацију; 
- даје пснпвне инфпрмације п себи и свпм пкружеоу, сампсуалнп и уз насуавникпву ппмпћ; 
- пписује крауким и једнпсуавним језишким сурукуурама себе и друге у ппзнауим сиууацијама; 
- именује сувари из неппсреднпг пкружеоау вези са уемама кпје се пбрађују; 
- репрпдукује, сам или у групи, крауке рециуације и брпјалице и пева ппзнауе песмице. 
Инуеракција 
Фшеник уреба да: 
- реагује вербалнп и невербалнп на упуусува и ппсуављена пиуаоа п ппзнауим уемама; 
- ппсуавља једнпсуавна пиуаоа; 
- изражава дппадаое и недппадаое; 
- ушесувује у игри и кпмуникацији на шасу (у пару, у групи, иуд.) 
Знаоа п језику 
Фшеник уреба да: 
- преппзнаје щуа је нпвп наушип; 
- преппзнаје, на елеменуарнпм нивпу, гласпвну сурукууру језика кпји уши и упшава разлику у 
пднпсу на мауерои језик; 
- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације (нпр. фпрме 
ушуивпсуи); 
- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким акуивнпсуима. 
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ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве суранпг језика у првпм разреду јесуе да псппспби ушеника да на суранпм језику 
кпмуницира на пснпвнпм нивпу у усменпм пблику п уемама из свпг неппсреднпг пкружеоа. Ф исуп 
време, насуава сураних језика уреба да: 

- приближи ушеницима идеју п ппсупјаоу других језика кап средсуава кпмуникације; 

- развије ппзиуивна псећаоа према језику кпји уши; 

- ппдсуакне ппуребу за ушеоем сураних језика; 

- ппдсуакне развијаое свесуи п сппсувенпм напредпваоу ради јашаоа мпуивације за ушеое језика; 

- плакща разумеваое других и разлишиуих кулуура и урадиција; 

- суимулище мащуу, креауивнпсу и радпзналпсу. 

Ппщти стандарди 

Крпз насуаву сураних језика ушеник бпгауи себе уппзнајући другпг, суише свесу п знашају сппсувенпг 
језика и кулууре у кпнуакуу са другим језицима и кулуурама. Фшеник развија радпзналпсу, исураживашки 
дух и пувпренпсу према кпмуникацији са гпвпрницима других језика. 

Ппсебни стандарди 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник разуме и реагује на краћи усмени уексу у вези са ппзнауим уемама. 

Усменп изражаваое 

Фшеник усменп изражава садржаје у вези са ппзнауим уемама, сампсуалнп или уз ппмпћ насуавника. 

Интеракција 

Фшеник псуварује кпмуникацију и са сагпвпрницима размеоује крауке инфпрмације у вези са ппзнауим 
уемама. 

Знаоа п језику
1
 

Преппзнаје пснпвне принципе грамауишке и спциплингвисуишке кпмпеуенције упшавајући знашај лишнпг 
залагаоа у прпцесу ушеоа суранпг језика. 

___________________________ 

1  
Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпсу ушеника да језишке 
сурукууре правилнп уппуреби у даупј кпмуникауивнпј сиууацији. 

Задаци на нивпу језишких вещтина 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник уреба да: 

- разликује језик кпји уши пд других језика; 
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- преппзнаје гласпве (ппсебнп пне кпјих нема у мауероем језику) у гпвпрнпм ланцу, акценау, риуам и 
инупнацију; 
- разуме вербални садржај уз ппмпћ пблика невербалне кпмуникације; 
- разуме крауке дијалпге, прише и песме п ппзнауим уемама, кпје шује уживп, или са аудип-визуелних 
записа; 
- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на крауке усмене ппруке у вези са лишним искусувпм и са 
акуивнпсуима на шасу (ппзив на игру, заппвесу, упуусувп иуд.); 
- развија сппспбнпсу и навику слущаоа са разумеваоем. 
 
Усменп изражаваое 

Фшеник уреба да: 

- разгпвеунп изгпвара гласпве, наушене реши и изразе, акценуује реши, ппщуује риуам и инупнацију; 
- даје пснпвне инфпрмације п себи и свпм пкружеоу, сампсуалнп и уз насуавникпву ппмпћ; 
- пписује крауким и једнпсуавним језишким сурукуурама себе и друге у ппзнауим сиууацијама; 
- именује сувари из неппсреднпг пкружеоа у вези са уемама кпје се пбрађују; 
- репрпдукује, сам или у групи, крауке рециуације и брпјалице и пева ппзнауе песмице. 
Интеракција 

Фшеник уреба да: 

- реагује вербалнп и невербалнп на упуусува и ппсуављена пиуаоа п ппзнауим уемама; 
- ппсуавља једнпсуавна пиуаоа; 
- изражава дппадаое и недппадаое; 
- ушесувује у игри и кпмуникацији на шасу (у пару, у групи, иуд.). 
 
Знаоа п језику 
- преппзнаје щуа је нпвп наушип; 
- преппзнаје, на елеменуарнпм нивпу, гласпвну сурукууру језика кпји уши и упшава разлику у пднпсу на 
мауерои језик; 
- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације (нпр. фпрме ушуивпсуи); 
- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким акуивнпсуима. 
 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Шкпла: щкплски прибпр и прпсупр (ушипница) 

Ја и мпји другпви: другпви и пспбе из неппсреднпг пкружеоа игре (на пувпренпм и у заувпренпм 
прпсупру) 

Ппрпдица и блискп пкружеое: ужа ппрпдица и пријауељи (избегавауи суерепуипе) 

Празници: Бпжић, Нпва гпдина, рпђендан 

Мпј дпм: прпсуприје у дпму и акуивнпсуи у оима 

Исхрана: пбрпци, избпр хране и пића, впће и ппврће, навике и укуси у вези са хранпм 

Пдећа: делпви уела, пдевни предмеуи у пднпсу на временске прилике 

Пкружеое: градска (ппнащаое на улици, у парку, у зпплпщкпм вруу) и сепска средина (дпмаће 
живпуиое и пејзаж) 

Псталп: гпдищоа дпба, месеци и делпви дана. 
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КПМФНИКАУИВНЕ ФФНКЦИЈЕ 

 Кпмуникација Лексика 
Кпгнитивне и спцијалне 

вещтине 
Активнпсти  
(примери) 

Ппздрављаое. 
Предсуављаое себе. 
Казиваое лишних 
имена. 

Hello /Hi, I'm... 
What's your name? 
Peter. / My name's 
Peter. 
Good morning / 
afternoon. 

Разумеваое друщувених нпрми 
при предсуављаоу и 
ппздрављаоу. Ппнащаое у 
складу са нпрмама. 

Слущаое и реагпваое на 
пиуаоа насуавника и / или 
упуусува са аудип-записа. 

Предсуављаое других. 
Пдгпвпри на 
једнпсуавна пиуаоа п 
иденуиуеуу. 

This is... 
Who's this? Peter. / 
It's Peter. 

Развијаое једнпсуавних 
драмских вещуина. 

Драмска игра: рад у 
парпвима. 

Именпваое предмеуа 
(играшке, щкплски 
прибпр и сл.) 
Разумеваое 
једнпсуавних пиуаоа и 
даваое крауких 
пдгпвпра. 

What's this? 
What's this in the 
bag? 
A paintbrush. 
It's a doll / a toy 
plane / a ruler. 
Is it a/an...? Yes. / 
No. 
Is this your book? 
Are these your 
crayons? Yes. / No. 

Развијаое сппспбнпсуи 
упшаваоа пспбина предмеуа, 
ппвезиваое и памћеое. 

Цруаое и бпјеое предмеуа 
пп дауим упуусувима. 
Ппвезиваое уашака и линија 
да се дпбије слика. 

Реагпваое на задауе 
ппдсуицаје. 
Пписиваое предмеуа 
ппмпћу бпје. 

say; draw; touch; 
point to. 
Colour the door 
yellow. 
colours: red, blue, 
green... 
Is it red? Yes. / No. 
What colour is...? 
It's blue. /The 
crayon is blue. 

Разликпваое бпја. Фпшаваое 
разлика између предмеуа на 
пснпву велишине. 
Развијаое мащуе. 

Дидакуишке игре и песме 
везане за бпје. 
Цруаое и бпјеое предмеуа. 
Груписаое предмеуа пп 
бпји. 

Пписиваое предмеуа 
на пснпву велишине. 
Пписиваое предмеуа 
ппмпћу бпје и 
велишине. 

The ball is small. 
Is it big / small? 
Yes./ No. 
My bag is big and 
black. 

Закљушиваое на пснпву дауих 
инфпрмација. 
Развијаое мпупришких 
вещуина. 
Рещаваое прпблема. 

Цруаое и исецаое 
предмеуа. Прпналажеое 
скривених предмеуа 
ппсуављаоем крауких 
пиуаоа. 
Прављеое ппсуера. 

Именпваое делпва Where's...? It's... Фуврђиваое пплпжаја Разгпвпр п пплпжају 
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намещуаја и 
прпсуприја. 
Пписиваое пплпжаја и 
месуа предмеуа. 

On the wall. / In the 
bag. / Under the 
chair. 
The table's in the 
kitchen. 
House vocabulary: 
bed, fridge, 
bathroom, sitting 
room... 

предмеуа. 
Разумеваое кпнцепуа 
у, на, исппд. 
Иденуификпваое пплпжаја на 
пснпву пписа. 
Рещаваое прпблема. 

предмеуа на слици / у 
ушипници / суану. 
Цруаое прпсуприја; 
прављеое флещ каруи. 
Задаваое прпблема. 

Казиваое брпјева. 
Уражеое и даваое 
пбавещуеоа п узрасуу. 

numbers (1 - 10) 
count to... 
What number is 
this? It's... 
Number four is 
green. 
How old are you? 
I'm seven. 

Разликпваое брпјева. 
Запамћиваое редпследа 
брпјева у низу и у кпнуексуу. 
Аспцијације везане за бпје и 
брпјеве. 

Дидакуишке игре и песме 
везане за брпјеве. 
Писаое брпјева пп налпгу 
(1, 2, 3...). 
Слущаое и мемприсаое 
песама. 

Изражаваое 
ппседпваоа ппмпћу 
глагпла хаве гпу (хаве). 

Have you got a / 
an...? / (Do you 
have a / an...?) 
Yes. / No. 
Who's got a / an...? 
/ 
(Who has a / an...?) 
I've got / (I have) a 
computer. 
He / She's got / (He 
/ She has) a bicycle. 

Ппвезиваое. Игра ппгађаоа 
ппсуављаоем "да / не" 
пиуаоа. 

Именпваое делпва 
уела. 
Изражаваое 
припадаоа. 

Put your finger on 
your nose. 
Touch your eye. 
I've got two feet. 
Rover's ears are 
big. 
Body language: 
head, hair, eye, ear, 
mouth, hand, foot / 
feet 

Фпшаваое и ппвезиваое. Цруаое и бпјеое. 
Прављеое флещ каруи. 

Именпваое и 
пписиваое шланпва 
ппрпдице. 

Here's my mother. 
Who's this? It's my 
dad. 
My mum's got a 
small nose. 
My sister's eyes are 
blue. 
She's got blue eyes. 
My brother is tall. 
tall / short; thin / 

Развијаое псећаоа 
припаднпсуи. 
Фпшаваое пспбина. 
Фпшаваое разлика и слишнпсуи. 
Развијаое вещуине ппвезиваоа 
на пснпву делимишнп дауих 
ппдауака. 

Цруаое шланпва ппрпдице. 
Прављеое ппрпдишнпг 
суабла. 
Ппсуупаое пп даупм 
задауку. 
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fat 

Именпваое и 
пписиваое кућних 
љубимаца / 
живпуиоа. 

The puppy's tail is 
short. 
It's got / ( It has) 
four legs and big 
ears. 

   Цруаое пмиљених 
живпуиоа. 
Рещаваое загпнеуки 
ппсуављаоем крауких 
пиуаоа. 

Изражаваое 
дппадаоа / 
недппадаоа. 

Do you like...? 
Yes. / No. 
I like... / I don't 
like... 

Изражаваое индивидуалнпсуи 
и лишнпг суава. 

Пппуоаваое уабела за 
изражаваое дппадаоа / 
недппадаоа. Драмауизација 
дијалпга. 

Изражаваое 
сппспбнпсуи / 
несппспбнпсуи 

Can the frog swim / 
fly? 
Yes. / No. 
What can you do? I 
can... 

Закљушиваое. Пппуоаваое уабела за 
изражаваое сппспбнпсуи. 

Уражеое и даваое 
дпзвпле 

Can I go out? * 
Yes. / No, you can't. 

Разумеваое и усвајаое нпрми 
ппнащаоа у свакпдневним 
сиууацијама. 

Симулација сиууација. 
Драмауизација дијалпга. 

Шесуиуаое и 
изражаваое лепих 
жеља. 

Happy birthday! 
Happy New Year! 
Let's count the 
candles on the 
cake! 

Фсвајаое нпрми леппг 
ппнащаоа и уважаваоа других. 

Рад на групнпм прпјекуу. 
Фкращаваое ушипнице. 
Прављеое шесуиуки и 
ппклпна. 
Слущаое и мемприсаое 
песама. 

Именпваое пснпвних 
намирница. 
Уражеое хране. 
Захваљиваое. 

Can I have an apple 
/ a glass of water, 
please? 
Yes, of course. Here 
you are. 
Thank you. 
What's on your 
shopping list? 
Food vocabulary: 
milk, bread, egg... 

Развијаое мпупришких 
вещуина. 

Цруаое, бпјеое и исецаое 
намирница. 
Цруаое пп даупм упуусуву. 
Прављеое лисуе за 
куппвину. 

Ппдсуицаое на 
заједнишку акцију. 

Let's sing! 
Let's play! 

Развијаое кппперауивнпсуи и 
ппуребе за уимским радпм. 
Развијаое иницијауиве. 

   

* Colloquially CAN is used more than MAY. 
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Језик кпмуникације на шасу 

 Hello/Hi. Good morning/ afternoon. Good night. 

 Good bye / Bye, Ms..., See you tomorrow. 

 Stand up everyone. Sit down, please. Who's absent / missing today? 

 What do you say when you are late? 

 Sorry. I'm sorry I'm late. 

 Let's start now. Has everybody got a book? Take out your work books. Open your books, please. Look 
at the picture on page... Page... Close your books/notebooks, please. 

 Go to the board. Come out to the board, please. Stand up! Turn around! Touch your nose! Point to 
the ... Count the .../ Count to.../ Count from ... to... 

 Draw a/an... Colour the (apple)... red. 

 Is everything clear? Are you ready? Ready? Have you finished? 

 Hands up/down. 

 Listen carefully. Say it after me. Say that again, please. Watch my lips/my mouth. 

 Will you repeat it, please. 

 Close the door/window. Will you open the window, please. 

 Come here. Go back to your place. Hurry up! Quick! 

 Right. Good. Very good. Fine. That's better/much better now. That's not bad. Well done. 

 Let's sing a song! Do you want to sing now? Once again, all together. Let's play a game! 

 Don't do that! Be quiet, please! Quiet, please. Silence, please! Stop talking! Stop now! You are very 
noisy today. 

 Can I have...? 

 Have you got a/an...? 

 Get into lines! Get into groups of four. Make groups of four, please. 

 In pairs, please. Get into pairs. Work in twos. Work with your neighbour/partner. 

 Have you got a partner? Who's your partner? Your turn now. 

 Where is...? 

 Do you like...? Who likes...? 

 Here you are. Thank you./ Thanks. 

 Can I go out, please? 

 What have you learnt? What can you say? What can you do? 

 That's all for today, thank you. We'll finish this next time. Finish this off at home. 

 See you on... Have a nice weekend. 
 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Кпмуникауивна насуава смаура језик средсувпм кпмуникације. Примена пвпг присуупа у насуави сураних 
језика заснива се на насупјаоима да се дпследнп спрпведе и примеоују следећи суавпви: 

- циљни језик уппуребљава се у ушипници у дпбрп псмищљеним кпнуексуима пд инуереса за ушенике; 
- гпвпр насуавника прилагпђен је узрасуу и знаоима ушеника; 
- ушеници у ппшеуку већинпм слущају и реагују, а уек ппупм, ппшиоу и да гпвпре; 
- језишка грађа је кумулауивна и надпвезује се на већ пбрађену; 
- биунп је знашеое језишке ппруке, а не грамауишка прецизнпсу исказа; 
- знаоа ушеника мере се јаснп пдређеним релативним криуеријумима уашнпсуи и зауп узпр није 
извпрни гпвпрник; 
- са циљем да унапреди квалиуеу и квануиуеу језишкпг мауеријала, насуава се заснива и на спцијалнпј 
инуеракцији (рад у ушипници спрпвпди се пууем групнпг или индивидуалнпг рещаваоа прпблема, 
ппурагпм за инфпрмацијама и маое или вище слпженим задацима са јаснп пдређеним кпнуексупм, 
ппсуупкпм и циљем). 
 
Кпмуникауивнп-инуеракуивни присууп у насуави сураних језика укљушује и следеће: 
- усвајаое језишкпг садржаја крпз циљанп и псмищљенп ушесувпваое у друщувенпм шину; 
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- ппимаое насуавнпг прпграма кап динамишне, заједнишки припремљене и прилагпђене лисуе задауака 
и акуивнпсуи; 
- насуавник је уу да пмпгући присууп и прихвауаое нпвих идеја; 
- ушеници се уреуирају кап пдгпвпрни, креауивни, акуивни ушесници у друщувенпм шину; 
- учбеници ппсуају извпри акуивнпсуи; 
- ушипница ппсуаје прпсупр кпји је мпгуће прилагпђавауи ппуребама насуаве из дана у дан; 
- рад на прпјекуу кап задауку кпји псуварује кпрелацију са другим предмеуима и ппдсуише ушенике на 
суудипзни и исураживашки рад. 
 
Уехнике (активнпсти) 
- Слущаое и реагпваое на кпманде насуавника или са аудип записа (углавнпм физишке акуивнпсуи: 
усуани, седи, хпдај, скпши, играј, али и акуивнпсуи у вези са радпм у ушипници: цруај, сеци, бпји, 
пувпри/заувпри свеску, иуд.); 
- Рад у парпвима, малим и великим групама (мини-дијалпзи, игра пп улпгама иуд.); 
- Мануалне акуивнпсуи (сецкаое, бпјеое, прављеое предмеуа пд глинампла или сланпг уесуа; израда 
ппсуера за ушипницу или рпдиуеље и сл.); 
- Вежбе слущаоа (према упуусувима насуавника или са ураке ппвезауи ппјмпве у вежбанки, дпдауи 
делпве слике кпји недпсуају, и сл.); 
- Игре; 
- Певаое у групи; 
- Класираое и уппређиваое (пп кплишини, пблику, бпји, гпдищоим дпбима, вплим/не вплим, 
кпмпарације...); 
- Ппгађаое предмеуа или лица; 
- Рещаваое "уекућих прпблема" у разреду, уј. дпгпвпри и мини-прпјекуи; 
- Игра пп улпгама (симулација); 
- Цруаое пп дикуауу; 
- "Превпђеое" исказа у гесу и гесуа у исказ; 
- Ппвезиваое звушнпг мауеријала са илусурацијпм; 
- Заједнишкп прављеое илусурпваних мауеријала (албум фпупграфија пдељеоа, план недељних 
акуивнпсуи). 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ЕНГЛЕСКПГ ЈЕЗИКА Ф ПРВПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 

 
1. Ја и мпји другпви 
 
 
2. Щкпла 
 
 
3. Мпја ппрпдица 

 
 
4. Празници 
 
 
5. Мпј дпм 
 
 
6. Храна 

 
 
7. Пдећа и делпви уела 
 
 
8. Пкружеое 
 
 
9. Псуалп 

Ф 1. разреду и 1. циклусу, насуава суранпг језика пре свега има 
за циљ да ушеницима приближи идеју п ппсупјаоу других језика 
кап средсуава кпмуникације и да у оима развије ппзиуивна 
псећаоа према језику кпји уше (узв. сензитивизација на суране 
језике), уз развпј пснпва кпмуникативне кпмпетенције на упм 
језику. 

 

Циљ насуаве суранпг језика на млађем щкплскпм узрасуу је да 
псппспби ушеника да на суранпм језику кпмуницира на 
пснпвнпм нивпу у усменпм пблику п уемама из оегпвпг 
пкружеоа. Ф исуп време, насуава сураних језика уреба да: 

- приближи ушеницима идеју п ппсупјаоу других језика кап 
средсуава кпмуникације; 

- развије ппзиуивна псећаоа према језику кпји уши;  

- ппдсуакне ппуребу за ушеоем суранпг језика; 

- ппдсуакне развијаое свесуи п сппсувенпм напредпваоу ради 
јашаоа мпуивације за ушеое језика; 

- плакща разумеваое других и разлишиуих  кулуура и урадиција; 

- суимулище мащуу, креауивнпсу и радпзналпсу; 

Разумеваое гпвпра 
Фшеник уреба да: 
- разликује језик кпји уши пд других језика; 
- преппзнаје гласпве (ппсебнп пне кпјих нема у мауероем 
језику) у гпвпрнпм ланцу, акценау, риуам и  инупнацију; 
- разуме вербални садржај уз ппмпћ пблика невербалне 
кпмуникације; 
- разуме крауке дијалпге, прише и песме п ппзнауим уемама, кпје 
шује уживп или са аудип-визуелних записа; 
- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на крауке усмене 
ппруке у вези са лишним искусувпм и са акуивнпсуима на шасу 
(ппзив на игру,заппвесу, упуусувп, иуд.); 
- развија сппспбнпсу и навику слущаоа са разумеваоем. 
 
 
Усменп изражаваое 
 
Фшеник уреба да: 
- разгпвеунп изгпвара гласпве, наушене реши и изразе, акценуује 
реши, ппщуује риуам и инупнацију; 
- даје пснпвне инфпрмације п себи и свпм пкружеоу, 
сампсуалнп и уз насуавникпву ппмпћ; 
- пписује крауким и једнпсуавним језишким сурукуурама себе и 
друге у ппзнауим сиууацијама; 
- именује сувари из неппсреднпг пкружеоа у вези са уемама кпје 
се пбрађују; 
- репрпдукује, сам или у групи, крауке рециуације и брпјалице и 
пева ппзнауе песмице. 
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Интеракција 
 
Фшеник уреба да: 
- реагује вербалнп и невербалнп на упуусува и ппсуављена 
пиуаоа п ппзнауим уемама; 
- ппсуавља једнпсуавна пиуаоа; 
- изражава дппадаое и недппадаое; 
- ушесувује у игри и кпмуникацији на шасу (у пару, у групи,иуд.). 
 
Знаоа п језику 
 
Фшеник уреба да: 
- преппзнаје щуа је нпвп наушип; 
- преппзнаје, на елеменуарнпм нивпу, гласпвну сурукууру 
језикакпји уши и упшава разлику у пднпсу на мауерои језик; 
- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне 
сиууације (нпр. фпрме ушуивпсуи); 
- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у 
језишким акуивнпсуима. 
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МАУЕМАУИКА 

Циљ и задаци 
Садржаји 
прпграма 

Фпнд 
Време 
реал. 

наст. метпде Наст. средства 
Наст. 
пблици 

Активнпст 
ушеника 

Праћеое и 
пцеоиваое 

Циљ наставе математике у пснпвнпј 
щкпли јесте: да ушеници усвпје 
елеменуарна мауемауишка знаоа кпја су 
ппуребна за схвауаое ппјава и 
зависнпсуи у живпуу и друщуву; да 
псппспби ушенике за примену усвпјених 
мауемауишких знаоа у рещаваоу 
разнпврснихзадауака из живпуне праксе, 
за успещнп насуављаое мауемауишкпг 
пбразпваоа иза самппбразпваое; кап ии 
да дппринпсе развијаоу менуалних 
сппспбнпсуи, фпрмираоеу наушнпг 
ппгледа на свеу ии свесуранпм развиуку 
лишнпсуи ушеника. 
Задаци наставе математике јесу: 
-да ушеници суишу знаоа неппхпдна за 
разумеваое квануиуауивних и 
прпсупрних пднпса и закпниупсуи у 
разним ппјавама у прирпди, друщуву и 
свакпдневнпм живпуу; 
-да ушеници суишу пснпвну мауемауижку 
кулууру ппуребну за пукриваое улге и 
примене мауемауике у разлишиуим 
ппдрушјима шпвекпве делаунпсуи 
(мауемауишкп мпделпваое), за успещнп 
насуављаое пбразпваоа и укљушиваое у 
рад; 
-да развијају уш. сппспбнпсу ппсмаураоа, 
ппажаоа и лпгишкпг, криуишкпг, 
суваралашкпг и апсуракунпг мищљеоа; 
-да развијају кулуурне, радне,еуишке, 
есуеуске навике ушеника; 

I Предмеуи 
у прпсупру 
и пднпси 
међу оима 
 
 
 
II Линија и 
пбласу 
 
 
 
III 
Класифика-
ција 
предмеуа 
према 
свпјсувима 
 
 
IV 
Прирпдни 
брпјеви дп 
100 
 
 
V 
Мереое и 
мере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX- VI 
 
 
 
 
 
 

инуеграуивнп 
ушеое 
пракуишнп 
смисапнп 
ушеое 
амбијенуалнп 
дивергенунп 
ушеое 
инуеракуивнп 
(кпперауивнп) 
ушеое 
смисленп 
рецепуерскп 
ушеое 
ушеое пууем 
пукрића и 
рещаваое 
прпблема 
амбијенуалнп 
ушеое 
игра 
меупда 
писмених и 
графишких 
радпва  
демпнсурауивна 
илусурауивна 

апликације 
слике 
предмеуи из 
пкружеоа 
мпдели 
прибпр за 
цруаое 
мауеријал за 
цруаое и 
пбликпваое 
дидакуишке 
игре 
играшке 
друщувене 
игре 
припремљени 
задаци 
насуавни лису 
уxбеници 
збирке 
аудипвизуелна 
средсува 
(дп,грф,видеп, 
кф) 
пбјекуи у 
прирпди 

групни пблик 
рада,рад  у 
парпвима, 
индивидуални, 
прпблемска 
насуава 

ппсмаураое 

упшаваое 

именпваое 

преппзнаваое 

кпмуницираое 

репрпдукција 

мемприсаое 

ппвезиваое 

разликпваое 

груписаое 

писаое 

шиуаое 

цруаое 

израда мпдела 

брпјаое 

срећиваое пп 

редпследу 

сабираое 

пдузимаое 

рашунаое 

напамеу 

-Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 
 
-Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
 
-испиуиваое 
 
-уесупви 
 
-прпдукуи 
ушенишких 
акуивнпсуи 
 
-белещке 
  
-разгпвпри 
 
-задпвпљсува  
ушеника 
 
-креауивнпсу 
и ангажпваое 
у 
акуивнпсуима 
 
-праћеое 
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-да уш. усвпје пснпвне шинипце п 
скуппвима, релацијама и 
прсликаваоима; 
-да уш. савладају пснпвне пперације с 
прирпдним, целим, раципналним и реал 
бр. 
-да псппспби уш. за прецизнпсу у мереоу, 
цруаоу и гепмеур. кпнсурукцијама 
-да изграћују ппзиуивне пспбине 
ушеникпве лишнпсуи, кап щуп су; 
исуинпљубивпсу, уппрнпсу, 
сисуемауишнпсу, уреднпсу, уашнпсу, 
пдгпвпрнпсу, смисап за сампсуални рад; 
-да инуерпреуацијпм мауемауишких 
садржаја и уппзнаваоем пснпвних 
мауемауишких меупда дппринесе 
фпрмираоу правилнпг ппгледа на свеу и 
свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника; 
-да ушеници суишу навику и пбушавају се у 
кприщћеоу разнпврсних извпра знаоа.   
Пперативни задаци: Фшеници треба да: 
-преппзнају, разликују и исправнп 
именујпблике предмеуа, ппврщи и 
линија 
-ппсмаураоем ицруаоем уппзнају уашку 
и дуж и суекну умещнпсу у рук. леоирп 
-на једнпсуавним примерима уишавају 
пднпсе између пред. пп пблику,бпји,вел. 
-пдређују пплпжај предмеуа према себи 
и предмеуа према предмеуу 
-упшавају примере скуппва,припадаое 
елеменуа скупу и кприсуа реши скуп и 
елемену 
-савладају сабираое и пдузимаое дп 
100(без прел. дес.), разумеју ппсуупке на 
кпјима се заснивају пве пперације, схвауе 

пукриваое 

релација 

рещаваое 

прпблема 

примена знака 

анализа 

синуеза 

сампсуалнп 

сасуављаое 

задауака 

 

щкплскпг  и 
дпмаћег рада 
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ппјам 0,уппзнају знаке и уермине саб и 
пдуз,науше да кприсуе знаке’ зе упликп 
већи’ и ‘за упликп маои’ 
-уппзнају кпмууауивнпсу и 
аспцијауивнису сабираоа 
-савладају уаблицу сабираоа и усвпје 
уехнику усменпг сабираоа јед. брпјева 
-пдређују неппзнауи брпј у једнакпсуима 
искљушивп пууем ппгађаоа 
-успещнп рещавају уексууалне задазке у 
пквиру сабираоа и пдузимаоа дп 100(с 
једнпм или две пперације,ппмпћу 
сасуављаоа израза,кап и пбраунп) 
упптнају меуар, динар и пару. 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе математике у пснпвнпј щкпли јесуе: да ушеници усвпје елеменуарна мауемауишка знаоа 
кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и зависнпсуи у живпуу и друщуву; да псппспби ушенике за примену 
усвпјених мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака из живпуне праксе, за успещнп 
насуављаое мауемауишкпг пбразпваоа и за самппбразпваое; кап и да дппринпсе развијаоу менуалних 
сппспбнпсуи, фпрмираоу наушнпг ппгледа на свеу и свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника. 

Задаци наставе математике јесу: 

- да ушеници суишу знаоа неппхпдна за разумеваое квануиуауивних и прпсупрних пднпса и закпниупсуи 
у разним ппјавама у прирпди, друщуву и свакпдневнпм живпуу; 

- да ушеници суишу пснпвну мауемауишку кулууру ппуребну за пукриваое улпге и примене мауемауике у 
разлишиуим ппдрушјима шпвекпве делаунпсуи (мауемауишкп мпделпваое), за успещнп насуављаое 
пбразпваоа и укљушиваое у рад; 

- да развија ушеникпву сппспбнпсу ппсмаураоа, ппажаоа и лпгишкпг, криуишкпг, суваралашкпг и 
апсуракунпг мищљеоа; 

- да развија кулуурне, радне, еуишке и есуеуске навике ушеника, кап и мауемауишку радпзналпсу у 
ппсмаураоу и изушаваоу прирпдних ппјава; 

- да ушеници суишу сппспбнпсу изражаваоа мауемауишким језикпм, јаснпсу и прецизнпсу изражаваоа у 
писменпм и усменпм пблику; 

- да ушеници усвпје пснпвне шиоенице п скуппвима, релацијама и пресликаваоима; 

- да ушеници савладају пснпвне пперације с прирпдним, целим, раципналним и реалним брпјевима, кап 
и пснпвне закпне уих пперација; 

- да ушеници уппзнају најважније равне и прпсупрне гепмеуријске фигуре и оихпве узајамне пднпсе; 

- да псппспби ушенике за прецизнпсу у мереоу, цруаоу и гепмеуријским кпнсурукцијама; 

- да ушеницима пмпгући разумеваое пдгпварајућих садржаја прирпдних наука и дппринесе раднпм и 
пплиуехнишкпм васпиуаоу и пбразпваоу; 

- да изграђује ппзиуивне пспбине ушеникпве лишнпсуи, кап щуп су: исуинпљубивпсу, уппрнпсу, 
сисуемауишнпсу, уреднпсу, уашнпсу, пдгпвпрнпсу, смисап за сампсуални рад; 

- да инуерпреуацијпм мауемауишких садржаја и уппзнаваоем пснпвних мауемауишких меупда дппринесе 
фпрмираоу правилнпг ппгледа на свеу и свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника; 

- да ушеници суишу навику и пбушавају се у кприщћеоу разнпврсних извпра знаоа. 

Први разред 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- преппзнају, разликују и исправнп именују пблике предмеуа, ппврщи и линија; 

- ппсмаураоем и цруаоем уппзнају уашку и дуж и суекну умещнпсу у рукпваоу леоирпм; 

- на једнпсуавнијим, кпнкреуним примерима из свпје пкплине упшавају пднпсе између предмеуа пп 
пблику, бпји и велишини; 

- успещнп пдређују пплпжај предмеуа према себи и предмеуа према предмеуу; 
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- упшавају разне примере скуппва, припадаое елеменауа скупу и кприсуе реши: "скуп" и "елемену", 
усвајајући знашеое везиваоем за примере из прирпднпг пкружеоа деуеуа; 

- науше да брпје, шиуају, записују и уппређују брпјеве дп 100, кап и да исправнп уппуребљавају знаке 
једнакпсуи и неједнакпсуи; 

- савладају сабираое и пдузимаое дп 100 (без прелаза прекп десеуице), разумеју ппсуупке на кпјима се 
заснивају пве пперације, схвауе ппјам нуле и упшавају оенп свпјсувп у сабираоу и пдузимаоу, уппзнају 
уермине и знаке сабираоа и пдузимаоа; науше да правилнп кприсуе изразе "за упликп већи" и "за 
упликп маои"; 

- уппзнају (на примерима) кпмууауивнпсу и аспцијауивнпсу сабираоа (без уппуребе пвих назива); 

- савладају уаблицу сабираоа и да дп нивпа ауупмауизације усвпје уехнику усменпг сабираоа 
једнпцифрених брпјева и пдгпварајуће слушајеве пдузимаоа; 

- пдређују неппзнауи брпј у пдгпварајућим једнакпсуима искљушивп пууем "ппгађаоа"; 

- успещнп рещавају уексууалне задауке (с једнпм и две пперације) у пквиру сабираоа и пдузимаоа дп 
100 (ппмпћу сасуављаоа израза, кап и пбраунп, да на пснпву даупг израза умеју да сасуављају 
пдгпварајуће задауке); 

- уппзнају меуар, динар и пару. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Предмети у прпстпру и пднпси међу оима 

Ппсмаураое предмеуа: пплпжај и велишина предмеуа. Релације међу предмеуима: већи, маои; левп, 
деснп; испред, иза: исппд, изнад; гпре, дпле, иуд. 

Предмеуи пблика круга, правпугапника и квадрауа. 

Линија и пбласт 

Крива и права линија. Заувпрена и пувпрена линија. Фнууращопсу и сппљащопсу, реши у, на и ван. 
Спајаое уашака правим и кривим линијама. Дуж. Фппуреба леоира. 

Класификација предмета према свпјствима 

Фппређиваое предмеуа пп дужини и бпји. 

Прирпдни брпјеви дп 100 

(Десетица, брпјеви 11-20, брпјеви 21-100) 

Ппис скупа навпђеоем шланпва или свпјсува. Шлан скупа. Приказиваое скуппва. Брпјаое унапред и 
уназад и са прескпкпм. Скуппви са разлишиуим и скуппви са исуим брпјем елеменауа. 

Цифре, писаое и шиуаое брпјева. Приказиваое брпјева ппмпћу уашака на брпјевнпј правпј. 
Фппређиваое брпјева. Знаци: <, >, =. Редни брпјеви. 

Сабираое и пдузимаое прирпдних брпјева: у првпј десеуици, у пквиру 20 (са прелазпм прекп десеуице) 
и пд 20 дп 100 (без прелаза прекп десеуице); знаци + и -; реши: сабирак, збир, умаоеник, умаоилац, 
разлика, већи за, маои за. Свпјсува сабираоа. Нула кап сабирак и резулуау пдузимаоа. 

Пдређиваое неппзнаупг брпја у најпрпсуијим једнакпсуима у вези са сабираоем и пдузимаоем 
ппгађаоем. 

Прпсуији задаци с применпм сабираоа и пдузимаоа. 
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Мереое и мере 

Динар и пара. Меуар. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Збпг лакщег планираоа насуаве даје се пријенуаципни предлпг шаспва пп уемама пп мпделу (укупнп 
шаспва за уему; шаспва за пбраду, шаспва за ппнављаое и увежбаваое) 

Први разред 

Предмеуи у прпсупру и пднпси међу оима (10; 4 + 6) 

Линија и пбласу (14; 5 + 9) 

Класификација предмеуа према свпјсувима (6; 2 + 4) 

Прирпдни брпјеви дп 100 (144; 57 + 87) 

Мереое и мере (6; 2 + 4) 

Главна пдлика прпграма мауемауике за млађе разреде јесуе щуп су акценупвани ппажајни ппјмпви, кпји 
се суварају крпз дпбрп планирану акуивнпсу. 

Скуппви. - Елеменуарни скуппвни ппјмпви у И разреду схвауају се кап дидакуишки мауеријал (а не кап 
лпгишкп-ппјмпвна пснпва) за насуаву п брпјевима. Фпрмираое пвих ппјмпва заснива се на игри и 
пракуишнпј акуивнпсуи ушеника (прекп кпнкреуних примера). 

Издвајаоем група пбјекауа, кпји се ппсмаурају кап сампсуалне целине, плански се сисуемауизује 
дидакуишки мауеријал. Да би именпваое пваквих разнпврсних целина и оихпвих пбјекауа билп 
једнппбразније и да би се уиме ппдсуицала апсуракција, предвиђа се акуивна уппуреба реши скуп и 
елеменау, без ппкущаја да се идеја скупа ушини експлициунпм. При издвајаоу скуппва впди се рашуна п 
упме да је на неки деуеуу дпсуупан нашин јасан кљуш пп кпјем је изврщенп издвајаое и уаме у оегпвпј 
свесуи ппупунп пдређена реализација припаднпсуи. 

Дијаграмске слике уреба кприсуиуи и у предсуављаоу линија. На ппдесан визуелан нашин или крпз 
пригпдан језик уреба исуицауи свпјсува релације, захуевајући при упме да их ушеници и сами упшавају, 
исправнп предсуављају и у упм смислу са оима акуивнп раде. При упме је излищнп преранп 
инсисуираое на уерминима кпји изражавају свпјсува релација, кап и на пдређиваоу ппјмпва пууем 
дефиниција. 

Брпјеви. - Прпграм мауемауике у разреднпј насуави предвиђа да ушеници ппсуупнп уппзнају брпјеве 
прирпднпг низа и брпј нулу какп би на крају IV разреда у ппупунпсуи савладали сисуем прирпдних 
брпјева и оегпва свпјсува. 

Издвајаоем, пп прирпди елеменауа и оихпвпм расппреду, разлишиуих кплекција пбјекауа врщи се 
пребрпјаваое (пслпоенп на сппспбнпсу деуеуа да механишки ређа имена брпјева фиксираним редпм) и 
записиваое брпјева цифрама (дп 10). Уиме се уши "ариумеуишка азбука" и исуише независнпсу брпја пд 
прирпде елеменауа кпји се брпје и оихпвпг расппреда. 

При брпјаоу ушеници уппзнају идеју пресликаваоа; узасуппнп брпјаое навпди их на пукриваое 
закпниупсуи фпрмираоа низа прирпдних брпјева. Већ приликпм изушаваоа брпјева прве десеуице 
пукрива се какп се фпрмира сваки брпј. 

Пперације с брпјевима, у духу пвпг прпграма, уреба схвауиуи пп следећем плану: издвајауи ппгпдне 
прирпдне и дидакуишки припремљене сиууације кпје дају знашеое пперацијама и брпјевима уз 
исуицаое непрпменљивпсуи резулуауа. 
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Ф вези са ппшеуним блпкпвима брпјева (I и II разред) уреба имауи у виду некпликп меупдплпщких и 
меупдишких наппмена. На упм нивпу брпјеви се везују за реалне групе пбјекауа за кпје се везују и реши 
из прирпднпг језика (суадп, јауп, гпмила иуд.), а паралелнп се асимилује знашеое универзалније реши 
"скуп" и релацијскпг пднпса "шлан скупа". Излагаое уе уеме разбија се на дидакуишке блпкпве. Брпјеви у 
пквиру блпка дп 10 пищу се једнпм цифрпм (псим 10). Уу су знашајне вежбе руке за правилнп писаое уих 
симбпла. Пвде се увпде и псмищљавају пперације сабираоа и пдузимаоа, кап и релацијски знакпви =, 
>, <. Из педагпщких разлпга у ппшеуку се преппрушује блпк брпјева дп 5, кпји се збирпвима са 
кпмппненуама дп 5 и вреднпсуима прекп 5 щири на брпјеве 6 дп 10. Вреднпсу збирпва у упм најмаоем 
блпку пдмах се види, па је акценау на вежбама правилнпг записиваоа израза и релација кпје се уу 
јављају. Блпк брпјева дп 20 је прирпдна целина заувпрена за збирпве једнпцифрених брпјева. Акценау 
се суавља на меупду прелаза прекп 10 при сабираоу и пдузимаоу, а циљ је сппнуанп запамћиваое 
уаблица сабираоа и пдузимаоа. 

Блпк брпјева дп 100 фпрмира се кап збирпви десеуица и јединица. Ппсле пбраде пперација сабираоа и 
пдузимаоа, увпде се пперације мнпжеоа и дељеоа. Пвај блпк је уакпђе прирпдна целина заувпрена за 
мнпжеое једнпцифрених брпјева. Закпни размене шинилаца, мнпжеоа збира и разлике брпјем, 
ууемељују се и кприсуе за изградоу уаблице мнпжеоа с циљем оенпг сппнуанпг запамћиваоа. 

Прпграм предвиђа првп уппзнаваое свпјсуава пперација, а зауим, на упј пснпви, пбјащоаваое нашина 
рашунаоа. Уиме се ппвећава ефикаснпсу насуаве и ушеницима знаунп плакщава усвајаое уаблица 
сабираоа и мнпжеоа, кап и фпрмираое других рашунских умеоа. Исуп уакп, благпвременп изушаваое 
свпјсуава пперација и веза између оих ппдиже уепријски нивп целпг рада из мауемауике и ппупуније 
пукрива смисап пперације. Фсвајаое свакпг свпјсува пперације прплази крпз некпликп еуапа: припремна 
вежбаоа, пдгпварајуће пперације на пдабраним примерима, фпрмулисаое свпјсува, примена свпјсува у 
пдређиваоу вреднпсуи израза и нашину рашунаоа, запис свпјсува ппмпћу слпва. Ппсебнп је важнп да се 
ууврди какп прпмене кпмппненауа рашунских пперација ууишу на резулуау; кап и да се укаже на знашај 
пвих шиоеница у пракуишнпм рашунаоу. Уакп, на пример, није дпвпљнп да ушеници самп знају да 
прпизвпд двају брпјева не меоа вреднпсу акп се један пд оих ппмнпжи неким брпјем, а други ппдели 
уам исуим брпјем, већ уп уреба да умеју и да примене на кпнкреуним примерима. 

Ф I и II разреду пперације се врще усменп, уз записиваое пдгпварајућих израза и једнакпсуи. 

При изушаваоу пперација уреба предвидеуи дпвпљан брпј вежбаоа шијим ће пбављаоем ушеници 
изграђивауи сигурнпсу и спреунпсу усменпг и писменпг рашунаоа. Међууим, сама уа уехника није 
дпвпљна. Уек разумеваоем щуа кпја рашунска пперација предсуавља у кпнкреуним задацима, пднпснп 
свеснп пдлушиваое а не нагађаое када кпју пперацију уреба примениуи, преувара уу уехнику у суварнп а 
не фпрмалнп знаое. 

Брпјевне изразе уреба пбрађивауи уппредп са увежбаваоем рашунских пперација. Уреба инсисуирауи на 
упме да ушеници уексууалнп записане задауке приказују брпјевним изразима и да решима исказују 
брпјевне изразе, пднпснп да их шиуају. Пваквим нашинпм пбрађиваоа брпјевних израза ушеници се 
сигурнп сналазе у редпследу рашунских пперација и лакп схвауају знашај заграда у задацима. 

Ппшеци фпрмираоа математишкпг језика. - Мауемауишки језик шине пснпвни симбпли, изрази и 
фпрмуле. Уп је језик уашан, јасан и исупвременп прецизан. 

Слпвп у свпјсуву мауемауишкпг знака ппјављује се већ у II разреду. Оиме се замеоују разни симбпли за 
записиваое неппзнаупг брпја (уашка, цруица, квадрауић), на пример при рещаваоу задауака пблика: 
"Акп замищљенпм брпју дпдамп 5, пнда дпбијемп 9. Кпји је брпј замищљен." (Превпд гласи: x + 5 = 9). 

Кпд ушеника се ппсуупнп изграђује предсуава п прпменљивпј, при шему слпвп насуупа у свпјсуву симбпла 
прпменљиве. Фшеници најпре пдређују вреднпсуи најпрпсуијих израза (пблика: а + 3, б - 4, а + б, а - б) за 
разлишиуе брпјевне вреднпсуи слпва кпја у оима фигурищу. Касније ппсуепенп уппзнају слпженије 
изразе. 

Прпграм предвиђа да се једнашине, кап специјалне фпрмуле, рещавају паралелнп са врщеоем 
пдгпварајућих рашунских пперација. Рещаваое једнашина у II разреду заснива се на ппзнаваоу 
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рашунских пперација и оихпве међуспбне ппвезанпсуи. При рещаваоу једнашина с неппзнауим 
елеменупм мнпжеоа и дељеоа уреба узимауи самп примере с целпбрпјним рещеоима. 

Једнашине пружају велике мпгућнпсуи за јпщ ппупуније сагледаваое свпјсуава рашунских пперација и 
функципналне зависнпсуи резулуауа пперације пд оених кпмппненауа. 

Када пдређени брпј задпвпљава (не задпвпљава) дауу једнашину, пнда уп ушеници уреба да исказују и 
записују решима "уашнп" ("неуашнп") или на неки други, краћи нашин. 

Присуунпсу алгебарске прппедевуике у прпграму разредне насуаве пмпгућују да се дубље и на вищем 
нивпу изушавају предвиђени мауемауишки садржаји. Другим решима, кприсуећи се елеменуима 
мауемауишкпг језика, ушеници усвајају знаоа с већим суепенпм уппщуенпсуи. 

Идеја функције. - Идеја функције прпжима све прпграмске садржаје, ппшевщи пд фпрмираоа ппјма 
брпја и пперације. Највећи знашај на пвпм плану придаје се пукриваоу идеје пресликаваоа (нпр. свакпј 
дужи, при пдређенпј јединици мереоа, пдгпвара један пдређени брпј иуд.). Изграђиваоу ппјма 
пресликаваоа ппмаже увпђеое уаблица и дијаграма. Уаблице уреба кприсуиуи ппшев с I разредпм. На 
пример, у виду уаблице прегледнп се мпже записауи рещеое задаука: "Ф двема кууијама налази се 
укупнп 8 плпвака. Кпликп плпвака мпже биуи у једнпј, а кпликп у другпј кууији?" При упме ушеници 
упшавају све пднпсе (у првпј кууији брпј плпвака ппвећава се за 1, у другпј се смаоује за 1, а укупан брпј 
плпвака у пбе кууије се не меоа). 

Ф прпцесу сисуемаускпг рада с уаблицама ушеници пвладавају самим нашинпм кприщћеоа уаблица за 
ууврђиваое пдгпварајућих зависнпсуи између ппдауака (велишина) щуп је, самп пп себи, ппсебнп важнп. 

Пукриваоу идеје функције дппринпсе и разнпврсна вежбаоа с брпјевним низпвима. На пример, мпже 
се дауи задауак: "Прпдужиуи низ 10, 15, 20... Кпји ће брпј биуи у низу на псмпм (пеунаесупм) месуу? Да 
ли је у даупм низу брпј 45 (или 44)? На кпјем ће месуу у даупм низу биуи брпј 55 (или 70)?" 

Уекстуални задаци. - Уексууални задаци кприсуе се кап садржаји разних вежбаоа, при шему ушеници у 
разним живпуним сиууацијама упшавају пдгпварајуће мауемауишке релације, и пбраунп-мауемауишке 
апсуракције примеоују у пдгпварајућим живпуним пднпсима: пни предсуављају средсувп ппвезиваоа 
насуаве мауемауике са живпупм. Ф прпцесу рещаваоа задауака ушеници изграђују пракуишна умеоа и 
навике кпје су им неппхпдне у живпуу и уппзнају нащу друщувену суварнпсу. Сам прпцес рещаваоа 
уексууалних задауака на најбпљи нашин дппринпси мауемауишкпм и ппщуем развиуку ушеника. Уреба 
насупјауи да се у прпцесу рещаваоа ппупунп искприсуе све мпгућнпсуи кпје ппсупје у задацима. 

При размаураоу сваке нпве пперације првп се увпде прпсуи задаци кпји су усмерени на пукриваое 
смисла уе пперације (задаци за пдређиваое збира, разлике, прпизвпда, кплишника), а зауим се увпде 
задаци при шијем се рещаваоу пукрива нпви смисап пперација (задаци ппвезани с ппјмпвима разлике и 
кплишника); на крају се размаурају прпсуи задаци кпји се пднпсе на пукриваое узајамних веза између 
дирекуних и пбрауних пперација (задаци за пдређиваое неппзнауе кпмппненуе). Слпжене задауке уреба 
рещавауи ппсуупнп, према оихпвпј кпмпликпванпсуи: првп задауке с две, па зауим с ури и, на крају, са 
вище пперација. 

При рещаваоу уексууалних задауака кприснп је већ у I разреду навикавауи ушенике да рещаваое 
записују у виду брпјевнпг израза, с уим щуп се изпсуавља именпваое ппдауака (уп даје мпгућнпсу да се 
према једнпм исупм изразу сасуављају задаци разлишиупг кпнкреунпг садржаја и да уакп ушеници 
увиђају да се разлишиуи задаци рещавају једнпм исупм пперацијпм). Ф II разреду рещавају се задаци са 
слпвним ппдацима, щуп јпщ вище ппмаже ушеницима да схвауе да се једнпм исупм пперацијпм мпгу 
рещиуи задаци с разлишиуим кпнкреуним садржајем. 

Фппуреба израза предвиђа се и при рещаваоу слпжених задауака. При рещаваоу задауака с преухпдним 
сасуављаоем израза пажоа се усредсређује на анализу услпва задауака и сасуављаое плана оегпвпг 
рещеоа. Ф сурукуури израза приказује цеп упк рещеоа задауака: пперације кпје уреба пбавиуи, брпјеви 
над кпјима се пбављају пперације и редпслед кпјим се изврщавају уе пперације. 

Сасуављаое израза предсуавља дпбру припрему за сасуављаое најпрпсуијих једнашина према услпву 
задаука. Ф свакпј кпнкреунпј сиууацији задауке уреба рещавауи најраципналнијим нашинпм, уз уппуребу 
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дијаграма, схема и других средсуава приказиваоа. Неппхпднп је уакпђе да ушеник преухпднп прпцеоује 
резулуау и да прпверава уашнпсу сампг резулуауа. Прпвери уреба ппсвећивауи велику пажоу; указауи 
ушеницима на оену неппхпднпсу, на разне нашине прпвераваоа и навикавауи их да сампсуалнп врще 
прпверу резулуауа. Ниједан задауак не уреба смаурауи заврщним дпк није изврщена прпвера. При 
рашунаоу, кпје се мпра пбављауи уашнп, уреба развијауи брзину, с уим да пна никада не иде на щуеуу 
уашнпсуи кпја је ипак главна. 

Гепметријски садржаји. - Пснпвна инуенција прпграма у пбласуи гепмеурије сасупји се у упме щуп се 
инсисуира и на гепмеурији пблика, кап и на гепмеурији мереоа (мереое дужи, ппврщи, уела). 
Изушаваое гепмеуријскпг градива ппвезује се с другим садржајима ппшеуне насуаве мауемауике. 
Кприсуе се гепмеуријске фигуре у прпцесу фпрмираоа ппјма брпја и пперација с брпјевима; и пбраунп, 
кприсуе се брпјеви за изушаваое свпјсува гепмеуријских фигура. На пример: кпмууауивнп свпјсувп 
мнпжеоа приказује се на правпугапнику кпји је расуављен на једнаке квадрауе, задаци п креуаоу 
илусурују се на дужима иуд. 

Фшеници најпре прппедевуишки уппзнају пблике гепмеуријских уела, щуп им је присуупашније пд 
пснпвних гепмеуријских ппјмпва. Зауим уппзнају разлишиуе најпрпсуије гепмеуријске фигуре: линије, 
уашку и дуж, а уек пнда дпбијају прве предсуаве п правпугапнику и квадрауу, углу, урпуглу, кругу, правпј 
и равни, квадру, кпцки и неким оихпвим свпјсувима. 

Кпнкреуизујући решенп, а у вези са прве ури уеме у I разреду, ваља имауи у види некпликп биуних 
каракуерисуика уих садржаја. Пплпжаји су релацијски ппјмпви, па реши кпје их пзнашавају уреба 
везивауи за пкружујућу реалнпсу или оенп сликпвнп предсуављаое. Гепмеуријски ппјмпви на пвпм 
нивпу су ппажајни. Уакп је пблик биунп свпјсувп реалнпг свеуа (укљушујући и дидакуишки мауеријал) и 
слика кпје их предсуављају. Реши линија везивауи за уела шија су прпсуираоа у правцу једне димензије 
(жице, кпнппци иуд.), фигура - у две димензије (мпдели пд папира, плпше иуд.), а уелп - у ури димензије. 

Ппшеуна насуава гепмеурије мпра биуи експерименуална, уј. најпрпсуије гепмеуријске фигуре и нека 
оихпва свпјсува уппзнају се пракуишним радпм, прекп разнпврсних мпдела фигура у упку ппсмаураоа, 
цруаоа, резаоа, пресавијаоа, мереоа, прпцеоиваоа, уппређиваоа, ппклапаоа иуд. При упме ушеници 
упшавају најбиунија и најппщуија свпјсува пдређених фигура кпја не зависе пд времена, мауеријала, бпје, 
уежине и др. Уакп ушеници суишу елеменуарне гепмеуријске предсуаве, апсурахујући небиуна кпнкреуна 
свпјсува мауеријалних сувари. 

Иакп пснпву насуаве гепмеурије у млађим разредима шине прганизпванп ппсмаураое и експеримену, 
ипак је неппхпднп да се ушеници навикавају, у складу са узрасупм, не самп да ппсмаурају и 
експерименуищу већ да и све вище расуђиваоем пукривају гепмеуријске шиоенице. 

Сисуемауски рад на развијаоу елеменуарних прпсупрних предсуава кпд ушеника у разреднпј насуави 
уреба да сувпри дпбру пснпву за щире и дубље изушаваое гепмеуријских фигура и оихпвих свпјсуава у 
суаријим разредима пснпвне щкпле. 

Мереое и мере. - За уппзнаваое меуарскпг сисуема мера уреба кприсуиуи пшигледна средсува и давауи 
ушеницима да мере предмеуе из пкплине (у ушипници, щкплскпм двприщуу, кпд куће иуд.). Исуп уакп, 
неппхпднп је и да се ушеници вежбају да прпцеоују пдпка (нпр. раздаљину између два предмеуа, масу и 
сл.), па да пп заврщенпм уаквпм мереоу ууврђују израшунаваоем кплику су грещку ушинили. 

Преувараое јединица у маое и веће јединице уреба ппказивауи и увежбавауи на примерима, али у 
задацима не уреба преуеривауи с великим брпјем разних јединица. Благпвременим увпђеоем 
меуарскпг сисуема мера пупада ппуреба да се вищеимени брпјеви издвајају у ппсебан пдељак, пднпснп 
рашунске пперације са вищеименим брпјевима уреба извпдиуи уппредп с рашунаоем с прирпдним 
брпјевима на уај нашин щуп ће се вищеимени брпјеви преуварауи у једнпимене брпјеве најнижих 
јединица. 

Ппсебну пажоу уреба пбрауиуи дпмаћим задацима. 
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Дпмаћи задаци се планирају навпђеоем уиппва задауака, при шему се впди рашуна п пбразпвнп-
васпиуним задацима пдгпварајућег градива (уеме) и мпгућнпсуима ушеника. Ф "припремама" 
(кпнспекуима) за шаспве кпнкреунп се навпде сви задаци предвиђени за дпмаћи рад. 

При сасуављаоу, пднпснп припремаоу задауака за дпмаћи рад уреба имауи у виду индивидуалне 
сппспбнпсуи ушеника (пбавезни задаци, факулуауивни задаци). 

Дпмаћи задаци имају за циљ не самп ууврђиваое и ппнављаое пређенпг градива на шасу, већ и даље 
усаврщаваое мауемауишких знаоа, умеоа и навика ушеника; супга, псим задауака сасвим аналпгних 
пнима кпји су рещавани на шасу, уреба задавауи и друге пбавезне задауке (какп би ушеници кприсуили 
коигу, исппљили свпју иницијауиву и друге сппспбнпсуи, мпбилисали свпје знаое). Наиме, месуп и 
улпга дпмаћих задауака прпизлазе из шиоенице щуп су пни сасуавни деп насуаве, пднпснп ушеоа и 
ппгпдна фпрма за акуивираое ушеника, псппспбљаваое за сампсуалан рад и ушврщћиваое знаоа. С упг 
суанпвищуа их уреба давауи, сурукуурирауи, прпверавауи и вреднпвауи. Дпмаћи задаци прпверавају се 
на разлишиуе нашине (кпје уреба варирауи): усменим испиуиваоем ппјединих ушеника (израда ппјединих 
задауака из дпмаћег рада), пууем краћег кпнурплнпг рада, планскпм кпменуарисанпм прпверпм (уз 
ангажпваое ушеника и ппвезиваоем с ппнављаоем пређенпг градива) а, пре свега, неппсредним брзим 
фрагменуарним увидпм у свеске ушеника (фрпнуалнп) при пбиласку пдељеоа у ппшеуку шаса или 
деуаљним прегледпм (ван шаса) извеснпг брпја, пп некпм плану, прикупљених свезака (уз 
кпменуарисаое упшених грещака при враћаоу свезака и исправљаое грещака пд суране ушеника). 
Дпмаће задауке уреба на пдређени нашин вреднпвауи - ппсреднп узимауи у пбзир при фпрмираоу 
пцене ушеника из мауемауике (цениуи редпвиупсу рада, правилнпсу рещеоа свих или већине задауака, 
квалиуеу рещеоа, уреднпсу). 

Пснпвни захуеви у ппгледу мауемауишких знаоа и умеоа ушеника 

Циљ и ппщуи задаци насуаве мауемауике кпнкреуизпвани су пперауивним задацима за сваки разред. 
Пплазећи пд оих и прпграмских садржаја мауемауике у пснпвнпј щкпли. Кап пснпвни захуеви ууврђују 
се следећа знаоа (шиоенице, дефиниције, правила, дпкази) и умеоа (мауемауишкп-лпгишка, раднп-
уехнишка) кпјима ушеници уреба да владају на крају свакпг ппјединпг разреда у пснпвнпј щкпли и уп на 
нивпу преппзнаваоа репрпдукције (пбавезнп), разумеваоа (већим делпм) или применпм (изузеунп), 
щуп је ппсебнп наглащенп у свакпм кпнкреунпм слушају. 

Први разред 

Знати: 

- низ брпјева пд 1 дп 100 и месуп брпја 0; 
- уаблицу сабираоа једнпцифрених брпјева и пдгпварајуће слушајеве пдузимаоа 
- мерне јединице: меуар, динар и пару. 
Фмети: 
- упшавауи разне примере скуппва; 
- шиуауи, записивауи и уппређивауи брпјеве пд 0 дп 100; 
- кприсуиуи уаблицу сабираоа једнпцифрених брпјева (дп ауупмауизма) - за сабираое и пдузимаое; 
- пдређивауи збир и разлику брпјева у пквиру 20; 
- рещавауи најпрпсуије задауке сабираоа и пдузимаоа; 
- упшавауи пплпжај предмеуа у неппсреднпј пкплини; 
- разликпвауи предмеуе пп пблику и велишини; 
- упшавауи, именпвауи и цруауи линију, уашку и дуж; 
- кприсуиуи учбеник. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ МАУЕМАУИКЕ  Ф ПРВПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Предмеуи у прпсупру и пднпси 
међу оима 

Да ушеници усвпје пблике предмеуа у прпсупру и 
пднпсе међу оима 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 прјенуищу у прпсупру кприсуећи пдреднице: гпре-дпле, изнад-исппд, напред-назад, 
испред-иза, левп-деснп            

 преппзнају, разликују и исправнп именују пблике предмеуа и ппврщи 

 на једнпсуавним и кпнкреуним примерима из свпје пкплине упшавају пднпсе између 
предмеуа кап и пплпжаје предмеуа према себи и предмеуа према предмеуу          

 да преппзнају предмеуе пблика правпугапника, квадрауа, круга и урпугла.      

Линија и пбласу Да ушеници усвпје ппјам линије, уашке и дужи, врсуе 
линија и пбласуи, правилнп кприщћеое уермина 
везаних за пбласу, да суекну умеснпсу у рукпваоу 
леоирпм 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да:     

 преппзнају праве, криве, пувпрене и заувпрене линије     

 упшавају унууращопсу и сппљащнпсу 

 правилнп кприсуе реши: у, на, ван 

 разликују и именују уашку, дуж и линију и умеју да их нацруају 

 кприсуе леоир 

 спајају уашке правим и кривим линијама 
ппреде, прпцеоују и мере дужину: супппм, кпракпм, меурпм.   
 

Класификација предмеуа према 
свпјсувима 

Да ушеници усвпје упшене пднпсе између предмеуа пп 
пблику, бпји и велишини 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 групищу предмеуе ( пбјекуе ) на пснпву некп заједнишкпг свпјсува ( дужина, висина, 
пблик, бпја, велишина ) 
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Прирпдни брпјеви дп 100 Да ушеници свпје пснпвне шиоенице п скуппвима, 
релацијама и пресликаваоима; да савладају прирпдне 
брпјеве дп 100 и пснпвне пперације са прирпдним 
брпјевима дп 100; да умеју да пдређују неппзнауи 
брпј,  рещавају прпсуије задауке са применпм 
сабираоа и пдузимаоа        

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да:     

 упшавају разне примере скуппва, припадаое елеменауа скупу и кприсуе реши „скуп“ и 
„елеменуи“           

 приказују скуппве 

 разликују скуппве са исуим и разлишиуим брпјем елеменауа  

 шиуају, пищу и уппређују брпјеве пд 0 дп 100  и уппуребљавају знаке једнакпсуи и 
неједнакпсуи    

 сабирају и пдузимају дп 100 без прелаза прекп десеуице   

 пдређују неппзнауи брпј 

 рещавају једнпсуавне и крауке уексууалне задауке кпји се свпде на сабираое и 
пдузимаое са једнпм или две пперације  

 знају уаблицу сабираоа и пдузимаоа дп нивпа ауупмауизације       
 

Мереое и мере Да псппспби ушенике за прецизнпсу у мереоу и 
цруаоу; да псппспби ушенике за рещаваое 
разнпврсних задауака из живпуне праксе 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 знају вреднпсу нпвшаница и ппсуупак плаћаоа 

 прецизнп мере и цруају 
рещавају разнпврсне задауке из живпуне праксе 
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СВЕУ ПКП НАС 
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Циљ и задаци Садржаји 
прпграма 

Фпнд Време 
реал. 

Наст. метпде Наст. средства Наст. 
пблици 

Активнпст 
ушеника 

Праћеое и 
пцеоиваое 

Циљ и задаци 
 Пснпвна сврха изушаваоа инуегрисанпг насуавнпг 
предмеуа Свет пкп нас је да усвајаоем знаоа, 
умеоа и ве{уина деца развијају, свпје сазнајне, 
физишке, спцијалне и креауивне сппспбнпсуи, а 
исупвременп сппзнају и граде суавпве и вреднпсуи 
средине у кпјпј пдрасуају кап и {ире дру{увене 
заједнице. Пукриваоем свеуа кпд деце се развијају 
сазнајне сппспбнпсуи, фпрмирају се пснпвни 
ппјмпви и ппсуепенп се граде пснпве за сисуем 
ппјмпва из пбласуи прирпде, дру{тва и културе. 
Исупвременп суишу се знаоа, умеоа и ве{уине кпје 
им пмпгућавају даље ушеое. Акуивним 
уппзнаваоем прирпдних и дру{увених ппјава и 
прпцеса ппдсуише се прирпдна радпзналпсу деце. 
Најбпљи резулуауи ппсуижу се укпликп деца 
сампсуалнп исуражују и искусувенп дплазе дп 
сазнаоа-сппзнају свеу пкп себе. Сисуемауизпваоем, 
дппуоаваоем и ресу  рукууираоем искусувених 
знаоа ушеника и оихпвим дпвпћеоем у везу са 
наушним сазнаоима, дешја знаоа се надпграћују, 
прпверавају и примеоују. Крпз инуеракуивне 
спцијалне акуивнпсуи пни уппзнају себе исппљавају 
свпју индивидуалнпсу, уважавајући разлишиупсуи 
права других, уше се какп уреба живеуи заједнп. 
Фсвајаоем елеменуарних фпрми функципналне 
писменпсуи пмпгућују се суицаое и размена 
инфпрмација, кпмуницираое у разлишиуим 
живпуним сиууацијама и суварају се мпгућнпсуи за 
даље ушеое. Примена наушнпг ппдсуише даљи развпј 
деуеуа, дппринпси сувараоу пдгпвпрнпг пднпса 
ушеника према себи и свеуу кпји га пкружује и 
пмпгућује му успе{ну инуеграцију и савремене 
упкпве живпуа. 
Пп{ти циљ инуегрисанпг насуавнпг предмеуа Свет 

 
 
I 
 Ја  и други 
 
 
 
II 
Жива и 
нежива  
Прирпда 
 
а)Жива 
прирпда 
 
б)Нежива 
прирпда 
 
в)Веза живе и 
неживе 
прирпде 
 
 
III 
Прјенуација у 
прпсупру и 
времену 
 
 
IV 
Кулуура 
живљеоа 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IX -VI  
 

 
-Паруиципауивна 
-Инуеракуивна 
-Кппперауивна 
-Радипнишарска 
-Амбијенуална 
-Сиууаципна 
-Фшеое пууем 
пукрића и ре{аваоа 
прпблема 
-Игра 
-Демпнсурауивнп - 
илусурауивна 
-експерименуална 
-исураживашка 
Инуеракуивна 
-Кппперауивна 
-Радипнишарска 
-Амбијенуална 
-Сиууаципна 
-Фшеое пууем 
пукрића и ре{аваоа 
прпблема 
-Игра 
-Демпнсурауивнп - 
илусурауивна 
-експерименуална 
-исураживашка 

 
- Слике 
- Сликпвнице 
- апликације 
- фланелпграф 
- касеуе и 
уxбеници 
- прибпр  
за цруаое, бпјеое, 
резаое 
- аудип визуелна 
средсува 
(дп,кф,гф,видеп, 
ув) 
- мпдели 
- лисуићи са 
задацима 
- играшке 
- дру{увене игре 
- пбјекуи у припди 
- предмеуи у 
пкружеоу 
-експеримену- 
мауеријал 

 
групни пблик 
рада,рад  у 
парпвима, 
индивидуални, 
уимски рад 

 
- Ппсмауараое 
- Пписиваое 
- Прпцеоиваое 
- Груписаое 
- Праћеое 
- Бележеое 
- Пракуикпваое 
- 
Експерименуиса 
- Исураживаое 
- Сакупљаое 
- Сувараое 
- Играое 
- Акуивнпсуи 
у пквиру мини 
правила  
 

 
- Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 
 
 
- Ппсмаураое 
(пп{уе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
 
- уесупви 
 
- прпдукуи 
ушенишких 
акуивнпсуи 
 
- белещке 
  
- разгпвпри 
 
- задпвпљсува  
ушеника 
 
- креауивнпсу и 
ангажпваое у 
акуивнпсуима 
 
- праћеое 
щкплскпг и 
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пкп нас јесуе да деца уппзнају себе, свпје пкружеое 
и развију сппспбнпсуи за пдгпвпран живпу у оему. 
Псуали циљеви и задаци пвпг насуавнпг предмеуа 
су; 
-развијаое пснпвних ппјмпва п неппсреднпм 
прирпднпм и дру{увенпм пкружеоу и ппвезиваое 
уих ппјмпва; 
-развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних 
свпјсуава пбјекауа, ппјава и прпцеса у пкружеоу и 
упшаваоу оихпве ппвезанпсуи 
-развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг ми{љеоа; 
-развијаое радпзналпсуи, инуереспваоа и 
сппспбнпсуи за акуивнп уппзнаваое пкружеоа; 
-псппспбљаваое за сампсуалнп ушеое и 
прпналажеое инфпрмација; 
-суицаое елеменуарне наушне писменпсуи и 
сувараое пснпве за даље ушеое; 
-развијаое екплп{ке свесуи. 
Циљеви и задаци: 
- фпрмираое елеменуарних наушних ппјмпва из 
прирпдних и друщувених наука 
- пвладаваое ппшеуним уехникама сазнајнпг 
прпцеса : ппсмаураое, упшаваое, уппређиваое, 
класификпваое, именпваое ; 
- ппдсуицаое дешијих инуереспваоа, пиуаоа, идеја 
и пдгпвара у вези са ппјавама, прпцесима и 
сиууацијама у пкружеоу у складу са оихпвим 
кпгниуивнп – развпјним сппспбнпсуима ; 
- ппдсауицаое и развијаое исураживашких 
акуивнпсуи деце ; 
- ппдсуицаое упшаваоа једнпсуавних узрпшнп – 
ппследишних веза, ппјава и прпцеса, слпбпднпг 
исказиваоа свпјих запажаоа и предвиђаоа ;  
- рещаваое једнпсуавних прпблем – сиууација крпз 
пгледе, сампсуалнп и у уиму ; 
- развијаое пдгпвпрнпг пднпса према себи и 
пкружеоу и уважаваое других. 

 
 
 

дпмаћег рада 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ насуавнпг предмеуа свеу пкп нас јесуе да ушеници уппзнају себе, свпје пкружеое и развију 
сппспбнпсуи за пдгпвпран живпу у оему.  

Задаци насуавнпг предмеуа свет пкп нас су:  

- развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних свпјсуава пбјекауа, ппјава и прпцеса у пкружеоу и 
упшаваое оихпве ппвезанпсуи;  

- развијаое пснпвних ппјмпва п неппсреднпм прирпднпм и друщувенпм пкружеоу и ппвезиваое уих 
ппјмпва;  

- развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг мищљеоа;  

- пшуваое прирпдне дешје радпзналпсуи за ппјаве у пкружеоу и ппдсуицаое инуереспваоа и 
сппспбнпсуи за уппзнаваое ппјава крпз акуивне исураживашке делаунпсуи;  

- псппспбљаваое за сампсуалнп ушеое и прпналажеое инфпрмација;  

- инуегрисаое искусувених и наушних сазнаоа у сисуем ппјмпва из пбласуи прирпде и друщува;  

- суицаое елеменуарне наушне писменпсуи и сувараое пснпва за даље ушеое;  

- усвајаое цивилизацијских уекпвина и уппзнаваое мпгућнпсуи оихпвпг шуваоа и раципналнпг 
кприщћеоа и дпграђиваоа;  

- развијаое свесуи п ппуреби и мпгућнпсуима лишнпг ушещћа и дппринпса у защуиуи живпуне средине и 
пдрживпм развпју.  

Први разред 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое) 

Задаци  

- развијаое уехника сазнајнпг прпцеса: ппсмаураое, упшаваое, уппређиваое, класификпваое, 
именпваое;  

- фпрмираое елеменуарних наушних ппјмпва из прирпдних и друщувених наука;  

- ппдсуицаое дешијих инуереспваоа, пиуаоа, идеја и пдгпвпра у вези са ппјавама, прпцесима и 
сиууацијама у пкружеоу у складу са оихпвим кпгниуивнп-развпјним сппспбнпсуима;  

- ппдсуицаое и развијаое исураживашких акуивнпсуи деце;  

- ппдсуицаое упшаваоа једнпсуавних узрпшнп-ппследишних веза, ппјава и прпцеса, слпбпднпг 
исказиваоа свпјих запажаоа и предвиђаоа;  

- рещаваое једнпсуавних прпблем-сиууација крпз пгледе, сампсуалнп и у уиму;  

- развијаое пдгпвпрнпг пднпса према себи и пкружеоу и уважаваое других;  

- разумеваое шиоенице да је шпвек деп прирпде и да свпјим ппсуупцима ууише на прирпду, кап и 
развијаое сппспбнпсуи преппзнаваоа шпвекпвпг ууицаја на здравље и живпуну средину.  
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ЈА И ДРФГИ (9 шаспва)  

Ја кап прирпднп и друщувенп биће. (1 шас)  

Задпвпљаваое свпјих ппуреба и псећаоа уважавајући ппуребе и псећаоа других. (1 шас)  

Амбијену у кпме живим: дпм, улица, щкпла, насеље. (2 шас)  

Групације људи у пкружеоу и мпје месуп у оима: ппрпдица, рпђаци, суседи, врщоаци, суграђани...(3 
шаса)  

Празници и пбишаји. (1 шас)  

Дешија права (уважаваое разлишиупсуи и права других). (1 шас)  

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРПДА (42 шаса)  

Щуа шини прирпду - разликпваое живе пд неживе прирпде. (1 шас)  

Жива прирпда (15 шаспва)  

Биљке и живпуиое разлишиуих суанищуа у неппсреднпј пкплини. (2 шаса)  

Каракуерисуишне биљке у пкружеоу (изглед, суанищуе, знашај биљака и оихпвп негпваое). (3 шаса)  

Каракуерисуишне живпуиое у пкружеоу (изглед, суанищуе, нашин живпуа, брига п оима). (3 шаса)  

Разлике и слишнпсуи међу живим бићима на пснпву упшених пспбина. (1 шас)  

Разлике и слишнпсуи међу биљкама на пснпву сппљащоег изгледа. (3 шаса)  

Разлике и слишнпсуи међу живпуиоама на пснпву сппљащоег изгледа. (3 шаса)  

Нежива прирпда - впда, ваздух, земљищте (16 шаспва)  

Пснпвна свпјсува впде: разлишиуа суаоа, укус, мирис, прпвиднпсу... (3 шаса)  

Впда кап расувараш. (1 шас)  

Пблици ппјављиваоа впде у прирпди: извпри, реке, ппупци, баре, језера ...(1 шас)  

Пснпвна свпјсува ваздуха: мирис, прпвиднпсу. (2 шаса)  

Сурујаое ваздуха. (1 шас)  

Пснпвна свпјсува земљищуа: бпја, расуресиупсу, влажнпсу. (1 шас)  

Пблици рељефа лпкалне средине: брдп, равница... (1 шас)  

Мауеријали, оихпва свпјсува (уврдп - мекп, прпвиднп - непрпвиднп, храпавп - глаукп) и ппнащаое у 
впди (плива - упне, расувпрљивп - нерасувпрљивп). (2 шаса)  

Ппнащаое мауеријала ппд разлишиуим сппљащоим механишким и упплпуним ууицајима: исуезаое, 
сабијаое, савијаое, увруаое, прпмене при загреваоу и хлађеоу. (2 шаса)  

Прпмена агрегаунпг суаоа впде при загреваоу и хлађеоу. (2 шаса)  

Веза живе и неживе прирпде (10 шаспва)  
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Знашај и улпга суншеве свеулпсуи и упплпуе за живи свеу. (1 шас)  

Свеулпсу и сенка: пблик и велишина сенке, пбданица и нпћ. (2 шаса)  

Фуицај прирпдних ппјава на жива бића: смена пбданице и нпћи, смена гпдищоих дпба, временске 
прилике и оихпв ууицај на биљке, живпуиое и шпвека. (3 шаса)  

Знашај впде, ваздуха и земљищуа за живи свеу и људске делаунпсуи. (1 шас)  

Гајеое биљака ппд разлишиуим услпвима. (1 шас)  

Фуицај људске акуивнпсуи на прирпду. (2 шас)  

ПРИЈЕНУАЦИЈА Ф ПРПСУПРФ И ВРЕМЕНФ (10 шаспва)  

Креуаое - прпмена пплпжаја у прпсупру и времену, прпсупрне (напред, назад, гпре, дпле, левп, деснп) и 
временске (пре, сада, ппсле) пдреднице. (1 шас)  

Креуаое свуда пкп нас. (1 шас)  

Ппкреуаое и заусуављаое предмеуа: гура, вуше, ппдиже. (1 шас)  

Креуаое у разлишиуим срединама и пп разлишиуим ппдлпгама (брзина и правац креуаоа). (2 шаса)  

Фуицај пблика предмеуа на оегпвп креуаое - клизаое и кпурљаое. (1 шас)  

Пријенуација у прпсупру у пднпсу на каракуерисуишне пбјекуе у неппсреднпм пкружеоу. (1 шас)  

Сналажеое у времену - када је щуа билп: сада, пре, ппсле; дан, јуше, данас, суура; седмица; 
преппзнаваое временских кауегприја месец и гпдищое дпба. (2 шаса)  

Прауим, мерим и бележим расупјаое и време. (1 шас)  

КФЛУФРА ЖИВЉЕОА (11 шаспва)  

Елеменуи кулууре живљеоа: суанпваое, исхрана, пдеваое, пшуваое здравља и живпуне средине. (2 
шаса)  

Раципналнп кприщћеое впде, хране и енергије. (1 шас)  

Свпјсува мауеријала пдређују оихпву уппуребу и унапређују кулууру живљеоа (знашај оихпве 
раципналне уппуребе, кап и уппуребе амбалаже пд пласуике, суакла и меуала). (2 шаса)  

Ппасне сиууације пп живпу, здравље и пкплину - превенција и правилнп ппнащаое (сапбраћај, 
неправилнп кприщћеое кућних апарауа, алауа и разлишиуих мауеријала, елеменуарне неппгпде). (3 
шаса)  

Сапбраћај и правила безбеднпг ппнащаоа. (3 шаса)  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Насуавни прпграми предмеуа свеу пкп нас надпвезују се на садржаје Припремнпг предщкплскпг 
прпграма у пквиру кпга су ушеници суекли нека сазнаоа п себи, прирпднпм и друщувенпм пкружеоу. 
Пунп псувареое прпграма, шији се циљ пднпси на суицаое знаоа, фпрмираое вещуина, усвајаое 
суавпва и вреднпсуи, ппдразумева кпрелацију са пбавезним и избпрним насуавним предмеуима и 
ваннасуавним акуивнпсуима.  

Ф насуавнпм прпцесу пплази се пд несисуемауизпваних искусувених сазнаоа ушеника и иде се ка 
ппщуим, наушнп заснпваним, сисуемауизпваним знаоима из пбласуи прирпде, друщува и кулууре. При 
избпру прпграмске грађе примеоена је кпнцепција спиралних кругпва у циљу фпрмираоа 
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елеменуарних наушних ппјмпва и ппсуављаое мреже за сисуем ппјмпва из пбласуи прирпде, друщува и 
кулууре, у складу са узрасним каракуерисуикама ушеника. Уп знаши да се исуа уемауика из разреда у 
разред прпщирује, прпдубљује и ппсмаура са разлишиуих аспекауа уз ппсуепенп увпђеое нпвих 
садржаја. Ппуребнп је пбезбедиуи инуегрисанпсу градива кпје се пбрађује, какп међу разлишиуим 
садржајима прпграма, уакп и са другим предмеуима и реалним живпупм. Сисуемауизпваоем, 
дппуоаваоем и ресурукууираоем искусувених сазнаоа ушеника и оихпвим дпвпђеоем у везу са 
наушним сазнаоима, знаоа се надпграђују, прпверавају и примеоују. Запажаое пснпвних свпјсуава 
пбјекауа, ппјава и прпцеса у пкружеоу и упшаваое оихпве ппвезанпсуи уреба да буду у пснпви свих 
акуивнпсуи у реализацији пвпг прпграма, щуп на пвпм узрасуу предсуавља пдлишан ппдсуицај за развпј 
сазнајних сппспбнпсуи и кпгниуивних прпцеса ушеника.  

Знаоа кпја се суишу у пквиру пвпг предмеуа уреба да буду у функцији пдгпвпрнпг пднпса према себи, 
другима и прирпди. За ушенике је важнп да месуп и улпгу шпвека у пкружеоу не ппсмаурају пп 
анурпппценуришнпм мпделу већ да развијају екпценуришни ппглед на свеу, јер је шпвек деп прирпде и у 
складу са опм уреба да се ппнаща. Са екплпгијпм су се ушеници сусрели у Припремнпм предщкплскпм 
прпграму али је у првпм циклусу ппуребнп уа сазнаоа прпщириуи и сувприуи предуслпве за разумеваое 
кпнцепуа пдрживпг развпја кпји је щири пд разумеваоа знашаја пшуваоа прирпде. Фшеници првпг 
разреда се пслаоају на кпнкреунп мищљеое и јпщ увек имају уещкпће да разумеју каузалне пднпсе и 
сагледају ппследице у будућнпсуи. Зауп је ппуребнп кпнуинуиранп кприсуиуи пшигледне примере кпји су 
дпвпљнп јасни и кпнкреуни какп би се ушеницима приближили сущуински принципи пдрживпг развпја. 
Фшенике уреба ппдсуицауи на ушещће у акуивнпсуима примереним узрасуу кап щуп су: негпваое биљака 
у щкпли и дпму; упшаваое негауивних и ппзиуивних ууицаја шпвека у неппсреднпј пкплини, упшаваое 
извпра загађиваоа впде, ваздуха и земљищуа у пкплини и ушещће у разним акцијама защуиуе; 
сакупљаое и раздвајаое пупада за рециклажу - папир, пласуика... Пунп разумеваое упг кпнцепуа је 
мпгуће уек на каснијем узрасуу ушеника али се пнп развија већ пд предщкплскпг узрасуа, кпнуинуиранп и 
не самп на нивпу знаоа већ на нивпу усвпјених вреднпсуи, суавпва и пре свега навика.  

При дефинисаоу прпграмских садржаја пвпг насуавнпг предмеуа ппщупван је завишајни принцип. 
Прпграм у првпм разреду пднпси се самп на неппсреднп пкружеое - Мпја пкплина, а у другпм разреду - 
Мпје месуп, насеље са пкплинпм. Садржај прпграма у првпм разреду пбухвауа уемауске целине Ја и 
други, Жива и нежива прирпда, Пријенуација у прпсупру и времену, Кулуура живљеоа, а у другпм: Жива 
и нежива прирпда, Где шпвек живи, Људска делаунпсу, Креуаое у прпсупру и времену. Свака пд оих је 
сурукууирана уакп да указује на аспеку са кпг уреба размаурауи наведене садржаје укљушујући елеменуе 
пдрживпг ппнащаоа (здравље, екплпгија, демпкрауишнпсу, уехнплпгија, кулуура...).  

Пвај насуавни предмеу предсуавља пснпву за изушаваое садржаја у пквиру насуавних предмеуа 
биплпгија, гепграфија, исуприја, физика и хемија. Акп се има у виду да ће се ушеници сусресуи са уим 
предмеуима уек за некпликп гпдина важнп је ппсуепенп градиуи мрежу ппјмпва и пбезбедиуи 
ппзиуиван урансфер знаоа. Предмеу не би уребалп ппуерећивауи преуеранпм факупграфијпм, већ се 
фпкусирауи на суицаое пснпвних знаоа кпја уреба да буду дпбрп инуегрисана какп не би псуала 
изплпвана и самим уим маое разумљива и јпщ маое применљива.  

Ф сурукуури прпграма уз садржаје наведен је и фпнд шаспва кпји је пријенуаципни впдиш за насуавнике. 
Оегпвп уважаваое, уз избпр адеквауних меупда и нашина рад, пмпгућује успещнп псувареое циљева и 
задауака прпграма. Наравнп, сваки насуавник у складу са кпнкреунпм сиууацијпм при изради 
пперауивних планпва мпже направиуи извесне измене у брпју шаспва впдећи рашуна п упме да се не 
нарущи целина насуавнпг прпграма и да свака уема дпбије адеквауан прпсупр.  

Ф пвпм предмеуу ушеое уреба да се пдвија крпз инуеракуивне спцијалне акуивнпсуи, исппљаваое 
индивидуалнпсуи уз ппщупваое разлишиупсуи, ууђих ппуреба и права. Ф зависнпсуи пд садржаја и циља 
кпји се жели псувариуи насуавник уреба да ппдсуакне ушенике на разлишиуе акуивнпсуи. Важнп је 
пдабрауи акуивнпсуи кпје ангажују какп ппједина шула уакп и вище шула паралелнп. Синхрпнизација 
шулних ууисака даје целпвиуу слику пбјекауа, прпцеса, ппјава и оихпву инуеграцију у кпмплексну слику 
свеуа, а уважава разлишиупсуи у склпнпсуима деце при уппзнаваоу свеуа и прпцесу ушеоа. Дпбра 
инуеграција шулних ууисака је услпв за правилнп искусувенп сазнаое и пувпрен пуу за урансфпрмацију 
предсуава и ппажајнп-пракуишнпг мищљеоа у ппјмпвнп.  
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Кад гпд је уп мпгуће, у прпцесу ушеоа уреба пмпгућиуи ушеницима избпр разлишиуих акуивнпсуи, схпднп 
оихпвим субјекуивним склпнпсуима, ради ппсуизаоа жељених циљева. Акуивнпсуи уреба псмислиуи 
уакп да (уз ппрез) деуе испрпбава свпје мпгућнпсуи. Неппхпднп је пружиуи му прилику да крпз 
акуивнпсуи ппкаже свпју псппспбљенпсу у пракуишнпј примени усвпјених знаоа. За изушаваое 
прирпдних ппјава врлп је знашајнп прпблемскп сурукуурираое садржаја кап ппдсуицај радпзналпсуи и 
инуелекууалне акуивнпсуи деце. Ф првпм и другпм разреду преднпсу имају исураживашке акуивнпсуи 
заснпване на шулнпм сазнаоу, суешене пракуикпваоем крпз експерименуе у псмищљенпј пбразпвнпј 
акуивнпсуи, кап и у свакпдневнпм живпуу и сппнуанпј игри. Ппжељне су акуивнпсуи кпје пмпгућују 
инуеракцију са физишкпм и спцијалнпм срединпм, јер дппринпсе сппзнаваоу свеуа пкп нас, уакп щуп се 
пукривају пднпси и уппзнају свпјсува и каракуерисуике предмеуа, бића, ппјава и прпцеса и суишу се 
спцијалне вещуине. Уакпђе, већина циљева и задауака пвпг предмеуа се ппсуиже крпз неппсредну 
исураживашку акуивнпсу деце и ненамеуљив ппдсуицај и ппдрщку насуавника.  

Знашајне акуивнпсуи ушеника у пквиру предмеуа свеу пкп нас јесу:  

- Ппсмаураое са усмеренпм и кпнценурисанпм пажопм ради јаснпг запажаоа и упшаваоа свеуа у 
пкружеоу (упшаваое видних каракуерисуика);  

- Пписиваое - вербалнп или ликпвнп изражаваое сппљащоих и унууращоих запажаоа;  

- Прпцеоиваое - сампсуалнп пдмераваое;  

- Груписаое - упшаваое слишнпсуи и разлишиупсуи ради класификпваоа;  

- Праћеое - кпнуинуиранп ппсмаураое ради запажаоа прпмена;  

- Бележеое - записиваое графишкп, симбплишкп, елекурпнскп бележеое ппажаоа;  

- Пракуикпваое - у насуави, свакпдневнпм живпуу и сппнуанпј игри и раду;  

- Експерименуисаое - намернп мпдификпване акуивнпсуи, пгледи кпје извпди сам ушеник;  

- Исураживаое - испиуиваое свпјсуава и пспбина, веза и узрпшнп-ппследишних пднпса;  

- Сакупљаое - прављеое кплекција, збирки, албума из прирпднпг и друщувенпг пкружеоа;  

- Сувараое - креауивна прпдукција;  

- Играое - дидакуишке, едукауивне и сппнуане игре;  

- Акуивнпсуи у пквиру мини-прпјекуа - псмищљаваое и реализација.  

Ппсуављени циљеви и задаци реализују се крпз насуавни прпцес у щкпли, пбпгаћен псуалим пблицима 
акуивнпсуи у пквиру щкплскпг прпграма. За ппуребе пвпг предмеуа ппсебнп су ппгпдни: прганизпване 
ппсеуе, щеуое, излеуи, насуава у прирпди, псмищљене екскурзије, псмищљени шаспви у прирпди, 
зимпваоа и леупваоа ушеника, кап и ушещће у пдгпварајућим акцијама у сарадои са лпкалнпм 
срединпм, рпдиуељима, друщувима за защуиуу живпуне средине, за защуиуу живпуиоа...  

Ппред кприщћеоа званишнп пдпбрених учбенишких кпмплеуа за први и други разред, у реализацији 
прпграма за предмеу Свеу пкп нас преппрушује се и кприщћеое щире лиуераууре и псуалих извпра 
инфпрмација: щуампаних, аудип-визуелних и елекурпнских медија.  

Праћеое и вреднпваое уреба пбављауи кпнуинуиранп, уважавајући инуереспваоа и акуивнпсуи 
ушеника у прпцесу ушеоа, а у складу са индивидуалним развпјним сппспбнпсуима. При прпцесу праћеоа 
псувариваоа ппсуављених циљева и задауака, кап и ппсуизаоу ппсуављених суандарда, ппжељнп је щуп 
маое кприсуиуи класишне писмене прпвере знаоа - кпнурплне и писмене вежбе. Ппред мпуиваципнпг 
знашаја, пцена би уребалп да предсуавља и пдраз квалиуеуа испуоенпсуи ппсуављених суандарда 
(знаоа, умеоа, суавпва и вреднпсуи) у пквиру предмеуа.  
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ПРЕДМЕУА СВЕУ ПКП НАС  Ф ПРВПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Ја и други Развијаое пдгпвпрнпг пднпса према себи и 

пкружеоу и уважаваое других. 
Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у мпгућнпсуи да: 

 преппзнају себе кап прирпднп и друщувенп биће. 

 пписују свпје неппсреднп пкружеое (дпм, улицу, щкпла, насеље). 

 преппзнају групе људи кпје живе у оегпвпм неппсреднпм друщувенпм пкружеоу (ппрпдицу, 
рпђаке, суседе, врщоаке, суграђане). 

 преппзнају свпја псећаоа и ппуребе и псећаоа и ппуребе других. 

 пписују свпју ппрпдицу, пбишаје, празнике. 

 уважавају разлишиупсуи и права других. 
примеоују правила присупјнпг ппнащаоа у кпмуникацији са пдраслима и врщоацима. 

Жива и нежива прирпда Разликпваое живе пд неживе прирпде; 
упшаваое нераскидиве везе живе и неживе 
прирпде 

 разликују живу пд неживе прирпде. 

 именују биљке и живпуиое разлишиуих суанищуа у свпјпј неппсреднпј пкплини. 

 преппзнају разлике и слишнпсуи међу живим бићима и именпвауи оихпве пспбине. 

 преппзнају пснпвна свпјсува впде, ваздуха, земљищуа. 

 преппзнају разлике и слишнпсуи мауеријала и оихпва свпјсува. 

 разумеју знашај и улпгу суншеве свеулпсуи и упплпуе за живи свеу. 

 упшавају и именпвауи разлишиуе прирпдне ппјаве. 
разумеју знашај впде, ваздуха и земљищуа за живи свеу и људске делаунпсуи. 
 

Пријенуација у прпсупру и 
времену 

Развијаое сппспбнпсуи упшаваоа пснпвних 
свпјсуава, ппјава и прпцеса и упшаваое 
оихпве ппвезанпсуи. 

 се пријенуищу у прпсупру у пднпсу на каракуерисуишне пбјекуе у неппсреднпм пкружеоу 
кприсуећи пдреднице: гпре-дпле, изнад-исппд, напред-назад, иза и левп-деснп; 

се сналазе у времену: знају и именују делпве дана, именују редпслед дана у недељи, пријенуищу 
се у упку дана и седмице, знају пднпсе пре, ппсле, јуше, данас, суура и разликују недељу и месец. 

Кулуура живљеоа Пвладаваое елеменуима кулууре 
живљеоа; ппзнаваое пснпвних правила у 
сапбраћају. 

 ппзнају и ппщуују неке елеменуе кулууре живљеоа: суанпваое, исхрана, пдеваое, пшуваое 
здравља и живпуне средине. 

 кприсуе разлишиуе извпре инфпрмација. 

 ппзнају пснпвна правила у сапбраћају и придржавају их се. 

 упшавају ппасне сиууације пп живпу, здравље и пкплину, оихпва превенција и правилнп 
ппнащаое. 

 пбављају свпје пбевезе у пдељеоу и ппрпдици, шувају заједнишка и мауеријална дпбра, шувају и 
уређују прпсупр у кпме живе и уше. 



60 
 

ЛИКПВНА КФЛУФРА 
Циљ и задаци Садржаји 

прпграма 
Фпнд Време 

реал. 
наст. метпде наст. 

средства 
наст. 
пблици 

активнпст 
ушеника 

праћеое и 
пцеоиваое 

Циљ изадаци  
Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре јесуе 
да се ппдсуише и развија ушеникпвп суварала{увп ми{љеое и 
делпваое у складу са демпкрауским ппредељеоем дру{ува и 
каракуерпм пвпг насуавнпг предмеуа. 
Задаци: 
-насуава лик. кулу. има задауак да развуија сппспбнпсу ушеника 
за ппажаое пблика, велишина, свеулина, бпја, пплпжаја пблика у 
прирпди; 
-да развија памћеое, ппвезиваое ппажених инфпрмација, {уп 
шини пснпву за увпћеое у визуелнп ми{љеое; 
-сувараое услпва за разумеваое прирпдних закпниупсуи и 
дру{увених ппјава; 
-суварауи услпве да ушеници на свакпм шасу у прпцесу 
реализације садржаја кприсуе уехнике и средсува ликпвнп-
визуелнпг изражаваоа; 
-развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое урадиципналне, 
мпдерне, савремене умеунпсуи; 
-развијауи ушеникпве ппуенцијале у пбласуи ликпвнпсуи и 
визуелнпсуи, уе му ппмагауи у сампсуалнпм исураживаоу 
кпри{ћеоем примерених уехника и средсуава; 
-развијауи љубав према вреднпсуима израженим у делима свих 
пблика умеунпсуи; 
-да сувара инуереспваое и ппуребу за ппсећиваоем излпжби, 
галерија, музеја и шуваое кулуурних дпбара; 
Пперативни задаци: 
 Ф првпм разреду уреба : 
  - псппспбљавауи ушеника да се служи средсувима и уехникама 
ликпвнп – визуелнпг изражаваоа кпји су дпсуупни оегпвпм 
узрасуу ; 
 - суварауи услпве за креауивнп ппажаое и уумашеое 
предвиђених садржаја у првпм разреду ( пблике и оихпве 
квалиуеуе, пднпсе у виднпм ппљу, свеулп и сенку, уакуилнпсу, 

 
I Пблици и 
оихпви 
квалиуеуи 
 
II Пднпси у 
виднпм ппљу 
  
 
III  Временски и 
прпсупрни 
низпви 
 
 
IV  Свеулп и 
сенка 
 
V  Уакуилнпсу 
 
VI Изглед 
уппуребни 
предмеуа 
 
 
VII Пдрећени 
предмеуи кап 
ппдсуицај за рад 
 
 
VIII 
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IX- VI 
 
 
 

 
-
радипнишарски 
-демпнсурау. 
-дијалп{ка 
-игра 
-Кппперау 

 
-
мауеријали 
-плпвке 
-бпје 
-кплаж 
папир 
-алауи  
-слике 
-предмеуи 
 
 

 
групни пблик 
рада,рад  у 
парпвима, 
индивидуални 

 
ппсмаураое  
-упшаваое 
-прикупљаое 
мауеријала 
-сликаое 
-цруаое 
-кплажираое 
-пупскиваое 
-прп{ириваое 
 

 
-ппсмаураое 
-беле{ке 
-прпдукуи 
акуивнпсуи 
-задпвпљсувп 
ушеника 
-акуивнпсу у 
раду 
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цруани филм и сурип, разликпваое ппјединих средина, дизајн, 
перфпманс, препбликпваое мауеријала или предмеуа оихпвим 
спајаоем ) ; 
 - мпуивисауи ушеника да се слпбпднп ликпвнп – визуелнп 
изражава, свпјсувенп узрасуу и индивидуалнпј сппспбнпсуи и да 
мащупвиуп предсуавља свеу пкп себе. 

Препбликпваое 
мауеријала или 
предмеуа 
оихпвим 
спајаоем 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре јесуе да се ппдсуише и развија ушеникпвп 
суваралашкп мищљеое и делпваое у складу са демпкрауским ппредељеоем друщува и каракуерпм пвпг 
насуавнпг предмеуа. 

Задаци: 

- насуава ликпвне кулууре има задауак да развија сппспбнпсу ушеника за ппажаое пблика, велишина, 
свеулина, бпја, пплпжаја пблика у прирпди; 

- да развија памћеое, ппвезиваое ппажених инфпрмација, щуп шини пснпву за увпђеое у визуелнп 
мищљеое; 

- сувараое услпва за разумеваое прирпдних закпниупсуи и друщувених ппјава; 

- суварауи услпве да ушеници на свакпм шасу у прпцесу реализације садржаја кприсуе уехнике и средсува 
ликпвнп-визуелнпг изражаваоа; 

- развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое урадиципналне, мпдерне, савремене умеунпсуи; 

- развијауи ушеникпве ппуенцијале у пбласуи ликпвнпсуи и визуелнпсуи, уе му ппмагауи у сампсуалнпм 
изражаваоу кприщћеоем примерених уехника и средсуава; 

- развијауи љубав према вреднпсуима израженим у делима свих пблика умеунпсуи; 

- да сувара инуереспваое и ппуребу за ппсећиваоем излпжби, галерија, музеја и шуваое кулуурних 
дпбара; 

- да псеуљивпсу за ликпвне и визуелне вреднпсуи кпју суишу у насуави, примеоују у раду и живпуу; 

- развијауи сензибилиуеу за лепп писаое; 

- развијауи мпупришке сппспбнпсуи ушеника. 

Први разред 

Пперативни задаци 

Ф првпм разреду уреба: 

- псппспбљавауи ушеника да се служи средсувима и уехникама ликпвнп - визуелнпг изражаваоа кпји су 
дпсуупни оегпвпм узрасуу; 

- суварауи услпве за креауивнп ппажаое и уумашеое предвиђених садржаја у првпм разреду (пблике и 
оихпве квалиуеуе, пднпсе у виднпм ппљу, свеулп и сенку, уакуилнпсу, цруани филм и сурип, 
разликпваое ппјединих средина, дизајн, перфпрманс, препбликпваое мауеријала или предмеуа 
оихпвим спајаоем); 

- мпуивисауи ушеника да се слпбпднп ликпвнп-визуелнп изражава, свпјсувенп узрасуу и индивидуалнпј 
сппспбнпсуи и да мащупвиуп предсуавља свеу пкп себе. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ПБЛИЦИ И ОИХПВИ КВАЛИУЕУИ 

Целп-деп, великп-малп, виспкп-нискп, ускп-щирпкп, свеулп-уамнп, пбпјенп-безбпјнп, мекп-уврдп, 
глаукп-храпавп, пблп-рпгљасуп. 
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Ппјмпви: пблик. 

ПДНПСИ Ф ВИДНПМ ППЉФ 

Левп-деснп, гпре-дпле, испред-иза, вище-ниже, између, ус-правнп-пплпженп, кпсп, исппд, у, на, дубпкп-
плиукп, пунп-празнп, пувпренп-заувпренп. 

Ппјмпви: пријенуација. 

ВРЕМЕНСКИ И ПРПСУПРНИ НИЗПВИ  

(ЦРУАНИ ФИЛМ И СУРИП) 

Аспцијације у низу, цруежи у низу, слике у низу, ппкреуни цруежи, мрље, пблици... 

Ппјмпви: филм, сурип. 

СВЕУЛП И СЕНКА 

Фглпви псвеуљаваоа, даљина и близина свеулпснпг извпра, ууврђиваое прпменљивпсуи пблика и сенке 
зависнп пд угла и даљине псвеуљаваоа. 

Ппјмпви: свеулп, сенка. 

УАКУИЛНПСУ 

Развијаое псеуљивпсуи за разне мауеријале пууем дпдира.  

Ппјмпви: дпдир. 

ИЗГЛЕД ФППУРЕБНИХ ПРЕДМЕУА (ДИЗАЈН) 

Предмеуи кпји су прилагпђени ушенишкпм узрасуу и уппређиваое предмеуа кпји нису прилагпђени 
ушенишкпм узрасуу.  

Ппјмпви: дизајн. 

ПДРЕЂЕНИ ПРЕДМЕУ КАП ППДСУИЦАЈ ЗА РАД - ПЕРФПРМАНС 

Акција, радоа, дпживљај, реш, забелещка, музишка виоеуа...  

Ппјмпви: перфпрманс. 

ПРЕПБЛИКПВАОЕ МАУЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕУА ОИХПВИМ СПАЈАОЕМ 

Препбликпваое мауеријала или предмеуа оихпвим спајаоем.  

Ппјмпви: спајаое. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Прпграм ликпвне кулууре даје свакпм насуавнику слпбпду, мпгућнпсуи да исппљи креауивнпсу, да 
прпналази пдгпварајуће пблике, меупде и средсува за реализацију. Фпуусувп ће му ппмпћи у прпцесу 
сувараоа сппсувених идеја, никакп, дакле, щаблпна, пднпснп пшекује се да и сам насуавник буде 
креауиван у свпм раду. Уп знаши да је ппуребнп да за сваки задауак и сам насуавник нашини визуелну 
припрему (ликпвни рад) какп би упшип каракуер задаука и нашине рада у реализацији уаквпг задаука, 
щуп ће биуи нека врсуа пппмене или сампкпнурпле у прпцесу ппсуављаоа захуева упућенпг ушеницима. 
Најважније је изврщиуи иденуификацију садржаја, пплазећи пд ппажаоа пкплине (прирпде и вещуашкпг 
шпвекпвпг пкружеоа - пбјекуи кпје је шпвек нашинип). Најбпље је ушеое пд прирпде, ппсмаураое, 
ппажаое и упшаваое неппнпвљивпсуи прирпде, из шега ће прпизаћи и ппуреба за пшуваоем прирпде, а 
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ппупм симбплишан израз каракуерисуишних елеменауа кпји ће пзнашиуи и прирпду ушеника. Уп ће биуи 
прилика да се пдреди ппјам у садржају два дп ури ппдппјма и некпликп инфпрмација щуп ће имауи 
пбразпвнп знашеое. Уреба впдиуи рашуна да захуев буде сведен и прилагпђен узрасним мпгућнпсуима 
ушеника (оегпвим психпфизишким каракуерисуикама), шиме ће биуи задпвпљен елеменуарни захуев да 
за предвиђенп време пд једнпг, дп два шаса, ушеник заврщи свпј рад. Непримеренп је да ушеник 
заврщава свпје радпве кпд куће, да би га ппупм насуавник накнаднп пценип. Фшеник уреба да зна какав 
му је задауак ппсуављен, сам уреба да прпналази рещеоа задаука, пп лпгици неппсреднпг есуеускпг 
дпживљаја. Ппред визуелне припреме насуавник уреба да има и писмену припрему (писану) кпја се 
пслаоа на глпбалнп и пперауивнп планираое за сваку гпдину ппсебнп и за сваки шас ппнапспб. 
Насуавник уреба да приђе рещаваоу задаука сампсуалнп. Фкпликп се деси да уренуунп нема неку свпју 
идеју, пва краука пбразлпжеоа целина прпграма уреба да му ппслуже кап мпуивација за прпналажеое 
свпјих идеја. Није преппрушљивп да насуавник нуди уеме ушеницима. Насуавник уреба да впди разгпвпр 
са ушеницима какп би сваки ушеник пре ппшеука рада дпщап дп свпје идеје, а на пснпву ппнуђенпг 
ликпвнпг садржаја. 

Приликпм планираоа уреба впдиуи рашуна да се предвиди пкп 60% пбраде нпвпг градива према 40% 
вежбаоа. Ппд ппјмпм пбраде нпвпг градива ппдразумева се први рад предвиђенпг садржаја у некпј пд 
предвиђених уехника и кприщћеоа мауеријала. Вежбаоем су предвиђени исуи садржаји (али 
реализпвани у другим уехникама и другим мауеријалима у пднпсу на први рад). Сваки насуавник би 
уребалп да сашини пп уим принципима гпдищои план рада из кпга ће касније сашиниуи пперауивне 
планпве рада за сваки месец ппсебнп. Ф прпцесу израде гпдищоих и пперауивних планпва рада, 
насуавник уреба да впди рашуна п иденуификацији садржаја, а најбпље би билп када би и сам нацруап, 
насликап и извајап неки пд предвиђених насуавних јединица - садржаја прпграма, какп би му биле јасне 
предсуаве кпликп је времена ппуребнп за израду једнпг уаквпг рада. Исуп је уакп биунп да ууврди нивп 
захуева за ушенике, јер укпликп насуавник није у мпгућнпсуи да реализује уакав задауак, непримеренп је 
да уакп нещуп уражи и пд ушеника. Ф прпцесу мпуивисаоа ушеника за рад, насуавник ће впдиуи разгпвпр 
п предвиђеним садржајима (ликпвни садржаји), шиме ће сувприуи услпве, а пслаоајући се на знаоа 
ушеника суешена у другим пбласуима, да сваки ушеник прпнађе свпју уему за рад. Насуавник никад не 
уреба да каже кпју ће уему ушеници цруауи, сликауи или вајауи! Фшеник сам уреба да дпђе дп свпје уеме, 
уп наглащавамп према планиранпм садржају, какп се не би десилп да на свакпм шасу насуавник каже 
"данас ћеуе цруауи или сликауи слпбпдну уему". Фшеник уреба да изврщи избпр уеме на пснпву дпбрп 
впђенпг разгпвпра п ппажаоу прирпде и шпвекпвих увпревина кпје шине оегпвп пкружеое. Дпбрп би 
билп када се ушеници не би држали суандардизпваних блпкпва за цруаое. Дпбрп би билп када би мпгли 
и сами да изврще избпр пблика и бпје папира или неке друге ппдлпге за цруаое и сликаое. Уп су 
најшещће врлп јефуини папири, кап щуп је наурпн папир, пак папир, шак и нпвинска харуија мпже да 
ппслужи кап ппдлпга за сликаое. Уреба врлп шесуп меоауи фпрмау папира, или ппдлпге на кпјпј се 
нещуп ради, да ли је уп ппдлпга за кплаж, декплаж или асамблаж. Уакве ппдлпге мпгу и да се 
препарирају са разблаженим бращнпм и впдпм, или разблаженим лепкпм за дрвп, или мпжда неким 
другим мауеријалпм са неким другим везивпм, щуп мпже и сам насуавник да ушини. На уај нашин ће 
ппшеуи нека врсуа исураживашкпг рада у пвпј пбласуи. Уп ће уједнп биуи прилика да насуавник упшава да 
ли су неки ушеници ущли у манир кприсуећи пдређени мауеријал за рад. Акп се уп деси кпд неких 
ушеника, а дещава се да ппсуају "вещуи", уреба му ппнудиуи да ради са другим мауеријалпм, кпји ће му 
пружиуи "пуппр", а пн ће се урудиуи да рещи прпблем уе ће самим уим биуи дпведен у сиууацију да 
улажући "наппр" буде и креауиван. 

За насуавника би билп ппвпљнп да сваке гпдине сашиоава нпви гпдищои и пперауивне планпве рада, 
шиме ће дпказауи и свпју креауивнпсу у сувараоу услпва за ушенишку креауивнпсу, јер сваке гпдине 
сашиоава планпве на пснпву прпщлпгпдищоег искусува, щуп ће оегпву праксу кпнуинуиранп 
унапређивауи. 

Припрема за шас 

Ппсупје две врсуе припреме у насуави ликпвне кулууре. Прва припрема је визуелна или ликпвна 
припрема. За сваку насуавну јединицу (сваки шас пбраде нпвпг градива), насуавник уреба да уради 
ликпвни рад на нивпу захуева прпграма и преуппсуављених захуева према ушеницима, у складу са 
пбразпвним суандардима и узрасним мпгућнпсуима ушеника. Кап щуп насуавник уреба да буде 
припремљен за друге пбласуи (зна мауемауику), уакп уреба да буде припремљен и за насуаву ликпвне 
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кулууре, јер је непримеренп да насуавник пд ушеника уражи нещуп щуп ни сам не мпже да уради. Деца 
на упм узрасуу, пп свпјпј прирпди имају ппуребу за имиуацијпм, а насуавник уреба да зна да оихпве 
психпфизишке и мпупришке сппспбнпсуи нису на упм нивпу, да би их ппдсуицап на имиуацију (мимезис). 
Уп знаши да им неће нудиуи уехнике и мауеријале непримерене оихпвим мпгућнпсуима и времену кпје 
имају на распплагаоу. На уај нашин ће сувприуи услпве да кпд ушеника гради искуствп на искуствп, пп 
принципу пшекиваоа непшекиванпг. Ф пвпј пбласуи уреба предвидеуи пкп 50% знаоа и пкп 50% псећаја, 
впдећи рашуна п неппсреднпм есуеускпм дпживљају ушеника у прпцесу рада и у прпцесу гледаоа 
умеунишких дела кпја пдгпварају планиранпј целини прпграма. Исуп уакп, на крају свакпг шаса уреба 
излпжиуи све ушенишке радпве на фланелпграфу. Впдиуи разгпвпр п успещнпсуи рада у целини, када ће 
се упшиуи разлике у ликпвнпм изразу кпд ушеника. Неки ушеници неће биуи успещни у једнпм раду, али 
ће биуи успещнији у некпм другпм раду, щуп знаши да би дп краја щкплске гпдине сви ушеници уребалп 
да буду успещни зависнп пд оихпве индивидуалнпсуи. Насуавник би уребалп да забележи успещнпсу 
оихпвпг рада у свпјпј свесци кпју инуернп впди, а пцене уреба да даје на крају заврщене целине 
прпграма. На крају и сам насуавник ће псеуиуи смисап свпг ликпвнпг рада кпга је на ппшеуку шаса 
сашинип за ппшеуак пвпг шаса, а у складу са планираним садржајем. 

Писмена припрема 

Писменпм припремпм ћемп предвидеуи пснпвне вреднпсуи некпг предвиђенпг садржаја. На пример, 
креуаое пблика у прпсупру. Уу ћемп се пдредиуи према једнпм ппјму. Ф пвпм слушају уп мпже да буде 
креуаое. Уп би бип пснпвни ппјам п кпме ћемп впдиуи разгпвпр са ушеницима ппажајући прирпду, на 
пример, креуаое лищћа на дрвећу, креуаое ушеника на шаспвима физишкпг васпиуаоа, и слишнп. 
Ппуппјмпви ће уада биуи пблици и прпстпр. Уп знаши да су пни (ппдппјмпви) у функцији схвауаоа 
пснпвнпг ппјма. Фшеницима упг узрасуа уреба ппнудиуи пнпликп инфпрмација, кпликп их уп неће 
ппуереуиуи, щуп знаши пкп 5 дп 10 инфпрмација. Инфпрмација мпже да буде реш, решеница, неки мали 
кпнуексу. Из упга извлашимп циљ. Циљ уреба да има пбразпвнп знашеое, кпје укљушује и неппсредни 
есуеуски дпживљај. Из циља прпизлазе задаци есуеуишкпг каракуера, у пвпм слушају пслпнци мпгу да се 
ураже у кинеуишкпј умеунпсуи, зауим, задаци пбразпвнпг каракуера, щуп знаши пслаоамп се на дпсуупне 
инфпрмације везане за креуаое кпје ушеници сппзнају крпз друге пбласуи, али и пбласу мпдерне 
умеунпсуи. Када гпвпримп п васпиуним задацима, уу пре свега мислимп на спцијализацију и 
еманципацију ушеника. Сувараћемп услпве за пбликпваое кплекуива пп лишним, креауивним 
мпгућнпсуима ушеника ппјединашнп. Кплекуив уреба да буде група креауивних ппјединаца, шиме 
желимп да избегнемп фпрмираое кплекуива пп пбрасцу насуавника. Псвещћиваоем ушеника п 
садржајима кпје савладава, не ппуерећујући га крпз игру, суварамп услпве и за оегпву еманципацију. 
Планираоем уреба да предвидимп и пракуишне задауке, у сиууацији када уреба да ушенике наушимп да 
пракуишнп кприсуе средсува и уехнике, какп би щуп успещније реализпвап свпје идеје. Ф прпцесу 
планираоа уреба да бринемп п кпрелацији са другим насуавним пбласуима, щуп знаши да се пслаоамп 
на оихпва знаоа из других пбласуи, щуп ће плакщауи креауивни присууп и у ликпвнпм раду. Не уреба да 
заппсуавимп и кпрелацију садржаја ликпвне кулууре у веруикали. Уу мислимп на пслаоаое ушеника на 
преухпдна искусува из пве пбласуи са преуппсуавкпм рада на наредним шаспвима. Из упга ће прпизаћи 
сазнаое да впдимп рашуна да не ппуереуимп ушенике захуевима на једнпм шасу. Решју, уреба смаоивауи 
захуеве усмерене према ушеницима, какп би развијали свпја сазнаоа у упку целе гпдине. 

За све уп време уреба размищљауи и п дидакуишким принципима, пднпснп прилагпђаваоу захуева 
узрасним мпгућнпсуима ушеника, насуавнпм времену кпје је на распплагаоу, али исуп уакп и п 
минималним средсувима са кпјим ушеници уреба да реализују задауак (насуавник ће уп сам најбпље 
упшиуи у упку свпг рада на визуелнпј припреми). Уп мпжемп уумашиуи и на другашији нашин у пвпј 
пбласуи, када уреба да нашинимп кпмппзицију шаса, јер све целине прпграма су разлишиупг каракуера, 
па је ппуребан и другашији редпслед захуева у упку једнпг шаса. Акп је креуаое пблика у прпсупру 
ппсуављени захуев, пнда све време уреба да прауимп и да ушесувујемп у свим фазама рада заједнп са 
ушеницима, какп бисмп ппмпгли у уехнишкпм смислу успещну реализацију задаука. Какп смп ушеницима 
већ на преухпднпм шасу саппщуили кпје мауеријале уреба да дпнесу, упууићемп их у нашине кприщћеоа 
упг мауеријала пп еуапама. Да ли је уп, какп је уп у пвпм упуусуву наведенп, кпнсурукција некпг суарпг 
кищпбрана, на кпме ће се кашиуи неки пблици, или су уп щуапићи, ушенику уреба ппмпћи да се уп у 
пдређенпм прпсупру ппсуави. Зауим, у некпј следећпј фази уреба им ппказауи какп да кприсуе канап, 
какп да дплазе дп свпјих пригиналних рещеоа за сашиоаваое пблика, какп им ппмпћи да уакве пблике, 
пп свпм нахпђеоу ппсуављају у пдређени прпсупр. А исуп уакп је кприснп да, када заврще уакав рад, 
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ушеници на некпм папирићу пищу п шему размищљају дпк гледају свпј заврщен рад, щуп је прилика да 
ппред пбразпвнпг знашеоа (мислимп на пбјекуе физишкпг каракуера), упшимп и, евенууални, оихпв 
неппсредни есуеуски дпживљај. Ф пвпм слушају уп ће биуи кпмбинпвана уехника, а уз уп акп је цруап или 
сликап пблике кпје је сашиоавап на исупм шасу, имаћемп вище уехника. На уај нашин раципнализујемп 
време и не издвајамп ппсебнп цруашке, сликарске или вајарске уехнике, али уреба насупјауи да дп краја 
щкплске гпдине сви ушеници прпђу крпз све ликпвне уехнике кприсуећи све предвиђене мауеријале. Из 
пвпга се види да је мпгуће предвидеуи и фрпнуални и групни рад ушеника, али не смеуа да се планира 
рад у парпвима, кап и индивидуални рад ушеника. Насуавник ће сам упшиуи, према преференцијама 
ушеника, а и оегпвпм педагпщкпм пднпсу према ушеницима, какп ће фпрмирауи групе и кпјим ће 
ушеницима пмпгућиуи индивидуални рад. Меупде рада биће у складу са каракуерпм задаука и 
насуавникпвпм креауивнпщћу, щуп знаши да насуавник уреба да буде креауиван у сувараоу услпва за уе 
акуивнпсуи ушеника. 

Упк шаса: Фвпдни деп шаса мпже да ураје пд 8 дп 15 минууа, зависнп пд припремљенпсуи ушеника. Да 
бисмп псуварили планирани садржај, мисли се на знаоа кпја су ушеници суекли и у другим пбласуима. 
Разуме се, уакав задауак рещаваће из аспекуа ликпвне кулууре. Главни деп шаса ппдразумева сурушнпсу 
насуавника, пднпснп оегпву сппспбнпсу да напище неку врсуу малпг есеја п предвиђенпм задауку, крпз 
кпји ће прпвући све фазе рада са ушеницима, кап и свпје евенууалне инуервенције у индивидуалнпм 
раду са групама или ппјединцима. Уп ће уједнп биуи прилика, да за ушенике кпји ппказују ппјашанп 
инуереспваое за пбласу ликпвне кулууре, ппјашава захуеве, а када је реш п ушеницима кпји су маое 
заинуереспвани за рещеое упг задаука, да прпналазе пдгпварајуће нашине за мпуиваципне садржаје, 
какп би и пни били укљушени у рещаваое ппсуављенпг задаука. Из пвпг прпизлази да је планирани 
садржај намеоен укупнпј ушенишкпј пппулацији. Пбавезнп уреба предвидеуи десеуак минууа при крају 
шаса, за разгпвпр п успещнпсуи рада. 

Пбразпвни стандарди 

Ф пвпј пбласуи су предвиђене шеуири димензије пбразпвних суандарда. Прва димензија је ппажаое. На 
пример ппажаое кретаоа пблика у прпсупру. Друга димензија је примаое, щуп знаши, уреба 
ппредмеуиуи ппажај креуаоа, јер нам се врлп шесуп дещава да прплазимп гпдинама ппред неке зграде, 
и акп би нас некп пиуап какп изгледа фасада уакве зграде, уещкп бисмп мпгли пписауи ппменууу фасаду. 
Зауп је ппуребнп да впдимп разгпвпр п каракуерисуикама ппажених вреднпсуи, да бисмп уп упамуили. 
Урећа димензија је разумеваое ппажене и примљене визуелне инфпрмације. Да бисмп разумели 
нещуп щуп смп ппажали и примили кап инфпрмацију, пбишнп се впди разгпвпр п сурукуурираоу 
каракуера уакве инфпрмације. Шеувруа димензија је ппступаое према ппаженпј и примљенпј 
инфпрмацији, а уз све уп смп је и разумели, пнда ппсуупаое мпже да буде у фпрми реши, решеница, 
писанпг кпнуексуа, а у нащпј пбласуи је важнп да уакп схваћен на индивидуалан нашин, ушеници 
ппсуупају прекп медијума и примерених мауеријала. Гпвпрећи п ппажајима, мислимп на све ппажаје 
кпји се мпгу пписауи, или ликпвним - визуелним језикпм изразиуи. Уакп ћемп дпћи у сиууацију да 
кпрелирамп ппажаје (аудиуивне, визуелне, уакуилне...) Приликпм пцеоиваоа, уреба да имамп у виду 
пбразпвне суандарде, али и знаое прпуканп псећајима или псећаје пбпгаћене знаоем преуппсуављене 
неппсредним есуеуским дпживљајем ушеника. Фвек уреба имауи на уму ппсуављени циљ и задауке. Ф 
кпјпј мери је реализпван циљ и какп су псуварени задаци, уам пре щуп себе увек уреба да преиспиуујемп 
какп би ушеник, акп није бип успещан у некпј уехници, рещип ппсуављени прпблем, какп би га рещип у 
некпј другпј уехници са другим мауеријалима. На упме уреба да инсисуирамп и у прпцесима вежбаоа, 
јер се у пракси уакве сиууације врлп шесуп дещавају, да ушеник буде успещнији у некпј другпј уехници. 
Приликпм пцеоиваоа, уреба се пслпбпдиуи награђиваоа ушеника за мимеуишка рещаваоа (имиуације, 
кппираоа, пппнащаоа прирпде и шпвекпвих увпревина), уп збпг упга щуп је већ решенп да ушеници 
пснпвнпщкплскпг узрасуа не мпгу рещавауи уакве захуеве. Акп ушеници пп свпјпј прирпди имају ппуребу 
да имиуирају, уп им не уреба спприуи, али ми пд оих немамп правп да уражимп имиуацију. Фкпликп смп 
упшили да је пн ущап у манир, па је самим уам ппсуап и вещу у кппираоу сампг себе, уреба га 
ппдсуицауи нашинпм пцеоиваоа да се пслпбпди манира. 

Преппруке за пствариваое прпграма 

На првим шаспвима ликпвне кулууре пд ушеника уреба уражиуи да цруају и сликају разлишиуим 
мауеријалима, какп би насуавник упшип сиууацију, пднпснп са кпјпм врсупм искусува деца дплазе у 
пснпвну щкплу. Нека деца су у вруићима већ прихвауила ппједине схеме и щаблпне кпје су суекли кап 
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навику крпз ликпвне акуивнпсуи. Нека деца су у свпјим ппрпдицама сампсуалнп цруала желећи у свпјпј 
прирпди да кпмуницирају са свпјпм срединпм. И у једнпј и у другпј сиууацији, дпбијали су ппхвале за 
свпје цруеже, на пснпву "криуеријума" кпји су резулуау спцип-кулуурнпг миљеа из кпг деца дплазе. 
Насуавник би уребалп да има пбимнију свеску у кпју ће уписауи имена ушеника, а уз оихпва имена и 
свпја ппажаоа п каракуерисуикама и навикама ушеника да цруају исуим мауеријалима (флпмасуери, 
плпвке у бпји, графиуне плпвке), схемауски приказ предмеуа и пбјекауа оегпве пкплине, щуп прпизлази 
из ликпвних уиппва деце. Прве инуервенције насуавника на уим шаспвима биће да инсисуира кпд 
ушеника, кпји су навикли да цруају исуим мауеријалпм, да меоају мауеријал кпјим ће цруауи и сликауи, 
какп бисмп их пслпбпдили суешених навика. Ф свесци уп све уреба да буде забележенп, а билп би дпбрп 
када би насуавник имап свеску или свеске, да прауи развпјну линију ушеника све дп 4. разреда. Уиме ће 
уједнп имауи увид у успещнпсу свпг рада. Уп ће му дауи исупвременп и прилику да изврщи инуервенције 
у нашинима свпг рада, решју, уп му је прилика и за лишнп усаврщаваое. Уреба наппменууи да у упку 
шеувпрпгпдищоег рада ппжељнп је да насуавник щаље ушенишке радпве на кплекуивне кпнкурсе, щуп је 
јпщ једна прилика за оихпвп вреднпваое. 

Преппруке за псувариваое прпграма у првпм разреду 

I Пблици и оихпви квалитети (6 шаспва - 4+2) 

Целп-деп, великп-малп, виспкп-нискп, ускп-щирпкп, свеулп-уамнп, пбпјенп-безбпјнп, мекп-уврдп, 
глаукп-храпавп, пблп-рпгљасуп. 

Ппјмпви: пблик. 

1. Ппдсуицауи ушенике да гледају и упшавају прирпду, али и урбану пкплину пкп себе, какп би 
сампсуалнп дпщли дп сазнаоа щуа је целп, а щуа деп нешег, некпг предмеуа, щуа је виспкп, а щуа нискп, 
щуа је свеулп или уамнп, дпдирпм мекп-уврдп, глаукп-храпавп и сл. Знашајнп је да ушеници пбјасне свпј 
визуелни и уакуилни ппажај. Из упга ће свакп за себе прпналазиуи уему за рад, щуп знаши да кпликп је 
ушеника, упликп ће биуи и уема, а рещавају исуи садржај. Насуавник уреба да буде самп впдиуељ уаквпг 
прпцеса, да се пслаоа на ушеникпва сазнаоа неппсредним гледаоем и ушеоем п предмеуима и 
ппјавама из других насуавних пбласуи (свеу пкп нас, мауемауика). 

2. Ппщуп су упшили за оих знашајне целине или деуаље из прирпде и неппсредне пкплине, ушеници ће 
за свпје задауке кприсуиуи уехнике цруаоа графиуним плпвкама, или уехнику уемпере, акварела и 
впщуанпг пасуела. 

3. Папири разлишиупг фпрмауа, (неуипишних, разлишиуих пблика и бпја), плпвке са меким графиуним 
улпщкпм впщуани пасуел, уемпера бпје, глина, пласуелин, пласуишне фплије... 

II Пднпси у виднпм ппљу (10 шаспва - 6+4) 

Левп-деснп, гпре-дпле, испред-иза, вище-ниже, између, усправнп-пплпженп, кпсп, исппд, у, на, дубпкп-
плиукп, пунп-празнп, пувпренп-заувпренп. 

Ппјмпви: пријенуација. 

1. Разгпварауи са ушеницима п прпсупру, щуа је левп щуа је деснп, гпре, дпле, на пример, пуице су гпре, 
ми се налазимп дпле. Щуа видимп да се налази гпре када смп у заувпренпм прпсупру. Щуа видимп гпре 
и дпле када смп на улици, ауупбускпј суаници, щуа је левп, а щуа деснп, и да ли бисмп уп щуп видимп 
мпгли и да нацруамп, насликамп или да урадимп глинпм, или мпжда неким другим мауеријалпм. 
Насуавник ће се верпваунп сеуиуи и неких других идеја, пслаоајући се на пбласуи кпје уппзнаје у пквиру 
других насуавних предмеуа. 

2. И пвај задауак мпже да се рещи у цруашким, сликарским и вајарским уехникама. 

3. Папири разлишиупг фпрмауа, (неуипишних, разлишиуих пблика и бпја), плпвке са меким графиуним 
улпщкпм (у даљем уексуу меке плпвке) са пзнакпм "Б", впщуани пасуел, уемпера бпје, глина, пласуелин, 
пласуишне фплије... 
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III Временски и прпстпрни низпви (цртани филм и стрип) (4 шаса - 2+2) 

Аспцијације у низу, цруежи у низу, слике у низу, ппкреуни цруежи, мрље, пблици... 

Ппјмпви: филм, сурип. 

1. С пбзирпм на уп да ушеници суасавају и расуу уз сазнаое да ппсупји цруани филм, а ппвременп дплазе 
у кпнуаку и са суриппм, смаура се нащпм пбавезпм да им нещуп кажемп п цруанпм филму и сурипу, какп 
би се развијап и криуишки пднпс према цруанпм филму, јер нису сви цруани филмпви кпје деца гледају 
за децу. Шесуп се деци нуде цруани филмпви у кпјима има мнпгп садржаја непримерених за оихпв 
узрасу, и нису у функцији правилнпг развпја, па је кприсније впдиуи разгпвпре са децпм п садржајима 
цруанпг филма, уз елеменуарнп пбјащоаваое уехника цруаоа (пкп 25 цруежа у секунди цруанпг филма 
и сурипа). Уреба им предлпжиуи да сами, на ппврщини папира, слпбпднпм рукпм извуку правпугапнике 
и да у уам правпугапницима, у низу, цруежпм испришају неки свпј садржај - пришу везану за лишни 
дпживљај. 

2. Цруашке, сликарске уехнике, а мпгу се кприсуиуи и вајарске уехнике у смислу сашиоаваоа неких 
фигура кпјима ће ушеници саппщуиуи неку анимацију. Уп мпгу биуи цруежи у низу, ушеници мпгу да 
сашиоавају и мрље у низу, кпје мпгу насуауи сасвим сппнуанп у дешијем раду. С једне суране, мпже се 
ппћи пд уексуа, и са друге суране, мпже се кренууи пд мрља кпје би нашинили на некпм већем фпрмауу 
папира, па их касније сећи, кплажирауи у низу. Гледајући у мрље кпје се налазе у низу, мпгу сашиниуи 
неку свпју нпву пришу. 

3. Папири разлишиупг фпрмауа, (неуипишних, разлишиуих пблика и бпја), плпвке са меким графиуним 
улпщкпм (у даљем уексуу меке плпвке) са пзнакпм "Б", впщуани пасуел, уемпера бпје, глина, пласуелин, 
пласуишне фплије... 

IV Светлп и сенка (6 шаспва - 4+2) 

Фглпви псвеуљаваоа, даљина и близина свеулпснпг извпра, ууврђиваое прпменљивпсуи пблика и сенке, 
зависнп пд угла и даљине псвеуљаваоа. 

Ппјмпви: свеулп, сенка. 

1. Пслаоајући се на већ ппсупјећа сазнаоа пп прирпднпј и вещуашкпј свеулпсуи, ушенике уреба увпдиуи у 
прпцесе ппажаоа извпра свеулпсуи и услпвљаваоа насуанка сенке. Ф пднпсу на извпр свеулпсуи и 
велишину предмеуа, кпја се налази испред извпра свеулпсуи, ппјавиће се сенка. На пример, суншани дан, 
пблик и дужина сенке некпг предмеуа па и сампг деуеуа кпје је псвеуљенп прирпднпм свеулпщћу. Акп 
бисмп, ипак уппуребили вещуашку свеулпсу, кап щуп је графпскпп, усмерену према групи ушеника, уз у 
ппзадини ппсуављен наурпн папир или пак-папир, ппјавиће се сенке кпје мпгу биуи ппцруане, 
преклппљене, па касније пд суране ушеника пасуелним бпјама пппуоене. Ппсупје и друге игре са 
свеулпсним извприма кпје ће насуавник, зависнп пд услпва у кпјим се налази, рещавауи на свпј 
креауиван нашин. Циљ је да се ппредмеуи сенка кпја је насуала извпрпм свеулпсуи. Пвакав рад мпже да 
се ради са целим пдељеоем, мпже са группм, али и сваки ушеник мпже да га псувари за себе, 
ппјединашнп. На фпупкппијама или репрпдукцијама грађевинских пбјекауа или сппменика кулууре, 
ушеници мпгу да ппцруавају псвеуљене делпве пбјекауа, а и пне делпве кпји су у сенци. На уај нашин 
ушеницима ппсуупнп дпвпдимп дп свесуи кулуурнпумеунишкп наслеђе. На пример, акп се ппцруавају 
псвеуљени делпви манасуира Спппћани, увпдимп их у ппјмпве кулуурнпг наслеђа. 

2. Кпмбинпвана уехника, цруашке уехнике, сликарске и вајарске уехнике. 

3. За пвакав рад, ппред ппменууих садржаја и уехника, и сам насуавник ће упшиуи щуа му је ппуребнп пд 
мауеријала за реализацију пснпвнпг садржаја. Ппред већ ппменууих мауеријала за уехнике изражаваоа, 
мпгу се кприсуиуи и пдгпварајућа дидакуишка средсува (ппменууи графпскпп, репрпдукције умеунишких 
дела или фпупкппије неких пбјекауа). 

V Тактилнпст (4 шаса - 2+2) 

Развијаое псеуљивпсуи за разне мауеријале пууем дпдира.  
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Ппјмпви: дпдир. 

1. Дп сада је билп реши самп п визуелним ппажајима, кпје ушеници уреба да приме и разумеју, а пд оих 
се уражи да према схваћенпм садржају и ппсуупају у ликпвнп-креауивнпм раду. Ф пвпм задауку их уреба 
навпдиуи на уакуилни ппажај, на ппажај пууем дпдира. Ради се п ппбуђиваоу аспцијације ушеника пп 
принципу, п шему размищљащ дпк дпдирујещ један предмеу, какп бисмп на уај нашин дпщли дп свпјих 
уема. Ф пракси се ппказалп да је непримеренп уражиуи преппзнаваое предмеуа кпје ушеници дпдирују. 
Скпрп редпвнп, уакви радпви буду неуспещни. Ф прпцесима рада уреба ушеницима ппказивауи 
репрпдукције умеунишких дела, али и предмеуе кпје ће дпдиривауи да би псеуили глаукп-храпавп, пблп-
рпгљасуп и сл. На пснпву уаквих искусуава, ушенику ће касније биуи дпвпљнп да визуелнп преппзнаје 
каракуерисуике предмеуа. 

2. Цруашке, сликарске, вајарске и кпмбинпване уехнике. 

3. Упрбе, чакпви, папирне кесе, непрпвидна амбалажа и разни прирпдни и вещуашки мауеријали. 

VI Изглед упптребних предмета (дизајн) (4 шаса 2+2) 

Предмеуи кпји су прилагпђени ушенишкпм узрасуу и уппређиваое предмеуа кпји нису прилагпђени 
ушенишкпм узрасуу. 

Ппјмпви: дизајн. 

1. С пбзирпм на уп да су деца свакпдневнп пкружена предмеуима кпји су пбликпвани пп ергпнпмским, 
принципима за пдрасле, сем у вруићима, где се налазе ппједини предмеуи прилагпђени дешијем 
узрасуу. Смаура се да нам је пбавеза да деци дпвпдимп дп свесуи да су све уе предмеуе кпје 
уппуребљавамп сашинили неки људи кпји се баве дизајнпм. Да дизајн ппред ликпвних вреднпсуи, спбпм 
нпси и сазнаоа п кприснпсуи и прилагпђенпсуи уих предмеуа за оихпвп щуп бпље и лакще кприщћеое. 
Ф пракси се ппказалп да и ушеници са задпвпљсувпм мпгу да сашине неке предмеуе. На пример, на 
белим мајицама мпгу впщуаним пасуелима да цруају цруеже пп свпјпј жељи, кпје касније са весељем 
мпгу да пбуку, јер су и сами нещуп сашинили. На кпщуљама мпгу да лепе, пп принципу кплажа, 
кпмадиће крпица и у кпнашнпм исхпду, сами су се ппјавили кап прпјекуануи уппуребних предмеуа. Уакви 
шаспви су редпвнп били успещни у прпцесу прпвераваоа пвпг прпграма. 

2. Цруашке, сликарске уехнике, уехнике кплажа и кпмбинпване уехнике. 

3. Цруашки мауеријали, сликарски мауеријали, суаре памушне једнпбпјне мајице, суаре кпщуље, сукое 
или јакне, пласуишне кесе. 

VII Пдреѐени предмет кап ппдстицај за рад (перфпрманс) (2 шаса - 1+1) 

Акција, радоа, дпживљај, реш, забелещка, музишка виоеуа...  

Ппјмпви: перфпрманс. 

1. Сваки предмеу или група предмеуа у групнпм раду мпже да има каракуер перфпрманса, али када са 
уим предмеуима будемп у некпј акцији, а акција ппдразумева и неки дпживљај. Уаквих акција у радои 
имамп свакпдневнп у щкпли, на шаспвима физишкпг васпиуаоа, у време пдмпра, када се нашини, 
сппнуани заплеу између ушеника пкп билп кпје сиууације кпја се десила на преухпднпм шасу, кап щуп су 
несуащлуци, дпдириваоа, щапууаоа, или кад је билп кпји предмеу разлпг за кпмуникацију ушеника. Ф 
щкпли се мпже и негауивна енергија усмериуи у ппзиуивнп знашеое, решју, преусмеравауи оенп 
знашеое у лишну и кплекуивну креауивнпсу. Сваки предмеу, кпји мпжемп да узмемп, мпже да буде 
ппвпд за неку пришу, или разгпвпр, на пример, где је купљен, кп га је направип, какп се прави, какп се 
прпдаје уај предмеу у некпј прпдавници, или пак, чемпер на деуеуу, кп га је исплеп и слишнп. Мама, 
бака, сукоа, дугме, защиваое дугмеуа, хаљина, све у неппсреднпј пкплини ушеника мпже да 
ппдразумева мпуивацију за радоу и дпживљај. Група ушеника, свакп на свпј нашин, мпже да имиуира 
сашиоаваое пдређенпг предмеуа, а ппсле свега, или у прпцесу рада, мпже да се сашини фпупграфија 
или видеп запис, и наппкпн, ни уп не мпра да буде. Биунп је увесуи ушенике у некп нпвп искусувп, а уп 
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искусувп пп искусувп, кад се зна да искусувп има каракуер ушеоа, у кпнашнпм исхпду ппдразумева и 
кпнуаку са савременим уенденцијама у пбласуи сувараоа. 

2. Кпмбинпвана уехника. 

3. Већ је решенп да сваки мауеријал кпји се налази у неппсреднпј пкплини мпже да буде ппвпд за 
сувараое некпг садржаја (плпвка, перница, упрба, коига...). 

VIII Препбликпваое материјала или предмета оихпвим спајаоем (2 шаса - 1+1) 

Препбликпваое мауеријала или предмеуа оихпвим спајаоем. 

Ппјмпви: спајаое. 

1. Ппјам спајаое или везиваое је врлп садржајан из аспекуа урагаоа за свим пблицима везиваоа кпје 
шпвек кприсуи у неппсреднпј пкплини. Закппшаваое кап везиваое, щуп је симбпл мануфакууре, 
рајферщлус, кап везиваое щуп је симбпл индусурије, зидаое кап везиваое, лепљеое кап везиваое, 
закиваое кап везиваое, вареое кап везиваое, укаое кап везиваое, щивеое кап везиваое... Све щуа 
шпвек шини, има каракуер везиваоа. Ф прирпди је уп ращћеое, на пример лису на грани није везан, пн је 
израсуап иуд. Биунп је навпдиуи ушенике да ппажају уакве ппјаве у неппсреднпј пкплини, а пнп щуп 
уреба да ушине, на пример, прпщнирауи два пблика свеже глине, везивауи глину саргијпм, канаппм и 
упме слишнп. 

2. Вајарске и кпмбинпване уехнике. 

3. Глина, канап, уканина, мека жица, щуапићи пбрађени и непбрађени, и сл. 

Преппруке за псувариваое прпграма у другпм разреду 

I Кретаое пблика у прпстпру (6 шаспва - 4+2) 

Креуаое вище пблика у прпсупру, креуаое једнпг пблика у прпсупру. 

Ппјмпви: креуаое, прпсупр. 

1. Ф пвпј целини прпграма имамп ури ппјма: креуаое, пблик и прпсупр. Ни п једнпм ппјму не уреба 
ушеницима саппщуавауи инфпрмације у смислу уеприје фпрме имајући у виду узрасне мпгућнпсуи 
ушеника, а ппсебнп оихпву перцепцију. Извући ћемп ппјам креуаоа. Ф упм слушају ће ппјам пблика и 
ппјам прпсупра имауи каракуер ппдппјмпва. Какп су деца пп свпјпј прирпди све време у ппкреуу, 
уверени смп да им је мпгуће пбјащоавауи не самп оихпвп креуаое, већ и креуаое пблика у прирпди. 
На пример, ппажаое креуаоа лищћа на дрвећу (бреза, плауан, щљива, храсу и све щуп шини оихпвп 
пкружеое у прирпди). Кап супрпунпсу креуаоу, уреба их навпдиуи да ппажају суауишне пблике у 
прирпди, на пример кућу, щкплу, ауупбуску суаницу... А кад ппменемп ауупбуску суаницу, уреба имауи у 
виду и ауупбусе кпји се крећу и разне друге предмеуе кпје је шпвек сашинип, а кпји се уакпђе крећу. 
Фкпликп су уп садржаји, псуаје пиуаое щуа је уп щуа ће ушеници радиуи на шасу. Акп бисмп им рекли да 
цруају лису брезе, плауана или некпг другпг дрвеуа, оихпв цруеж ће биуи суауишан. Према упме, щуа је уп 
щуп пни мпгу да шине на шасу? Навещћемп неке примере. Акп бисмп ппвезали, у смислу кпрелације пвај 
задауак са садржајима мауемауике, мпгли бисмп ушеницима да кажемп да нацруају на папирима неке 
пд гепмеуријских мпдела кпје уше (урпугап, квадрау, круг, правпугапник...). Ппщуп нацруају гепмеуријске 
мпделе, уреба да их исеку, да их нанижу на канап, па када све уп пкаше на неки пплпжени щуап у 
прпсупру, десиће се некп креуаое. Креуаое је услпвљенп сурујаоем ваздуха, слишнп кап щуп се креће 
лищће на дрвећу, али креуаое мпже да буде услпвљенп и распредаоем канапа или кпнца. Акп бисмп 
ушенике ппделили у групе, једна група мпже да рещава задауак са гепмеуријским мпделима, друга група 
мпже да рещава задауак са слпбпднп исцепаним пблицима на слишан нашин. Урећа група мпже да 
кприсуи щуапиће разлишиуих велишина (пд 10 дп 70 цм) укпликп би се у прпсупру ппсуавип дужи щуапић 
(дп 1 м), на шијем крају би бип везан канап, ппупм на средину нпвпг щуапића пд 50 цм, на шијим 
крајевима се уакпђе мпгу везивауи маои щуапићи, уједнп урагајући за равнпуежпм, па на крајевима уих 
щуапића везивауи јпщ маое щуапиће, впдећи рашуна п равнпуежи, шиме се дпбија нека врсуа "грпзда" 
пд већег брпја щуапића кпји ће се креуауи у прпсупру. На уај нашин се дпбија и физишка и визуелна 
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равнпуежа и креуаое пблика у прпсупру. Ф прпцесу рада са ушеницима, мпже се гпвприуи и п 
једнашинама у мауемауици. П равнпуежи леве и десне суране кпмппзиције. Из упга мпгу прпизаћи мнпге 
прише кпје ће креауиван насуавник да псмищљава у прпцесу рада са ушеницима. 

2. Кпмбинпвана уехника, цруашке и сликарске уехнике. 

3. Папир, маказе, дрвени щуапићи, лепак, канап, кпнац, кпнсурукција суарих кищпбрана... 

II Дејствп светлпсти на карактер пблика (светлпст) (4 шаса -2+2) 

Прирпдна и вещуашка свеулпсу, силуеуа, сенка (сппсувена и башена), фигура и ппзадина, свеулп и сенка у 
фигури.  

Ппјмпви: свеулпсу, силуеуа. 

1. Ф циљу кпнуинуиуеуа сазнаое п ппјму свеулпсуи уреба насуавиуи са играма свеула и сенке пслаоајући 
се на садржаје кпје су ушеници ушили у првпм разреду. Уп је ушиоенп збпг пбиља мпгућнпсуи креауивнпг 
урагаоа и ушеника и насуавника с једне суране, а с друге, ууемељиваоа знаоа п знашају свеулпсуи у 
прирпди кап једнпг пд знашајних услпва живпуа. 

2. Кпмбинпвана уехника, цруашке уехнике, сликарске и вајарске уехнике. 

3. За пвакав рад, ппред ппменууих садржаја и уехника, и сам насуавник ће упшиуи щуа му је ппуребнп пд 
мауеријала за реализацију пснпвнпг садржаја. Ппред већ ппменууих мауеријала, за уехнике изражаваоа 
мпгу се кприсуиуи и пдгпварајућа дидакуишка средсува (ппменууи графпскпп, репрпдукције умеунишких 
дела или фпупкппије неких пбјекауа). 

III Амбијент - сценски прпстпр (6 шаспва - 4+2) 

Израда маски, кпсуима и сцене.  

Ппјмпви: амбијену, сцена. 

1. Смисап увпђеоа пве целине у садржаје прпграма ликпвне кулууре јесуе да се са ушеницима впде 
разгпвпри п ппажаоу и преппзнаваоу каракуерисуика разних амбијенауа. Пп шему преппзнајемп 
амбијену ушипнице, ауупбуске суанице, улице, ппрпдишне куће, музеја, насуавник ће у свпјпј средини 
наћи јпщ мнпгп примера. Разгпвпр уреба впдиуи уакп да ушеници саппщуе щуп вище свпјих ппажаоа. 
Самим уим, дппринпси се ваљанпм суицаоу увида у ушеникпвп искусувп. Из упга ће прпизаћи и планпви 
насуавника за извпђеое рекреауивне насуаве, али и неппсреднпг рада ушеника у разним уехникама. 
Биуан је и аспеку са кпга ће насуавник прићи рещаваоу пваквпг задаука. Један аспеку мпже да буде 
сценски прпсупр. И у ушипници мпже да се нашини сцена некпг амбијенуа, и уп пнпг амбијенуа за кпји се 
ушеници ппределе у разгпвпру са насуавникпм. Какп је реш п целини прпграма кпја нуди ппвезиваое 
садржаја са коижевнпщћу, физишким васпиуаоем, свеупм пкп нас, другим решима, сви садржаји кпји се 
савладавају на пвпм узрасуу мпгу да буду уведени у реализацију пваквпг задаука. 

2. Цруашке, сликарске, вајарске, кпмбинпване уехнике. 

3. Меке плпвке, уемпера бпје, глина, пласуелин, папир, карупн, разни други мауеријали, зависнп пд 
сценарија кпји ће сашиниуи насуавник. 

IV Лепп писаое са калиграфијпм (16 шаспва - 10+6) 

Писаое лауинишких слпва, уппредп са ушеоем лауинице на шаспвима мауероег језика. Писаое 
ћирилишких слпва.  

Ппјмпви: ћирилица, лауиница. 

1. Ппвлашеое уских, кривих линија, ппвлашеое щирпких, правих и кривих линија. Писаое ћирилишких и 
лауинишких слпва. Ппвезиваое слпва у реши. 
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2. Ппвлашеое уских, кпсих, правих и пплпжених линија; ппвлашеое щирпких, кпсих, правих и пплпжених 
линија; ппвлашеое пувпрених и заувпрених линија; писаое слпва уппредп са ушеоем абецеде. 

3. Мауеријали - лепп запщурене супларске плпвке (пљпснауе); пбишне графиуне плпвке са пзнакпм "Б" 
пљпснауп запщурене; щуапићи пд сладпледа уакпђе пљпснауп запщурени; впщуани пасуел, уакпђе 
пљпснауп запщурен, меуалнп перп и уущ или пенкалп. 

V Кпнтраст (12 шаспва - 8+4) 

Прирпдни и вещуашки пблици, слагаое - разлагаое, разлагаое - слагаое, једнпбпјан - вищебпјан, 
пбрађен - непбрађен, прав - крив, једнпсуаван - слпжен, испупшен - удубљен. 

Ппјмпви: кпнурасу. 

1. Свугде у нащпј пкплини мпжемп упшиуи кпнурасу. На пример, прирпдни и вещуашки пблици. Нпћ, дан, 
једнпбпјан, вищебпјан, пбрађен, непбрађен, прав, крив, свеулп, сенка и сл. Све уп мпгу биуи ппвпди за 
ликпвнп изражаваое у свим уехникама. Уп уреба да узмемп кап ликпвни садржај, а имајући у виду 
велике мпгућнпсуи за избпр уема, мпуиваципне садржаје, сам насуавник мпже да прпналази, пп 
једнпсуавнпј лпгици - кпликп је насуавника, упликп мпже биуи и нашина за мпуивацију, а кпликп је 
ушеника, упликп мпже да буде и уема за реализацију пвпг задаука. 

2. Цруашке, сликарске, вајарске, кпмбинпване уехнике. 

3. Меке плпвке, уемпера бпје, глина, и сви мауеријали кпји се у пдређенпм уренууку мпгу кприсуиуи за 
реализацију неке ушеникпве идеје. 

VI Индивидуалнп кприщёеое разлишитих материјала за рад (пакпваое) (6 шаспва - 4+2) 

Пбликпваое непбишних пбјекауа. 

Ппјмпви: пакпваое. 

1. И у мнпгим дпсадащоим задацима увпдимп ушенике у ппажаое прирпде. Ф упм прпцесу, не 
заппсуављамп оихпве индивидуалнпсуи и ппсебнпсуи у прпцесу ппажаоа и уумашеоа прирпде. 
Насуавник никад неће инсисуирауи да ушеник кппира прирпду, већ ће впдиуи рашуна да пн на свпј 
симбплишан нашин саппщуава деуаље прирпде, пп лпгици да пд прирпде узме пнпликп кпликп пн 
смаура да уреба да узме (не све), па да у свпм раду, кап прирпднп биће, дпдаје ппеу пп свпјпј впљи щуа 
прпцени да је ппуребнп дпдауи. Уакп би уребалп да изгледа један индивидуални креауивни рад 
ушеника. Ф пвпм задауку мпжемп и себе преиспиуивауи - кпликп смп увели ушенике у кпнвенције 
пдраслих, имајући у виду агресивнпсу сппљнпг свеуа, щуп би уребалп да ушинимп на врлп једнпсуаван 
нашин. А уп знаши да већ неке усуаљене кпнвенципналне вреднпсуи прекривамп какп бисмп дпщли дп 
нпвпг психишкпг изазпва кпд ушеника. Ппзнауа је деуеупва, или шпвекпва, радпзналпсу или неизвеснпсу у 
ппсмаураоу запакпванпг пблика (уреднп - неуреднп). Пбишна празна кууија, кпја је запакпвана на 
усуаљен, кпнвенципналан нашин, изазива радпзналпсу и ппуребу за распакиваоем. Мпжда не уреба ни 
ппмиоауи кпликп лпще скуппцене играшке ппклпоене деуеуу, убрзп буду унищуене. Збпг шега? 

2. Цруашке, сликарске, вајарске и кпмбинпване уехнике. 

3. Ппурпщни мауеријал прилагпђен узрасуу ушеника. Канап, впсак, меке плпвке, уемпера бпје, глина. 

VII Знаци и симбпли (4 шаса - 2+2) 

Пешау, грб, симбпли, слпвни и нпуни знаци.  

Ппјмпви: хералдика. 

1. Имајући у виду знашај хералдике и уппщуе знашај симбпла и знакпва у савременпј спцип-кулуурнпј 
средини, а ппсебнп када је реш п рашунарима, пдећи и пбући ("маркирана пбућа и пдећа"), ппсуавља се 
пиуаое какп дпвпдиуи дп свесуи ушеницима криуеријуме везане за рекламу и ппщуе присусувп 
знакпвнпсуи у нащем пкружеоу. Разуме се да је прпблем врлп слпжен, али пвп мпже да буде један 
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мали дппринпс разгпвпру са ушеницима п уим нама намеунууим вреднпсуима. И сами пни нещуп мпгу да 
ушине, с уам щуп ће насуавник впдиуи рашуна п мери, средсувима и психпфизишким мпгућнпсуима 
ушеника. Пракса је ппказала да је ппгрещнп на ппшеуку шаса ппказивауи знаке билп кпје врсуе, јер 
ушеници имају визуелнп памћеое кад желе да имиуирају већ виђене знаке. За насуавника псуаје велики 
прпблем, да ппред нуђеоа криуеријума п знацима и симбплима, пд ушеника дпбије нека оихпва идејна 
рещеоа. Прпблем је и лиуераууре, на кпју би се мпгли пслпниуи за уумашеое ппменууих вреднпсуи, 
ппгпупву кад се има у виду брзп напредпваое сппљне кулууре, кпја није свпјсувена менуалиуеуу нащих 
људи. Ппнудићемп један пд нашина за ушеникпвп креауивнп сувараое, када мпже првп да на свпм 
папиру наслика некпликп мрља, па уек пнда, у некпј пд наредних фаза, да уражимп ппвезиваое уих 
мрља у неки оегпв знак, када пн мпже имауи свпје уумашеое нешега, самп оему свпјсувенпг. Не мпрају 
уп самп да буду мрље, уп мпгу биуи уашке, линије и неки други пблици, пд билп кпг мауеријала, пд кпјих 
се мпже ппћи у свеу прпмищљаоа са пзнакпм сампсвпјне ушеникпве креауивнпсуи. 

2. Цруаое, сликаое, вајаое, кпмбинпване уехнике. 

3. Меке плпвке, уемпера бпје, суаре фпупграфије, кплажи, харуија, карупни.. 

VIII Једнпбпјна кпмппзиција упптребних предмета (клуаж) (6 шаспва - 4+2) 

Ппјмпви: клуаж, једнпбпјан. 

1. Ф пвпм задауку ушеници уреба да прикупе пупадну амбалажу, да пп свпјпј впљи нашине кпмппзицију 
лепљеоем на неку карупнску ппдлпгу и када све уп заврще, да бисмп се пслпбпдили сугерираоа 
дпсадащое функције уих предмеуа, уаква кпмппзиција уреба да буде премазана белпм бпјпм. Јпщ један 
пд нашина јесуе да се прекп уакп прганизпване кпмппзиције ппсуави газа, прекп кпје се уакпђе, пређе 
белим акриликпм. Ппсле сущеоа, дпбијају се нпви пблици, нпве свеулинске вреднпсуи, кпје дају нпве 
щансе за даља дпграђиваоа цруаоа или сликаоа према ушеникпвпј жељи. Пблику смп прпменили 
знашеое. Пвп щуп је предлпженп није јединп рещеое. Насуавник ће наћи мпжда и бпља.  

2. Кпмбинпване уехнике, сликарске, цруашке и вајарске уехнике. 

3. Сиуна амбалажа, карупни, разни папири, уемпера бпје, плпвке, акрилна бела бпја... 

IX Замищљаоа (6 шаспва - 4+2) 

Вербални ппис, уексу, фпупграфија...  

Ппјмпви: фпупграфија. 

1. Ф пвпм задауку уреба урагауи за аспцијацијама ушеника. Једна реш мпже да буде ппвпд. Фшиуељ мпже 
пиуауи ушеника: "П шему размищљащ када кажемп дрвп?" Сваки ушеник ће имауи свпју пришу п упм 
ппјму. Или, на пример, акп нађемп неку суару фпупграфију, мпжемп пиуауи: "П шему размищљащ дпк 
гледащ у пву фпупграфију? Мпжещ ли нам нещуп рећи п опј?" Акп прпшиуамп неки уексу, примерен 
узрасним мпгућнпсуима ушеника, кпји, уакпђе, мпже да буде ппвпд за разгпвпр, и ппјединашна 
уумашеоа и рещеоа ушеника у ликпвнпм раду, већ смп нещуп успели. Щуа је уп щуп смп успели? Фспели 
смп, првп у разлишиупсуима уема, а задржаћемп и даље нащ захуев, да ппред урагаоа за дпбрим 
прпцесима рада, имамп и примерене резулуауе у свим ликпвним уехникама. Насуавник ће захваљујући 
свпјпј инвенуивнпсуи, прпнаћи праве нашине мпуивисаоа ушеника за пву врсуу слпбпднијег рада, али не 
слпбпдних уема, кад ће ппнављауи нека свпја преухпдна искусува у виду схема и щаблпна. 

2. Цруашке, сликарске, вајарске, кпмбинпване уехнике. 

3. Меке плпвке, папири разлишиуих пблика и бпја, уемпера бпје, глина, пласуелин и други мауеријали 
укпликп се деси да ушеници имају ппуребу за оим. 

X Препбликпваое материјала или предмета (6 шаспва - 4+2) оихпвим спајаоем (везиваое) 

Ппјмпви: везиваое. 
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1. Какп је реш п ппјму везиваоа кпји је изузеунп знашајан у живпуу шпвека, оегпвпм делпваоу, 
међуљудским пднпсима. Ппред већ ппменуупг везиваоа у мауеријалнпм смислу, мпжемп гпвприуи и п 
духпвнпј вези шпвек-Бпг, шпвек према шпвеку, љубавнпј вези. Мислимп, дакле, на све пнп щуп шпвека 
шини шпвекпм у анурппплпщкпм, психплпщкпм и спциплпщкпм смислу. И у другпм разреду је 
предвиђенп некпликп садржаја упг каракуера, кпји уреба да се пслпне на слишне садржаје из првпг 
разреда. Ппјам спајаое или везиваое врлп је садржајан из аспекуа урагаоа за свим пблицима везиваоа 
кпје шпвек кприсуи у неппсреднпј пкплини. Закппшаваое кап везиваое, щуп је симбпл мануфакууре, 
рајферщлус, кап везиваое, щуп је симбпл индусурије, зидаое кап везиваое, лепљеое кап везиваое, 
закиваое кап везиваое, вареое кап везиваое, укаое кап везиваое, щивеое кап везиваое... Све щуа 
шпвек шини, има каракуер везиваоа. Ф прирпди је уп ращћеое, на пример лису на грани није везан, пн је 
израсуап иуд. Биунп је навпдиуи ушенике да ппажају уакве вреднпсуи у неппсреднпј пкплини, а пнп щуа 
уреба да ушине, нећемп уражиуи мимезис, јер им уп не дпзвпљавају оихпве психпфизишке мпгућнпсуи, 
већ ћемп нашиниуи нещуп супрпунп, на пример, прпщнирауи два пблика свеже глине, везивауи глину 
саргијпм, канаппм и упме слишнп. 

2. Вајарске и кпмбинпване уехнике. 

3. Глина, канап, уканина, мека жица, щуапићи пбрађени и непбрађени, и сл. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ЛИКПВНЕ КФЛУФРЕ  Ф ПРВПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Пблици и оихпви квалиуеуи Фпшаваое пднпса делпва у целини (целп - деп); да схвауе 

пднпсе виспкп-нискп, ускп-щирпкп, свеулп-уамнп, пбпјенп-
безбпјнп. 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у мпгућнпсуи да: 

 упшавају делпве у целину 

 разликују виспкп-нискп, ускп-щирпкп 

 схвауе свеулп-уамнп, пбпјенп-безбпјнп 

 умеју да упшене пднпсе и пблике ликпвнп предсуаве 

Пднпси у впденпм ппљу Псппспбиуи ушенике да упшавају и предсуављају прпсупрне 
пднпсе, разлишиуе пплпжаје 
Псппспбиуи ушенике да схвауе креуаое линија, мрља, бпја и 
пблика у прпсупру 
Псппспбиуи ушенике да суварају кпмппзиције у уређеним 
прпсуприма. 

 упшавају пднпсе између предмеуа у прпсупру ( левп-деснп, гпре-дпле, испред-
иза, вище-ниже, између) 

 умеју упшене пднпсе да ликпвнп предсуаве 

 разумеју урпдимензипналне пблике у прпсупру 

 разликују и предсуављају разлишиуе пднпсе и пплпжаје међу пблицима и 
предмеуима у виднпм ппљу. 

Временски и прпсупрни низпви Суицаое пснпвних знаоа п цруанпм филму и сппруу 
Псппспбљаваое ушеника да упше динамику и ппкреу кап и 
липкпвне изразе. 

 схвауе принцип рада цруаних и анимираних филмпва 

 умеју ппмпћу вище слика да предсуаве ппкреуе 

 упше динамику и дпживљај ппкреуа и да уп ликпвнп изразе. 

Свеулп и сенка Да ушеници схвауе пднпсе и зависнпсу свеула и сенке. 
Да упше мпгућнпсуи сенке у предсуављаоу некпг 
коижевнпг садржаја. 

 схвауе пднпсе и зависнпсу свеула и сенке и защуп пна насуаје  

 упшавају мпгућнпсуи сенке у предсуављаоу некпг коижевнпг садржаја 

 умеју ликпвнп да предсуаве сенке 

Уакуилнпсу Пмпгућиуи и псппспбиуи ушенике да пблик предмеуа псеуе 
и уакуишним шулпм-дпдирпм. 
Псппспбиуи ушенике да ппажене предмеуе најппдеснијим 
средсувима и уехникама ликпвнп изразе. 

 разликују пблик предмеуа дпдирпм  

 умеју дпдирпм да ппищу предмеуе 

 упше каракуерисуике предмеуа дпдирпм 

Изглед уппуребних предмеуа Развијаое сппспбнпсуи за ппажаое функципналнпсуи 
предмеуа за свакпдневну уппуребу. 
Псппспбиуи ушенике да уппзнају свеу пкп себе и цене 
прпмене насуале људским радпм. 

 усвпје ппјам дизајна 

 упшавају функципналнпсу предмеуа из свакпдневнпг живпуа 

 уппзнају свеу пкп себе 

 умеју да препбликују предмеуе у смислу прпмене пснпвне функције.  

Пдређени предмеу кап ппдсуицај 
рада 

Псппспбиуи ушенике да према каракуерисуикама предмеуа 
изазпву псећаое на неку акцију и уп ликпвнп изразе. 

 умеју ликпвнп изразиуи дпживљај у вези са предмеупм кпји је ппдсуицај за 
рад. 
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  знају щуп мащупвиуије изразиуи ликпвни дпживљај предмеуа. 

Препбликпваое мауеријала или 
предмеуа оихпвим спајаоем 

Развијауи смисап кпд ушеника да спајаоем разлишиуих 
пблика дпбијају нпву, занимљиву целину. 

 умaоју спајаоем разлишиуих пблика дпбиуи нпве, занимљиве пблике 

 упшавају мпгућнпсуи препбликпваоа мауеријала или предмеуа у нпве пблике 
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МФЗИЧКА КФЛУФРА 
Циљ и задаци Садржаји 

прпграма 
Фпнд Време 

реал. 
Наст. метпде Наст. средства Наст. 

пблици 
Активнпст ушеника Праћеое и 

пцеоиваое 
 
Циљ 
-развијаое инуереспваоа, музишке псеуљивпсуи и 
креауивнпсуи; 
-псппспбљаваое за разумеваое мпгућнпсуи музишкпг 
изражаваоа; 
-развијаое псеуљивпсуи за музишке вреднпсуи 
уппзнаваоем умеунишке урадиције и кулууре свпга и 
других нарпда. 
 
Задаци 
- негпдпваое сппспбнпсуи извпђеоа музике (певаое 
/ свираое) ; 
- суицаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое 
дпживљаја и псппспбљаваое за разумеваое 
музишких ппрука ; 
- ппсуицаое суваралашкпг ангажпваоа у свим 
музишким акуивнпсуима ( извпђеое, слущаое, 
исураживаое и сувараое звука ) ; 
- уппзнаваое урадиципналне и умеунишке музике 
свпга и других нарпда ; 
- развијаое криуишкпг мищљеоа 
- уппзнаваое пснпва музишке писменпсуи и 
изражајних средсуава музишке умеунпсуи 
Пперативни задаци: 
Фшеници уреба да: 
-певају пп слуху; 
-слущају вредна дела умеунишке и нарпдне музике; 
-извпде музишке игре; 
-свирају на дешјим музишким инсуруменуима. 

 
I Извпћеое 
музике 
(певаое, 
свираое, 
игра) 
 
 
II Слущаое 
музике 
 
 
III 
Сувараое 
музике 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX- VI 

 
- радипниша.  
-демпнсурау. 
-дијалпщка 
-игра 
-Кппперау.  
 
 

 
грампфпн 
-слике 
-риумишки И 
мелпдијски 
инсууменуи 
 
 

 
групни пблик 
рада,рад  у 
парпвима, 
индивидуални 

 
-певаое 
-слущаое 
-сувараое звука 
-сликаое 
-цруаое 
-игра 
-драмауизација 
 

 
-ппсмаураое 
-белещке 
-прпдукуи 
акуивнпсуи 
-задпвпљсувп 
ушеника 
-акуивнпсу у раду 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ 

- развијаое инуереспваоа, музишке псеуљивпсуи и креауивнпсуи; 

- псппспбљаваое за разумеваое мпгућнпсуи музишкпг изражаваоа; 

- развијаое псеуљивпсуи за музишке вреднпсуи уппзнаваоем умеунишке урадиције и кулууре свпга и 
других нарпда. 

Задаци 

- негпваое сппспбнпсуи извпђеоа музике (певаое/свираое); 

- суицаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое дпживљаја и псппспбљаваое за разумеваое музишких 
ппрука; 

- ппдсуицаое суваралашкпг ангажпваоа у свим музишким акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, 
исураживаое и сувараое звука); 

- уппзнаваое урадиципналне и умеунишке музике свпга и других нарпда; 

- развијаое криуишкпг мищљеоа (исказиваое псећаоа п музици кпја се извпди и слуща); 

- уппзнаваое пснпва музишке писменпсуи и изражајних средсуава музишке умеунпсуи. 

Садржаје музишке кулууре шине следеће акуивнпсуи: извпђеое (певаое/свираое), слущаое и сувараое 
музике. 

Први разред 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- певају пп слуху; 

- слущају вредна дела умеунишке и нарпдне музике; 

- извпде музишке игре; 

- свирају на дешјим музишким инсуруменуима. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Извпђеое музике 

а) Певаое: 

- Певаое песама (ушеое пп слуху) разлишиупг садржаја и распплпжеоа, урадиципналне и умеунишке 
музике кпје су примерене гласпвним мпгућнпсуима и узрасуу ушеника. Ппжељнп је ппвезиваое 
садржаја песама са садржајима псуалих насуавних предмеуа укпликп је мпгуће (ушеници и щкпла, 
гпдищоа дпба, празници и пбишаји, завишај и дпмпвина, прирпда и пкплина, живпуиое...). 

- Певаое и извпђеое музишких игара (игре уз ппкреу, дидакуишке игре). 

- Певаое једнпсуавних мпдела и наменских песама кап звушне припреме за ппсуавку музишке 
писменпсуи. 
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б) Свираое: 

- Ппсуупнп уппзнаваое музишких риумишких дешјих инсуруменауа и нашина свираоа на оима (щуапићи, 
бубао, звешке, уриангл, шинели, даире). 

- Прављеое дешјих инсуруменауа. 

- Аудиуавнп разликпваое дешјих инсуруменауа пп бпји звука. 

- Развијаое риумишкпг пулса и риума свираоем прауое за брпјалице и песме на разлишиуим извприма 
звука (уелп, предмеуи, риумишки дешји инсуруменуи). 

На пснпву искусува у извпђеоу музике, преппзнауи: звуке кпје сувара глас (гпвпр-певаое), суепене 
јашине звука (гласнп-уихп), разлишиуа уемпа (брз-сппр), урајаое (крауак-дуг), песму на пснпву 
каракуерисуишнпг пдлпмка мелпдије, нашине на кпје песма ушесувује у ппрпдишнпм живпуу (ппрпдишна 
славља и празници). 

Слущаое музике 

- Слущаое впкалнп-инсуруменуалних кпмппзиција за децу и крауких инсуруменуалних кпмппзиција 
разлишиупг садржаја и распплпжеоа, кап и музишких приша. 

- Слущаое нарпдних песама и игара. 

Ф слущаним делима разликпвауи: специфишне звуке из пкружеоа, људске гласпве (женски, мущки, 
дешји), музишке инсуруменуе, суепене јашине звука (гласнп-уихп), разлишиуа уемпа (брз-сппр), урајаое 
(крауак-дуг). Псппспбљавауи ушенике да преппзнају кпмппзицију кпју су раније слущали, на пснпву 
каракуерисуишнпг пдлпмка. 

Ствараое музике 

- Пппнащаое звукпва из неппсредне пкплине, сппнуанпм или дпгпвпренпм импрпвизацијпм (звуци у 
кући, звуци града, звуци у прирпди...); 

- Риумишким и звушним ефекуима креирауи једнпсуавне прауое за брпјалице, песме, прише, суихпве, 
музишке игре, кприсуећи при упм разлишиуе извпре звука (глас, уелп, дешји риумишки инсуруменуи). 

- Смищљаое малих риумишких целина ппмпћу разлишиуих извпра звука (гпвпрпм, изгпвараоем група 
гласпва, разлишиуим предмеуима, дешјим инсуруменуима). 

- Сасуављаое малих музишких игара уз ппкреу. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Насуава музишке кулууре у пснпвнпј щкпли, свпјим садржајима и акуивнпсуима знашајнп дппринпси 
целпкупнпм развпју ушеника. Кпд ушеника се развија љубав према музишкпј умеунпсуи и смисап за лепп 
и узвищенп, ппуппмаже оегпв свесурани развпј, пплемеоује га и улепщава му живпу. 

Упкпм насуаве, у виду псмищљених акуивнпсуи, пмпгућује се развијаое сппспбнпсуи изражаваоа 
звушним средсувима (гласпм или инсуруменупм), уппзнаваое вредних дела музишке умеунпсуи и 
суицаое ппуребе за сампсуалним уппзнаваоем музишких дела из пбласуи нарпднпг и умеунишкпг 
суваралащува. 

Савладаваоем музишке писменпсуи и развијаоем укуса, псппспбљавамп ушенике да акуивнп ушесувују у 
музишкпм живпуу свпје пкплине. 

Насуава музишке кулууре псуварује се међуспбним прпжимаоем следећих музишких акуивнпсуи: 

- певаое и свираое, уз ппсуупнп уппзнаваое и усвајаое риумишких сурукуура, музишкпг писма и 
инупнације; 
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- слущаое музике и усвајаое пснпвних ппјмпва из ппщуе музишке кулууре; 

- акуивнпсуи у музишкпм стваралащтву. 

Ф разреднпј насуави певаое и свираое псуварује се пп слуху, пппнащаоем демпнсурације ушиуеља, или 
уз ппмпћ разлишиуих звушних и визуелних ппмагала (цруежа, пднпснп неких дпгпвпрених знакпва с 
ушеницима). Фппзнаваое музишкпг писма заппшиое у урећем разреду и прпуеже се дп краја пснпвнпг 
щкплпваоа. Фсвајаое најпснпвније вещуине шиуаоа нпуа пмпгућава ушеницима лакще и уашније певаое 
једнпсуавних мелпдија, кап и акуивнп суицаое инфпрмација п свираоу ппјединих инсуруменауа. 
Ппжељнп је ппвезиваое музишких садржаја са садржајима псуалих насуавних предмеуа укпликп је уп 
мпгуће псувариуи. 

Задаци насуаве музишке кулууре у пснпвнпј щкпли јесу: 

- ппсуупнпсу у усвајаоу нарпдних и умеунишких кпмппзиција разлишиуих садржаја; 

- развијаое извпђашких вещуина ушеника и оихпв суваралашки присууп певаоу/свираоу; 

- развијаое инуелекууалних и мпупришких сппспбнпсуи ушеника; 

- развијаое и ппдсуицаое суваралашких мпгућнпсуи музишкпг изражаваоа ушеника; 

- уппзнаваое пснпвне музишке писменпсуи и изражајних средсуава музишке умеунпсуи. 

Преппруке за пствариваое прпграма у првпм разреду  

Слущаое музике 

Слущаоем музике псуварују се следећи задаци: 

- суицаое искусува у слущнпм разликпваоу звушних бпја (људски гласпви, неки инсуруменуи, звуци из 
живпунпг пкружеоа); 

- развијаое мемприје ушеника; 

- навикаваое ушеника на пажљивп слущаое музике (щуп је услпв за квалиуеунп дпживљаваое музишких 
дела); 

- уппзнаваое музишких дела умеунишкпг и нарпднпг суваралащува. 

Певаое песама пп слуху и увпђеое у пснпве музишке писменпсти 

- Брпјалице; 

- Дешје песме; 

- Игре с певаоем. 

Фсвајаое музишкпг решника у вези са певаоем (супрпунпсуи): 

- дубпк упн и виспк упн; 

- дужи и краћи упн; 

- гласнп и уихп; 

- брзп и сппрп. 

Свираое 
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- Ппсуупнп уппзнаваое музишких дешјих инсуруменауа и нашин свираоа ппјединпг инсуруменуа 
(щуапићи, уриангл, шинеле, бубао, даире, звешке, меуалпфпн, ксилпфпн). 

- Прављеое власуиуих дешјих инсуруменауа. 

- Разликпваое ппјединих инсуруменауа слухпм пп бпји звука и оихпвп разлишиуп кпмбинпваое према 
избпру ушеника. 

- Извпђеое риума ппјединих брпјалица ппмпћу дешјих инсуруменауа. 

- Фуврђиваое дпживљаја риумишкпг пулса пдгпварајућпм инсуруменуалнпм прауопм псуваренпм 
ппмпћу дешјих инсуруменауа. 

- Фсвајаое музишкпг решника у вези са свираоем (супрпунпсуи): 

- певаое - свираое; 

- хпр - један певаш; 

- пркесуар - један свираш; 

- клавир - клавирисуа; 

- виплина - виплинису; 

- уруба - урубаш; 

- хармпника - хармпникащ; 

- бубао - бубоар 

Музишкп стваралащтвп 

- Ппдсуицаое ушеника на изражајнп певаое. 

- Пбележаваое ппјединих реши или фраза упкпм извпђеоа мелпдије звукпм неких инсуруменауа, према 
избпру ушеника. 

- Пппнащаое звука из неппсредне пкплине сппнуанпм или дпгпвпренпм импрпвизацијпм (звуци у кући, 
звуци града, звуци у прирпди). 

- Смищљаое малих риумишких целина псуварених гпвпрпм или сппнуанп изгпвпрених група гласпва. 

- Ппупунп слпбпдна звушна импрпвизација псуварена рукама или нпгама, пднпснп дешјим 
инсуруменуима. 

- Слпбпдан, импрпвизпван звушни разгпвпр псуварен једним пд преухпднп наведених нашина. 

- Мале, дпгпвпрпм сасуављене музишке игре уз ппкреу. 

Преппруке за пствариваое прпграма у другпм разреду 

Дешје песме и игре с певаоем 

(Фшеници и щкпла; јесен; Бпжић и Нпва гпдина; зима; прплеће; мајка и успаванка; кућа, завишај и 
дпмпвина; дешја игра; прирпда, живпуиое и пкплина; пбишаји; псуалп). 

Фсвајаое музишкпг решника у вези са певаоем: упнпви узлазе - упнпви силазе; гласнп - средое; гласнп - 
уихп; брзп - умеренп; брзп - сппрп; нежнп - уужнп; нежнп - радпснп. (Наведени изрази се уппзнају пууем 
искусува, без ппсуављаоа дефиниције). 
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Свираое 

- Певаое дппуниуи пбележаваоем свакпг уакупвнпг дела ударцем п инсурумену у складу са уемппм 
извпђеоа; 

- ппмпћу удараљки извесуи неки риуам наушене мелпдије уз исупвременп риумишкп рециупваое или 
певаое; 

- извпђеое риума ппзнауе мелпдије пљескаоем или риумишким инсуруменупм уз исупвременп 
замищљаое мелпдије у себи; 

- ппнављаое краћег задаупг риумишкпг мпуива (вежба памћеоа и брзпг сналажеоа); 

- свираое риума ппјединих гпвпрних реши с разлишиуим брпјем слпгпва или краћих решеница. 

Слущаое музике 

Фсвајаое музишкпг решника у вези са слущаоем: 

- пркесуар, дувашки пркесуар; 

- флаууа - флаууису; 

- гиуара - гиуарису; 

- дешји, женски и мущки глас. 

Сви изрази се уппзнају на линији разумеваоа знашеоа реши и преппзнаваоа звука. 

Музишкп стваралащтвп 

- Суалнп ппдсуицаое ушеника на щуп изражајније певаое наушених песмица; 

- пппнащаое звукпва из пкплине, сппнуанпм или дпгпвпренпм импрпвизацијпм (звуци у кући, граду, 
прирпди - разгпвпр живпуиоа, разгпвпр суабала щущуаоем лищћа); 

- измищљаое малих риумишких целина псуварених сппнуанп изгпвпреним или пупеваним групама 
гласпва (измищљаое групе сасуављене самп пд сампгласника или самп пд сугласника), кп ће дуже, кп 
ће занимљивије, разигране групе гласпва; 

- импрпвизација псуварена рукама или нпгама, пднпснп дешјим инсуруменуима (уз суајаое на једнпм 
месуу или креуаоем крпз прпсупр); 

- слпбпднп импрпвизпвани дијалпзи ппмпћу дешјих инсуруменауа (деца бирају исуе или разлишиуе 
инсуруменуе); 

- импрпвизација дешје мелпдије на власуиу или пд ушиуеља предлпжен суих; 

- слпбпднп измищљаое ппкреуа уз музику (нпр. за некп кплп уз наушену нпву мелпдију). 

Дидактишкп - метпдишка упутства 

Насуавни предмеу Музишка култура уреба кпд ушеника да развије есуеуски дпживљај, мащуу, вещуине, 
навике и суваралашки импулс. 

Ф пснпвнпј щкпли насуава музишке кулууре, заједнп са другим насуавним предмеуима, ууише на 
свесурани развпј лишнпсуи деуеуа и предсуавља једну пд важних дисциплина. 

Пбавезни и преппрушени садржаји пвпг насуавнпг предмеуа уреба да пруже знаоа и инфпрмације 
ушеницима какп би мпгли да с разумеваоем и радпщћу прауе, разликују, дпживљавају и прпцеоују 
музишке вреднпсуи. 
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Да би били реализпвани циљеви првпг циклуса пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа, кап и задаци 
прпграма пбразпваоа и васпиуаоа, ппуребнп је пбезбедиуи насуавна средсува у складу са важећим 
нпрмауивима. 

Сазнајни прпцес у насуави музишке кулууре заснива се на дпживљаваоу музике крпз песму и слущаое 
музике. Фшеницима се пренпсе неппхпдни елеменуи, кпји шине пснпву музишке писменпсуи и знаоа, а у 
функцији су бпљег разумеваоа музике. 

Пснпвни принцип у псувариваоу циљева и задауака уреба да буде акуивнп ушещће ушеника на шасу, а шас 
музишке кулууре уреба да буде дпживљај за ушенике. Фсвајаое знаоа ушеника зависи пд дпбре 
прганизације шаса, кпји мпра биуи дпбрп планиран, псмищљен и занимљив. Насуава уреба да се пдвија у 
ведрпј и раднпј аумпсфери. Разним пблицима рада, уехникама и пшигледним средсувима ушеницима се 
пренпсе знаоа и кпмбинују разне меупде у насуави. Према свпјим садржајима насуавни прпграм се 
реализује у некпликп еуапа. Ф првпј еуапи насуава се свпди на фпрме рада кпје највище пдгпварају 
психпфизишкпм развпју ушеника. Уп су: брпјалице, песме, музишке игре, слущаое музике и свираое на 
дешјим риумишким инсуруменуима. 

Дпмаће писмене задауке или писане уесупве, кпнурплне задауке, реферауе не уреба задавауи у пквиру 
пвпг предмеуа ни у једнпм разреду. 

Насуаву уреба увек ппвезивауи са музишким живпупм друщувене средине уз ушесувпваое на 
уакмишеоима и музишким приредбама. 

Садржај Музишке културе шине акуивнпсуи: 

- извпђеое музике (певаое/свираое), 

- слущаое музике, 

- сувараое музике, 

- хпрскп и пркесуарскп музицираое. 

Захуеви прпграма пп акуивнпсуима 

Извпђеое музике 

Певаое у разреднпј насуави је певаое пп слуху. Фшеници уреба изражајнп да певају пдређен брпј шаспва 
и уп у I разреду 20, а у II разреду 25 шаспва. 

Ф I и II разреду ппсуављају се звушни слпјеви уакп щуп се певаоем пдгпварајућих песама пп слуху суише 
предсуава п упнпвима. Звук кпји ушеници памуе у разним песмама и играма (игре ппажаоа, 
преппзнаваое упнпва и риумишких креуаоа) касније ппвезују са нпуним писмпм. Уакп се ппсуупнп увпде 
у уајне певаоа из нпунпг уексуа. 

Певаое дешјих песама у пснпвнпј щкпли уреба да буде пснпвни садржај рада у насуави музишке кулууре. 
Насуава нема задауак да сувара умеунике, већ кпд ушеника развија љубав према музишкпј умеунпсуи и 
смисап за лепп и узвищенп, ппуппмаже оихпв свесурани развпј, пплемеоује га и улепщава му живпу. 
Пвп се мпже ппсуићи самп пракуишнпм насуавпм (певаоем/свираоем), а маое уепреуисаоем. 

Избпрпм кпмппзиција пружа се мпгућнпсу и прпщириваоа знаоа из других пбласуи. Фшеоем песама 
деца мпгу лакще да савладају правилну дикцију, какп нащег уакп и суранпг језика. Приликпм избпра 
кпмппзиција насуавник има слпбпду, али мпра пазиуи да буду засуупљене дешје, нарпдне, пригпдне 
песме других нарпда, кап и песме савременпг музишкпг суваралащува за децу. Насуавник уреба, ради 
акууализације прпграма, да науши децу и неку песму кпја није наведена у преппрушенпм избпру за 
певаое, акп уп пдгпвара циљу и задацима прпграма и акп задпвпљава криуеријуме васпиуне и 
умеунишке вреднпсуи. 

Пре пбраде песме ппжељнп је да се исприша приша шији је садржај у вези са уексупм, какп би се 
прпбудилп инуереспваое за песму, а самим уим и развила ушеникпва мащуа. 
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Сувараое ппгпдне аумпсфере за ушеое нпве песме ппуребнп је да би деуе сваку песму максималнп 
ппзиуивнп дпживелп, да у себи сувпри пне ппуребне емпције кпје су ппдсуакле кпмппзиупра и 
надахнуле га да сувпри песму. Насуавник уреба да пева из срца, изражајнп. Ппуребнп је уакпђе да впди 
рашуна и исправља неправилнп дисаое ушеника при певаоу или лпще држаое уела приликпм седеоа. 
За правилан избпр песама неппхпднп је примениуи и дидакуишке принципе. Уп се ппсебнп пднпси на 
принцип ппсуупнпсуи и дпсуупнпсуи. Ф пквиру принципа ппсуупнпсуи уреба имауи у виду ури правила: 

- пд ппзнаупг ка неппзнаупм; 

- пд лакщег ка уежем; 

- пд ближег ка даљем. 

Ф музишкпј насуави за урајнп усвајаое знаоа вепма је знашајан принцип дпживљаја. Када је песма 
усвпјена и, укпликп уп задпвпљава уексу наушену песму уреба: 

- драмауизпвауи; 

- слпбпднп импрпвизпвауи ппкреуима; 

- ликпвнп изразиуи; 

- прауиуи риумишким инсуруменуима. 

На ппшеуку гпдине уребалп би давауи лакще примере за пбраду, а на крају уеже, какп би ушеници лакще 
схвауили и усвпјили нпве кпмппзиције, а самим уим ппсуали сигурни у свпје мпгућнпсуи. С принциппм 
ппсуупнпсуи ускп је ппвезан принцип дпсуупнпсуи, јер самп дпсуупан прпграм пмпгућава ппсуепенп и 
успещнп развијаое музишких сппспбнпсуи ушеника. Дпсуупан прпграм не би уребалп мещауи са лаким, 
јер лакщим избпрпм не сувара се веће инуереспваое за савладаваое прпграма, кап ни мпгућнпсу за 
успещнп музишкп развијаое. Нежељени ефекуи се јављају и кпд преуещкпг прпграма. 

Ф уренуцима када ушеници ппказују зампр и декпнценурацију на билп кпм шасу, некпликп минууа 
певаоа веселих дешјих песама, уз ппкреу, разведриће премпрена лица и пмпгућиуи им да ппнпвп крену 
на усвајаое нпвих знаоа из разлишиуих предмеуа. Сваки щкплски дан ппжељнп је ппшеуи и заврщиуи 
певаоем песама. 

Свираое 

Свираое је дпградоа певаоу и ппсупје пправдани разлпзи за ппсупјаое уе акуивнпсуи. Ф свакпм 
пдељеоу ппсупји један брпј ушеника кпји има веће или маое ппуещкпће у певаоу. Да деуе не би 
ппсуалп малпдущнп, избегавалп ушесувпваое у музици, пружауи му и друге мпгућнпсуи афирмације на 
музишкпм ппдрушју, а уп је управп свираое. 

Ф I и II разреду ушеници свирају на дешјим риумишким инсуруменуима (бубао, звешке, щуапићи, уриангл, 
шинели). Оих мпгу направиуи и сами пд најразлишиуијих мауеријала (празних карупнских, дрвених или 
пласуишних кууија, канапа, жице, дрвеуа, цеви, кукуруза, щищарке, кесуена и др. кап нпр. свирале пд 
зпве или врбе, бубоићи пд дрвеуа и кпже, уикве, иуд.). Ф II разреду ппсуепенп увпдиуи мелпдијске 
инсуруменуе (меуалпфпн) и упућивауи ушенике да свирају пп слуху једнпсуавне мелпдије. 

Пснпвни пблици свираоа на дешјим ритмишким инструментима: 

I разред: 

- свираое уакуа, 

- свираое риума. 

II разред: 

- свираое уакуа, 
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- свираое риума, 

- свираое мелпдије, 

- свираое пауза. 

Свираое у I и II разреду, где заппшиое псувариваое пве пбласуи рада, впкалнп-инсуруменуални 
аранжман је једнпсуаван и сасупји се пд две дп ури групе инсуруменауа. Прва група инсуруманауа 
дпнпси пснпвни риуам, друга група свира наглащен деп уакуа, а урећа ненаглащени деп уакуа. Свираое 
аранжмана у I и II разреду се извпди пп слуху, а ппсуупак рада мпже биуи ппдељен у некпликп еуапа: 

- ушенике ппделиуи у групе и дауи им инсуруменуе, а зауим певаоем пбнпвиуи суару или наушиуи нпву 
песму; 

- савладауи риуам песме пљескаоем, и исупвременп певауи песму; 

- ушеници узимају свпје инсуруменуе и свирају наушени риуам (свака група инсуруменауа свира риуам 
кпји је савладала пљескаоем и исупвременп певају песму); 

- уз уппрнпсу и пзбиљнпсу у раду превазилазе се уещкпће кпје мпгу насуауи у заједнишкпм свираоу (нпр. 
прелазак на свираое депнице неке друге групе). 

Музишке игре 

Најсппнуанији нашин на кпји деуе изражава свпје музишке сппспбнпсуи (псећаое за риуам и 
дпживљаваое мелпдије и уексуа) јесуе музишка игра. Ф нижим разредима планиранп је извпђеое игара 
лаганпг уемпа да би се развила вещуина ппкреуа. Ф сиууацијама када су правила игре слпженија и 
захуевају већи наппр деце насуавник их мпже ппделиуи у две групе, пд кпјих једна пева, а друга извпди 
ппкреу. Једнпсуавне реши песама прпщирују дешје ппзнаваое пкплине у кпјпј живе, прирпде... и 
ппдсуишу их на панупмимишкп изражаваое. Игре се извпде, углавнпм, кплекуивнп са разлишиуим 
расппредпм улпга. Ппсле сувпрене аумпсфере за нпву игру, игра се уши првп са маопм группм 
сппспбнијих ушеника, какп би псуали пд оих мпгли да науше. Игра се савлађује у целини, а певаое мпра 
да ппшне уашним инупнираоем ппшеунпг упна. Нпве ппкреуе уреба увежбауи пре савлађиваоа шиуаве 
игре. 

Музишке игре мпгу да буду: дидакуишке, игре са певаоем, игре уз инсуруменуалну прауоу, мале музишке 
драмауизације. Пне пмпгућују ушеницима да несвеснп савладају разне риумишкп-мелпдијске ппјаве кпје 
ће касније свеснп пбрадиуи у мпменуу пписмеоаваоа. Пснпвни задауак брпјалица је развијаое 
риумишкпг псећаоа и ппмпћ пнима са лабилнијим риумпм. За развијаое слуха мпгу се извпдиуи 
брпјалице на задаупм упну. При извпђеоу брпјалица уреба да се сувпри аумпсфера игре, јер ппред упга 
щуп у игри најбпље уше, ушеници дпживљавају насуаву кап нещуп щуп релаксира и забавља. Ф ппшеунпм 
раду на пбради брпјалица пажоу уреба ппсвеуиуи равнпмернпм и разгпвеунпм риумишкпм изгпвараоу 
слпгпва и реши брпјалица у уемпу. Уреба их уакпђе изгпварауи умеренпм јашинпм и слпбпднпм 
инупнацијпм. Касније се мпже уражиуи да их изгпварају на пдређенпј упнскпј висини. Ппшеуи са радпм 
брпјалица кпје су у 2/4 или 4/4 уакуу (јер је лакще за ппшеуак), а касније ушиуи и брпјалице у 3/4 уакуу. 
Заинуереспвауи ушенике да сами сасуављају нпве брпјалице, разбрајалице и сл. кприсуећи двпслпжне, 
урпслпжне и шеувпрпслпжне реши. Певане брпјалице су захуевније за рад, јер, ппред уексуа и реши, 
дпдаје се ушеое мелпдије. Риуам брпјалица се мпже извпдиуи на вище нашина исупвременп: једна група 
ушеника извпди риуам на ударашким инсуруменуима, друга хпда, урећа удара рукама. 

Слущаое музике 

Прганизација шаса слущаоа музике уреба да буде сасвим јасна, са припремљеним пшигледним 
насуавним средсувима. Пд првпг дана деуе уреба да буде у кпнуакуу са дпбрпм музикпм кпја пдгпвара 
оегпвпм узрасуу. Будући да музика дп оих дплази аудиуивним пууем ушенике уреба психишки 
припремиуи какп би сву свпју пажоу мпгли усмериуи самп на музишки дпживљај. 

Фзрасуу I и II разреда пдгпварају највище впкалнп-инсуруменуалне кпмппзиције, кпје пп свпм садржају 
мпрају да им буду врлп блиске Приликпм слущаоа ушеницима се мпже дпзвплиуи слпбпда емпуивнпг 
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израза (цруежпм, мимикпм, ппкреупм, уексупм иуд.). Ф I и II разреду уреба вище прганизпвауи глпбалнп 
слущаое музике и инспирисауи ушенике да ппажају и упшавају све важније елеменуе слущане 
кпмппзиције. Ппжељнп је да ушеници сами пбјащоавају свпја псећаоа и запажаоа ппсле пдслущане 
кпмппзиције, а да насуавник усмерава и сређује оихпве ууиске. Крпз разлишиу дпживљај умеунишкпг 
дела, ушеници ће развијауи свпју криуишнпсу, индивидуалан пднпс према умеунпсуи, щуп је пд ппсебнпг 
знашаја за оихпва даља искусува. 

Свпј дпживљај музишкпг дела ушеници мпгу изразиуи панупмимпм. Пни ће сппнуанп дпшарауи свираое 
на инсуруменуу кпји су преппзнали, а сам каракуер слущане кпмппзиције ппдсуакнуће их на пдређене 
ппкреуе. 

Слущаое музишке прише је врлп пмиљен пблик кпд млађих ушеника. Збпг дужине урајаоа пвпг 
коижевнп-музишкпг пблика слущаое уреба ращшланиуи на две дп ури маое целине. Дпбрп је ппсле 
сваке уакве целине прекинууи слущаое и прпвериуи да ли су ушеници схвауили садржај прише дп упг 
уренуука. Слущаое сампсуалних музишких целина из прише мпже се ппнпвиуи и другпм приликпм, кап 
ппдсећаое на пришу. Свакп нпвп слущаое ће дпвесуи дп нпвих сазнаоа. Слущаое неких кпмппзиција из 
преухпднпг разреда мпже се ппнпвиуи и у следећем разреду. 

Дешје стваралащтвп 

Крпз слпбпду изражаваоа развијају се суваралашке сппспбнпсуи, фануазија, инууиција и 
индивидуалнпсу. Насуава музике уреба ушенику да пружи щуп вище прилика за пслпбађаое и развијаое 
оегпвпг музишкпг изражаваоа. Суваралашки рад ппдсуише ушеника да прпнађе пнај нашин изражаваоа 
кпји му највище пдгпвара. Први суваралашки израз деуеуа је игра. Деуе у игри крпз ппкреу пдмерава 
риуам, крпз дпзиваое мелпдијски израз и уа игра је знашајна у музишкпм изражаваоу деуеуа. 

Најједнпсуавнији пблици суваралащува кпји се мпгу псуваривауи у I и II разреду јесу: 

- импрпвизација ппкреуа (ушеници ппкреуима изражавају уексу наушене песме или слущане 
кпмппзиције); 
- илусурација наушене песме (кпрелација са ликпвнпм кулуурпм где ушеници "пресликавају" уексу или 
садржај неке кпмппзиције); 
- илусурација неппзнауе кпмппзиције (ушеници индивидуалнп дпживљавају слущанп делп, па ће приказ 
пдслущанпг биуи врлп разлишиу); 
- преппзнаваое кпмппзиција прекп ппнуђених илусурација (ушеници се ппредељују за једну пд слика за 
кпју смаурају да је инспирисала кпмппзиупра); 
- пдређиваое риума за задауи уексу; 
- импрпвизација мелпдије на дауи уексу (пвај нашин суваралащува примеоивауи пд другпг разреда). 
 
Разни ппкущаји суваралащува, уз примену дешјих инсуруменауа, кпд ушеника изазива ппсебнп 
инуереспваое, јер се кпд оих, у улпзи "извпђаша", вище развија мащуа и инспирација за пбликпваое 
риума и мелпдије. Пваквим радпм упућују се на касније суваралащувп кпје ће дпћи дп већег изражаја. 

Праћеое и вреднпваое рада ушеника 

Ф I разреду пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа пцеоиваое је пписнп, а у II разреду брпјшанп. Пнп је у 
функцији праћеоа напредпваоа ушеника. 

Ппзнауп је да деуе рпђеоем нпси у себи клицу разних музишких сппспбнпсуи (псећај за риуам, 
инупнацију, изражајнпсу у динамици и уемпу, псећај за реализацију музишких мисли ппкреупм, групнп 
свираое, иуд.). Да би се прауилп напредпваое ушеника важнп је да насуавник уппзна музишке 
сппспбнпсуи свакпг ушеника. Некада се музишке сппспбнпсуи ппјединца мпгу упшиуи врлп ранп, или је 
пплагани расу неких сппспбнпсуи уакав да их шесуп смаурамп ппупуним изпсуанкпм. Крпз насуаву 
музишке кулууре ппсуавља се захуев да се кпд ушеника развија есуеуски дпживљај, мащуа, вещуине, 
навике и суваралашки импулс. 
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Свакпм ушенику уреба пмпгућиуи најбпљи мпгућ развпј у пквиру васпиунп-пбразпвнпг рада, без 
ппгрещних реагпваоа уипа: Уи немащ слуха. Пснпвни задауак насуавника јесуе да храбри и ппдсуише 
ушеника. 

Пцеоиваое је сасуавни деп прпцеса ушеоа и насуаве, а уреба да ппдржи ушеое и дппринесе оегпвпј 
успещнпсуи. Пнп захуева максималнп реалне и пбјекуивне криуеријуме у пцеоиваоу свакпг ушеника 
ппјединашнп. Прпцене п упме кпликп је кпји ушеник лепп и музикалнп инуерпреуирап песму вище су у 
дпмену есуеускпг прпцеоиваоа. Насуавник разредне насуаве уреба да сагледа ппщуе ангажпваое и рад 
ушеника и према упме да дпнесе адеквауну и реалну пцену. 

Целпкупнп градивп псуварује се самп у щкпли. 

Преппрушене кпмппзиције за певаое у првпм разреду 

Химне 
1. Свеупсавска химна 
2. Щкплска химна 
 
Нарпдне песме 
1. На крај села жууа кућа 
2. Јеж 
3. Један ми је билбил 
4. Сиуна кища падала 
5. Ппд пнпм 
6. Ја ппсејах лан 
7. Зеускп кплп 
8. Песма у кплу 
9. Бела пвца 
10. Имам кућу пд ивпва прућа 
11. Кища пада 
12. Пј, Бадоаше, Бадоаше 
13. Ппмпзи нам Вищои Бпже 
 
Дешје песме 
1. Шика Мрак - Р. Анђелкпвић 
2. Зец кплп впди - Су. Кпрунпвић 
3. Рашунаое - Вл. Р. Ђпрђевић 
4. Рпђенданска песма 
5. Сапбраћајац - Н. Хиба 
6. Лепа Анка кплп впди 
7. Пада снежак- Су. Кпрунпвић 
8. Зешићи - Су. Кпрунпвић 
9. Висибаба 
10. Први снег - Б. Суаншић 
11. Јежева успаванка - Н. Вукпманпвић 
12. Деуе пева - П. Рампвщ 
13. Брауе Ивп - неппзнауи ауупр 
14. Аванууре малпга Јују - П. Бергамп 
15. Спавај сине сан уе преварип 
16. Пресуај, пресуај кищице 
17. Д. Младенпвић – Зима 
 
Дидактишке игре 
1. Упмерлин - Рибар 
2. Берем, берем грпжђе 
3. Јана щеуа 
4. Ж. Пармакпвски - Впзпу иде 
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5. Две рушице - запис према певаоу деце 
10. Зец и репа - З. Васиљевић 
11. Иде маца ппред уебе - З. Васиљевић 
12. М. Пеурпв - Пхп-хп 
                      - Мали плес 
                      - Врабац 
13. Кп пре дп мене - З. Васиљевић 
13. Плива паука прекп Саве 
 
Брпјалице 
1. Машка 
2. Ищп меда у дућан 
3. Бумбари 
4. Ласуавица 
5. Лепуир и цвеу 
6. Два се пеула ппбище 
7. Кп кп кп кп да 
8. Дешак и пуица 
 
Свираое на дешјим инструментима 
1. Су. Кпрунпвић- Бубао зпве 
2. Ен уен уини 
3. Ищп меда у дућан 
4. Плива паука прекп Саве 
5. Пищем, пищем пеунаесу 
 
Мпдели 
1. Дп, дп щуа је уп? 
2. Кпо има шеу'ри нпге 
3. Спл ми дај 
4. Ми је у средини 
5. Ми идемп прекп ппља 
 
Песме кпје су стварала деца 
1. Радни мрави - Даркп Живкпвић, Гачин хан 
2. Љубавна песма - Маркп Бацкпвић, Десппупвац 
3. П слпншеуу - Гпрдана Јпванпвић, Глпгпо 
4. Другарсувп - Вера Кпјић, Нпви Сад 
5. Звезда - Марија Јакпвљевић, Гпрои Миланпвац 
Преппрушене кпмппзиције за слущаое у првпм разреду 
 
Химне 
1. Државна химна 
2. Свеупсавска химна 
3. Щкплска химна 
 
Нарпдна музика 
1. Кад уе видим на спкаку 
2. Кппа цура винпград 
3. Синпћ кад је пап мрак 
4. Сремскп кплп 
5. Влајна кплп 
6. Напплиуанска песма Сануа Лушија 
7. Уупан ми уупа 
8. Пј Пвшаре 
11. Бећарац 
14. Б. Дугић - Шарпбна фрула (избпр) 
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15. На Бпжић 
16. Нарпдна из Белгије - Нек свуд љубав сја 
 
Песме за децу 
1. Ауупр неппзнау - Рпђенданска 
2. С. Барић - Суращан лав 
3. М. Илић Бели - На слпвп, на слпвп, 
                     - Иза седам брда, 
                     - Фспаванка за Аћима, 
                     - Јануарске звезде, 
                     - Песма на слпвп М, 
                     - Дванаесу месеци, 
                     - Здравица, 
                     - Све је ппщлп наппашке. 
4. А. Кпраћ - Најлепща мама на свеуу, 
                   - Ивин впз, 
                   - Ал је леп пвај свеу, 
                   - Радпсу Еврппе. 
5. С. Рајишић - Пашићи 
6. Б. Кпвашић - Пахуља 
7. Деца мпгу немпгуће - Н. Радулпвић 
8. Руска нарпдна песма - Евп јелке 
9. Мпцару - П, мају драги дпђи! 
 
Дпмаћи кпмппзитпри 
1. Л. Димиуријевић - Медведпва женидба (дешја ппера) 
2. М. Милпјевић - Муха и кпмарац 
3. К. Суанкпвић - српска наципнална песма (варијације на уему "Щуп се бпре мисли мпје") 
4. М. Уајшевић - Балканска игра бр. 2 
5. М. Уппалпвић - Свјауи мушеници (песме за резаое кплаша) 
 
Страни кпмппзитпри 
1. Ж. Бауису Лили - Дпк месец сја 
2. Ј. Брамс - Фспаванка 
3. Шајкпвски - Марщ дрвених впјника из збирке Дешји албум, 
                     - Игра свирала, 
                     - Кинески плес. 
4. К. С. Санс - Карневал живпуиоа (Кпкпщке и пеулпви, Магарци) 
5. Мпцару - Абецеда, 
6. К. Прф - Скерцандп 
7. Ф. Спр - Андануинп ин Ре 
8. Щуман - Саоареое 
9. Вивалди - Щирпка мелпдија 
10. Беупвен - Песмица, 
11. Ј. С. Бах - Менуеу 
12. Ј. Сибелијус -Инуермецп из свиуе "Карелија" 
13. Щппен - Валцер Дес дур 
14. Фахри Бећири - Пп вијне крусхљиу (Дплазе сваупви) 
15. Група Екрипс- Пкеан 
 
Филмска музика 
1. Музика из филма Ппд мпрем - Мала сирена 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ МФЗИЧКЕ КФЛУФРЕ Ф ПРВПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Извпђеое музике ( певаое / 
свираое ) Развијаое инуереспваоа за музишку кулууру певаоем песама пп слуху и 

свираоем на дешјим риумишким инсуруменуима; усвајаое пснпва 
музишке писменпсуи. 

Пп заврщеуку пве уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 разликују специфишне звуке из пкружеоа; 

 преппзнају и ппреде звуке,упнпве у свпм пкружеоу и музици ( 
крауак-дуг, дубпк-виспк ) 

 разликују звуке кпје сувара глас ( бпја, гпвпр, певаое ); 

 певају једнпсуавне песме у складу са уексупм; 

 прауе певаое пдгпварајућим ударима и ппкреуима уела 

 

Слущаое музике Слущаое вредних дела умеунишке и нарпдне музике; у слущаним 

делима разликпвауи специфишне звуке из пкружеоa ( људске гласпве , 

музишке инсуруменуе ), суепене јашине звука, разлишиуа уемпа, урајаое; 

преппзнаваое кпмппзиције на пснпву каракуерисуишнпг пдлпмка. 

 

Пп заврщеуку пве уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 преппзнају разлишиуа уемпа ( сппра-брза ) и примере варираоа 
суепена јашине звука у пкружеоу и музици (гласнп-уихп ); 

 разликују звуке неких музишких инсуруменауа; 

 преппзнају перипде уищине; 

 преппзнају неке мелпдије; 

 свпјим решима ппищу и размене с другима дпживљај музике кпју су 
слущали. 

 изражавају свпј дпживљај музике крпз импрпвизацију ппкреуа ( 
хпдаое, уршаое, скакууаое, уапщаое, урупкаое ); 

Сувараое музике Креираое једнпсуавних прауои за брпјалице, песме, прише, музишке 

игре; смищљаое малих риумишких целина ппмпћу разлишиуих извпра 

звука; сасуављаое малих музишких игара уз ппкреу. 

Пп заврщеуку пве уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 креирају једнпсуавне прауое, риумишке и звушне ефекуе за песме, 
прише, суихпве, музишке игре, кприсуећи разлишиуе звуке (глас, уелп, 
прављене инсуруменуе ); 

 Креирају ппкреуе уз музику кпју певају или слущају. 



91 
 

ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ 
Циљ и задаци Садржаји прпграма Фпнд Време 

реал. 
наст. метпде наст. 

средства 
наст. 
пблици 

активнпст 
ушеника 

праћеое и 
пцеоиваое 

 
Циљ физишкпг васпиуаоа је да разнпврсним и сисуемауским 
мпупришким акуивнпсуима, у ппвезанпсуи са псуалим васпиунп-
пбразпвним ппдрушјима, дппринесе инуегралнпм развпју 
лишнпсуи ушеника (кпгниунпм, афекуивнпм, мпупришкпм) развпју 
мпупришких сппспбнпсуи, суицаоу, усаврщаваоу и примени 
мпупришких умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у 
свакпдневним и специфишним услпвима живпуа и рада. 
 
Задаци насуаве физишкпг васпиуаоа јесу: 
-ппдсуицааое расуа, развпја ууицаое на правилнп држаое уела; 
-развпј и усаврщаваое мпупрних сппспбнпсуи; 
-суицаое мпупришких умеоа кпје су, кап садржаји, ууврћени 
прпгрампм физишкпг васпиуаоа и суицаое уепријских знаоа 
неппхпдних за оихпвп усвајаое; 
-усвајаое знаоа ради разумеваоа знажаја и сущуине физишкпг 
васпиуаоа дефинисанпг циљем пвпг васпиунп-пбразпвнпг 
ппдрушја; 
-фпрмираое мпупрнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи; 
-псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, знаоа и навике 
кприсуе у свакпдневним услпвима живпуа и рада; 
-суицаое и развијаое свесуи п ппуреби здравља, шуваоа здравља 
и защуиуи прирпде и шпвекпве средине. 
 
Пперативни задаци: 
-задпвпљаваое пснпвних дешјих ппуеба за креуаоем и игрпм; 
-развијаое кппрдинације, гипкпсуи, равнпуеже и експлпзивне 
снаге; 
-суицаое мпупришких умеоа у свим прирпдним (филпгенеуским) 
пблицима креуаоима у разлишиуим услпвима; елеменуарним 
играма, риумици, плесним вежбама и вежбама на улу; 
уппзнаваое са креуним мпгућнпсуима и пгранишеоима 
сппсувенпг уела; 
-сувараое предппсуавки за правилнп држаое уела, јашаое 
здравља и развијаое хигијенских навика; 
-фпрмираое и пвладаваое елеменуарним пблицима креуаоа-
"мпупришкп пписмеоаваое"; 

 
I 
Хпдаое и уршаое 
 
II 
 Скакаое и 
прескакаое 
 
III 
Бацаое и хвауаое 
 
IV 
Вищеое,уппри  и 
пеоаое 
 
V 
Вежбе на улу 
 
VI  
Вежбе 
(скакаоа,прескакаоа
) 
уппрпм рукама 
 
VII  
Вежбе равнпуеже 
 
VIII 
 Вежбе реквизиуима 
 
IX 
 Риумишке вежбе и 
нарпдни плес 
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IX- VI 
 

 
-пракуишнп 
вежбаое 
-дијалпг 
-демпнсу. 
-едукауивне 
игре 
-инуеракуивнп 
кппперауивнп 
ушеое 
 

 
-ппрема  
-справе 
-реквизиуи 
-предмеуи 
-слике 
-лппуе 
-бицикла 
-урпуинеу 

 
групни 
пблик 
рада,рад  
у 
парпвима 

 
-вежбаое 
-Разгпвпр 
-сампсуални и 
инеракуивни 
радспрпвпди 
акуивнпсуи 
везане за 
ппщупваое 
захуева: 
-хпдаое 
-уршаое 
-скакаое 
-пузаое 
-прпвлашеое ... 
-кприсуиуи 
лппуу за 
вежбаое и игру 
-впзи бицикл 
 
 

 
-Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 
 
 
-Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
-ушенишких 
акуивнпсуи 
-белещке  
- разгпвпри 
-задпвпљсува  
ушеника 
-суешене 
навике -
суешене 
навике 
-дпсије 
физишкпг 
развпја и 
мпупришких 
сппспбнпсуи 
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-сувараое услпва за спцијалнп прилагпћаваое ушеника на 
кплекуиван живпу и рад 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ физишкпг васпиуаоа је да разнпврсним и сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, у ппвезанпсуи 
са псуалим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима, дппринесе инуегралнпм развпју лишнпсуи ушеника 
(кпгниуивнпм, афекуивнпм, мпупришкпм), развпју мпупришких сппспбнпсуи, суицаоу, усаврщаваоу и 
примени мпупришких умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у свакпдневним и специфишним 
услпвима живпуа и рада. 

Задаци насуаве физишкпг васпиуаоа јесу: 

- ппдсуицаое расуа, развпја и ууицаое на правилнп држаое уела; 

- развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи; 

- суицаое мпупришких умеоа кпја су, кап садржаји, ууврђени прпгрампм физишкпг васпиуаоа и суицаое 
уепријских знаоа неппхпдних за оихпвп усвајаое; 

- усвајаое знаоа ради разумеваоа знашаја и сущуине физишкпг васпиуаоа дефинисанпг циљем пвпг 
васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја; 

- фпрмираое мпралнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи; 

- псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, знаоа и навике кприсуе у свакпдневним услпвима живпуа 
и рада; 

- суицаое и развијаое свесуи п ппуреби здравља, шуваоа здравља и защуиуи прирпде и шпвекпве 
средине. 

Први разред 

Пперативни задаци: 

- задпвпљаваое пснпвних дешјих ппуреба за креуаоем и игрпм; 

- развијаое кппрдинације, гипкпсуи, равнпуеже и експлпзивне снаге; 

- суицаое мпупришких умеоа у свим прирпдним (филпгенеуским) пблицима креуаоа у разлишиуим 
услпвима: елеменуарним играма, риумици, плесним вежбама и вежбама на улу; уппзнаваое са креуним 
мпгућнпсуима и пгранишеоима сппсувенпг уела; 

- сувараое преуппсуавки за правилнп држаое уела, јашаое здравља и развијаое хигијенских навика; 

- фпрмираое и пвладаваое елеменуарним пблицима креуаоа - "мпупришкп пписмеоаваое"; 

- сувараое услпва за спцијалнп прилагпђаваое ушеника на кплекуиван живпу и рад. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Пвладауи прирпдним и изведеним, елеменуарним (правилним) креуаоима, у разлишиуим услпвима 
извпђеоа. 

Хпдаое и тршаое 

Хпдаое у месуу са ппружаоем кплена суајне нпге уз правилнп држаое уела и са радпм руку; у креуаоу 
крауким и дугим кпрацима, у разлишиупм риуму/, уз правилнп ппсуављаое суппала (кприсуиуи 
пбележене линије на сппруским уеренима); на прсуима, уз узрушеое/ са исуезаоем уела. 

Тршаое уз правилнп ппсуављаое суппала и правилан рад руку, са ппдизаоем кплена (кприсуиуи 
препреке - палице и вијаше ппређане на једнпм делу сале или сппљних уерена), са забациваоем 
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ппукпленице; са укрщуаоем нпгу и уназад; брзп уршаое дп 20 меуара са ппласкпм из суајаоа, лежаоа, 
уппра шушећег и другим нашинима ппласка. 

Прганизпвауи игре са кприщћеоем наушених пблика хпдаоа и уршаоа. 

Скакаоа и прескакаоа 

Ппскпци у месту: сунпжним пдскпкпм и сунпжним дпскпкпм са ппружаоем уела, левп-деснп, напред-
назад, у дпскпк разнпжнп и ппнпвп сунпжнп; са вијашпм (са међуппскпкпм и без међуппскпка); 
једнпнпжним пдскпкпм и дпскпкпм на једну нпгу, са ппружаоем уела, левп-деснп, напред-назад. Скпк 
сунпжним пдскпкпм пруженим уелпм са пкреупм за 90° и сунпжним дпскпкпм. Сунпжним пдскпкпм 
дпскпк на ппвищену ппврщину (дп висине щведске клупе), на наслагане суруоаше или гпроу ппврщину 
щведскпг сандука. Сунпжни дпскпк са исуе ппврщине, уз правилан замах рукама, ампруизацију и 
заврщни пплпжај. Сунпжни ппскпци на пдскпшнпј дасци (један ушеник је на улу, лицем према другпм и 
за време ппскпка држи за руке ушеника кпји ради ппскпке). 

Ппскпци у кретаоу: ппсле некпликп кпрака, једнпнпжни ппскпк једнпм, ппсле некпликп кпрака, 
једнпнпжни ппскпк другпм нпгпм и наизменишнп; ппсле некпликп кпрака једнпнпжни пдскпк и меки 
сунпжни дпскпк дп ппшушоа ("да се не шује"). Ппнпвиуи исуп ппсле некпликп уршећих кпрака. 
Једнпнпжни наскпк на ппвищену ппврщину шепним и бпшним залеупм (два пквира щведскпг сандука, 
ниска греда, кпцка) и сунпжни дпскпк на меку ппврщину. Скакаое прекп ппреданих вијаша једнпнпжним 
и сунпжним пдскпкпм. Щкплица, игра "ласуища". 

Скпк удаљ: ппвезауи залеу пд некпликп уршећих кпрака са једнпнпжним пдскпкпм са пбележенпг 
прпсупра (щира ппврщина, или линије) и дпскпк на меку ппврщину (суруоаша, песак). 

Скпк увис: из залеуа правп једнпнпжним пдскпкпм прескпшиуи крауку вијашу кпју држе два ушеника, нпге 
ппгршиуи и меки сунпжни дпскпк (у групи пд ури дп шеуири ушеника); прескпшиуи ласуищ (ппсуављен пп 
щирини) са исупвременим ппласкпм два дп ури ушеника. 

Прескакаое дуге вијаше кпја се пкреёе: ппјединашнп из месуа, са уласкпм и изласкпм према 
мпгућнпсуима ушеника. 

Прганизпвауи игре уз кприщћеое разлишиуих пблика скакаоа и прескакаоа. 

Бацаоа и хватаоа 

Бацаое лпптице (јашпм и слабијпм рукпм) из месуа и у циљ (пквир пд щведскпг сандука, пбележени 
циљ на зиду, квадрауи пд вијаша на рукпмеунпм гплу...). 

Бацаое лппте увис и ппсле оенпг пдбијаоа пд ула, хвауаое пбема рукама: уз цеп пкреу, ппсле пљеска 
рукама, заувараоа пшију, шушоа, седа...; закпурљауи лпуу пп улу и хвауаоем је ппдићи пбема рукама. 

Впѐеое лппте у месуу и хпдаоу. 

Дпдаваое лппте у парпвима, у месуу, са груди и изнад главе. 

Прганизпвауи игре са впђеоем и дпдаваоем лппуе и гађаоем у циљ. 

Вищеоа, уппри и пеоаоа 

Пеоаое: уз рибсупл, уз мпрнарске љесуве, шепнп, наизменишним прехвауаоем, пеоаое и прпвлашеое 
крпз пкна, пеоаое и спущуаое на и са разлишиуих справа. 

На дпхваунпм врауилу: у вису лежећем ппруженим уелпм, ппмицаое улевп и удеснп, вис завеспм п 
ппукплена, ппмицаое левп и деснп. Вис акуивни на свим справама на кпјима се вис мпже извесуи. Фппр 
акуивни на свим справама, на кпјима се уппр мпже извесуи. За напредније ушенике оих уз ппмпћ. 

Вежбе на тлу 
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Клек, усправ без ппмпћи руку; клек сунпжни на суруоаше, клек једнпнпжни, усправ; шеувпрпнпжнп 
креуаое у уппру шушећем и уппру склпоенп, лицем и леђима ка улу; из шушоа, малим пдразпм дпскпк 
првп на руке, а зауим на суппала у уппр шушећи ("жабљи ппскпци"). Клек, узрушеое, заклпн. 

Ппваљка на леђима. Суав на лппауицама ("свећа"), гршеоем и пбухваупм кплена ппваљка низ кпсу 
ппврщину. Кплуу напред, из шушоа у шушао, низ кпсу ппврщину (на рипсуплу пкашене щведске клупе и 
прекривене суруоашама). Кплуу напред, из шушоа у шушао, и из шушоа дп суава усправнп и узрушеоа. 
Ппваљка на супмаку (лежаое на урбуху, пбухвауиуи рукама скпшне зглпбпве - ппваљка). Кпмбинацију на 
улу пд следећих вежби: најмаое шеуири уакуа вежби пбликпваоа, кплуу напред дп суава усправнп, пкреу 
у усппну на пбе нпге за 180°, шушао, суав на лппауицама, суав усправнп и два дешја ппскпка. 

За напредније ушенике: кплуу назад из шушоа у шушао, низ кпсу ппврщину. 

Прганизпвауи мале пплигпне игре са вежбама на улу и пдељеоскп уакмишеое са задаупм кпмбинацијпм 
вежби. 

Вежбе (скакаоа и прескакаоа) уппрпм рукама 

Бпкпм ппред щведске клупе, уппр и сунпжним пдскпкпм наскпк у уппр шушећи, исуп, прескпшиуи клупу. 

Вежбе равнптеже (раде ушеници и ушенице) 

Хпдаое пп линији напред са правилним ппсуављаоем суппала (гимнасуишким кпракпм), и уназад са 
ппруженпм уппрнпм нпгпм, краћим кпрацима, кпрацима у усппну и са разлишиуим пплпжајем руку (п 
бпк, пдрушеое, узрушеое). 

Хпдаое пп щирпкпм делу щведске клупе: напред - пдрушеое; уназад са ппружаоем уппрне нпге 
узрушеое; устрану: из суава спеунпг, руке п бпк, хпдаое кпрацима са привлашеоем дп суава спеунпг и 
узрушеоа, зибпм ппшушоем, кпрак усурану - пдрушиуи, суав спеуни, узрушиуи. 

Лаганп уршаое на предоем делу суппала са правилним држаоем уела, рукама п бпк или у пдрушеоу 
(щведска клупа или ниска греда). 

Наушиуи кпмбинацију: из суава спеунпг на ппшеуку щведске клупе, уршаое дп пплпвине клупе, пдрушиуи; 
суав: једна нпга иза друге, узрушиуи, пдрушиуи; хпдаое дп краја клупе, пдрушиуи, суав: једна нпга иза 
друге узрушиуи; хпдаое уназад дп пплпвине клупе, једна нпга иза друге, руке п бпк; пкреу за 90° хпдаое 
усурану кпрацима са привлашеоем зибпм ппшушоем, пдрушиуи; на крају греде суав спеуни, узрушиуи, 
саскпк, предрушиуи, суав спеуни, прирушиуи, заврщиуи леђима према клупи. Акп щкпла нема клупу, 
кпмбинацију наушиуи на улу, на линији. Прганизпвауи уакмишеое са задаупм кпмбинацијпм. 

Вежбе реквизитима 

Вежбе реквизиуима кприсуиуи приликпм савладаваоа следећих садржаја: 

- Вежбе пбликпваоа - палица, пбруш и вијаша: у узрушеоу, сурушни хвау - пуклпни и засуци уруппм; 
палица: у узрушеоу палица иза врауа и испред надлакуица, впдправни преуклпн, пслаоајући се на 
рибсупл; из лежаоа, нпге закашиуи за рибсупл или са парунерпм, палица иза врауа сурушни ппухвау, 
ппдизауи се дп седа: из седа сурушни хвау у предрушеоу, прпвлашеое једне па друге нпге и сунпжни 
прпвлак; из виса лежећег надхваупм за палицу, кпју за крајеве придржавају два ушеника, згиб; кпцке: из 
суава разнпжнпг впдправни преуклпн и зиб пслаоајући са на кпцки; на две сппјене кпцке из лежаоа на 
леђима, један ушеник придржава нпге парунеру, кпји се ппдиже дп седа; вијаша: преуклпни, пуклпни и 
кружеое уелпм сурушним хваупм вијаше у узрушеоу. 

- Уршаоа, ппскпци и скпкпви - вијаше, палице и пбруши ппређани на краћем и дужем пдсупјаоу: 
прескакаое крауке и дуге вијаше; риумишке вежбе; кпцке: пеоаое и силажеое са кпцке нагазним 
кпракпм и сунпжним дпскпкпм у шушао и ппшушао; сунпжни наскпк на кпцку и дпскпк у шушао и 
ппшушао; шуоеви и пбруши: вијугавп уршаое. 

- Дизаое и нпщеое: кпцке на разлишиуе нашине; ппсуављаое и скупљаое шуоева. 
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- Елеменуарне игре са кприщћеоем палица, вијаша, пбруша кпцки и шуоева. 

Ритмишке вежбе и нарпдни плеспви 

Риумишкп хпдаое и уршаое са прпменпм риума, уемпа и динамике уз пљесак и пдгпварајућу музишку 
прауоу. Пснпвни пплпжаји ппкреуа руку, урупа и нпгу. Галпп напред и суранце. Дешји ппскпк. Сашиниуи 
кпмппзицију са музишкпм прауопм пд наушених елеменауа. 

Вијаша: оихаое и кружеое вијашпм у бпшнпј и шепнпј равни; сунпжни скпкпви крпз вијашу са пбруаоем 
напред и назад. Ппвезауи пва два елеменуа кап пбавезни сасуав. 

Плеспви: "Ја ппсејах лан". Једнп кплп пп избпру. 

Минимални пбразпвни захтеви 

Уршаое на 20 м прекп ппређаних палица или вијаша дп 10 м са ппласкпм из шушоа. Из залеуа 
једнпнпжним пдразпм меки сунпжни дпскпк у песак или на суруоашу. Ф пару ппвезауи впђеое лппуе у 
месуу, левпм и деснпм рукпм, дпдаваое са две руке. Кпмбинација на улу. Кпмбинација на щведскпј 
клупи - линији (или нискпј греди). Вежба са вијашпм - пбавезни сасуав. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Пснпвне карактеристике прпграма 

1. Прпграмска кпнцепција физишкпг васпиуаоа у пснпвнпј щкпли заснива се на јединсуву насуавних, 
ваншаспвних и ванщкплских прганизаципних пблика рада, кап пснпвне преуппсуавке за псувариваое 
циља физишкпг васпиуаоа. 

2. Прпграм физишкпг васпиуаоа преуппсуавља да се крпз развијаое физишких сппспбнпсуи и суицаое 
мнпщува разнпврсних знаоа и умеоа, ушеници псппспбљавају за задпвпљаваое индивидуалних 
ппуреба и склпнпсуи, у крајоем, за кприщћеое физишкпг вежбаоа у свакпдневнпм живпуу. Из уих 
разлпга, у прпграму су прецизирани пперауивни задаци с пбзирпм на ппл и узрасу ушеника, а прпграм се 
псуварује крпз следеће еуапе: ууврђиваое суаоа; пдређиваое радних задауака за ппјединце и групе 
ушеника; ууврђиваое средсуава и меупда за псувариваое радних задауака; псувариваое васпиуних 
задауака; праћеое и вреднпваое ефекауа рада; пцеоиваое. 

3. Прпграмски задаци псуварују се, псим на редпвним шаспвима, и крпз ваншаспвне и ванщкплске 
прганизаципне пблике рада, кап щуп су излеу, крпс, лпгпрпваое, зимпваое, курсни пблици, слпбпдне 
акуивнпсуи, уакмишеоа, кпрекуивнп-педагпщки рад, дани сппруа, приредбе и јавни насуупи. 

4. Да би физишкп васпиуаое билп примеренп индивидуалним разликама ушеника, кпји се узимају кап 
криуериј у диференциранпм присуупу, насуавник ће свакпг ушеника усмеравауи на пне прпграмске 
садржаје у шаспвнпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада кпји пдгпварају оегпвим 
индивидуалним инуереспваоима и мпгућнпсуима. 

5. Прпграм пплази пд шиоенице да се циљ физишкпг васпиуаоа не мпже псувариуи без акуивнпг и 
свеснпг ушещћа ушеника у насуавним и другим пблицима рада, уе се предвиђа суицаое пдређених 
уепријских знаоа, кпја пмпгућавају ушенику да схвауи закпниупсуи прпцеса на кпјима се заснива физишкп 
вежбаое. Уепријскп пбразпваое уреба да буде усклађенп са нивппм инуелекууалне зрелпсуи и знаоима 
кпје су ушеници суекли у другим насуавним предмеуима. За пбраду ппјединих уема не предвиђају се 
ппсебни шаспви, већ се кприсуе разне мпгућнпсуи да се у упку вежбаоа ушеницима пружају ппуребне 
инфпрмације у вези са кпнкреуним задаукпм. 

6. Фшеницима, кпји услед пслабљенпг здравља, смаоених физишких или функципналних сппспбнпсуи, 
лпщег држаоа уела и уелесних дефпрмиуеуа не мпгу да прауе пбавезни прпграм, пбезбеђен је 
кпрекуивнп-педагпщки рад, кпји се реализује у сарадои са пдгпварајућпм здравсувенпм усуанпвпм. 

7. Прпграмски садржаји пднпсе се на пне вежбе и мпупришке акуивнпсуи кпје шине пснпв за суицаое 
урајних навика за вежбаое и за кпје щкпла има највище услпва да их реализује (прирпдни пблици 
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креуаоа, вежбе пбликпваоа, аулеуика, вежбе на улу и справама, риумишка гимнасуика, игре). Какп су за 
псувариваое ппсуављенпг циља ппгпдне и пне мпупрне акуивнпсуи кпје нису пбухваћене пбавезним 
прпгрампм, предвиђају се курсни пблици насуаве. Уп су скијаое, пливаое, клизаое, веслаое, кап и пне 
акуивнпсуи за кпје је заинуереспвана средина у кпјпј щкпла живи и ради. 

8. Ради псувариваоа ппсуављених прпграмских задауака, пдређеним закпнским регулауивима, 
прецизира се пбавеза щкпле да пбезбеди све прпсупрне и мауеријалне услпве рада за успещнп 
псувариваое врлп слпжених друщувених инуересу щкплскпм физишкпм васпиуаоу. 

Прганизација пбразпвнп-васпитнпг рада 

Прпцес физишкпг васпиуаоа усмерен је на: 

- развијаое физишких сппспбнпсуи, 

- усвајаое мпупришких знаоа, умеоа и навика, 

- уепријскп пбразпваое. 

Пве кпмппненуе шине јединсувен и вепма слпжен прпцес физишкпг васпиуаоа, а у пракси сви уи задаци 
прпжимају се и ппвезују са сиууацијама кпје насуају у упку рада. 

1. Ф циљу развијаоа физишких сппспбнпсти - снаге, брзине, издржљивпсуи, прецизнпсуи, гибљивпсуи и 
ппкреуљивпсуи, на свим шаспвима, ваншаспвним и ванщкплским пблицима рада, спрпвпди се низ 
ппсуупака (меупда) и пблика рада пууем кпјих се ппсуижу ппуималне вреднпсуи пвих сппспбнпсуи, кап 
пснпв за успещнп суицаое мпупришких знаоа, умеоа, навика и фпрмираоа правилнпг држаоа уела. 

Прпграм за развијаое физишких сппспбнпсуи сашиоава насуавник. Пвај прпграм се извпди у 
припремнпм делу шаса, кап вежбе пбликпваоа, фрпнуалнп, са свим ушеницима исупвременп, кпје ууишу 
на ппщуу физиплпщку и емпципналну припрему за вежбаое и, пре свега, на свпјсувп ппкреуљивпсуи, 
кап једне пд функципналних свпјсуава апарауа за креуаое. Ф упку рада, насуавник уреба да ппсуепенп 
усмерава ушенике на сампсуалнп извпђеое пвих вежби кап наушених, какп би оегпва пажоа била 
усмерена на исправљаое грещака у извпђеоу уих задауака и какп би их успещније припремап да 
вежбаое кприсуе и у слпбпднп време. Уакпђе, у пвпм делу шаса мпгу се кприсуиуи и вежбе, кпје кап 
делпви бипмеханишке сурукууре главнпг задаука, служе за пбуку и увежбаваое кпнкреунпг прпграмскпг 
задаука. Фшеницима, кпји из здравсувених разлпга имају специфишне вежбе, ппуребнп је пбезбедиуи 
ппсебнп месуп за вежбаое у пвпм дела шаса. Зауим, у вищим разредима прпграм уреба да буде у 
функцији развијаоа, пре свега, снаге, брзине и издржљивпсуи и у упм циљу примеоују се пдгпварајуће 
меупде. Кап најппгпдније меупде за щкплскп физишкп васпиуаое, прилагпђене из сппрускпг уренинга, 
јесу за уршаоа (ппуерећеое у субмаксималнпм иуензиуеуу) метпд трајнпг рада; за уехнишке 
дисциплине из аулеуике и сппруску гимнасуику метпд интервалнп интензивнпг и екстензивнпг рада; 
за сппруске игре кпмбинација преухпднп наведених. Рад се прганизује фрпнуалнп ("кружни рад" са 
великим - дугим - кругпм) или групнп уз главни задауак ("кружни рад" кап "крауки круг") са 
индивидуалним дпзираоем. При изради прпграма, кпји садржи дп 10 вежби, уреба впдиуи рашуна да у 
редпследу вежби не буду неппсреднп једна за другпм две исупрпдне вежбе, пднпснп вежбе кпје 
ангажују исуе мищићне групе. За свакпг ушеника насуавник испуоава радни картпн кпји садржи следеће 
елеменуе: име и презиме ушеника, щкплска гпдина (пд пеупг дп псмпг разреда) и уабелу са вежбама, 
нацруаним кап скице у десеу правпугапника пп веруикали. Ппред сваке вежбе налази се рубрика за 
максималну вреднпсу измерену за 30-секунднп извпђеое кпнкреуне вежбе (МВ), а зауим се, на пснпву 
дпбијене МВ пдреди пплпвина уе вреднпсуи (50%) и упище кап дпзираое за прву недељу и извпди се у 
једнпј серији, у другпј недељи у две серије и у урећпј недељи у ури серије. Пауза између свакпг раднпг 
месуа је дп 30 секунди акп се примеоује метпд екстензивнпг и интензивнпг интервалнпг рада. 
Фкпликп се вежбе у "кружнпм раду" извпде у једнпј серији са 50% МВ, пнда се пне мпгу примениуи у 
увпднпм делу шаса. Са две серије вежбе се извпде, углавнпм, фрпнуалнп акп се и главни задауак извпди 
фрпнуалнп, кап щуп су уршаоа и вежбе на улу, а са ури серије извпди се групнп, паралелнп са главним 
задаукпм. Када се рад у главнпм делу шаса прганизује у групама са разлишиуим задацима (нпр, кпд 
вежби на справама, или аулеуици у уехнишким дисциплинама), пнда се ппједине вежбе их прпграма 
(највище ури вежбе) сиууирају уз главну вежбу и уп уакп да пне буду у функцији развијаоа пне 
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сппспбнпсуи кпја је релевануна за извпђеое главнпг задаука. На уај нашин је свакп раднп месуп, пп 
садржају, кпнзисуенунп у пднпсу на ппсуављени задауак. Накпн ури недеље, ппнпвп се мери МВ и 
пдреди 50% уе вреднпсуи, плус једнп извпђеое у првпј недељи, два у другпј и ури у урећпј недељи. 
Фкпликп се примеоује метпда трајнпг рада, ушеници се крећу са једнпг на другп месуп без паузе и 
извпде вежбе са радне лисуе у умеренпм уемпу у урајаоу пд 5 минууа у првпј недељи дп 15 минууа у 
урећпј недељи. Радни картпни су пбавезан дидакуишки мауеријал кпјег кприсуи насуавник. Насуавник 
мпже да кприсуи и друге меупде кпје су ппзнауе у уеприји и пракси. 

2. Прпграмски садржаји дауи су пп разредима, а где је уп ппуребнп, пдвпјенп и према пплу. Акценау се 
суавља на пне мпупришке акуивнпсуи кпјима се најуспещније мпже супрпусуавиуи ппследицама 
свакпдневне хиппкинезије и на пне кпји су у нащпј средини најразвијенији и за кпје има инуереспваоа у 
ппјединим срединама. 

2. 1. Ф I и II разреду, прпграмски садржаји се пднпсе на креуаоа лпкпмпупрнпг каракуера (хпдаоа, 
уршаоа, скакаоа, пеоаоа, пузаоа и вищеоа), зауим манипулауивнпг каракуера (хвауаоа, нпщеоа и 
дпдаваоа предмеуа и реквизиуа) и динамишку и суауишку равнпуежу. Веёина пвих садржаја, кап 
прирпдни пблици кретаоа, шине пснпв за изведена, пп бипмеханишкпј структури кпнвенципналнпг 
карактера и, приликпм оихпве реализације, мпра се впдиуи рашуна п избпру специфишних меупдских 
ппсуупака пбушаваоа, какп би се ушеници, усвајаоем пвих пснпвних креуаоа, припремили за 
савладаваое слпженијих прпграмских задауака. 

Прпграмски садржаји за прва два разреда дауи су деуаљнп, уакп да предсуављају и прпграмски 
максимум и реализују се у пснпвнпм делу шаса. 

За децу у прва два разреда прпграмски задаци за пвп ппдрушје су уакве прирпде да мпгу да се реализују 
у свим щкплама и не захуевају ппсебне услпве. Преуежнп, мпгу да се реализују у сали за физишкп 
вежбаое, на ливади, у щкплскпм двприщуу, на пувпренпм сппрускпм пплигпну, а у најгпрем слушају и у 
щкплскпм хпднику, или ушипници. Ф пва два разреда пливаое извпди предмеуни насуавник или 
инсурукупр. 

Предмеуна насуава прганизује се у урећем и шеуврупм разреду. Фкпликп није мпгуће да се насуава 
физишкпг васпиуаоа у пва два разреда извпди кап предмеуна, пбезбеђује се струшнп-инструктиван 
рад за циклус из вежби на улу и справама и пливаоа. 

Ф суаријем разреду у прпграму су дауи самп кљушни прпграмски садржаји, али не и већи избпр вежби 
ппмпћу кпјих пне уреба да се псуваре. Уп је ушиоенп ради упга да би насуавник физишкпг васпиуаоа, 
мпгап слпбпднп и креауивнп да изналази ефикасна рещеоа и бира вежбе ппмпћу кпјих ће упк физишкпг 
вежбаоа да прилагпђава специфишнпсуима ушенишких мпгућнпсуи (диференцирани присууп), 
прпсупрним и мауеријалним услпвима рада. 

Сппруска акуивнпсу прганизује се пд I дп VIII разреда са једним шаспм недељнп. Фшеници се ппредељују 
на ппшеуку щкплске гпдине за једну сппруску грану, према пбавезнпм прпграму кпји се реализује упкпм 
щкплске гпдине. 

Прпгрампм се предвиђа најмаое један курс за пбуку пливаоа пд првпг дп шеуврупг разреда, један курс 
скијаоа у щесупм разреду и акуивнпсуи кпја је пд инуереса за средину кпјпј щкпла живи и ради (супни 
уенис, веслаое, бприлашки сппрупви). 

Прпграм курсних пблика смаура се инуегралним делпм пбавезнпг насуавнпг прпграма и, с пбзирпм на уп 
да се за оегпву реализацију ураже специфишни мауеријални услпви, уп ће се пва насуава прганизпвауи 
на ппсебан нашин: на шаспвима у расппреду редпвне насуаве (супни уенис, бприлашки сппрупви...) у 
другим пбјекуима у супрпунпј смени пд редпвне насуаве (пливаое) и на другим пбјекуима, а у за уп 
планиране дане (скијаое). 

2. 2. Пд прганизаципних пблика рада кпји уреба да дппринесу усвајаоу пних умеоа и навика кпји су пд 
знашаја за свакпдневни живпу, прпграм се реализује у ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада и 
предвиђа: 

- упућиваое ушеника на сампсуалнп вежбаое; 
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- кпрекуивнп-педагпщки рад; 
- излеуи; 
- крпсеви; 
- лпгпрпваое и зимпваое; 
- уакмишеоа; 
- дани сппруа; 
- слпбпдне акуивнпсуи. 
 
Разредни ушиуељ и насуавник уреба да упућују ушенике да у слпбпднп време сампсталнп вежбају, јер се 
садржаји у највећпј мери савладавају самп на шасу физишкпг васпиуаоа. Збпг упга би се пва упуусува 
првенсувенп пднпсила на пне ушенике шије физишке и мпупришке сппспбнпсуи не задпвпљавају, али и на 
псуале, какп би суекли урајну навику за вежбаое. Ф упм смислу упкпм шаспва физишкпг васпиуаоа 
разредни ушиуељ и насуавник уреба да ушеницима прикаже и пбјасни вежбе, кпје за пдређенп време 
пни уреба кпд свпјих кућа, сампсуалнп, или уз ппмпћ других, да савладају. Ппсле извеснпг перипда, 
разредни ушиуељ или насуавник, на редпвним шаспвима кпнурплисаће щуа је ушеник пд ппсуављених 
задауака псуварип. 

Кпрективнп-педагпщки рад прганизује се са ушеницима смаоених физишких сппспбнпсуи, пслабљенпг 
здравља, са уелесним дефпрмиуеуима и лпщим држаоем уела и уп: 

- са ушеницима смаоених физишких сппспбнпсуи ради се на савладаваоу прпграмских садржаја, кпје 
ушеници нису успели да савладају на редпвнпј насуави, кап и на развијаоу физишких сппспбнпсуи, 
углавнпм, снаге, брзине и издржљивпсуи; 

- са ушеницима пслабљенпг здравља рад се прганизује у сарадои са лекарпм-специјалисупм, кпји 
пдређује врсуу вежбе и суепен ппуерећеоа; 

- са ушеницима кпји имају лпще држаое уела, или дефпрмиуеуе, рад спрпвпди насуавник у сарадои са 
лекарпм или физијаурпм кпји ууврђује врсуу и суепен дефпрмиуеуа и, с уим у вези, вежбе кпје уреба 
примениуи. Уежи слушајеви уелесних дефпрмиуеуа уреуирају се у специјализпваним здравсувеним 
усуанпвама. 

Сви ушеници, кпји се упућују и на кпрекуивнп-педагпщки рад, уз пгранишеоа, вежбају на редпвним 
шаспвима и најмаое једнпм недељнп на шаспвима кпрекуавнп-педагпщкпг рада. Прпграм сашиоавају 
насуавник и лекар специјалисуа, и пн уреба да је примерен здравсувенпм суаоу ушеника. На уај нашин, 
пракуишнп нема ушеника кпји су пслпбпђени насуаве физишкпг васпиуаоа, већ се оихпвп вежбаое 
прилагпђава индивидуалним мпгућнпсуима. 

Излети се мпгу прганизпвауи пп пдељеоима, или са вище пдељеоа, а оихпве пперауивне задауке, кап 
и лпкацију, ууврђују заједнп сурушни акуиви насуавника физишкпг васпиуаоа, уз сарадоу са свим другим 
акуивима кпји крпз излеу уреба да реализују свпје задауке. Излеуи се прганизују у радне дане, или 
субпупм, кап пплудневни. 

Крпсеви се пдржавају два пууа гпдищое за све ушенике. Прганизација пвпг задаука збпг великпг брпја 
ушесника, псим щуп припада насуавнику физишкпг васпиуаоа, задауак је и свих насуавника щкпле. 
Пдржаваое крпсева преуппсуавља благпвремене и дпбре припреме ушеника. Крпс се пдржава у пквиру 
радних дана, планираних за пву акуивнпсу. Акуив насуавника ууврђује месуп пдржаваоа и дужину суазе, 
кап и целпкупну прганизацију. 

Такмишеоа ушеника шине инуегралну кпмппненуну прпцеса физишкпг васпиуаоа на кпјима ушеник 
прпверава резулуау свпга рада. Щкпла је пбавезна да сувпри мауеријалне, прганизаципне и друге услпве 
какп би щкплска уакмишеоа била дпсуупна свим ушеницима. Акуив насуавника на ппшеуку щкплске 
гпдине сашиоава план уакмишеоа (прпппзиције, време...), кпја се прганизују ппсле редпвне насуаве, 
раднпм субпупм или на Дан сппруа. Пбавезна су међупдељеоска, или међуразредна уакмишеоа из 
атлетике, вежби на тлу и справама и једне тимске игре. Фшеници ушесувују и на пним уакмишеоима 
кпја су у сисуему републишких уакмишеоа за щкплску пппулацију. 
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Лпгпрпваое и зимпваое прганизује се у урајаоу пд најмаое седам дана. Ф пквиру пвих пблика рада 
прганизују се пне акуивнпсуи кпје се не мпгу псувариуи за време редпвних шаспва (пбука пливаоа, 
веслаоа, кајакареоа, вежбе пријенуације у прирпди, скијаое, клизаое), а кпје дппринпсе акуивнпм 
пдмпру и јашаоу здравља и навикаваоу на кплекуивни живпу. Акуив насуавника сашиоава кпнкреуан 
план и прпграм акуивнпсуи, кпји се спрпвпди на зимпваоу и лпгпрпваоу. Сваки ушеник за време 
пснпвне щкпле уреба да пп једнпм бправи на лпгпрпваоу и пп једнпм на зимпваоу. 

Дани сппрта, два у упку щкплске гпдине, планирају се гпдищоим прпгрампм рада щкпле у пквиру 
пбавезних радних дана и мпгу се кприсуиуи за крпс, финална щкплска уакмишеоа, пријауељске сппруске 
сусреуе и щкплске приредбе и насуупи са прпгрампм из физишкпг васпиуаоа (јавни шас). 

Слпбпдне активнпсти прганизују се најмаое једнпм недељнп према плану рада кпјег сашиоава 
насуавник физишкпг васпиуаоа. На ппшеуку щкплске гпдине, ушеници се ппредељују за једну пд 
акуивнпсуи за кпје щкпла има услпва да их прганизује. Фкпликп у щкпли насуаву физишкпг васпиуаоа 
извпди самп један насуавник, пн мпже да у упку щкплске гпдине прганизује шаспве слпбпдних 
акуивнпсуи за вище сппруских грана, уакп щуп ће за пдређени временски перипд планирауи и пдређену 
сппруску грану (нпр. у јесеоем, за аулеуику, у зимскпм, за кпщарку иуд.). На уај нашин задпвпљила би се 
инуереспваоа ушеника за разлишиуе сппруске акуивнпсуи. 

Захуев да се циљ физишкпг васпиуаоа псуварује и прекп пних прганизаципних пблика рада кпји се 
псуварују у ваншаспвнп и ванщкплскп време, ппдразумева и прилагпђаваое целпкупне прганизације и 
режима рада щкпле, уе ће се у кпнципираоу гпдищоег прпграма рада васпиунп-пбразпвнп делпваое 
прпщириуи и на пве прганизаципне пблике рада и за оихпву реализацију пбезбедиуи ппуребан брпј 
дана и неппхпдни мауеријални услпви за рад. На уај нашин, шиуав прпцес физишкпг васпиуаоа у шаспвнпј, 
ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада биће јединсувен и ппд кпнурплнпм улпгпм щкпле, кап 
најпдгпвпрнијег и најсурушнијег друщувенп-васпиунпг факупра, какп би се сашувала пснпвна прпграмска 
кпнцепција насуаве физишкпг васпиуаоа. 

3. Тепријскп пбразпваое ппдразумева суицаое пдређених знаоа пууем кпјих ће ушеници уппзнауи 
сущуину вежбапнпг прпцеса и закпниупсуи развпја младпг прганизма, кап и суицаое хигијенских навика, 
какп би схвауили крајои циљ кпји физишким васпиуаоем уреба да се псувари. Садржаји се реализују на 
редпвним шаспвима, на ваншаспвним и ванщкплским акуивнпсуима, уз пракуишан рад и за уп се не 
предвиђају ппсебни шаспви. Насуавник пдређује уеме схпднп узраснпм и пбразпвнпм нивпу ушеника. 

Часпви физишкпг васпитаоа - прганизација и пснпвни дидактишкп-метпдишки елементи 

Пснпвне каракуерисуике шаспва физишкпг васпиуаоа уреба да буду: јаснпћа насуавнпг садржаја; 
ппуималнп кприщћеое распплпживпг прпсупра, справа и реквизиуа; избпр раципналних пблика и 
меупда рада; избпр вежби ппуималне пбразпвне вреднпсуи; функципнална ппвезанпсу свих делпва шаса 
- унууар једнпг и вище узасуппних шаспва једне насуавне уеме; пуна ведрина и акуивнпсу ушеника упкпм 
шаса - мпупришка и мисапна; визуализација ппмпћу савремених уехнишких средсуава. 

Ф I и II разреду шаспви се мпрају дпбрп прганизпвауи, какп у ппгледу јасних и прецизних пблика и меупда 
рада, уакп и у ппгледу сувараоа радне и ведре аумпсфере. Ф дидакуишкпј шеувпрпделнпј ппдели уреба 
да препвладају игре, али и садржаји кпји захуевају прецизнпсу извпђеоа, а кпјима преухпде уашна 
упуусува ушиуеља. Зауим, ушиуељ уреба да прауи упк рада и указује на грещке, какп би садржаји, 
преуежнп прирпднпг каракуера, дали дпбру пснпву за усвајаое садржаја са кпнвенципналнп 
слпженијпм бипмеханишкпм сурукуурпм, кпји се планирају за наредне разреде. Пд меупда препвладава 
меупд живе реши, пракуишни прикази задаука пд суране ушиуеља или ушеника суаријих разреда, кап и 
прикази пригпдних садржаја пууем слика, скица и видеп-уехнике. На крају шаса, ушиуељ пригпдним 
решима уреба да да пцену рада упкпм прпуеклпг шаса и ушенике уппзна са наредним садржајем. Никакп 
не уреба да се дпгпди сиууација да деци није јаснп кпје садржаје су увежбавали и у кпјпј мери су из 
савладали. Ф упм циљу ће и педагпщке мере, кап щуп су ппхвале и исуицаое дпбрих примера извпђеоа, 
ууицауи на ефикаснију сазнајну функцију и мпуивисанпсу за усвајаое пдређених знаоа и суицаое 
навика, ппщуп деца у пвпм узрасуу имају велике ппуребе за уакмишеоем, щуп самп уреба ппзиуивнп 
усмериуи. 
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Приликпм избпра пблика рада, насуавник уреба да узме у пбзир прпсупрне услпве рада, брпј ушеника на 
шасу, кплишину справа и реквизиуа, динамику пбушаваоа и увежбаваоа насуавнпг задаука, щуп знаши да 
преднпсу има пнај пблик рада (фрпнуални, групни, индивидуални) кпји се правпвременп примеоује. 
Фрпнтални рад се пбишнп примеоује у ппшеунпј фази пбушаваоа и када је пбезбеђен дпвпљан прпсупр 
и кплишина реквизиуа у пднпсу на брпј ушеника (уршаоа, вежбе на улу, елеменуи уимских игара); групни 
рад са разлишиуим задацима примеоује се у фази увежбаваоа и уп уакп да су групе суалне за једну 
уемауску пбласу, сасуављене према индивидуалним сппспбнпсуима ушеника (хпмпгенизиране), а кпје и 
шине пснпв у диференциранпм присуупу избпру садржаја, у пднпсу на уе индивидуалне сппспбнпсуи, 
радна месуа у групнпм раду, псим главнпг задаука, уреба да садрже и ппмпћне справе за увежбаваое 
делпва бипмеханишке сурукууре главне вежбе (предвежбе), кап и пне вежбе кпје се пднпсе на 
развијаое пне сппспбнпсуи кпја је релевануна за извпђеое главне вежбе (највище ури вежбе из раднпг 
карупна). На уај нашин раднп месуп је пп садржају кпнзисуенунп у пднпсу на главни задауак, щуп је у 
складу са принципима инуензивнп прганизпване насуаве. Индивидуалан рад се, углавнпм, примеоује за 
ушенике маоих сппспбнпсуи, кап и за ушенике наупрпсешних сппспбнпсуи. 

Приликпм избпра меупдских ппсуупака пбушаваоа и увежбаваое мпупришких задауака, насуавник уреба 
да пдабере вежбе уакве пбразпвне вреднпсуи кпје ће за распплпжив брпј шаспва пбезбедиуи ппуималнп 
усвајаое упг задаука. 

Демпнсурација задаука мпра да буде јасна и прецизна щуп ппдразумева кприщћеое савремених 
уехнишких мпгућнпсуи (кпнуурпграми и видеп-уехника), какп би насуавник ефикасније упућивап ушенике 
на закпниупсуи кпје владају креуаоем, шиме се, упкпм вежбаоа, псуварује оихпва мпупрна и мисапна 
акуивнпсу. 

Планираое пбразпвнп-васпитнпг рада 

Насуава физишкпг васпиуаоа прганизује се са пп 3 шаса недељнп. Насуавник уреба да изради: 

- ппщти глпбални план рада, кпји садржи све прганизаципне пблике рада у шаспвнпј, ваншаспвнпј и 
ванщкплскпј прганизацији рада са пперауивним елеменуима за кпнкреуну щкплу. 

- ппщти глпбални план пп разредима, кпји садржи прганизаципне пблике рада кпји су предвиђени за 
кпнкреуан разред и оихпву дисурибуцију пп циклусима. Зауим, пвај план рада садржи дисурибуцију 
насуавнпг садржаја и брпј шаспва пп циклусима и служи кап пснпва за израду пперауавнпг плана рада пп 
циклусима. 

- план рада пп циклусима садржи пбразпвнп-васпиуне задауке, све прганизаципне пблике рада кпји се 
реализују у кпнкреунпм циклусу, расппред насуавнпг садржаја са временскпм аруикулацијпм (месец, 
брпј шаспва и редни брпј шаспва) и меупдске наппмене. 

Насуавнп градивп ппдељенп је у ури циклуса или шеуири укпликп се за уај разред предвиђа курсни 
пблик. Уп су: 

- један циклус за аулеуику 

- један циклус за вежбе на улу и справама 

- један циклус за уимску игру 

- један циклус за курсни пблик (укпликп је планиран за пдређени разред у шаспвнпј прганизацији рада). 

Брпј шаспва пп циклусима разлишиуи су пп разредима. 

Фкпликп се прганизује курсни пблик за акуивнпсу у шаспвнпј прганизацији рада, пнда се планира шеувруи 
циклус, уакп щуп се пп шеуири шаса пдузима пд прва ури циклуса. Насуавнп градивп пп циклусима мпже 
да се псуварује у кпнуинуиуеуу за један временски перипд (нпр. аулеуика у јесеоем, вежбе на улу и 
справама у зимскпм и уимска игра у прплећнпм), или у два перипда (нпр. уршаоа и скпкпви из аулеуике 
у јесеоем, а бацаоа у прплећнпм перипду). 
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Праћеое и вреднпваое рада ушеника 

Праћеое напреука ушеника пбавља се сукцесивнп у упку целе щкплске гпдине, на пснпву јединсувене 
меупдплпгије кпја предвиђа следеће уемауске целине: 

1. Суаое мпупришких сппспбнпсуи; 

2. Суаое здравља и хигијенских навика; 

3. Дпсуигнууи нивп савладанпсуи мпупрних знаоа, умеоа и навика; 

4. Пднпс према раду. 

1. Праћеое и вреднпваое мпупришких сппспбнпсуи у прва два разреда врщи се на пснпву савладанпсуи 
прпграмскпг садржаја кпјим се ппдсуише развпј пних физишких сппспбнпсуи за кпје је пвај узрасу 
криуишан перипд збпг оихпве урансфпрмације ппд ууицајем физишких акуивнпсуи - кппрдинација, 
гипкпсу, равнпуежа и експлпзивна снага. 

2. Суаое здравља и хигијенских навика, прауи се на пснпву ууврђиваоа нивпа правилнпг држаоа уела и 
пдржаваоа лишне и кплекуивне хигијене. 

3. Суепен савладанпсуи мпупрних знаоа и умеоа спрпвпди се на пснпву минималних прпграмских 
захуева, кпји је ууврђен на крају навпђеоа прпграмских садржаја. 

4. Пднпс према раду вреднује се на пснпву редпвнпг и акуивнпг ушесувпваоа у насуавнпм прпцесу, 
уакмишеоима и ванщкплским акуивнпсуима. 

Ф првпм разреду пцеоиваое се врщи пписнп, а у другпм брпјшанп, на пснпву псувариваоа циљева 
пперауивних задауака. 

Пписни квалификауивни расппређују се у ури нивпа, кпјим се пдређује суепен укупнпг психпфизишкпг 
суаууса ушеника. Уп су: 

Први нивп 

1. Фшеник има виспк суепен развијенпсуи мпупришких сппспбнпсуи на пснпву пцене: 

а) кппрдинације - манипулауивне, псећај ппнащаоа уела у прпсупру, у циклишним креуаоима и у 
ппвезиваоу једнпсуавних ппкреуа у целину - акп је савладап да правилнп извпди кпмплекс пд псам 
вежби пбликпваоа без реквизиуа, шеуири на рипсуплу и две са палицпм у првпм разраду и пп једну дп 
две вище у другпм разреду; акп лакп и брже пд већине ушеника у пдељеоу савладава вежбу на улу; лакп 
и у једнакпм риуму савладава уршаое прекп ппређаних препрека у првпм разреду и прекп "канала" у 
другпм разреду; без прекида, некпликп пууа ппнпви впђеое лппуе у месуу са дпдаваоем једнпм или 
пбема рукама, у првпм разреду и у креуаоу у другпм разреду; 

б) гипкпсти - раменпг ппјаса, кишме и зглпба кука и нпгу - акп ппкреуе урупа, руку и нпгу извпди мекп уз 
ппуималну пруживпсу и амплиууда (заклпни, впдправни и дубпки преуклпн, виспка занпжеоа, 
преднпжеоа и пднпжеоа...); 

в) равнптеже - акп на суженим ппврщинама (линијама, щведскпј клупи, нискпј греди или суавпвима на 
једнпј нпзи) ппкреуе извпде без ппремећаја уежищуа уела; 

г) експлпзивне снаге - акп ппскпке, скпкпве и прескакаоа извпди са ппуималним ппружаоем у свим 
зглпбпвима нпгу и при упм ппсуиже већу висину леуа. 

2. Ушеник има правилан раст, не ппказује видљиве знаке умпра приликпм вежбаоа, нема телесне 
дефпрмитете, има уредну ппрему за вежбаое и дпбрп усвпјене хигијенске навике - акп је уелесни 
развпј у складу са узрасупм, акп је држаое уела правилнп и кишме без дефпрмиуеуа и нпрмалнп 
развијен свпд суппала у пднпсу на прпупуипе приказане на ппсуерима и педпскппу и акп је уреднпг 
ппщуег изгледа. 
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3. Ушеник превазилази ппстављене минималне пбразпвне захтеве - акп је према прпграмским 
садржајима успещнп савладап и друга креуаоа свих пвих захуева, а кпја су предвиђена Планпм и 
прпгрампм за први и други разреда, или је савладап и друге садржаје из прпграма у слпбпдним 
акуивнпсуима, кпја нису предвиђена за редпвне шаспве физишкпг васпиуаоа. 

5. Фшеник има ппзитиван активан пднпс према раду - акп је редпван и акуиван на шаспвима и акп се 
ангажује у слпбпдним акуивнпсуима и уакмишеоима. 

Други нивп 

1. Фшеник има задпвпљавајући суепен развијенпсуи физишких сппспбнпсуи - акп пд наведених криуерија 
знашајнп не пдсуупа. 

2. Фшеник има маое недпсуауке у расуу, или функципналним сппспбнпсуима или у правилнпм пплпжају 
кишменпг суупа, или у уреднпј ппреми за вежбаое и псуалим хигијенским навикама. 

3. Фшеник је савладап све минималне пбразпвне задауке, уз ппуещкпће кпд извпђеоа (навесуи садржај). 

4. Фшеник има ппзиуиван пднпс према раду - акп је редпван и акуиван на свим, или на већини шаспва. 

Урећи нивп 

1. Фшеник делимишнп или ппупунп, не задпвпљава нивп развијенпсуи физишких сппспбнпсуи - акп 
ппказује знашајна пдсуупаоа пд наведених криуерија. 

2. Фшеник има веће недпсуауке или у расуу, или у функципналним сппспбнпсуима, или у правилнпм 
пплпжају кишменпг сууба, или у раднпј ппреми за вежбаое и псуалим хигијенским навикама. 

3. Фшеник није савладап већину садржаја предвиђених минималним прпграмскпм захуевима - има 
ппуещкпћа приликпм савладаваоа (навесуи кпјих). 

4. Фшеник није заинуереспван за вежбаое, изпсуаје и не ппказује напредак - акп су пве каракуерисуике 
изражене. 

Вреднпваое и пцеоиваое ппсуигнууих резулуауа и дпсуигнућа ушеника врщи се упкпм целе гпдине, у 
упку и накпн савладаваоа планиранпг прпграмскпг садржаја, а према наведеним елеменуима за шеуари 
уемауске целине. Насуавник пажљивп прауи ушеника и пцеоује уакп да се дпбија ппупуна слика п 
психпфизишкпм суауусу свакпг ушеника. Насуавник мпже да унесе и јпщ нека свпја запажаоа кпја нису 
предвиђена пвим уемауским целинама, акп је уп у инуересу ушеника. Ф целини, ппуребан је и педагпщки 
присууп вреднпваоу дпсуигнућа ушеника, какп би пцена, билп да је пписна или брпјшана, делпвала 
суимулауивнп и указивала на напредак ушеника, ппгпупву щуп је за пвај узрасу каракуерисуишна велика 
заинуереспванпсу за ппкреу и игру. 

Ф упку праћеоа и пцеоиваоа, уреба ушенике уппзнавауи са циљем ппсуигнућа, пууем слика, ппсуера и 
других пшигледних мауеријала и средсуава, какп би пни ппсуали акуивни ушесници у прпцесу насуаве и 
псппспбљавали се за сампсуалнп вежбаое у слпбпднп време. 

На крају сваке пцене, ушиуељ уреба да наведе кпје су мпгуће преппруке за даљи напредак и укљуши 
рпдиуеље, ппгпупву акп је психпфизишкп суаое ушеника незадпвпљавајуће. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИУАОА Ф ПРВПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Хпдаое и уршаое 

Пвладауи прирпдним и изведеним, елеменуарним 
правилним креуаоима, у разлишиуим услпвима 
извпђеоа 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у мпгућнпсуи да:  

 хпдају крауким и дугим кпрацима пп линији 

 хпдају на прсуима уз узрушеое 

 хпдају на 20м прекп ппређаних палица или вијаша дп 10м са ппласкпм 
из шушоа 

 ушесувују у играма и примеоују наушене пблике креуаоа 

Скакаоа и прескакаоа Развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи, 
суицаоу, усаврщаваоу и примени мпупришких 
умеоа 

 сампсуалнп извпде ппскпке у месуи и креуаоу левп-деснп, напред-
назад, са вијашпм сунпжнп и једнпнпжним пдскпкпм и дпскпкпм 

 скашу удаљ из залеуа са једнпнпжним пдскпкпм и сунпжним дпскпкпм 

 скашу увис из залеуа једнпнпжним пдскпкпм и сунпжним дпскпкпм 
прекп препреке 

 прескашу дугу вијашу сунпжнп са међускпкпм 

Бацаоа и хвауаоа Развпј мпупришких сппспбнпсуи, суицаое, 
усаврщаваое и примена мпупришких сппспбнпсуи у 
свакпдневнпм живпуу 

 бацају лппуицу из месуа и у циљ јашпм и слабијпм рукпм 

 бацају и хвауају лппуу увис пбема рукама пбема рукама уз дпдауне 
задауке 

 (пкреу, пљесак, заувпрених пшију) 

 впде лппуу у месуу и креуаоу 

 дпдају и хвауају лппуу у пару, у месуу, бацајући са груди и изнад главе 

 владају, ппщуују правила игара са впђеоем, дпдаваоем лппуе и 
гађаоем у циљ 

Вищеоа, уппри и пеоаоа Развпј мпупришких сппспбнпсуи, умеоа и навика у 
складу са узрасним и индивидуалним 
каракуерисуикама. 

 пеоу се уз мпрнарске лесуве 

 прпвлаше се крпз пкна и спущуају са разлишиуих справа 

 сампсуалнп раде вис на врауилу, ппмицаоем улевп и удеснп, завеспм п 
ппукплена 

Вежбе на улу Развпј мпупришких сппспбнпсуи. 
 сампсуалнп извпде клек сунпжни и једнпнпжни 

 шеувпрпнпжнп се крећу лицем и леђима ка улу 

 извпде "жабљи ппскпк" 



105 
 

 извпде "свећу", кплуу напред из шушоа у шушао и из шушоа дп суава 
усправнп и узрушеое 

 раде ппваљку на леђима и супмаку 

 извпде једнпсуавну вежбу на улу насуалу кпмбинпваоем наушених 
вежби 

Вежбе (скакаоа и 
прескакаоа ) уппрпм 
рукама 

Развпј мпупришких сппспбнпсуи. 
 сампсуалнп или уз ппмпћ, извпде, бпкпм ппред щведске клупе, уппр и 

сунпжним пдскпкпм наскпк у уппр шушећи и са прескпкпм клупе 

Вежбе равнпуеже Развпј мпупришких сппспбнпсуи и псппспбљаваое 
за сампсуалнп вежбаое. Развијаое равнпуеже кпд 
ушеника. 

 хпдају пп линији „гимнасуишким кпракпм“ напред и назад са 
разлишиуим пплпжајем руку ( п бпк, пдрушеое, узрушеое) 

 хпдају пп щирпкпм делу щведске клупе напред и усурану са 
разлишиуим пплпжајем руку 

 урше на предоем делу суппала са правилним држаоем уела, рукама п 
бпк или у пдрушеоу 

 сампсуалнп извпде лакщу риумишку вежбу пд наушених пблика креуаоа 

Вежбе реквизиуима Развијаое креауивнпсуи крпз ппкреуе. 
 успещнп кприсуе палице, пбруше, вијаше кпмбинујући их са наушеним 

пблицима креуаоа 

 пвладали вијугавим уршаоем запбилазећи шуоеве и вијаше 

 пвладали уехникпм дизаоа и нпщеоа предмеуа на разлишиуе нашине 

 ппщуују правила елеменуарних игара и акуивнп ушесувују у оима 
кприсуећи реквизиуе 

Риумишке вежбе и 
нарпдни плеспви 

Развијаое креауивнпсуи крпз ппкреуе. 
 пвладали плесним кпракпм и сампсуалнп извпде једнпсуавнију 

кпрепграфију 

 извпде галпп-кпрак напред и усурану 

 извпде дешји ппскпк 

 плещу и играју кплп 
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ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 
  

ПРАВПСЛАВНИ КАУИХИЗИС (ВЕРПНАФКА) 

Садржај прпграма Циљеви и задаци 
Метпде и 
активнпсти 

Време 
реализације 

Брпј 
шаспва 

Фвпд Фшеници уреба да: 
 
- упше да се крпз слпбпдни 
пднпс љубави према некпме 
или нешему уај некп или нещуп 
кпнкреуизује, пднпснп да 
ппсуаје за нас јединсувенп и 
неппнпвљивп; 
 
- упше да љубав према другим 
људима и прирпди оима даје 
неппнпвљиву вреднпсу и 
ппсупјаое; 
 
- упше да пд пнпга кпга 
завплимп зависи и наще 
ппсупјаое; 
 
- науше да је шпвек икпна 
Бпжија управп збпг упга щуп 
друга бића мпже да шини 
неппнпвљивим. 

- разгпвпр Сепуембар 0+1 
Бпг је заједница 
лишнпсуи пца, Сина и 
Свеупг Духа (биће кап 
заједница, кап љубав) 
 

- дијалпщка  
- пбјащоеоа 
- разгпвпр 

Сепуембар - 
Пкупбар 

3+2 

Црква је заједница 
свих људи и целе 
прирпде крпз Хрисуа 
са Бпгпм 
 

- дијалпщка 
- демпнсурауивна 
- разгпвпр 
- уексу 
- пбјащоеоа 
- дијалпщка 
- демпнсурауивна 
- разгпвпр 
- пбјащоеоа 

Пкупбар –
Нпвембар - 
Децембар 

5+2 

Исус Хрисупс је 
ппсредник између 
Бпга и сувпрене 
прирпде 
 

Децембар  2+1 

Бпг је из љубави 
сувприп свеу заједнп 
са Синпм и Духпм 

- демпнсурауивна 
- разгпвпр 
- пбјащоеоа 

Јануар 3+3 

Шпвек кап биће 
заједнице 

- дијалпщка 
- разгпвпр 
- пбјащоеоа 

Фебруар - 
мару 

3+1 

Шпвек је икпна Бпжија 
(шпвек има свпјсувп 
да љубављу шини 
нещуп да ппсупји, 
слишнп кап щуп шини 
Бпг јер Бпг све сувара 
љубављу) 
 

- дијалпщка 
- демпнсурауивна 
- разгпвпр 
- пбјащоеоа 

Април - Мај 5+1 

Правпславна 
икпнпграфија 
ппказује свеу и шпвека 
у заједници са Бпгпм 

- дијалпщка 
- демпнсурауивна 
- разгпвпр 
- пбјащоеоа 

Мај - Јун 1+3 

Фкупнп шаспва    36 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве правпславнпг кауихизиса (верпнауке) у пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу јесуе да пружи 
целпвиу правпславни ппглед на свеу и живпу, уважавајући две димензије: исупријски хрищћански живпу 
(исупријску реалнпсу цркве) и есхауплпщки (будући) живпу (димензију идеалнпг). Уп знаши да ушеници 
сисуемауски уппзнају правпславну веру у оенпј дпкуриниранпј, лиуургијскпј, спцијалнпј и мисипнарскпј 
димензији, при шему се излагаое хрищћанскпг виђеоа живпуа и ппсупјаоа свеуа пбавља у вепма 
пувпренпм, уплеранунпм дијалпгу са псуалим наукама и уепријама п свеуу, кпјим се насупји ппказауи да 
хрищћанскп виђеое (лиуургијскп, кап и ппдвижнишкп искусувп Правпславне Цркве) пбухвауа сва 
ппзиуивна искусува људи, без пбзира на оихпву наципналну припаднпсу и верскп пбразпваое. Све пвп 
спрпвпди се какп на инфпрмауивнп-сазнајнпм уакп и на дпживљајнпм и на делаунпм плану, уз 
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насупјаое да се дпкуриниране ппсуавке спрпведу у свим сегменуима живпуа (пднпс са Бпгпм, са свеупм, 
са другим људима и са спбпм). 

Задаци правпславнпг кауихизиса (верпнауке) јесу да кпд ушеника: 

- развије пувпренпсу и пднпс према Бпгу кап другпј и друга шијпј лишнпсуи у пднпсу на нас, кап и 
пувпренпсу и пднпс према другпм шпвеку кап икпни Бпжијпј, лишнпсуи, уакпђе, другашијпј у пднпсу на 
нас, уе да се између пве две релације псувари узајамнп зависна веза (свесу п заједници); 

- развије сппспбнпсу за ппсуављаое пиуаоа п целини и најдубљем смислу ппсупјаоа шпвека и свеуа, 
људскпј слпбпди, живпуу у заједници, фенпмену смруи, пднпсу са прирпдпм кпја нас пкружује и другп, 
кап и пдгпвараое на пва пиуаоа у свеулу правпславне хрищћанске вере и искусува Цркве; 

- изграде сппспбнпсуи дубљег разумеваоа и вреднпваоа кулууре и цивилизације у кпјпј живе, усппна и 
падпва у исуприји шпвешансува, кап и дпсуигнућа у разним пбласуима суваралащува (при шему се 
псуварује кпмплеменуарнпсу са другим наукама); 

- ппмпгне у пдгпвпрнпм пбликпваоу заједнишкпг живпуа са другима, у изналажеоу равнпуеже између 
власуиуе лишнпсуи и заједнице, у псувареоу сусреуа са свеупм (са људима разлишиуих кулуура, религија 
и ппгледа на свеу, са друщувпм, са прирпдпм) и са Бпгпм; 

- изгради увереое да свеу и све щуп је у оему сувпрени су за вешнпсу, да су сви сувпрени да буду 
пришасници вешнпг живпуа, уе да из уе перспекуиве кпд ушеника развије сппспбнпсу разумеваоа, 
преиспиуиваоа и вреднпваоа сппсувенпг пднпса према другпм шпвеку кап неппнпвљивпм бићу и према 
увпревини Бпжијпј и изгради спремнпсу на ппкајаое. 

Садржаји насуаве правпславнпг кауихизиса расппређени су пп линеарнп-кпнценуришнпм 
(симбипуишкпм, спиралнпм) принципу. Уп знаши да се у свакпм разреду изабирају пдређени раније 
уведени садржаји, а зауим се у пквиру сваке уеме, кпје ће се упкпм дауе гпдине щкплпваоа низауи у 
сукцесивнпм следу, врщи се акуивизација преухпднп суешених знаоа и фпрмираних умеоа. Наравнп, у 
свакпм разреду увпде се и ппупунп нпве уеме, кпје ће ппслужиуи кап пслпнац за надпграђиваое знаоа у 
наредним разредима. След уема је у нижим разредима силазни (десценденуни), пднпснп базира се на 
излагаоу мауерије према психплпщкпј присуупашнпсуи, дпк је у вищим разредима пснпвне щкпле 
узлазни (асценденуни), дакле уемељи се на нашелима уеплпщке наушне сисуемауике. 

Први разред 

Циљ насуаве правпславнпг кауихизиса у пвпм разреду јесуе прихвауаое да је ппсупјаое израз 
заједнищува лишнпсуи, а да лишнпсу ппсупји самп у заједници слпбпде са другпм лишнпщћу. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- упше да се крпз слпбпдни пднпс љубави према некпме или нешему уај некп или нещуп кпнкреуизује, 
пднпснп да ппсуаје за нас јединсувенп и неппнпвљивп; 

- упше да љубав шпвека према другим људима и прирпди оима даје неппнпвљиву вреднпсу и ппсупјаое; 

- упше да пд пнпга кпга завплимп зависи и наще ппсупјаое; 

- науше да је шпвек икпна Бпжија управп збпг упга щуп мпже да друга бића шини неппнпвљивим. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
- Шпвек је икпна Бпжија (шпвек има свпјсувп да љубављу шини нещуп да ппсупји, слишнп кап щуп уп мпже 
Бпг). 
- Бпг је заједница лишнпсуи Пца и Сина и Свеупг Духа (биће кап заједница, кап љубав). 
- Шпвек кап биће заједнице. 
- Бпг је из љубави сувприп свеу заједнп са Синпм и Духпм. 
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- Исус Хрисупс је ппсредник између Бпга и сувпрене прирпде. 
- Црква је заједница свих људи и целе прирпде крпз Хрисуа са Бпгпм. 
- Правпславна икпнпграфија ппказује свеу и шпвека у заједници с Бпгпм. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Насуава правпславнпг кауихизиса у I и II разреду пснпвне щкпле уреба да буде припрема ушеника да 
прихвауе да је ппсупјаое израз заједнице, пднпснп да је лишнпсу заједница са другпм лишнпщћу. Зауп у 
насуави уреба кприсуиуи пна дешја искусува кпја на уп указују. Уп се мпже псувариуи крпз прише, цруеже 
кпје ће деца сама цруауи и на кпјима ће увек биуи предсуављена бића у пднпсу, уј. целина пнпга щуп се 
цруа (нпр. рпдиуељи, браћа, сесуре, кућа, двприщуе све заједнп; мпре и лађе на мпру са пуицама и 
сунцем иуд. прекп дружеоа и прганизпваоа уаквих врсуа игара кпје ће указивауи на заједницу са 
другим кап пснпву ппсупјаоа). Да би при упм била избегнууа ппаснпсу пд схвауаоа да свака врсуа 
заједнице мпже биуи пснпв исуинскпг ппсупјаоа, уреба увек имауи на уму и исуицауи лиуургијскп 
искусувп заједнице и лиуургијску сурукууру кпја је ууемељена на слпбпди, а не на прирпдним нагпнима. 

Ппјмпве кап щуп су: Бпг, лишнпсу, слпбпда, љубав, уреба уакпђе, увек уумашиуи на пснпву искусува 
заједнищува са другим шпвекпм, пднпснп лиуургијскпг искусува заједнищува. Кад гпвпримп п Бпгу, све 
уреба уумашиуи у пквиру Лиуургије, оене сурукууре и радои кпје се уамп пдвијају. На уај нашин ће се 
избећи апсуракунпсу кпја је сурана деци пвпг узрасуа и ппсуићи уп да се Бпг сусреће и види крпз живе и 
кпнкреуне шланпве Лиуургије у једнпм дпгађају, щуп је сущуина хрищћанскпг ушеоа п пваплпћеоу Бпга 
Сина, п упме да је лишнпсу заједница са Бпгпм кап са другпм лишнпщћу и да је слпбпда љубав према 
другпј лишнпсуи. 

Кпнкреунп у I разреду уреба наглащавауи: 

- искусувп љубави кпје шини да свеу кпји нас пкружује не буде маса, већ да га шине кпнкреуна и 
неппнпвљива бића. Пример за пвп дау је у приши Љубав у учбенику: Епискпп Игоауије, Црквени слпвар, 
Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград 2002. Слишни примери мпгу се наћи у коизи Мали 
принц, Егзиперија и у другим слишним коигама, кап и у пквиру неппсредних људских искусуава; 

- да биће са кпјим смп у заједници љубави ппсуаје извпр и нащег ппсупјаоа кап кпнкреуне лишнпсуи. 
Пример за пвп дау је у приши Извпр нащег живпта у наведенпм учбенику. 

Уеме: Шпвек је икпна Бпжија и Бпг је ствприп свет из љубави уреба пбјасниуи на примеру из прише 
Љубав у наведенпм учбенику. Фшеницима уреба ппказауи да кад шпвек некпг завпли, пднпснп кад 
псувари заједницу са неким, уада пн за оега суварнп и ппсупји, пднпснп кап да га шпвек свпјпм љубављу 
сувара и уп кап кпнкреунп и неппнпвљивп биће. Уу мпћ јединп имају Бпг и људи, с упм разликпм да 
јединп Бпг мпже да сувара нещуп из небића. 

Уеме: Христпс је ппсредник измеѐу Бпга и света и Црква је заједница прирпде и људи крпз Христа с 
Бпгпм уреба, уакпђе, пбјасниуи на пснпву искусува љубави према другпм бићу. Када шпвек впли једнп 
биће, пнда у оему гледа и сва псуала. Бпг Пуац највище впли свпга Сина, Исуса Хрисуа, и у оему види 
све људе кап свпје синпве. Све щуп буде ппсуалп деп пве заједнице Бпга Пца и Сина, Исуса Хрисуа, 
ппсуаће драгп и Бпгу и ппсупјаће вешнп. (Видеуи пример из прише Дарпваое у учбенику. Уп уреба 
ппвезауи са дпгађајем крщуеоа кпјим улазимп у Цркву кап заједницу Хрисуа са Бпгпм Пцем, пднпснп да 
се крщуеоем кпнсуиууище Црква, заједница са Хрисупм, у кпјпј ппсуајемп синпви Бпжији и зауп браћа 
међу спбпм). 

Ппщуе наппмене 

Пнп щуп је најважније и щуп је пснпвни циљ кауихизиса јесуе уп да ушеници ппсуану шланпви Лиуургијске 
заједнице. Јер, Лиуургија, кап живп присусувп Хрисуа и кап икпна вешнпг ппсупјаоа прирпде и шпвека, 
уреба да да иппсуас, пднпснп да пцрквени и да да смисап нащем исупријскпм живљеоу. Зауп уреба, кад 
гпд је уп мпгуће, ушенике дпвпдиуи, или упућивауи на Лиуургијска сабраоа. 

Ф упку сваке гпдине, кпнкреунп пре свих наилазећих великих празника, какп Гпсппдоих, уакп и 
Бпгпрпдишиних и свеуиуељских, уреба уппзнауи ушенике са исупријпм насуанка празника и садржинпм 
дпгађаја кпји се слави. Кад је реш п свеуиуељским празницима ппсебну пажоу уреба пбрауиуи Србима 
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свеуиуељима: Св. Сави, Св. Симепну, на празник Видпвдан иуд. Фшеници би уребалп да се уппзнају и с 
лишнпсуима свеуиуеља кпје славе кап Крсну славу. (Ф уу сврху уреба пре свега кприсуиуи жиуија уих 
свеуиуеља кпја се мпгу наћи и у: Јусуин Ппппвић, Житија светих, Ћелије, Ваљевп, а зауим и псуалу 
пригпдну лиуераууру). 

Уакпђе, пре ппшеука Васкрщоег ппсуа, уреба уппзнауи ушенике с оегпвпм садржинпм и циљем, кап и са 
бпгпслпвскпм ппдлпгпм ппсуа, и оегпвпм важнпщћу за шпвека. (Најппгпднија лиуерауура за уп јесуе: А. 
Щмеман, Велики ппсу, Крагујевац, ппследое издаое.) 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ВЕРПНАФКЕ Ф ПРВПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Уема: Шпвек је икпна Бпжја 
( шпвек има свпјсува да 
љубављу шини нещуп да 
ппсупји, слишнп кап щуп уп 
мпже Бпг ) 
Tема: Бпг је заједница 
лишнпсуи Пца и Сина и 
Свеупг Духа ( биће кап 
заједница, кап љубав ) 
Уема: Шпвек кап биће 
заједнице 
Уема: Бпг је из љубави 
сувприп свеу заједнп са 
Синпм и Свеуим Духпм 
Уема: Исус Хрисупс је 
ппсредник између Бпга Пца 
и сувпрене прирпде 
Уема: Црква је заједница 
свих људи и целе прирпде 
крпз Хрисуа са Бпгпм Пцем 
Уема: Правпславна 
икпнпграфија ппказује свеу 
и шпвека у заједници с 
Бпгпм 

 

Циљ насуаве верпнауке у пснпвнпм 

пбразпваоу и васпиуаоу јесуе да пружи целпвиу 

правпславни ппглед на свеу, уважавајући две 

димензије: исупријски хрищћански живпу и 

есхауплпщки живпу. Уп знаши да ушеници сисуемауски 

уппзнају правпславну веру у оенпј дпкуриниранпј, 

лиуургијскпј, спцијалнпј и мисипнарскпј димензији, при 

шему се излагаое хрищћанскпг виђеоа живпуа и 

ппсупјаоа свеуа пбавља у вепма пувпренпм 

уплеранунпм дијалпгу са псуалим наукама и уепријама 

п свеуу, кпјим се насупји ппказауи да хрищћанскп 

виђеое пбухвауа сва ппзиуивна искусува људи, без 

пбзира на оихпву наципналну припаднпсу и верскп 

пбразпваое. 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у мпгућнпсуи да:  

- развије пувпренпсу и пднпс према Бпгу кап другпј и другашијпј лишнпсуи 

у пднпсу на нас, кап и пувпренпсу и пднпс према другпм шпвеку кап 

икпни бпжјпј, лишнпсуи, уакпђе другашијпј у пднпсу на нас, уе да се 

сувпри узајмна веза. 

- развије сппспбнпсу за ппсуављаое пиуаоа п целини и најдубљем 

смислу ппсупјаоа свеуа и шпвека, људскпј слпбпди, живпуу у заједници 

кап и мнпга друга пиуаоа; 

- изграде сппспбнпсу дубљег разумеваоа и вреднпваоа кулууре и 

цивилизације у кпјпј живе, усппна и падпва шпвешансува у разним 

пбласуима суваралащува; 

- ппмпгнe у пувпренпм пбликпваоу заједнишкпг живпуа са другима у 

изналажеоу равнпуеже између лишнпсуи и заједнице у псувариваоу 

сусреуа са свеупм и са Бпгпм; 

- изгради увереое да су свеу и све щуп је у оему сувпрени за вешнпсу, да 

су сви сувпрени да буду пришесници уе да кпд ушеника развије 

сппспбнпсу разумеваоа и вреднпваоа сппсувенпг пднпса према другпм 

шпвеку и према увпревини бпжјпј. 
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ГРАЂАНСКП ВАСПИУАОЕ  

- САЗНАОЕ П СЕБИ И ДРФГИМА - 
 САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  -  ГРАђАНСКП ВАСПИУАОЕ 

1 Први сусреу рпдиуеља,ушеника и впдиуеља 

2 Фппзнаваое ушеника са садржајем предмеуа и нашина рада 

3 Свесу п себи ( 1 ) 

4 Свесу п себи ( 2 ) 

5 Времеплпв (лишни кпнуинуиуеу ) 

6 Мпје месуп за ппущуаое 

7 Мпје бриге (щуа ме брине ) 

8 Изражаваое псећаоа 

9 Кпмуникација псећаоа 

10 Кпмуникација  и несппразуми  ( 1 ) 

11 Кпмуникација  и несппразуми   ( 2 ) 

12 Несппразуми   са рпдиуељима 

13 Фвредљиви надимци 

14 Уужакаое 

15 Сарадоа  ( 1 ) 

16 Сарадоа  ( 2 ) 

17 Снпви  ( 1 ) 

18 Снпви ( 2 ) 

19 Мпј бес  ( 1 ) 

20 Мпј бес ( 2 ) 

21 Кпнфликуи 

22 Сурахпви  ( 1 ) 

23 Сурахпви ( 2 ) 

24 Ууга 

25 Мпје жеље 

26 Ја кад ппрасуем 

27 Ја и какп ме виде други 

28 Пријауељсувп 

29 Уајни пријауељ 

30 Љубав 

31 Права деце 

32 Щкпла какву желим 

33 Да кажем слпбпднп 

34 Правп на игру 

35 Евалуација -прпмене у мени 

36 Презенуација резулуауа рада рпдиуељима 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве "Грађанскп васпиуаое - Сазнаое п себи и другима" јесуе ппдсуицаое развпја лишнпсуи и 
спцијалнпг сазнаоа кпд ушеника пснпвне щкпле. Пвај насуавни предмеу уреба да пружи мпгућнпсу 
ушеницима да ппсуану акуивни ушесници у прпцесу пбразпваоа и васпиуаоа, и да изграде сазнаоа, 
умеоа, сппспбнпсуи и вреднпсуи неппхпдне за фпрмираое ауупнпмне, кпмппненуне, пдгпвпрне и 
креауивне лишнпсуи, пувпрене за дпгпвпр и сарадоу, кпја ппщуује себе и друге. 

Први разред 

Задаци насуаве "Грађанскп васпиуаое - Сазнаое п себи и другима" су: 

- плакщаваое прпцеса адапуације на щкплску средину и ппдсуицаое спцијалне инуеграције - 
усппсуављаое и развијаое пднпса другарсува и сарадое са врщоацима и пдраслима; 

- ппдсуицаое развпја сазнаоа п себи, сппсувеним псећаоима и ппуребама, свесуи п лишнпм иденуиуеуу 
и пспбенпсуи, сампппщупваоа и сампппуздаоа; 

- прпщириваое знаоа и умеоа за рещаваое индивидуалних прпблема, ушеое уехника за превладаваое 
непријауних емпципналних суаоа; ушеое видпва сампппуврђиваоа без агресивнпсуи и уз уважаваое 
других; 

- ппдсуицаое спцијалнпг сазнаоа, разумеваоа и прихвауаоа међуспбних разлика; 

- ппдсуицаое групнпг рада, сппразумеваоа и сарадое; 

- развијаое кпмуникауивне сппспбнпсуи и кпнсурукуивнпг разрещаваоа сукпба са врщоацима и 
пдраслима; 

- развијаое креауивнпг изражаваоа; 

- уппзнаваое ушеника са дешјим правима; 

- ппдсуицаое и псппспбљаваое за акуивну паруиципацију у живпуу щкпле при шему је биунп да све щуп 
ушеници раде, раде из унууращое, ппзиуивне мпуивације, а не збпг принуде и ппслущнпсуи заснпване 
на сураху. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
I Уема - Плакщаваое прпцеса адапуације на щкплску средину и ппдсуицаое спцијалне инуеграције. 

- Сусреу рпдиуеља, насуавника и ушеника. Размена п узајамним пшекиваоима, ппуребама, захуевима, 
уещкпћама везаним за прпмену средине пдрасуаоа; 

- Фппзнаваое ушеника са садржајем предмеуа и нашинпм рада. 

II Уема - Ппдсуицаое развпја сазнаоа п себи, п сппсувеним псећаоима и ппуребама, свесуи п лишнпм 
иденуиуеуу и пспбенпсуи, сампппщупваоа и сампппуздаоа. 

- Свест п себи I. Крпз размену п упме щуа впле да раде и цруаое свпјих ауупппруреуа и псећаоа ушеници 
пукривају свпје пспбенпсуи, међуспбне разлике и слишнпсуи; 

- Свест п себи II. Крпз игру препбражаја, размену п сппсувеним сппспбнпсуима и вреднпсуима, цруаое 
сппсувенпг знака ушеници уппзнају себе и друге; 

- Времеплпв. Крпз евпцираое и цруаое пријауних и непријауних усппмена, ушеници инуегрищу прпщла 
искусува. Крпз игру ппвереоа уше да се узајамнп ппдржавају; 

- Снпви (Непријатни снпви). Крпз евпцираое и цруаое снпва и игру мащуе, ушеници уше да изразе и 
кпнурплищу свпја привауна искусува; 
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- Снпви (Пријатни снпви). Крпз евпцираое, цруаое и пдиграваое снпва, ушеници уше да изразе и 
кпнурплищу свпја привауна искусува; 

- Мпје жеље. Крпз цруаое и игру мащуе ушеници уше да аруикулищу свпје жеље и захуеве; 

- Ја кад ппрастем. Крпз цруаое и размену ушеници уше да псуваре свпје правп на развпј; 

- Ја и какп ме види други. Крпз цруаое и размену ушеници сагледавају себе из разлишиуих перспекуива. 

III Уема - Изражаваое и кпмуникација псећаоа; прпщириваое знаоа и умеоа за рещаваое 
индивидуалних прпблема, ушеое уехника за превладаваое непријауних емпципналних суаоа. 

- Щта ме брине. Крпз цруаое и размену ушеници аруикулищу свпје прпблеме и уше да кприсуе мащуу и 
креауивнпсу, а физишке вежбе да се пслпбпде уензије; 

- Мпје местп за ппущтаое. Крпз вежбу ппущуаоа и впђене фануазије ушеници уше какп мпгу да 
ппсуигну смиренпсу; 

- Изражаваое псеёаоа. Крпз вежбе креуаоа, невербалнпг изражаваоа и цруаоа псећаоа ппдсуише се 
ппажаое и изражаваое псећаоа. 

- Кпмуникација псеёаоа. Фшеници уше да преппзнају псећаоа изражена ппкреуима и изразима лица; 

- Мпј бес I. Крпз игру аспцијација, цруаое унууращоег дпживљаја и симбплишкпг приказа беса пружа им 
се мпгућнпсу да изразе бес, и да развију сурауегије за превазилажеое умесуп ппуискиваое беса; 

- Мпј бес II. Крпз цруаое, симбплишки приказ беса, пружа им се мпгућнпсу да изразе бес, и да развију 
сурауегије за превазилажеое умесуп да ппуискују бес; 

- Страхпви I. Крпз игру аспцијација, цруаое унууращоег дпживљаја сураха и размену п сурауегијама 
расплащиваоа, даје им се мпгућнпсу да изразе и ппделе сурахпве и да развију нпве сурауегије за 
превазилажеое сураха; 

- Страхпви II. Крпз евпцираое извпра сураха и прављеое щуиуа пд сураха, даје им се мпгућнпсу да 
изразе и ппделе сурахпве и да развију нпве сурауегије за превазилажеое сураха; 

- Туга. Крпз размену извпра ууге, цруаое унууращоег дпживљаја ууге, размену и игру мпделираоа, даје 
им се мпгућнпсу да изразе и ппделе уугу, дпбију дпзвплу за плакаое и развију сурауегије за 
превазилажеое ууге; 

- Љубав. Крпз игру аспцијација, невербалнп изражаваое, цруаое унууращоег дпживљаја љубави и 
размену п знацима љубави, даје им се мпгућнпсу да диференцирају дпживљај и експресију љубави. 

IV Уема - Ппдсуицаое групнпг рада, дпгпвараоа и сарадое. 

- Сарадоа I. Крпз прављеое заједнишкпг цруежа у малим групама ушеници се уше да се дпгпварају; 

- Сарадоа II. Крпз цруаое и игру слагалице деца се уше да сарађују. 

V Уема - Ппдсуицаое спцијалнпг сазнаоа, разумеваое и прихвауаое међуспбних разлика; ушеое 
видпва сампппуврђиваоа без агресивнпсуи и уз уважаваое других. 

- Увредљиви надимци. Крпз игру улпга, ушеници се уше да преппзнају псећаоа и ппуребе, и "жруве" и 
"насилника", и да нађу кпнсурукуиван нашин да превазиђу пвп ппнащаое; 

- Пријатељствп. Крпз размену, ушеници уше да аруикулищу ппјам пријауељсува; 

- Тајни пријатељ. Крпз игру, ушеници се ппдсуишу да смисле какп ће да пбрадују једни друге. 

VI Уема - Развијаое кпмуникауивне сппспбнпсуи, кпнсурукуивнпг разрещаваоа сукпба са врщоацима и 
пдраслима. 
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- Кпмуникација и несппразуми I. Фшеницима се демпнсурирају ефекуи разлика у гледаоу и примаоу 
ппрука кап извпр несппразума и указује на важнпсу суављаоа у ппзицију другпг, кап и прпвераваоа 
какп је ппрука примљена за међуспбнп разумеваое; 

- Кпмуникација и несппразуми II. Фшеницима се демпнсурирају ефекуи нејаснп изражених ппрука и 
указује на знашај прецизнпсуи и јаснпће у изражаваоу за међуспбнп разумеваое; 

- Несппразуми са рпдитељима. Фшеницима се демпнсурирају ефекуи негауивних ппрука и указује на 
важнпсу јаснпг изражаваоа свпјих ппуреба за међуспбнп разумеваое; 

- Тужакаое. Фшеници евпцирају разлишиуе сиууације уужакаоа, и задауак им је да се суаве у ппзицију 
пнпг кпји уужака и пнпг кп је пбјеку уужакаоа, да сагледају оихпве ппуребе и псећаоа, и да нађу 
рещеое кпје ће задпвпљиуи пбе суране без уужакаоа; 

- Кпнфликти. Крпз игру мащуе и пдиграваое сиууација из власуиупг живпуа ушеници се уппзнају са 
динамикпм кпнфликуа и оегпвим мпгућим исхпдима. 

VIIУема - Фппзнаваое ушеника са дешјим правима и ппдсуицаое и псппспбљаваое ушеника за акуивну 
паруиципацију у живпуу щкпле. 

- Права деце. Крпз размену, деца се уппзнају са пснпвним дешјим правима; 

- Щкпла какву желим. Крпз вежбу впђене фануазије и цруаое, ушеници изражавају свпје визије щкпле пп 
мери деце; 

- Да кажем слпбпднп. Фшеници уше какп да псуваре правп на слпбпду мищљеоа и јавнпг изражаваоа 
слпбпде мищљеоа; 

- Правп на игру. Размена п упме какп кприсуе слпбпднп време и шега впле да се играју. 

VIII Уема - Евалуација. 

- Ја пре, ја ппсле. Фшеници се ппдсуишу да сами прпцене прпграм кпји су прпщли и сппсувенп 
напредпваое; 

- Презентација резулуауа рада рпдиуељима. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Уепријски предмеу, Граѐанскп васпитаое-Сазнаое п себи и другима, ууемељен је на 
инуеракципнисуишкпј уеприји психишкпг развпја пп кпјпј је спцијална инуеракција пснпвни 
кпнсурукуивни шинилац развпја ушеника. Меупдску пкпсницу предмеуа шине инуеракуивне радипнице са 
фпкуспм на симбплишкпм изражаваоу и размени у круг јер дају мпгућнпсу ушеницима да ппсуану свесни 
свпјих унууращоих дпживљаја. Биуне пдреднице пбразпвнп-васпиунпг рада су: 

- Искусувенп ушеое, уј. упблишаваое и ппимаое лишних, аууенуишних дпживљаја ушеника крпз размену у 
групи, а не пренпщеое гпупвих знаоа, ууђих увида. Насуавник уреба да нагласи да нема ппжељних, 
пшекиваних или уашних пдгпвпра, да је нагласак на прпцесу пукриваоа и сазнаваоа п себи и другима 
крпз размену. 

- Игрпвни кпнуексу кпји ппмаже ушеницима да се ппусуе и пслпбпде да прпбају разлишиуе видпве 
изражаваоа и симбплизације унууращоих искусуава, и да крпз игру исуражују разнпврсна, дивергенуна 
рещеоа за прпблеме са кпјима се супшавају. 

При прављеоу припреме за реализацију васпиунпг рада са группм, важнп је впдиуи рашуна п некпликп 
шинилаца кпји су пд сущуинскпг знашаја за квалиуеуну и развпјнп-ппдсуицајну размену: 

1. Јаснп аруикулисаое циља акуивнпсуи и дпгпвпр п правилима кпјих уреба да се придржавају сви 
ушесници размене. Будући да се ради п ушеоу крпз размену, кљушан шинилац успещнпсуи размене је 
квалиуеу узајамнпг слущаоа. Сваки ушеник саппщуаваоем другима суише вище увида у свпј унууращои 
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дпживљај, али заправп, слущаоем ууђих искусуава има прилику да сагледа свпј дпживљај у нпвпм 
свеулу, да га дпгради и пбпгауи. 

2. Расппред седеоа (пп мпгућсуву у круг) кпји пмпгућује свим ушесницима размене да виде једни друге, 
пкренууи лицем у лице. 

3. След акуивнпсуи кпји је уакп кпнципиран да ппдсуише и пдржава инуереспваое и сазнајну мпуивацију 
ушеника. Уп се ппсуиже динамишнпм сменпм разлишиуих видпва експресије (игре улпга, цруаое, 
панупмима, вербални исказ, игре ппкреуа, иуд.) и сменпм игрпвних акуивнпсуи и размене. 

4. Ппуималан брпј ушеника је пд 10 дп 15. Мпже се радиуи и са группм дп двадесеупрп ушеника али пнда 
дплази дп слабљеоа пажое и мпуивисанпсуи за размену. 

5. Насуава се извпди пп редпследу насуавних јединица (радипница) пнакп какп су дауе у прирушницима 
Сазнаое п себи и другима 1 и Сазнаое п себи и другима 2. 

Сагласнп прирпди предмеуа, оегпвпм циљу и задацима насуаве, ушеници се не пцеоују класишним 
щкплским пценама ниуи ппреде. Прпблем мпже биуи уп щуп ушеници желе да знају кпликп су дпбри у 
пдређенпј акуивнпсуи, ппкущавајући да ппгпде щуа пдрасли пшекују пд оих. Задауак насуавника је да им 
јаснп суави дп знаоа да је свака лишна експресија ппдједнакп драгпцена, да исуакне ппзиуивне 
ппуенцијале у свакпм пд ушесника, дајући лишни, кпнкреуни ппдсуицај свакпм ушенику. Најважнији 
задатак пдраслпг у прпцесу васпитаоа је да ппмпгне ушеницима да фпрмирају ппзитивну слику п 
себи, да стекну сампппуздаое, и да псете да крпз прпцес размене са другима пбпгаёују свпју лишнпст. 

С уим у вези, пвај предмеу уражи да насуавник буде спреман да ппдржи ушенике када им је уещкп да се 
изразе или слущају, и пувпрен да шује и пнп щуп није у складу са оегпвим вреднпсуима, без 
криуикпваоа и прпцеоиваоа. Предуслпв за рад на пвпм предмеуу је сппспбнпсу неприсураснпг 
слущаоа и уживљаваоа (емпауије) у пнп щуп ушеник псећа и жели без уплиуаоа сппсувених судпва, 
дијагнпза, анализа и савеуа. Изражаваое емпауије ушенику у упиунпј фпрми "Да ли уи сад псећащ уп и уп 
зауп щуп желищ уп и уп?" има развпјни ефекау јер ппмаже ушенику да и сам ппсуане свесуан свпјих 
псећаоа и ппуреба и шини га пувпренијим за кпнуаку са насуавникпм па уиме и за вреднпсуи кпје пн 
жели да пренесе ушеницима. 

Ппщуп је ушеое пп мпделу важан пблик ушеоа спцијалнпг ппнащаоа, биунп је да насуавник свпјим 
ппнащаоем, нашинпм рада и пднпспм према деци демпнсурира вреднпсуи кпје жели да оегпви 
ушеници усвпје. 
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ГРАЂАНСКПГ ВАСПИУАОА Ф ПРВПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
 Сусреу рпдиуоља, 

насуавника и ушеника 

 Фппзнаваое ушеника са 
садржајем предмеуа и 
нашинпм рада 

 Времеплпв 

 Мпје месуп за 
ппущуаое 

 Щкпла какву желим 

 

Плакщаваое прпцеса адапуације на щкплу и 

ппдсуицаое спцијалне инуеграције 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у мпгућнпсуи да:  

 зна име свпјих ушиуеља и имена свих свпјих другара из групе за ГВ, 
кап и из свпг пдељеоа  

 изражава щуа му се у щкпли свиђа, и щуа му се не свиђа 

 нуди идеје за прпмене у щкпли кпје плакщавају ушеое и дружеое 

 разуме защуп су ппуребна правила ппнащаоа у щкпли 

 акуивни ушесувује у дпгпвараоу правила ппнащаоа у пдељеоу и 
щкпли и ппследицама неппщупваоа правила 

 разуме неке пд разлпга за крщеое правила, ппсебнп групни 
приуисак 

 се придржава правила ппнащаоа у щкпли 

 даје предлпге за уређеое ушипнице у кпјпј прпвпди највище 
времена 

 сарађује са врщоацима и ушиуељем у уређеоу щкплскпг прпсупра 

 

 Уајни пријауељ 

 Пријауељсувп Фсппсуављаое и развијаое пднпса другарсува и 
сарадое са врщоацима и пдраслима 

 слпбпднп ушесувује у размени са врщоацима и пдраслима у щкпли, 
пувпрени изражава свпје мищљеое и ппуребе и акуивнп слуща 
исказе других 

 преппзнаје сиууације када је другпм ппуребна ппмпћ 

 зна да ппсупје разлике међу ушеницима и ппказује ппщупваое за уе 
разлике 

 нуди идеје у групи, слуща предлпге других и ппсуиже сагласнпсу 
крпз размену 
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 Свесу п себи 1 

 Свесу п себи 2 

 Снпви (непријауни 
снпви ) 

 Снпви (пријауни снпви)   

 Изражаваое псећаоа 

 Кпмуникација псећаоа 

 Мпј бес 1  

 Мпј бес 2 

 Сурахпви 1 

 Сурахпви 2 

 Ууга 

 Љубав 

 Ја пре ја ппсле 

Ппсуицаое развпја сазнаоа п себи, п сппсувеним 
псећаоима и ппуребама, свесуи п лишнпм иденуиуеуу 
и пспбенпсуи, сампппщупваоа и сампппуздаоа 

 зна щуа су оегпви квалиуеуи и пспбенпсуи 

 преппзнаје свпја псећаоа и ппуребе 

 зна какп да задпвпљи неку свпју ппуребу на вище нашина 

 слпбпднп гпвпри пред группм п свпјим псећаоима и ппуребама 

 зна щуа му се свиђа, а щуа му се не свиђа 

 уме да наведе разлпге свпјих избпра и пдлука 

 уме да нещуп не прихвауи и да пбјасни свпју пдлуку 

 преппзнаје у шему је успещан а у шему није 

 кад ппгрещи, ушеник без сураха гпвпри п свпји ппгрещкама и 
прихвауа да уши из оих 

Кпмуникација и 
несппразуми 1 

Прпщириваое знаоа и умеоа рещаваоа 
индивидуалних прпблема и ушеоа уехника за 
превладаваое непријауних емпципналних суаоа 

 уме да ексуернализује ( цруежпм и вербалнп ) пнп щуп га брине, 
плащи, шини уужним, бесним 

 прихвауа свпја пријауна и непријауна псећаоа кап важна и ппуребна 

 ппзаје разнпврсне сурауегије за рещаваое индивидуалних прпблема 

 уме да кприсуи уехнике ппущуаоа за превладаваое непријауних 
емпципналних суаоа 

 Фвредљиви надимци 

 Уужакаое 

 Кпнфликуи 

 Несппразуми са 
рпдиуељима 

Фшеое нашина сампппуврђиваоа без агресивнпсуи и уз 
уважаваое других 

 ппзнаје нашине изражаваоа свпг беса, без ппвређиваоа себе и 
других 

 уме да изрази свпје ппуребе и да уважи ппуребе другпх без 
агресивнпсуи 

 преппзнаје пблике непдгпвпрнпг ппнащаоа деце и оихпве 
ппследице на све друге у щкпли 

 Ја и какп ме други виде 

 Щуа ме брине 

 Кпмуникација и 
несппразуми 2 

Ппсуицаое спцијалнпг сазнаоа, разумеваоа и 
прихвауаоа међуспбних разлика 

 уме да лпкализује дпживљај сураха, беса, ууге, љубави на щеми уела 

 преппзнаје слишнпсуи и разлике у изражаваоу псећаоа кпд себе и 
других 

 преппзнаје ппвезанпсу псећаоа и ппуребе кпд себе и других 

 ппщуује разлике међу децпм 

 разуме да су неки прпблеми заједнишки за све, а неки самп за неку 
децу 

 уме да кприсуи имагинацију и игру улпга да би се суавип у ппзицију 
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другпга 

 Сарадоа 1 

 Сарадоа 2 

 Щуа ме брине 

Псппспбљаваое ушеника за рад у групи, дпгпвараое и 

сарадоу са врщоацима и пдраслима.  

Развијаое кпмуникауивних сппспбнпсуи и 
кпнсурукуивнпг рещаваоа сукппа са врщоацима и 
пдраслима 

 изнпси свпје идеје и акуивнп слуща другпга дпк гпвпри 

 даје и прима кпнсурукуивне ппврауне инфпрмације у кпнкреунпј 
сиууацији 

 прихвауа ппсупјаое другашијег мищљеоа пд свпг 

 зна да су разлике у гледаоу извпр несппразума у кпмуникацији 

 ппзнаје знашај узајамнпг слущаоа за групни рад и сппразумеваое 

 зна да је сппразумеваое важнп да се суави на уашку гледищуа другпг 

 зна да је важнп да се у сукпбу шују и уваже ппуребе и једне и друге 
суране 

 уме да сарађује са другима да би нащли рещеое прпблема, 
уважавајући свпје и ууђе ппуребе 

 Да кажем слпбпднп 
Развијаое креауивнпг изражаваоа 

 ппзнаје разлишиуе нашине креауивнпг изражаваоа 

 зна свпје креауивне склпнпсуи ( зна у шему ужива ) 

 уме да креауивнп изрази једну ппјаву на разлишиуе нашине 

 уважава креауивни израз других, разлике и слишнпсуи са другима у 
креауивнпм изразу 

 Права деце  

 Правп на игру Фппзнаваое ушеника са дешијим правима 
 зна да свакп деуе има правп на задпвпљеое свпјих ппуреба 

 зна да сва деца имају исуа права и уме да их наведе и ппище 

 зна да права укљушују и пдгпвпрнпсу 

 преппзнаје сиууације у кпјима пдрасли или деца крще дешија права 

 зна щуа да предузме у сиууацијама када су му права угрпжена и пд 
кпга да уражи ппмпћ кад му је ппуребна 

 даје ппмпћ другпме када му је ппуребна 

 Мпје жеље 

 Ја кад ппрасуем 

 Презенуација резулуауа 
рада рпдиуељима 

Ппсуицаое и псппспбљаваое ушеника за акуивну 

паруиципацију у живпуу щкпле 

 ушесувује у дискусији, уакп да јаснп изражава щуа му се свиђа а щуа 
не 

 предлаже акције кпје мпгу да ппбпљщају живпу у щкпли 

 зна да је гласаое важнп за групнп дпнпщеое пдлука 

 зна какп унищуаваое щкплске импвине ууише на псећаоа и 
ппнащаое деце и пдраслих у щкпли 

 ппзнаје ппзиуивне ууицаје људске делаунпсуи на лпкалну средину 
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НАРПДНА УРАДИЦИЈА 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Један пд пресудних разлпга за фпрмираое насуавнпг предмеуа Нарпдна урадиција јесу алармануни 
извещуаји исураживаша (еунплингвисуа, еунплпга, фплклприсуа, еунпмузикплпга) кпји уппзправају на 
убрзанп пдумираое мнпгих важних елеменауа урадицијске кулууре и оихпв несуанак из праксе, 
ппуицаја и - најзад - из живпуа сампг. 

Дирекунп увпђеое најмлађих наращуаја крпз пдгпварајућу насуаву усмерену на ревиуализацију 
урадиције, један је пд нашина да се уп спреши или макар пдлпжи. Правилним, пдмереним и 
правпвременим пласираоем инфпрмација п нарпднпј урадицији ппсуижу се и мнпга друга дпбра, кап 
щуп су суицаое свесуи п себи сампм и свпм месуу у свеуу слишних и разлишиуих, фпрмираое предсуаве п 
кпнуинуиуеуу и укпреоенпсуи и сл. 

Кпнцепција насуаве пвпг избпрнпг предмеуа ппсебан нагласак суавља на лпкалну нарпдну урадицију, 
шиме се у мулуинаципналнпј и мулуикпнфесипналнпј средини, каква преуеже у Србији, шувају права и 
пспбенпсуи маоина и оихпв иденуиуеу. 

Намера је да се ушенику пвај избпрни предмеу ппнуди пд првпг разреда, али се пувара мпгућнпсу и за 
ппредељеое ппшеукпм нареднпг циклуса све дп краја ппщуег пбразпваоа. 

Циљ: 

Псувариуи дирекунп увпђеое ушеника у акуивнпсуи ревиуализације урадиције крпз неппсреднп 
уппзнаваое мауеријалне и духпвне урадицијске кулууре свпг нарпда и нарпда у ужем и щирем 
пкружеоу. 

Задаци: 

Фсвајаое елеменуарних знаоа п: 

разлици измеѐу фплклпрнпг и актуелнпг пкружеоа, и тп крпз: 

- уппзнаваое са пснпвним фплклпрним уексупвима (бајке, легенде, прише, песме, ппслпвице); 

- уппзнаваое са дешјим фплклпрпм (игре и крауке уексууалне фпрме кап щуп су загпнеуке, успаванке, 
разбрајалице иуд.); 

- усвајаое елеменуарних знаоа п нпсећим насуавним мпуивима (разлишиуи за сваки разред у првпм 
циклусу); 

гпдищоем циклусу, и тп крпз ппзнаваое: 

- пснпвних разлика између градскпг и сепскпг нашина живпуа, 

- пснпвних сезпнских радпва, 

- пснпвних пбишајнп-пбредних радои везаних за уе радпве, 

- пснпвних и ппщуих празника, 

- пбишајнп-пбредних радои везаних за уе празнике. 

Први разред  

Циљ и задаци: 

- уппзнаваое пснпвних елеменауа дешјег фплклпра (игре и крауке уексууалне фпрме); 
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- пвладаваое декпрауивним елеменуима главних (најппщуијих) фплклпрних празника (верских и 
сезпнских) везаних за гпдищои циклус; 

- суицаое елеменуарних знаоа п нпсећим насуавним мпуивима (хлеб и биљке). 

САДРЖАЈИ И АКУИВНПСУИ 
Избпр садржаја у првпм разреду у највећпј мери се препущуа ушиуељу, а преппрушују се ппсупјећи пписи 
фплклпрних игара и щуампане збирке уексупва дешјег фплклпра. Садржаји за пвај избпрни предмеу мпгу 
се пбухвауиуи крпз следеће уеме: 

Уема: Питај свпју баку... 

Пва уема мпже ппдсуаћи акуивнпсуи пд капиуалнпг знашаја у свакпм амбијенуу. Какп уеренски рад 
ппказује да су суаре жене најбпљи инфпрмаупри и главни нпсипци нарпдне урадиције, пнп щуп би баке 
мпгле да кажу деци самп пп себи би пбезбедилп кпмпарауивни мауеријал за цеп низ насуавних 
акуивнпсуи. Деца мпгу да исуражују и сазнају щуа баке кажу п: 

- играма кпјих су се играле кад су биле мале 

- песмама кпје су се певале у уп време 

- пришама кпје су оима оихпве баке пришале 

- пбишајима у кпјима су ушесувпвале (слава, ппвпрке, бадоак, Бпжић, нпва гпдина, бпгпјављеое, 
Ђурђевдан, биљпбери...) 

- рушним радпвима кпје су радиле кап девпјшице 

- пдећи, пбући, фризурама и украсима из оихпве младпсуи иуд. 

Уакп скупљена пбавещуеоа мпгу да буду драгпцена и кап ппдаци независнп пд насуаве, па би щкпла 
мпгла да фпрмира сппсувену даупуеку пд прикупљенпг мауеријала и кпнуинуиранп је дппуоава и 
пбпгаћује. Ппред упга, негпваое праксе Пиуај свпју баку... мпже ппзиуивнп да ууише на ревалпризацију и 
ппбпљщаое пплпжаја суарих у ппрпдици (п кпјем спциплпщка исураживаоа уакпђе пружају 
пбесхрабрујуће ппдауке). 

Уема: Радпви и празници 

Ф пквиру пракуишне насуаве, за први разред се предвиђа развијаое мпупришких вещуина крпз израду 
предмеуа према ппсупјећем мпделу међу мауеријалним сппменицима урадицијске кулууре. Уп 
пракуишнп знаши да је ппжељнп искприсуиуи сваку прилику да се нещуп прави рукама, а да при упм буде 
везанп за неку занимљиву пришу или дпгађај. На пример, у јесен (кад щкпла ппшиое) заврщавају се 
ппследое жеуве и бербе, щуп мпже биуи пдлишан ппвпд да се праве: 

- "бпгу брада" (пд ппследоег снппа билп кпјег жиуа, а у сепуембру се жаоу јпщ самп супшна жиуа), или 
да се инсценирају: 

- "муке блаженпг Грпздија" (пуу кпји грпжђе прпђе дпк не ппсуане винп) зависнп пд упга где се щкпла 
налази. 

Пбпје се, наравнп, мпже радиуи у свакпј щкпли, али се насуава знаунп пбпгаћује мпгућнпщћу дирекунпг 
увида у прпцес (винпградарски крај) или у пригинални предмеу (ппљппривредни крај са "бпжјим 
брадама" на оивама ппсле жеуве). Ппдразумева се да кпнппљарски и ланарски крајеви умесуп 
"Грпздија" мпгу приказивауи кпнппљине/ланпве муке и слишнп. Фплклпрни уексупви кпји пбрађују пве 
"муке" ппсупје и лакп су дпсуупни. 

Пвде дплазе и прауеће (углавнпм декпрауивне) радое уз велике, ппщуе празнике кап щуп су Бпжић и 
Фскрс. Уу се нарпшиуп мисли на: 
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- засејаваое жита на св. Варвару (упши Бпжића), 

- веруеп (уамп где ппсупји кап урадиција, а уамп где га нема, мпже се свеједнп правиуи месуп Хрисупвпг 
рпђеоа, не кап деп урадиције негп кап пригпдна акуивнпсу), 

- фарбаое ускрщоих јаја. 

Кап прауеће пбјащоеое уз све пве акуивнпсуи најбпље мпгу ппслужиуи пдгпварајуће легенде и 
фплклпрне прише или предаоа, кпји на пвпм узрасуу врлп дпбрп замеоују уеприју. Фз сваку пд 
наведених акуивнпсуи мпже се прпнаћи адеквауна игра, прауећа песма или плес (кпсуимиран или не). 
Ппжељнп је кпмбинпвауи их све заједнп, какп се најшещће и пдвијају у пригиналнпм пкружеоу. 

Уема: Зимски хлебпви и прплеёнп биље 
           (нпсећи мпуив за први разред) 

Радое и предмеуи уз радпве и празнике имају пригпдни каракуер, али неки мпуиви мпгу да ппслуже кап 
извпр суалнпг инуереспваоа и пбраде. За зимски перипд (првп пплугпдищуе) уп мпже биуи: 

- Хлеб: пд савлађиваоа сампг прпцеса мещеоа хлеба, па дп оегпве мнпгпсуруке намене, сваки сегмену 
мпже биуи ппдједнакп занимљив и ппушан на пвпм узрасуу. Уу дплазе и ппсебни хлебпви кпји се месе за 
здравље супке (пкругли са руппм, кап ђевреци), за пшеле, за здравље укућана и слишни, све дп славскпг 
кплаша кпји је приша за себе. Ппсебнп мпже да се пбрађује щараое славскпг кплаша каквп јесуе и каквп 
би мпглп биуи кад се деци пбјасни да се прекп фигура на кплашу псуварују жеље упкпм следећих гпдину 
дана (п фплклпрним хлебпвима ппсупји и бпгауа сурушна лиуерауура). Зависнп пд амбијенуа, мпже се 
пуићи у пекару да се види какп уп суварнп изгледа, или кпд дпмаћице кпја има наћве - према 
мпгућнпсуима. Неки елеменуи пбреда кпји прауе мещеое хлеба дпсуупни су и на пвпм узрасуу, на 
пример крауки уексупви ("Кисни, не мисли, суиглп ме дп врауа") кпји се, у правпј уппуреби, гпвпре кап 
деп басме за дизаое уесуа, али се у приппведнпм кпнуексуу мпгу наћи кап анегдпуе, риумизпвана прпза 
и сл. Ф прплеће, све дп Фскрса, главна пкпсница насуаве у пвпм предмеуу мпрале би биуи: 

- Биљке: пд ђурђевданских дп иваоских веншића, сваки је прилика да се изађе на пувпренп, да се беру 
биљке и уши п оихпвим лекпвиуим и другим свпјсувима, да се шују прише или песме п оима, и да се 
деци пренесе неппхпднпсу ппщупваоа и шуваоа живпг свеуа. Фппзнаваое са биљкама, друкшије пвде 
негп у бпуаници и насуави из пбласуи умеунпсуи, мпра ппшеуи у пвпм ранпм узрасуу да би се сувприла 
пснпва за каснију надградоу. Биљке у нарпднпј урадицији имају непбишнп знашајну улпгу, пд верпваоа у 
оихпве магишне мпћи (кпје се мпгу и злпуппуребиуи), па све дп кпнкреуне рецепууре за лешеое мнпгих 
бплесуи. За уп ппсупје мнпги гпупви прирушници, кап и - шак ури - решника нарпдне религије п биљкама. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Какп гпд да се псмисли насуава пвпг избпрнпг предмеуа, кпмпарауивни меупд псуаје незапбилазан збпг 
суалне ппуребе да се урадиција сппсувенпг нарпда суавља у ужи или щири кпнуексу. На млађим 
узрасуима уп су ппређеоа у рудименуарним фпрмама (пример: град - селп, из радое - из бащуе, леуп - 
зима...) да би се касније све вище аруикулисалп и кап уаквп псуалп незаменљивп у суаријим разредима 
када мпже да ппшне уепријска насуава п уиппвима кулууре и оихпвим главним пспбинама. 

Пвај избпрни предмеу мпже се - и уреба - схвауиуи кап инуердисциплинарнп средсувп за лакще 
савлађиваое нпвих и неппзнауих шиоеница (уз ппмпћ блиских и ппзнауих). Крпз савладаваое 
декпрауивних елеменауа пбишаја и пбреда везаних за верске и сезпнске фплклпрне празнике, 
преппрушује се присууп кпји у пквиру умеунишких предмеуа има разрађену меупдплпгију за уакав рад. 

Какп је пвај избпрни предмеу нпвина у нащем щкплсуву, врлп је важнп држауи се (бар у ппшеуку) 
преппрука и упуусуава предсуављених у пвпм дпкуменуу. 

Првп и најважније уаквп упуусувп је изпстанак тепријске наставе на млаѐем узрасту, у щуа спадају и 
сви ппкущаји ппупуне или делимишне рекпнсурукције лпкалних или ппщуих пбишаја и пбреда. Уакви 
захвауи се предвиђају уек у суаријим разредима. 
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Друга важна преппрука уише се сисуема насуаве у пвпм предмеуу. Пшекује се пд насуавника да се и сами 
усаврщавају упкпм рада. Уакп ушеое ппсуаје двпсмернп будући да и насуавник ангажује на 
исураживашкпм раду са кпнцепцијпм кпја ппдразумева и урећу кпмппненуу - акуивнп укљушиваое и 
суалну ппврауну инфпрмацију пд суране ппрпдице, пднпснп оихпву реакцију на градивп и нашин 
оегпвпг усвајаоа. 

Друга пиуаоа пд знашаја за псувариваое прпграма 

Да би се пбезбедила квалиуеуна насуава у пквиру предмеуа Нарпдна традиција, неппхпднп је впдиуи 
рашуна п ури групе пснпвних парамеуара, пд кпјих су први везани за предмеу, други за насуаву, а урећи 
за насуавни амбијену. 

Предметни параметри 

- Пнп щуп се у пквиру пвпг предмеуа прпушава, заправп је традицијска култура. Ф нашелу, пвим изразпм 
дефинище се кулуура кпја се пдржава на урадицији, усменпм пренпщеоу знаоа и ппдауака са кплена на 
кпленп. 

- Ф најппщуијем виду, урадицијску (кап и сваку другу) кулууру шине сппменици духпвне и мауеријалне 
прирпде, уе се аналпгнп упме мпже гпвприуи п материјалнпј и духпвнпј традицијскпј култури. 

Наставни параметри 

- Ф сагласнпсуи са предмеупм у пквиру кпјег се пдвија, насуава уакпђе мпра имауи два пснпвна вида: 
практишни и тепријски. 

- Пракуишни вид насуаве у пвпм предмеуу ппдразумева акуиван дпдир са пбјекуима кпји шине 
мауеријалну кпмппненуу урадицијске кулууре, билп да се пни израђују према ппсупјећем мпделу, билп 
да се са оима уппзнаје у аууенуишнпм амбијенуу. 

- Уепријска насуава даје уумашеое пдређене пбишајнп-пбредне праксе, ппсуавља је у јаснп дефинисан 
кпнуексу и приказује оен исупријски развпј (уамп где је уп мпгуће). 

- На млађим узрасуима уепријска насуава се замеоује фплклпрним уексупвима кпји на пдгпварајући 
нашин прауе суицаое првих, елеменуарних знаоа п урадицији и кулуури. 

Амбијентални параметри 

- Пиуаое пд највећег знашаја је где се щкпла налази (у кпм амбијенуу), уе пд оега зависи и какав ће 
прпграм биуи ппнуђен. 

- Пвим се пувара мпгућнпсу најбпљег и најппупунијег пласираоа лпкалних преднпсуи и ресурса. 
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РФКА Ф УЕСУФ - ПУКРИВАОЕ СВЕУА 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Назив предмеуа Рука у тесту - пткриваое света упућује на неппсредну акуивнпсу деце при 
изушаваоу ппјава у прирпди и пукриваоу свеуа кпји их пкружује. Пснпвна идеја увпђеоа пвпг избпрнпг 
предмеуа је негпваое, ппдсуицаое и развијаое прирпдне дешје радпзналпсуи и уражеое пдгпвпра на 
пиуаоа ЩУА, КАКП и ЗАЩУП. 

Размаураое пиуаоа п прирпди на ранпм щкплскпм узрасуу ппмаже деуеуу у оегпвпм развпју и 
усппсуављаоу пднпса са мауеријалним свеупм у пкружеоу. Деуе пукрива да је мауеријални свеу ппгпдан 
за исураживаое и ппсуављаое брпјних пиуаоа. Пнп развија свпју лишнпсу, инуелигенцију, криуишки дух 
и фпрмира суав према реалнпм свеуу. На уај нашин се меоа оегпва улпга, пд пасивнпг ппсмаураша пнп 
ппсуаје исураживаш. 

Ф пквиру пвпг избпрнпг предмеуа предлпжени су пгледи кпји не захуевају слпжену и скупу ппрему. 
Дпвпљни су предмеуи и мауеријали из свакпдневнпг живпуа. Пгледи су једнпсуавни и мпже их извпдиуи 
свакп деуе. 

Неки циљеви и задаци предмеуа Рука у тесту - пткриваое света пслаоају се на циљеве и задауке 
предмеуа Свет пкп нас, шиме се пмпгућује кпмплексније дпдаунп разумеваое ппјава у прирпди и 
развијаое акуивнпг исураживашкпг пднпса према пкружеоу. Пплазећи пд сазнаоа суешених у пквиру 
предмеуа Свеу пкп нас, ушеник ће развијауи инуелекууалну акуивнпсу и вещуине у кпнуексуу прирпдних 
наука. 

Циљ и задаци пвпг избпрнпг предмеуа су: 

- развијаое пснпвних ппјмпва из прирпдних наука и оихпвп ппвезиваое; 

- развијаое радпзналпсуи и исураживашких сппспбнпсуи; 

- развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг и криуишкпг мищљеоа; 

- ппдсуицаое усменпг и писменпг изражаваоа крпз дискусије и записе п изведеним пгледима. 

Први разред 

Циљеви и задаци: 

- фпрмираое елеменуарних наушних ппјмпва из прирпдних наука; 

- упшаваое важних пспбина пбјекауа или ппјава кпје се испиуују; 

- преппзнаваое неких криуеријума за класификацију пбјекауа и живих бића на пснпву упшених пспбина; 

- задпвпљеое сппсувене радпзналпсуи урагаоем за пдгпвприма на разлишиуе нашине (ппсуављаоем 
пиуаоа, хиппуеза, испрпбаваоем...); 

- ппсуављаое хиппуеза, пднпснп исказиваое преуппсуавки за рещаваое прпблема; 

- извпђеое једнпсуавних пгледа; 

- ппдсуицаое исурајнпсуи и сарадое у ппкущајима заједнишкпг ппсуављаоа и рещаваоа прпблема; 

- упшаваое узрпшнп-ппследишних веза између ппјава и прпцеса у пкружеоу и изведеним пгледима; 

- рещаваое једнпсуавних прпблем-сиууација, сампсуалнп и у уиму; 

- развијаое криуишкпг пднпса према инфпрмацијама кпје се дпбијају шулима. 
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
 

 Разлишиуе врсуе креуаоа и оихпве каракуерисуике  

 Кпурљаое и клизаое  

 Клауи се, љуља, уаласа... 

 Све щуп супји - хуелп би да супји, све щуп иде - хуелп би да иде 

 Балпни виспкп леуе, "ппкрећу" брпдпве и ракеуе 

 Свећа кпја гпри у впди  

 Впдени пещшани сау  

 Слауки мпдел вулкана  

 Правим пблак, кищу и лед 

 Уела (шврсуа, уешна и гаспвиуа) заузимају пдређени прпсупр и на пдређени нашин га пппуоавају  

 Кпликп нас шула варају  

 Да ли у кпрпи пунпј јабука има јпщ месуа  

 Ф свеуу мереоа (пснпвне предсуаве п мереоу и мери)  

 Ппређеое и мереое дужине, масе и запремине  

 Ф свеуу елекурициуеуа 

 Мпгућнпсуи наелекурисаваоа уела и оихпва свпјсува  

 Свеулпсу и сенка  

 Мпжещ ли суићи свпју сенку  

 Бпје дуге  

 Видим да расуем  

 Щаре кпје живпу знаше 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Ф пквиру предмеуа Рука у тесту - пткриваое света ушеницима уреба пружиуи прилику да: 

- прпмищљају и развијају инуелекууалну акуивнпсу и вещуине у прпцесу уппзнаваоа и разумеваоа 
ппјава у прирпди; 

- задпвпље свпју радпзналпсу на разлишиуе нашине: ппсмаураоем, исураживаоем, крпз сампсуалну 
акуивнпсу и дпбрп псмищљен ппсуупак, размищљаоем, унпщеоем малих прпмена и прпвераваоем 
оихпвих ефекауа. 

Пвај присууп каракуерище: 

- парунерски пднпс насуавник - ушеник, кпји ппдразумева заједнишкп фпрмулисаое прпблема и пиуаоа; 

- впђеое акција пд суране ушеника и предвиђаое оихпвпг исхпда, уј. ппсуављаое хиппуеза; 

- пбјащоаваое и кпнуинуиранп бележеое свпјих запажаоа у експерименуалну свеску. 

Пписани присууп предсуавља каракуерисуишне кпраке наушнпг меупда а насуавник впди и усмерава 
ушенике у раду. Пн их пхрабрује да ппсуављају пиуаоа, исуражују и дискууују. 

Уреба ппсебнп имауи у виду да се циљеви и задаци пвпг предмеуа ппсуижу крпз неппсредну 
исураживашку акуивнпсу деце и ненамеуљив ппдсуицај и ппдрщку насуавника. 

Активнпсти ушеника 

За псувариваое циљева и задауака пвпг предмеуа важнп је да се пмпгуће насуавне сиууације у кпјима ће 
акуивнпсуи ушеника биуи разнпврсне: ппсмаураое, сакупљаое мауеријала и ппдауака, уппређиваое, 
класификпваое, бележеое, замищљаое и ппсуављаое пгледа (експерименауа), пбјащоаваое, 
кприщћеое ппдауака, предсуављаое пнпг щуп је виђенп и урађенп, ппсуављаое једнпсуавних мпдела, 
дискуупваое резулуауа и даваое предлпга нпвих експерименауа, сампсуалнп и групнп исураживаое. 

Активнпсти наставника 
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Насуавник впди и усмерава ушенике у свим еуапама "исураживашкпг" рада: приликпм ппсуављаоа 
пиуаоа и хиппуеза, предлагаоа пгледа, оихпвпг извпђеоа и предсуављаоа резулуауа рада. 

Припрема насуавника за пвакве шаспве пбухвауа размаураое важних пиуаоа п уеми шаса, избпру 
садржаја, акуивнпсуи, амбијенуу за реализацију, кприщћеоем разлишиуих извпра инфпрмација 
(учбеници, пппуларна и сурушна лиуерауура, Инуернеу...). Ппред упга, на шаспве се мпгу ппзвауи разни 
гпсуи - сурушоаци (насуавници предмеуа прирпдних наука, наушници - исураживаши...) кпји мпгу пренеуи 
свпја искусува деци и дауи им упуусува какп да унапреде свпј нашин рада. 
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ЧФВАРИ ПРИРПДЕ  
 

Наставна ппдрушја 
 

 
Циљеви 

 
Садржаји 

 
 
1. Живпуна средина 
 
 
 
 
2. Прирпдне ппјаве и  
    прпмене у живпунпј 
    средини 
 
 
 
 
 
3. Загађиваое живпуне 
    средине 
 
 
 
 
4. Защуиуа живпуне сре- 
    дине и защуиуа здрав- 
    ља 

 
-  Развијаое свесуи п ппуреби и мпгућнпсуима лишнпг ангажпва- 
оа у защуиуи живпуне средине, усвајаое и примена принципа  
пдрживпсуи, еуишнпсуи и права будућих генерација на пшувану 
живпуну средину. 
- Фппзнаваое ппјма и пснпвних елеменауа живпуне средине. 
-  Фпшаваое и пписиваое пснпв- них ппјава и прпмена у живпунпј  
средини. 
-  Фпшаваое и пписиваое ппјава кпје угрпжавају живпуну средину. 
-  Развијаое пдгпвпрнпг пднпсапрема себи и према живпунпј сре- 
дини. 
-  Развијаое навика за раципналнп кприщћеое прирпдних бпгау- 
суава. 
-  Развијаое радпзналпсуи, креауивнпсуи и исураживашких спп- 
спбнпсуи. 
-  Развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг и криуишкпг мищљеоа. 

 
-  Впда, ваздух, земљищуе (услпви живпуа),  
биљке и живпуиое; 
-  увпревине људскпг рада. 
 
 
-  Сезпнске прпмене на биљкама и живпуиоама 
у упку гпдине (цвеуаое, лисуаое, ппадаое ли- 
щћа, сепба пуица,...); 
-  пднпси и схране у живпунпј средини – најбли- 
жпј пкплини (кп је кпме храна); 
-  најшещће угрпжене биљне и живпуиоске  
врсуе. 
 
-  Загађиваое впде и ппследице; 
-  загађиваое ваздуха и ппследице; 
-  загађиваое замљищуа и ппследице; 
-  бука-щуеуне ппследице. 
 
-  Брига п биљкама и живпуиоама у неппсред- 
нпј пкплини; 
-  најшещће угрпжене биљне и живпуиоске вр- 
суе у неппсреднпј пкплини и оихпва защуиуа; 
-  раципналнп кприщћеое прирпдних бпгаусуа- 
ва (раздвајаое пупада за рециклажу); 
-  разградиве и неразградиве мауерије; 
-  правилан пднпс према себи (преднпсу здраве 
хране за расу и развпј, ризишнп ппнащаое кпје 
мпже угрпзиуи здравље). 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ 

Развијаое свесуи п ппуреби и мпгућнпсуима лишнпг ангажпваоа у защуиуи живпуне средине, усвајаое и 
примена принципа пдрживпсуи, еуишнпсуи и права будућих генерација на пшувану живпуну средину. 

Задаци: 

- уппзнаваое ппјма и пснпвних елеменауа живпуне средине; 
- упшаваое и пписиваое пснпвних ппјава и прпмена у живпунпј средини; 
- упшаваое и пписиваое ппјава кпје угрпжавају живпуну средину; 
- развијаое пдгпвпрнпг пднпса према себи и према живпунпј средини; 
- развијаое навика за раципналнп кприщћеое прирпдних бпгаусуава; 
- развијаое радпзналпсуи, креауивнпсуи и исураживашких сппспбнпсуи; 
- развијаое пснпвних елеменауа лпгишнпг и криуишкпг мищљеоа. 

САДРЖАЈ ПРПГРАМА 
 
ЖИВПУНА СРЕДИНА 
- Впда, ваздух, земљищуе (услпви живпуа), биљке и живпуиое; 
- увпревине људскпг рада. 
 
ПРИРПДНЕ ППЈАВЕ И ПРПМЕНЕ Ф ЖИВПУНПЈ СРЕДИНИ 
- Сезпнске прпмене на биљкама и живпуиоама у упку гпдине (цвеуаое, лисуаое, ппадаое лищћа, сепба 
пуица,...); 
- пднпси исхране у живпунпј средини - најближпј пкплини (кп је кпме храна); 
- најшещће угрпжене биљне и живпуиоске врсуе. 
 
ЗАГАЂИВАОЕ ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ 
- Загађиваое впде и ппследице; 
- загађиваое ваздуха и ппследице; 
- загађиваое земљищуа и ппследице; 
- бука - щуеуне ппследице. 
 
ЗАЩУИУА ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ И ЗАЩУИУА ЗДРАВЉА 
- Брига п биљкама и живпуиоама у неппсреднпј пкплини; 
- најшещће угрпжене биљне и живпуиоске врсуе у неппсреднпј пкплини и оихпва защуиуа; 
- раципналнп кприщћеое прирпдних бпгаусуава (раздвајаое пупада за рециклажу); 
- разградиве и неразградиве мауерије; 
- правилан пднпс према себи (преднпсу здраве хране за расу и развпј, ризишнп ппнащаое кпје мпже 
угрпзиуи здравље). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Сврха избпрнпг предмеуа Шувари прирпде је уппзнаваое и разумеваое ппјма живпуне средине, 
инуердисциплинарнпг присуупа у защуиуи са уежопм за оеним пшуваоем и унапређиваоем за 
садащое и будуће генерације. 

Циљ и задаци пвпг предмеуа пслаоају се и развијају, али и међуспбнп дппуоавају са већ суешеним 
знаоем из пбавезнпг предмеуа - Свеу пкп нас. 

За псувариваое циља и задауака пвпг избпрнпг предмеуа насуавник ће да кприсуи Прирушник за 
насуавнике за I и II разред, а ушеници ће кприсуиуи Прирушник за ушенике "Шувари прирпде" за I и II 
разред пснпвне щкпле, пдпбрених пд суране Минисуарсува прпсвеуе и сппруа Републике Србије. 
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Предлпжене акуивнпсуи у Прирушнику за ушенике нису сурпгп дефинисане па ушеници мпгу сами да 
урагају (сурушна лиуерауура, пппуларне коиге, инуернеу, запажаое у пкружеоу, прише кпје су шули) 
према сппсувеним инуереспваоима и мпгућнпсуима. 

Акуивнпсуи су креауивне, исураживашкпг уипа и развијају радпзналпсу са елеменуима криуишкпг и 
лпгишкпг мищљеоа. 

Садржај прпграма није сурпгп дефинисан, већ ушеници сами урагају. Садржаје и акуивнпсуи пвпг 
предмеуа, насуавник заједнп са ушеницима мпже да реализује и ван ушипнице у неппсреднпј пкплини. 

Флпга насуавника је да уз примену разлишиуих меупда рада, ппдсуише и усмерава инуереспваое и 
креауивнпсу ушеника у ппкущају да сампсуалнп пбјасне узрпк и ппследице шпвекпвпг дејсува на прирпду. 

Насуавник има слпбпду да реализацију насуавних садржаја не везује за шаспвни сисуем па шас 
(временски) мпже да буде у функцији прпграмских садржаја, а садржаји у функцији месуа извпђеоа 
насуаве избпрнпг предмеуа - Шувари прирпде. 

 

ЛЕПП ПИСАОЕ 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ 

Псппспбљаваое ушеника за лепп писаое и развпј сензибилиуеуа за преппзнаваое писма уппредп са 
развпјем мпупришких сппспбнпсуи, кап и усвајаое шиукпг и уреднпг писаоа. 

Задаци: 

- усвајаое правилнпг ппвлашеоа уских и щирпких, кпсих, усправних и пплпжених линија; 
- развијаое сппспбнпсуи за пбједиоаваое линија у слпва; 
- развијаое сппспбнпсуи ппвезиваоа слпва у реши и решенице; 
- упућиваое ушеника у кприщћеое разлишиуих мауеријала и ппдлпга за писаое; 
- псппспбљаваое ушеника за припремаое мауеријала за писаое; 
- развијаое мпупришких сппспбнпсуи у прпцесу леппг писаоа. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
ПИСАОЕ 

1. Писаое ћирилишких слпва према калиграфским правилима у прпцесу кпмплеунпг савладаваоа 
азбуке. 

Ппјмпви: писмп, ћирилица. 

2. Калиграфија. 

3. Меке плпвке са пзнакпм Б припремљене на бруснпм папиру, свеске са ужим и щирим размацима 
линија, намеоеним за лепп писаое у прпппрцији 1:61 (злауни пресек). 

ПБЛИЦИ И ОИХПВИ КВАЛИУЕУИ 

1. Целп-деп, великп-малп, виспкп-нискп, ускп-щирпкп, свеулп-уамнп, пблп-рпгљасуп. 

2. Сви медијуми 

3. Плпвке са меким графиуним улпщкпм, креде, впщуани пасуел... 

ПДНПСИ Ф ВИДНПМ ППЉФ 
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1. Левп-деснп, гпре-дпле, испред-иза, вище-ниже, између, усправнп-пплпженп-кпсп, пунп-празнп, 
пувпренп-заувпренп... 

2. Сви медијуми зависнп пд ппсуављенпг задаука 

3. Меке плпвке, шеуке разлишиуих щирина и велишина. 

КПНУРАСУ 

1. Испупшен-удубљен, прав-крив, једнпсуаван-слпжен... 

2. Сви медијуми примерени услпвима и узрасуу ушеника 

3. Пдабрауи мауеријале према медијуму у духу предвиђене пбласуи. 

РАЗНЕ ВРСУЕ ЗНАКПВА И СИМБПЛА 

1. Слпвни знаци (щуампана слпва, писана слпва), брпјеви... 

2. Кпмбинпвани медијуми 

3. Меке плпвке, уущеви у бпји, папири разлишиупг фпрмауа. 

Нашин пствариваоа прпграма 
За псувариваое прпграма леппг писаоа насуавник уреба да кприсуи упуусува дауа за псувариваое 
прпграма српскпг језика кпја се пднпсе на ушеое и усаврщаваое писаоа, кап и прпграма ликпвне 
кулууре. 
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ПД ИГРАЧКЕ ДП РАЧФНАРА 
  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  -  ПД ИГРАЧКЕ ДП РАЧФНАРА 
 

   
1 Израда предмеуа пд харуије пбрада 
2 Израда предмеу а пд карупна вежбаое 
3 Израда предмеуа пд уексуила вежбаое 
4 Пакпваое ппклпна пбрада 
5 Фкращаваое пакеуа вежбаое 
6 Слажем слике играјући се. Уанграм пбрада 
7 Слажем слике играјући се. Пузле вежбаое 
8 Кприщћеое кпцкица за сасуављаое пбјекауа пбрада 
9 Пбјекуи из свеуа дешије мащуе вежбаое 
10 Занимљива играшка вежбаое 
11 Игра играшкама кпје раде на бауерије или даљинскп управљаое пбрада 
12 Ппаснпсу пд кприщћеоа кућних апарауа пбрада 
13 Примена рашунара пбрада 
14 Делпви рашунара и оихпва намена пбрада 
15 Делпви рашунара и оихпва намена пбрада 
16 Рад мищем пбрада 
17 Ппвезиваое делпва рашунарскпг сисуема пбрада 
18 Рашунарске игре вежбаое 
19 ЦД музика пбрада 
20 ЦД филмпви пбрада 
21 ЦД -ппкреуаое прпграма пбрада 
22 Едукауивни прпграм-ЦД Буквар вежбаое 
23 Цруаое у прпграму МС Паину пбрада 
24 Цруаое у прпграму МС Паину вежбаое 
25 Цруаое у прпграму МС Паину вежбаое 
26 Цруаое у  МС Паинуу вежбаое 
27 Селекупваое пбрада 
28 Сешеое и лепљеое,брисаое и кппираое пбрада 
29 Елеменуи графишкпг пкружеоа ( щкпла,прпзпр,дугме) пбрада 
30 Рукпваое прпзприма и икпнама пбрада 
31 Рукпваое прпзприма и икпнама вежбаое 
32 Уасуауура пбрада 
33 Рад са уексупм пбрада 
34 Рад са уексупм вежбаое 
35 Щуампаое 

Щуампаое 
пбрада 
вежбаое 36 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
- Развијаое мпупришких сппспбнпсуи уз кприщћеое мауеријала, прибпра, алауа, апарауа, уређаја и 
рашунара; 
- развијаое креауивнпсуи, лпгишкпг мищљеоа и сппспбнпсуи кпмбинпваоа; 
- уппзнаваое и рукпваое играшкама и кућним апарауима и уређајима; 
- уппзнаваое са рашунарпм и оегпвим делпвима; 
- развијаое умеоа и вещуина за кприщћеое мауеријала, прибпра, алауа, апарауа, уређаја и рашунара. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
- Фппуреба ппјединих врсуа мауеријала. 
- Избпр и уппуреба једнпсуавнпг прибпра и алауа. 
- Класификација мауеријала и предмеуа према пдређеним парамеурима. 
- Прављеое целине пд делпва (на пример, слагалице). 
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- Склапаое мпдела пд дауих елеменауа (кпцкице, дауи делпви неке целине...). 
- Фппзнаваое улпга ппјединих управљашких делпва (прекидаши, клизаши и уасуери) кућних апарауа и 
уређаја. 
- Рукпваое ппјединим кућним апарауима и уређајима. 
- Правилнп ппсуављаое бауерије у играшке, бауеријске лампе, даљинске управљаше... 
- Сасуавни делпви рашунара (кућищуе, мпниупр, звушници, щуампаш, уасуауура, мищ) и оихпва намена. 
- Радое мищем. 
- Правилнп укљушиваое рашунара, ппкреуаое прпграма и искљушиваое рашунара. 
- Елеменуи графишкпг раднпг пкружеоа (прпзпр, икпна, дугме...). 
- Рукпваое прпзприма и икпнама. 
- Ппкреуаое прпграма са ЦД-а. Гпупви прпграми (за забаву и ушеое). 
- Прпграм за цруаое. 
- Уасуауура. 
- Щуампаое. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  
Избпрни предмеу Пд играшке дп рашунара кпнципиран је уакп да пбухвауа уехнишкп-уехнплпщке 
елеменуе кап и рашунарске садржаје примерене узрасуу и искусуву деце. Пбухвауа садржаје 
пријенуисане ка примени у пракси. Псппспбљава ушенике за суицаое функципналних знаоа, а биунп 
дппринпси и развпјним знаоима. 

Један пд главних глпбалних циљева пвпг предмеуа јесуе припрема деце за лакп сналажеое у свеуу 
уехнике, уехнплпгије и рашунарсува какп у свакпдневнпм живпуу, уакп и у даљим прпцесима ушеоа. 

Пснпвни циљ предмеуа јесуе да се крпз игру увпде елеменуи уехнишкпг и уехнплпщкпг пбразпваоа и 
васпиуаоа. Сампсуалнп пбликујући делпве за будућу кпнсурукцију ушеник се сусреће са елеменуима 
уехнплпгије. Играјући се кпнсурукупрским елеменуима суише се пдређенп уехнишкп искусувп, а слагаоем 
слике и уексуа суише рашунарску писменпсу. 

Насуавни прпграми за први и други разред ппвезани су и међуспбнп пдржавају кпнуинуиуеу, уз 
слпженије садржаје и разнпврсније акуивнпсуи у другпм разреду. 

За псувариваое циљева и задауака пвпг избпрнпг предмеуа важнп је да се псмисле насуавне сиууације 
ушеоа у кпјима ће акуивнпсуи ушеника биуи разнпврсне. Примеоивауи мануелне акуивнпсуи кпје се 
пднпсе на манипулисаое предмеуима, правилнп кприщћеое адекваунпг прибпра и алауа, израда 
предмеуа и оихпвп кприщћеое у свакпдневнпм живпуу. 

Наведени садржаји најппгпдније се реализују крпз разлишиуп уемаускп ппвезиваое у игри или 
функципналнпј акуивнпсуи кпја задпвпљава инуереспваое и ппуребе деуеуа на млађем щкплскпм 
узрасуу. Преппрушују се креауивне и кпнсурукуивне акуивнпсуи кпје развијају дешију радпзналпсу са 
елеменуима лпгишкпг и криуишкпг мищљеоа. 

Садржаји прпграма нису сурпгп дефинисани већ га ушиуељи уемауски везују у лпгишки прганизпване 
целине кпје впде ка реализацији наведених циљева и задауака предмеуа. Насуавник има слпбпду да 
динамику реализације насуавних садржаја примери акуивнпсуима придржавајући се укупнпг гпдищоег 
фпнда шаспва (36) кап пснпвне пријенуације и пквира у свпм раду. 

Предлпжене акуивнпсуи и садржаји дпнекле су преппрушене у учбенишкпј и прирушнпј лиуерауури 
намеоенпј за пвај насуавни предмеу за први и други разред. На пвпм узрасуу насуавни предмеу мпже се 
реализпвауи и без учбенишке лиуераууре. Ф свакпдневнпј насуавнпј пракси мпгу се кприсуиуи разлишиуа 
насуавна средсува кпнсурукупрске прирпде, кап и разлишиуи ппгпдни мауеријали из неппсреднпг 
пкружеоа у складу са ппуребама, инуереспваоима и изражајним мпгућнпсуима ушеника. Исупвременп, 
мпгу се кприсуиуи и други извпри инфпрмација какп у писанпј, уакп и у аудипвизуелнпј и елекурпнскпј 
фпрми. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ПД ИГРАЧКЕ ДП РАЧФНАРА Ф ПРВПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Савијам, сецкам, лепим и 
играшке правим. Какп ћу 
спакпвауи ппклпне? 

Развијаое мпупришких сппспбнпсуи уз кприщћеое мауеријала, прибпра 
и алауа. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у мпгућнпсуи да: 

 уппуреби ппједине врсуе мауеријала 

 пдабере и уппуреби једнпсуаван прибпр и алау. 

Бирам, ппсуављам и пд делпва 
слике суварам. 

Мпје фигуре. 

Развијаое креауивнпсуи, лпгишкпг мищљеоа и сппспбнпсуи 
кпмбинпваоа. 

 пд делпва направ целину ( нпр. слагалице ) 

 склппи мпдел пд дауих елеменауа ( кпцкице, дауи делпви неке 
целине ) 

 класификује мауеријале и предмеуе према пдређеним парамеурима 

Какп се играшке крећу саме? 

Суруја је кприсна, али мпже 
биуи и ппасна. 

Фппзнаваое и рукпваое играшкама и кућним апарауима. 
 ппзнаје улпгу ппјединих управљашких делпва ( прекидаша, дугмади... 

) кућних апарауа и уређаја 

 уме да рукује ппјединим кућним апарауима и уређајима 

 правилнп ппсуавља бауерије у играшке, бауеријске лампе, даљинске 
управљаше 

Ппзнаваое делпва рашунара Фппзнаваое са рашунарпм и оегпвим делпвима 
 ппзнаје сасуавне делпве рашунара ( мпниупр, уасуаууру, мища... ) и 

оихпву намену 

 уме да укљуши и искљуши рашунар 

Кприщћеое прпзпра, икпна, 
једнпсуавних прпграма, ЦД-а, 
щуампаое ппјединих 
дпкуменауа 

Развијаое сппспбнпсуи за рад на рашунару. 
 ппзнаје елеменуе графишкпг раднпг пкружеоа ( прпзпр, икпна, 

дугме... ) 

 уме да рукује прпзприма и икпнама 

 кприсуи неке једнпсуавне прпграме ( рашунарске игре, за цруаое и 
едукауивне ) 

 уме да кприсуи ЦД ( за слущаое музике, гледаое филмпва, 
ппкреуаое прпграма ) 

 уме да пдщуампа ппједине дпкуменуе 

 уме да кприсуи мища и уасуаууру 
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ШАХ 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве щаха у првпм циклусу пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа јесуе да се свим ушеницима и 
ушеницама кпји се ппределе за пвај прпграм избпрне насуаве, без пбзира на расну, верску или 
наципналну припаднпсу, билп кпји хендикеп, развпјне ппуещкпће или неки други вид ппсебних ппуреба 
и/или лишних пбележја, пружи прилика да пвладају пснпвним закпниупсуима и принципима щахпвске 
игре ради фпрмираоа оихпвих радних навика, савеснпсуи, исурајнпсуи, уппрнпсуи, уреднпсуи, 
радпзналпсуи, креауивнпсуи, пригиналнпсуи и спремнпсуи на сарадоу уз уважаваое ууђег мищљеоа и 
нашела леппг ппнащаоа, а нарпшиуп да кпд ушеника и ушеница изгради кулууру рада, да се рад пбавља у 
пдређенп време у предвиђенпм раднпм прпсупру, кап и да се развија свесна ппуреба да се заппшеуи 
ппсап дпврщи дп краја. 

Задаци насуаве щаха су: 

- развијаое инуереспваоа за щахпвску игру кпд ушеника; 
- суицаое сазнаоа да прпцес ушеоа у щкплским услпвима мпже да се реализује у фпрми игре (щаха); 
- суимулисаое мащуе, креауивнпсуи и радпзналпсуи упкпм ушеоа щаха; 
- суицаое пснпвних знаоа п щаху и упшаваое слишнпсуи са живпупм; 
- псппспбљаваое ушеника за лпгишкп размищљаое упкпм ушеоа щаха; 
- развијаое ппуребе за сампсуалним дпнпщеоем пдлука крпз играое щаха; 
- развијаое свесуи п сппсувенпм напредпваоу и јашаое мпуивације за даље ушеое щаха; 
- развијаое нашела фер-плеја и уважаваоа ууђег мищљеоа. 
 
Први разред 

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое) 

Садржаји прпграма 

I тема: Увпдни шас (1)  

1. Фвпдни шас - уппзнаваое са насуавним предмеупм, учбеникпм и нашинпм рада. 

II тема: Пснпве щаха, щахпвске фигуре, оихпвп кретаое и вреднпст (13)  

ЩАХПВСКА УАБЛА 

1. Щахпвска уабла, назив щахпвских фигура и оихпвп ппсуављаое у ппшеуни пплпжај. 

2. Гепмеурија щахпвске уабле. 

КРЕУАОЕ ЩАХПВСКИХ ФИГФРА 

1. Упп: 

- пснпвнп креуаое уппа; 

- кпнцепу узимаоа прпуивнишке фигуре. 

2. Лпвац: 

- пснпвнп креуаое лпвца. 

3. Дама: 
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- пснпвнп креуаое даме; 

- кпнцепу защуиуе фигуре. 

4. Скакаш: 

- пснпвнп креуаое скакаша и оегпве ппсебнпсуи; 

- ппјам двпјнпг удара. 

5. Пещак: 

- пснпвнп креуаое пещака (креуаое унапред за једнп или два ппља у првпм ппуезу); 

- креуаое пещака приликпм узимаоа прпуивнишке фигуре (кпсп креуаое); 

- узимаое прпуивнишке фигуре у прплазу ("ан пасан"); 

- преувараое пещака у другу фигуру приликпм дпласка на ппследои ред ("прпмпција"). 

6. Краљ: 

- ппсебнпсу и знашај краља; 

- пснпвнп креуаое краља; 

- кпнцепу щаха краљу - нападаое краља прпуивнишким фигурама псим краља; 

- немпгућнпсу налажеоа прпуивнишких краљева на суседним ппљима; 

- пдбрана пд щаха - склаоаое краља, заклаоаое пд щаха, узимаое фигуре кпја даје щах; 

- циљ игре - мау. 

ВРЕДНПСУ ЩАХПВСКИХ ФИГФРА 

- пещак кап јединица мере; 

- упбишајенп вреднпваое фигура (П = 1, С = Л = 3, У = 5, Д = 9 или 10); 

- лаке и уещке фигуре. 

III тема: Пбележаваое и записиваое пптеза (5)  

1. Щахпвски ппуез: 

- правилнп пдиграваое и кпмплеуираое ппуеза; 

- щахпвски сау и оегпва улпга; 

- правилп "уакнууп - макнууп!". 

2. Щахпвска нпуација и записиваое ппуеза: 

- щахпвска ппља и оихпвп пбележаваое; 

- пзнашаваое щахпвских фигура; 

- записиваое щахпвских ппуеза у пунпм и скраћенпм пблику ("нпуација"); 

- пбразац за записиваое щахпвске паруије ("фпрмулар") и нашин оегпвпг кприщћеоа. 



135 
 

IV тема: Щахпвска игра и оена правила (13)  

1. Фслпви ппд кпјима се мпже извпдиуи рпкада: 

- краљ и рпкадни упп се нису ппмерали са свпјих ппшеуних пплпжаја; 

- између краља и рпкаднпг уппа не налазе се фигуре; 

- краљ није у щаху, не прелази прекп ппља нападнуупг пд суране прпуивнишких фигура и није у щаху пп 
заврщеуку ппуеза. 

2. Елеменуарна уакуика: 

- пукривени щах; 

- двпсуруки щах. 

3. Пснпве сурауегије - щахпвски лавирину: 

- правила "щахпвскпг лавиринуа"; 

- примери "щахпвскпг лавиринуа" са задаукпм да се дâ щах прпуивнишкпм краљу. 

4. Ппбеда једнпг пд играша (пдлушена паруија): 

- мау краљу; 

- предаја паруије; 

- мау у једнпм ппуезу; 

- мау краљем и дампм прпуив краља; 

- мау ппмпћу краља и два уппа прпуив краља; 

- мау краљем и упппм прпуив краља. 

5. Нерещен исхпд паруије (реми): 

- немпгућнпсу даваоа мауа фигурама кпје су препсуале на уабли; 

- пау; 

- вешиуи щах; 

- урпсурукп ппнављаое ппзиције; 

- правилп 50 ппуеза; 

- ппнуда и прихвауаое ремија. 

6. Краљ и пещак прпуив краља (К+П:К) - пснпве: 

- прпмпција кап нашин дпбиука паруије; 

- правилп квадрауа; 

- правилп једнпсуавне пппзиције. 

V тема: Пдиграваое партије (4)  
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- Правила ппнащаоа у прпсупријама у кпјима се игра щах, кап и правила ппнащаоа приликпм играоа 
щахпвске паруије; 

- Пснпвне смернице за ппшеуак паруије (ценуар, развпј, рпкада, мауеријал иуд.); 

- Примери неких щахпвских паруија: "щусуер-мау", Кпсуићева замка; 

- Сампсуалнп пдиграваое щахпвских паруија међу ушеницима. 

Ппдврсте щаха (игре) кпје мпгу да се кпристе за први разред: 

1. Уабла и фигуре (Мемпријске игре). 

2. Упп (Прецруаваое уабле). 

3. Линијске фигуре (Ланац; Жеува; Уренинг упппм, лпвцем и дампм; Дама прпуив два лпвца). 

4. Скакаш (Кпоићев скпк; Хиппдрпм; Уренинг скакашима; Кпнуаку; Игра кружеоа; Скакаши у ппуери; 
Кпоишки дуел). 

5. Пещак (Самп пещаци; Заврщница са пещацима; Пвце и вук). 

6. Фуврђиваое креуаоа и дејсува фигура (Сељашка буна; Есенција щаха; Щахпвски кпмарац; Црна кууија). 

7. Записиваое ппуеза и щахпвска нпуација (Ппдмпрнице). 

8. Фуврђиваое щахпвских правила (Жућа и принц Филип). 

9. Вреднпсу фигура и оихпва размена (Щах на изнајмљиваое; Впжоа уаксијем). 

10. Фниверзалнп применљиве игре (Щахпвска щуафеуа). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Да би се прганизпвала квалиуеуна насуава, примерена ппуребама и мпгућнпсуима ушеника пд првпг дп 
шеуврупг разреда пснпвне щкпле, неппхпднп је впдиуи рашуна п ури групе пснпвних парамеуара: 

I. Предметни параметри 

Садржаји кпји се прпушавају у пквиру пвпг предмеуа деп су ппщуе щахпвске кулууре, кпја афирмище пву 
древну игру кап друщувенп прихвауљив мпдел за сагледаваое живпуних закпниупсуи крпз симбплику 
щахпвскпг надмеуаоа двеју супрпусуављених сурана. Уринаесуи свеуски првак и мпжда и највећи 
щампипн свих времена Гари Каспарпв гпвприп је п упме да су "креауивнпсу, имагинација и инууиција 
незаменљиви, бащ кап и шврсу каракуер; али, ппбеда дплази самп крпз бпрбу." На уај нашин прегнуће и 
впљни мпменау избијају у први план, пружајући пслпнац младпј пспби кпја се налази у деликаунпј 
живпунпј фази, у кпјпј се пд ое пшекује да пдгпвпри захуевима кпје пред оега/оу ппсуавља щкплски 
сисуем. 

Какп се седмпгпдищоаци налазе у ранпј фази кпгниуивнпг развпја, у кпјпј уек суишу пснпвне предсуаве п 
низпвима, ппреуку и класификацији, щуп између псуалпг шини пснпв за свепбухваунп разумеваое ппјма 
брпја, щах им прирпднп ппмаже у усвајаоу, а зауим и кпнсплидацији пвих знаоа. На пвај нашин деца се 
припремају за наредну фазу (пкп 9–10 гпдина живпуа) кпју, према Пијажепвпј класификацији, 
каракуерищу "кпнкреуне лпгишке пперације", кап нпр. пбухвауније разумеваое мауемауишких пперација. 
Крпз савладаваое щахпвске нпуације даје се знашајан ппдсуицај развпју вещуина шиуаоа и писаоа, али 
се ппсуиже и напредак у разумеваоу прпсупрне прганизације, пре свега крпз кпнцепуе хпризпнуалнпсуи 
и веруикалнпсуи, кап преуеша кппрдинауних сисуема. Прпушаваое щаха уребалп би да ппдсуакне 
напредак лпгишкпг мищљеоа и сппспбнпсуи генерализације, а ппсебнп је драгпцена ппука легендарнпг 
свеускпг щампипна Емануела Ласкера, дпкупра филпзпфских наука, кпји је наглащавап да пууем щаха 
уреба "ппдушавауи п независнпм размищљаоу и прпсуђиваоу". 
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II. Наставни параметри 

Уепријска насуава из щаха пружа минималан скуп фундаменуалних знаоа кпја су неппхпдна да би се 
пвладалп свим правилима и ппщупм кулуурпм щахпвске игре. На пвпм аспекуу насуаве уреба 
инсисуирауи у пнпликпј мери кпликп је ппуребнп да се ушеницима пруже најпснпвније инфпрмације на 
пснпву кпјих би, пре свега крпз мнпгпбрпјне пракуишне примере и живпуне аналпгије, мпгли да 
сампсуалнп пукривају пгрпмнп бпгаусувп свеуа щаха. Супга, кад гпд је уп мпгуће, предмеуни насуавник у 
улпзи мпдераупра уреба да издвпји дпвпљнп времена за пракуишну насуаву у виду рещаваоа примера 
на демпнсураципнпј уабли и крпз уесупве, али и крпз прпиграваое у парпвима. 

Щах се мпже схвауиуи кап перманенунп дидакуишкп средсувп за лакще савлађиваое драгпцених 
живпуних лекција, при шему се симбплизам щахпвске игре кап парадигме сампг живпуа суавља у ужи и 
щири кпнуексу. Кап пример мпжемп да наведемп сиууацију у кпјпј се ушеник налази на пещашкпм 
прелазу, а на семафпру за пещаке је црвенп свеулп. За малпг щахисуу све је јаснп: на ппуезу је прпуивник 
(у пвпм слушају, уп су ауупмпбили), уакп да уреба биуи сурпљив и сашекауи свпј ппуез. Када се ппјави 
зеленп свеулп за пещаке, уп је кап да је прпуивник заврщип свпј ппуез и приуиснуп сау, уакп да је сада 
ред на оега да у предвиђенпм времену пређе улицу, уп јесу "пдигра свпј ппуез". 

Упкпм прве гпдине ушеоа, крпз уппзнаваое квадрауне црнп-беле уабле кап ппприщуа пве игре 
саврщенпг склада, ушеници усвајају прпсупрне релације крпз кпнцепуе ппља, линија, редпва и 
дијагпнала. Дружеое са щахпвским фигурама и оихпвим креуаоем приближава их знаоима из 
гепмеурије, дпк крпз пднпс релауивних вреднпсуи фигура (пещак = 1, скакаш и лпвац = 3, упп = 5, дама = 
9 или 10) суишу и пснпве из ариумеуике, али и ппуке п впђеоу бриге п вреднпсуима кпје су им ппверене 
на шуваое. Ппсуављаое фигура на ппшеуна ппља пример је за прганизацију и уреднпсу, шиме се 
неуппредивп лакще усвајају и неки "непппуларни" свакпдневни захуеви, кап щуп је пдлагаое сувари 
(нпр. щкплскпг прибпра, пдевних предмеуа, играшака, иуд.) на пдгпварајућа месуа. Фппзнаваое са 
щахпвскпм нпуацијпм, где се кап прелазни мпдел кприсуи пппуларна игра "ппдмпрница", и кпнцепу 
записиваоа ппуеза ппдсуицајнп делује на усаврщаваое вещуина шиуаоа и писаоа, са кпјима се срећу у 
пквиру псуалих предмеуа. 

III. Параметри пкружеоа и пстали параметри 

Ф зависнпсуи пд неппсреднпг пкружеоа у кпјем се налази щкпла, ппжељнп је кприсуиуи преднпсуи 
лпкалних ресурса и негпвауи кпнуакуе са пближоим щахпвским клубпвима. Фкпликп ппсупје мпгућнпсуи, 
прирпднп је најмпуивисаније укљушиуи у рад щахпвске секције, прганизпвауи гпсупваоа некпг пд 
уакмишарски акуивних щахисуа из неппсреднпг пкружеоа, уз мпгућнпсу пдиграваоа симулуанке прпуив 
заинуереспваних ушеника. Преппрука је да се на крају щкплске гпдине, кап мпгућнпсу да се 
сисуемауизује и рекапиуулира усвпјенп знаое у пвпм избпрнпм предмеуу, прганизује уакмишеое међу 
ушеницима исупг разреда, где би пни у услпвима пдиграваоа щахпвских паруија, уз ппщупваое 
уурнирских правила, ппказали кпја су знаоа суекли упкпм насуавнпг циклуса. 

А) ЩКПЛСКИ ПРПСУПР 

Специјализпвана ушипница за избпрни насуавни предмеу щах 

Велишина ушипнице: 100 м
2
 

Б) ЩКПЛСКА ППРЕМА 

  

Ред. 
бр.  

Врсте и назив наставнпг средства  Јединица 
мере  

Кплишина  

1.  Щкплска уабла     1  

2.  Демпнсураципна щахпвска уабла     1  
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3.  Радни суп за насуавника     1  

4.  Суплица за насуавника са наслпнпм     1  

5.  Суплпви за ушенике     16  

6.  Суплице за ушенике     16  

ПРИБПР И МАУЕРИЈАЛ ЗА РАД  

1.  Щахпвска гарниуура (уабла* + фигуре)  кпмплеу  16  

2.  Щахпвски сау     8  

3.  Лисуићи за записиваое паруије     500  

ВИЗФЕЛНА СРЕДСУВА  

1.  Зидне слике свеуских щахисуа     5  

ПРЕППРФЧЕНА ЛИУЕРАУФРА ЗА НАСУАВНИКА И ФЧЕНИКА  

1.  Щахпвска щкпла у 30 лекција (коига и кпмпакт-диск), Александар 
Мауанпвић, Щахпвски инфпрмаупр, Бепград, 2002.  

   1  

2.  Щах - Игра милипна (нижи и вищи курс), Драгпслав Андрић, 6. издаое, 
Сппруска коига, Бепград, 1991.  

   1  

3.  Щкпла щаха I-IV, Бприслав Ивкпв, Ценуар за унапређиваое щаха, 
Бепград, 1975-1978.  

   1  

4.  Метпд ппшетка щахпвске партије, Зпран Ј. Пеурпвић, Щахпвски 
инфпрмаупр, Бепград, 2006.  

   1  

5.  Щахпвски учбеник, Будимир Б. Лакићевић, ИУП Змај, Нпви Сад, 2003.     1  

________  
*Минимална прпписана димензија ппља щахпвске уабле је 45 x 45 мм (пдгпварајућа димензија целе 
уабле је 400 x 400 мм). Пднпс између фигура и димензија щахпвске уабле је уакав да је мпгуће смесуиуи 
шеуири пещака на ппврщину једнпг щахпвскпг ппља.  

Група ушеника за реализацију садржаја прпграма насуавнпг предмеуа щах брпји пд 10 дп 16 ушеника. 

Пбразпвнп-васпиуни рад за садржаје насуавнпг прпграма щах мпже да извпди насуавник или сурушни 
сарадник: 

- прпфеспр разредне насуаве; 
- насуавник разредне насуаве; 
- прпфеспр предмеуне насуаве у пснпвнпј щкпли; 
- насуавник предмеуне насуаве у пснпвнпј щкпли, 
кпји је суекап најмаое I (прву) кауегприју или уиуулу женскпг мајсупрскпг кандидауа.** 

__________ 
**Прпвера сурушне щахпвске квалификације врщи се увидпм у уакмишарску коижицу предмеунпг 
насуавника, на пснпву кпје се усуанпвљава да ли је захуевани нивп регисурпван и пверен пд суране 
надлежнпг Щахпвскпг савеза. 
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ПСУАЛИ ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНП-

ВАСПИУНПГ РАДА 

ЧАС ПДЕЉЕНСКПГ СУАРЕШИНЕ  
   
   
IX 1 Пријем ушеника 
 2 Фппзнајемп се ... 
 3 Ппнащаое ушеника у щкпли и ван ое 
 4 Фредимп нащу ушипницу за уакмишеое 
   
X 5 Дешја недеља – щуа нам нуди Буквар дешјих права 
 6 Фппзнаваое свпјих и ууђих ппуреба 
 7 Прганизпваое ушеоа, игре и рада 
 8 Разумеваое уплеранције према разликама и мищљеоу 
 9 Савеупдавни рад у рещаваоу щкплских прпблема 
   
XI 10 Брига п здравсувенпм суаоу и физишкпм здрављу ушеника 
 11 Пднпси међу генерацијама 
 12 Пднпси у ппрпдици и щкпли 
   
XII 13 Сарадоа у щкпли 
 14 Развпј сараднишке кпмуникације 
 15 Припрема Нпвпгпдищоег маскембала 
 16 Израда анаизе успеха ушеника 
   
I 17 Кпнсурукуивнп пдгпвараое на криуику 
 18 Нащ прпсвеуиуељ Свеуи Сава 
   
II 19 Ппдсуицаое ппзиуивнпг и псујећеое негауивнпг ппнащаоа ушеника 
 20 Прихвауаое лишних прпблема 
 21 Изграђиваое ефикасних нашина за рещаваое прпблема 
 22 Дружеое са прирпдпм 
   
III 23 Мами за празник 
 24 Извпри суреса и маханизми превазилажеоа 
 25 Негпваое другараских пднпса  
 26 Ризишна ппнащаоа и зависнпсуи 
 27 Извпри суреса и механизми превазилажеоа 
   
IV 28 Негпваое другараских пднпса  
 29 Дружеое са прирпдпм 
 30 Јашаое и развијаое лишне кпнурпле и исурајнпсуи 
   
V 31 Какви смп ђаци и људи ппсуали 
 32 Кпји су нам прпблеми били највећи  
 33 Излеу дп пближоег парка 
 34 Прганизујемп уакмишеое и ппкажимп какп се дружимп 
   
VI 35 Супшаваое са успехпм и неуспехпм 
 36  Били смп, а сада смп! 
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СЛПБПДНЕ ФЧЕНИЧКЕ АКУИВНПСУИ 

                         

 

 

  ПЛАН РАДА И САДРЖАЈ ПРПГРАМА - СЛПБПДНИХ АКУИВНПСУИ 
IX 1 Щуа су уп слпбпдне акуивнпсуи _ разгпвпр 
 2 СА: Елеменуарне игре из предщкплске усуанпве 
 3 ЛС: Мпја щкпла _ сликаое 
 4 МА: Певаое песме „Букварац“ 
    
X 5 ЛА: Сепскп двприщуе (Јесеои плпдпви) 
 6 МА: Песма „Јесан“_ певаое 
 7 ЛА: Ппзна јесен у щуми- ГВ 
 8 ЛС: Мпја ппрпдица_ сликаое 
    
XI 9 ЛА: Најдража пспба_ сасуављаое решеница 
 10 ЛС: Мпјпм мащупм дп свемира_ сликаое 
 11 ДРА: Драмауизација ппеускпг уексуа 
 12 МА:  Слущаое музике „Карневал живпуиоа“ 
    
XII 13 Драмауизација уексуа пп избпру уш. 
 14 ЛС: Зима _  сликаое 
 15 МС: Певаое песме п Нпвпј гпдини 
 16 ЛС: Нпвпгпдищоа јелка (Зима) 
    
I 17  ДРА: Песма п Све. Сави 
 18     ДРА: Драмауи. уексуа „Два јарца“ 
    
II 19    СА: Игре на снегу_ двприщуу 
 20  МА:  Деца су украс свеуа_певаое песама 
 21  ЛА:   Деца су украс свеуа_прпзни и ппеуски уесу 
 22    ЛС: Ф свеуу мащуе 
    
III 23 ЛС: Шесуиуке за маму, бабу... 
 24 ДРА: Рециупваое песама п мајци 
 25 ЛС: Илусурација уексуа „ Циц“ Б. Р.  
 26  МА:  Певаое песама п прплећу 
    
IV 27    СА: Играмп се у прирпди 
 28    ЛС: Цвеће 
 29 СА:   Сппруске акуивнпсуи:фудбал... 
 30 ДРА:  Ппкажи щуа знащ  (рециупваое, сценски приказ, имиуираое, панупми.) 
    
V 31 ЛС:   Леппуа леуа_ сликаое 
 32    ЛС: Мпј љубимац 
 33 ДРА: Рециуујемп и глумимп - сумираое резулуауа 
 34 ДРМ: Драмауизација уексуа“ Уужибаба“ 
    
VI 35 

36 
 МА:  Певаое нарпдних игара 
 МА: Певаое и извпђеое дешјих игара  
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ДППФНСКА НАСУАВА - СРПСКИ ЈЕЗИК                           
1 Вежбе у правилнпм изгпвпру пбрађених гласпва 1 
2 Рад на псмищљаваоу и слагаоу решеница 1 
3 Играјмп се решима 1 
4 Вежбе у шиуаоу 1 
5 Преписиваое щуампанпг уексуа писаним слпвима 1 
6 Писаое пп дикуауу 1 
7 Писаое писаних слпва и шиуаое 1 
8 Језишкп правпписна вежба 1 
9 Шиуаое уексупва 1 
10 Фсменп препришаваое уексуа 1 
11 Писменп препришаваое уексуа 1 
12 Писаое сасуава писаним слпвима 1 
13 Језишкп правпписна вежба 1 
14 Писани сасуав 1 
15 Анализа решеница 1 
16 Правпписна вежба 1 
17 Сасуављаое прише на пснпву даупг ппшеука 

Предсуављамп вам... 
1 
1 18 

 

ДППФНСКА НАСУАВА - МАУЕМАУИКА   
1 Веће-маое 1 
2 Заувпрена и пувпрена линија 1 
3 Фппређиваое предмеуа пп бпји и дужини 1 
4 Скуппви са једнаким  и скуппви са разлишиуим брпјем елеменауа 1 
5 Брпјеви 1, 2 ,3 1 
6 Брпјеви  пд 1 дп 5 1 
7 Сабираое и пдузимаое дп 5 1 
8 Предхпдник и следбедник Расуављаое брпјеви 1 
9 Брпјеви прве десеуице 1 
10 Динар. Нпвшанице пд 1, 2, 5 и 10 динара 1 
11 Задаци са две пперације 1 
12 Пзнашаваое и пдређиваое неппзнаупг брпја  1 
13 Брпјеви дп 15 1 
14 Сабираое бр. шији је збир 20. Пдузимаое једнпциф.бр. пд бр. 20 1 
15 Сабираое и пдузимаое дп 20 1 
16 Сабираое (40 + 5)  (25 + 3). Пдузимаое (45-5)  (28-3) 1 
17 Уексууални задаци 

Мереое  дужина  Ппређеое , прпцеоиваое и  мереое  дужина 
1 
1 18 
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OШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“- КРУШЕВАЦ 

 

 

 

 

 

 

ДРФГИ РАЗРЕД 
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НАСУАВНИ ПЛАН 

  

Ред. брпј А. ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ  ДРФГИ РАЗРЕД 

нед.  гпдищое 

1. Српски језик        

   ________ језик
1
 5 180 

2. Српски језик
2
 2 72 

  (Страни језик)**     

3. Мауемауика 5 180 

4. Свеу пкп нас 2 72 

5. Ликпвна кулуура 2 72 

6. Музишка кулуура 1 36 

7. Физишкп васпиуаое 3 108 

8. Здравственп васпитаое*** 1 36 

   ФКФПНП: А 19-21* 684-756 

  

Ред. бр.  Б. ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ
3
 ДРФГИ РАЗРЕД 

нед.  гпд.  

1.  Верска насуава/ грађанскп васпиуаое
4
 1  36  

2.  Нарпдна урадиција 1  36  

3.  Рука у уесуу - Пукриваое свеуа 1  36  

4.  Шувари прирпде 1  36  

5.  Лепп писаое       

6.  Пд играшке дп рашунара 1  36  

7.  Мауерои језик/гпвпр са елеменуима наципналне кулууре 2  72  

8.  Щах 1  36  

   ФКФПНП: Б 2-3*  72-108*  

   ФКФПНП: А+Б 22-25*  792-900*  
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1  
Назив језика наципналне маоине када се насуава реализује у щкплама на упм мауероем језику 

2 
Реализује се у щкплама где се насуава пдржава на мауероем језику наципналне маоине 

3  
Щкпла је дужна да са лисуе избпрних предмеуа, ппред пбавезних избпрних насуавних предмеуа, 
ппнуди јпщ ури избпрна, пд кпјих ушеник бира један предмеу према свпјим склпнпсуима. 

4 
Фшеник бира један пд ппнуђених пбавезних насуавних предмеуа и изушава га дп краја првпг циклуса. 

* Брпј шаспва за ушенике припаднике наципналних маоина. 

** Дппуне Наставнпг плана Редакција је урадила на пснпву садржаја прпграма за предмете кпји 
су пбјављени у изменама и дппунама пвпг правилника. 

***  Наставник разредне наставе реализује предлпжене теме из пбласти здравственпг васпитаоа 
схпднп узраснпм и пбразпвнпм нивпу ученика и интегрисаним тематским планираоем крпз 
пбавезне и избпрне предмете - видети Преппруке за пствариваое прпграма здравственпг 
васпитаоа, кпје су саставни деп пвпг правилника.  

Пблици пбразпвнп-васпитнпг рада кпјима се пстварују пбавезни и избпрни наставни предмети 

Редпвна и дппунска насуава 
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ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци Садржаји 
прпграма 

 

Фпнд 

Време 
реал. 

наст. метпде наст. 
средства 

активнпст 
ушеника 

праћеое и 
вреднпваое 

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да ушеници пвладају пснпвним закпниупсуима 
српскпг коижевнпг језика на кпјем ће се усменп и писменп правилнп 
изражавауи, да уппзнају, дпживе и псппспбе се да уумаше пдабрана коижевна 
дела, ппзприщна, филмска и друга умеунишка псувареоа из српске и свеуске 
бащуине. 

Задаци наставе српскпг језика: 

-развијаое љубави према мауероем језику и ппуребе да се пн негује и 
унапре|ује; 

-пснпвнп пписмеоаваое најмла|их ушеника на уемељима пруппедских и 
прупграфских суандарда српскпг коижевнпг језика; 

-ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа српскпг језика; 

-уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм грамауикпм 
и суилским мпгућнпсуима српскпг језика; 

-псппспбљаваое за успещнп служеое коиж. јез.у раз. видпвима оегпве ус. и 
пис. уппуребе и разлишиуим кпмуник. сиууац. (улпга гпвпрника, слущапца, 
сагпвпрника и шиуапца); 

-развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у коижевнпј умеунпсуи; 
-развијаое смисла и сппспб. за правилнп, уешнп, екпнпмишнп и уверљивп 
усменп и писменп изражаваое, бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг израза; 

-увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа (правилнпг, лпгишкпг израж.) 
шиуаоа у себи (дпживљајнпг, усменпг, исураживашкпг); 

-псппспбљаваое за сампс. шиуаое, дпживљаваое, разумеваое,  свесуранп уум. 

 

I  Језик 

1.грамауика 

2.правппис 

 

 

II  Коижевнпсу 

1.лирика 

2.епика 

3.драма 

 

III Језишка кулуура 

1.усменп и 
писменп 
изражаваое 

2.усмена и 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

-инуеракуивна 

-кппперауивнп 

     ушеое 

-дивергенунп 

суваралашкп ушеое 

-смисапнп-пракуи 

шнп ушеое 

 -ушеое 

 пууем рещава оа 
прпблема 

-демпнсурауивна 

-илусурауивна 

-вербална 

-ушеое пп мпделу 

-ушеое напамеу 
(смисленпг гра-  

-припремоени 

 мауеријал за  

игру и ушеое 

-илусурпвана  

слпварица 

-лисуићи са  

пбавещуеоима  

и упусувима 

-слике 

-разни мпдели, 

предмеуи и игр. 

-сликпвнице и  

коиге 

-уxбеници 

-лекуира 

-невербалне игре 
акуивнпсуи 

-кпмуникација и 
вежбе слущаоа у 
кпмуникацији 

-вежбе за гпвпр 

-гпвпрнр игре 

-рещаваое и 
сасуављаое 
укрщуеница,ребуса 
и загпнеуки 

-ппсмаураое 

-пришаое 

-препришаваое 

-пписиваое 

-впђеое 
дневника 

п прпшиуаним 
коигама 

Кпнуинуиранп 

- дневнп,  

месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 

 

 

-Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
-уесупви 
-прпдукуи 
ушенишких 
акуивнпсуи 
-белещке  
-разгпвпри 
-задпвпљсува  
ушеника 
-креауивнпсу и 
ангажпваое у 
акуивнпсуима 
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и вреднпваое коижевнпумеунишких дела разних жанрпва; 

-развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме сампсуалнп служи; 

-уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое власуиупг наципналнпг и 
кулуурнпг иденуиуеуа на делима српске коижевнпсуи, ппз. и филм. умеунпсуи; 

-ппдсуицаое, негпваое и вреднпваое ушенишких ваннасуавних аку. (лиуер. јез. 
рециу. драм. нпвинарска цекција и др.) 

-развијаое паурипуизма и васп. у духу мира, кул. пднпса и сар. ме|у људима 

Пперативни задаци: 

-упшаваое и схвауаое решенице кап пснпвне језишке кауегприје; преппзнаваое 
и разумеваое главних решенишних делпва; 

-уппзнаваое са фпнеуским и мпрфплпщким ппјмпвима према захуевима прпг. 

-савладаваое нпвих прпграмских захуева из правпписа; 

-пвладаваое уехникпм шиуаоа и писаоа лауиницпм; 

-мпуивисаое, ппдсуицаое и усмераваое на шиуаое лекуире; 

-увежбаваое шиуаое наглас; усаврщав. шиуаоа у себи у функцији уум. уексуа; 

-упшаваое и уумашеое биуних шинилаца уексуа према захуевима прпграма; 

-симулуанп усвајаое коижевних и функципналних ппјмпва; 

-пвладаваое пснпвним пблицима језишкпг изражаваоа и даља усаврщаваоа и 
негпваое језишке кулууре; 

-сисуемаускп и дпследнп реализпваое прпграмираних и оима слишних 
вежбаоа у гпвпру и писаоу. 

писмена вежбаоа 
 градива) 

-амбијеуална 

-игра улпга, скеш, 

симулација, мпзгали- 

ца, 
драмауизација 

-писани рад 

-рад са 
коигпм 

-кприщћеое 
медија 

-дешја щуампа 

-фланелпграф 

-мпдели ппрука, 

писама, разглед. 

ппзивница 

-прибпр за цруа- 

ое, бпје 

-аудип-визуелна  

средсува(кф,дп, 

грф, видеп) 

-УВ и Р емисије, 

филм, предсуаве 

-бележеое 

-ппсуављаое 
пиуаоа 

-даваое пдгпвпра 

-писаое,шиуаое  

-илусурпваое 

 

 

 

 

 

 

- праћеое 
щкплскпг и 
дпмаћег рада 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да ушеници пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг 
језика на кпјем ће се усменп и писменп правилнп изражавауи, да уппзнају, дпживе и псппспбе се да 
уумаше пдабрана коижевна дела, ппзприщна, филмска и друга умеунишка псувареоа из српске и свеуске 
бащуине. 

Задаци насуаве српскпг језика: 

- развијаое љубави према мауероем језику и ппуребе да се пн негује и унапређује; 

- пснпвнп пписмеоаваое најмлађих ушеника на уемељима прупепских и прупграфских суандарда 
српскпг коижевнпг језика; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа српскпг језика; 

- уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм грамауикпм и суилским 
мпгућнпсуима српскпг језика; 

- псппспбљаваое за успещнп служеое коижевним језикпм у разлишиуим видпвима оегпве усмене и 
писмене уппуребе и у разлишиуим кпмуникаципним сиууацијама (улпга гпвпрника, слущапца, 
сагпвпрника и шиуапца); 

- развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у коижевнпј умеунпсуи; 

- развијаое смисла и сппспбнпсуи за правилнп, уешнп, екпнпмишнп и уверљивп усменп и писменп 
изражаваое, бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг израза; 

- увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа (правилнпг, лпгишкпг и изражајнпг) и шиуаоа у себи 
(дпживљајнпг, усмеренпг, исураживашкпг); 

- псппспбљаваое за сампсуалнп шиуаое, дпживљаваое, разумеваое, свесуранп уумашеое и 
вреднпваое коижевнпумеунишких дела разних жанрпва; 

- уппзнаваое, шиуаое и уумашеое пппуларних и инфпрмауивних уексупва из илусурпваних 
енциклппедија и шаспписа за децу; 

- ппсуупнп, сисуемауишнп и дпследнп псппспбљаваое ушеника за лпгишкп схвауаое и криуишкп 
прпцеоиваое прпшиуанпг уексуа; 

- развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме сампсуалнп служе кап извпрпм сазнаоа; 
навикаваое на сампсуалнп кприщћеое библипуеке (пдељеоске, щкплске, месне); ппсуупнп пвладаваое 
нашинпм впђеоа дневника п прпшиуаним коигама; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за дпживљаваое и вреднпваое сценских псувареоа 
(ппзприщуе, филм); 

- усвајаое пснпвних уепријских и функципналних ппјмпва из ппзприщне и филмске умеунпсуи; 

- уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое власуиупг наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа на 
делима српске коижевнпсуи, ппзприщне и филмске умеунпсуи, кап и других умеунишких псувареоа; 

- развијаое ппщупваоа према кулуурнпј бащуини и ппуребе да се пна негује и унапређује; 

- навикаваое на редпвнп праћеое и криуишкп прпцеоиваое емисија за децу на радију и уелевизији; 

- ппдсуицаое ушеника на сампсуалнп језишкп, лиуерарнп и сценскп суваралащувп; 
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- ппдсуицаое, негпваое и вреднпваое ушенишких ваннасуавних акуивнпсуи (лиуерарна, језишка, 
рециуаупрска, драмска, нпвинарска секција и др.); 

- васпиуаваое ушеника за живпу и рад у духу хуманизма, исуинпљубивпсуи, сплидарнпсуи и других 
мпралних вреднпсуи; 

- развијаое паурипуизма и васпиуаваое у духу мира, кулуурних пднпса и сарадое међу људима. 

Други разред 

Пперативни задаци: 

- упшаваое и схвауаое решенице кап пснпвне језишке кауегприје; преппзнаваое и разумеваое главних 
решенишних делпва; 

- уппзнаваое са фпнеуским и мпрфплпщким ппјмпвима према захуевима прпграма; 

- савладаваое нпвих прпграмских захуева из правпписа; 

- пвладаваое уехникпм шиуаоа и писаоа лауиницпм; 

- мпуивисаое, ппдсуицаое и усмереое на шиуаое лекуире; 

- увежбаваое шиуаоа наглас; усаврщаваое шиуаоа у себи у функцији уумашеоа уексуа; 

- упшаваое и уумашеое биуних шинилаца уексуа према захуевима прпграма; 

- симулуанп усвајаое коижевних и функципналних ппјмпва; 

- пвладаваое пснпвним пблицима језишкпг изражаваоа и даља усаврщаваоа и негпваое језишке 
кулууре; 

- сисуемаускп и дпследнп реализпваое прпграмираних и оима слишних вежбаоа у гпвпру и писаоу. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Језик 

Граматика 

Решеница - пбавещуеое, пиуаое и заппвесу. Фпшаваое ппуврдних и пдришних решеница. Пбележја 
решенице у гпвпру (инупнација и пауза) и у уексуу (великп ппшеунп слпвп и знаци инуерпункције: уашка, 
упиуник, узвишник). 

Преппзнаваое главних делпва решенице (предикау, субјекау). 

Именице и глагпли (упшаваое и преппзнаваое). Разликпваое пснпвних глагплских пблика за 
исказиваое садащоег, прпщлпг и будућег времена; разликпваое ппуврдних и пдришних глагплских 
пблика. Разликпваое рпда и брпја именица. 

Глас и слпг, сампгласници и сугласници; слпгпувпрнп р. Ппдела реши на слпгпве у изгпвпру 
(једнпсуавнији слушајеви). 

Правппис 

Фппуреба великпг слпва у писаоу лишних имена и презимена, надимака уз лишнп име, имена живпуиоа, 
вищешланих гепграфских имена и улица (једнпсуавнија рещеоа). 
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Писаое адресе. 

Расуављаое реши на крају реда (пснпвна правила). 

Писаое решце ли у упиуним решеницама и решце не уз глагпле у пдришним решеницама. 

Скраћенице за мере (кпрелација са насуавпм мауемауике). 

Уашка. Фпиуник. Фзвишник. Две уашке и запеуа у набрајаоу. 

Фсвајаое лауинице - шиуаое и писаое у другпм пплугпдищуу. 

Коижевнпсу 

Лектира 

Лирика 

Нарпдна песма: Мајка Јпва у ружи рпдила  

Нарпдна песма: Смещнп шудп  

Ппрпдишне и щаљиве нарпдне лирске песме - избпр  

Јпван Јпванпвић Змај: Патак и жабе  

Мпмшилп Уещић: Прплеёнп јутрп у щуми  

Мира Алешкпвић: Песма за мамине пши  

Бранкп Ћппић: Бплесник на три спрата  

Дущан Радпвић: Лепп је све щтп је малп  

Суеван Раишкпвић: Кад ппшне кища да пада  

Драган Лукић: Щкпла  

Мирпслав Ануић: Тајна  

Љубивпје Рщумпвић: Једнпга дана  

Владимир Андрић: Дај ми крила један круг  

Дпбрица Ерић: Шуп сам 

Избпр из ппезије Љубивпја Рщумпвића и Дпбрице Ерића  

Избпр из Ануплпгије српске ппезије за децу (приредип Дущан Радпвић) 

Епика 

Нарпдна песма: Маркп Краљевиё и прап 

Нарпдне приппвеуке: Старп лијинп лукавствп; Седам прутпва 

Нарпдна приша: Свети Сава, птац и син 

Српске нарпдне бајке - избпр 
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Нарпдне басне: Кпо и магарац; Лисица и гавран 

Дпсиуеј Пбрадпвић: Пас и оегпва сенка 

Десанка Максимпвић: Сликарка зима 

Грпздана Плујић: Щаренпрепа 

Бранкп Ћппић: Дпживљаји машка Тпще (пдлпмци) 

Ханс Крисуијан Андерсен: Бајке (избпр) 

Јакпб и Вилхелм Грим: Три брата 

Александар Сергејевиш Пущкин: Бајка п рибару и рибици 

Лав Н. Уплсупј: Врабац и ласте 

Феликс Салуен: Бамби (пдлпмак) 

Избпр из нарпднпг усменпг суваралащува (щаљиве прише, ппслпвице) 

Драма 

Гвидп Уаруаља: Зна пн унапред  

Драган Лукић: Стара слика на зиду  

Александар Ппппвић: Два писма 

Пппуларни и инфпрмативни текстпви  

Избпр из енциклппедија и шаспписа за децу 

 

Читаое текста 

Фвежбаваое и усаврщаваое уехнике шиуаоа наглас и у себи с разумеваоем прпшиуанпг. Фсклађиваое 
инупнације и уемпа шиуаоа са прирпдпм уексуа (приппведаое, ппис, дијалпг). Ппсуупнп и дпследнп 
увпђеое ушеника у нашин впђеоа дневника п прпшиуаним коигама; ппвременп шиуаое и 
кпменуарисаое записа на ппсебним шаспвима. Шиуаое дијалпщкпг уексуа пп улпгама. 

Шиуаое наглас и у себи са пгранишеним временпм и унапред ппсуављеним захуевима (усмеренп 
шиуаое). Шиуаое у себи кап припрема за сампсуалнп шиуаое и ушеое. 

Уумашеое текста 

Слпбпднп (сампсуалнп) саппщуаваое ууисака п прпшиуанпм уексуу. 

Разумеваое прпшиуанпг уексуа. Фпшаваое хрпнплпгије и ппвезанпсуи дпгађаја у приппведаоу. 
Запажаое каракуерисуишних деуаља у пписиваоу лика и амбијенуа. Разумеваое намера и псећаоа 
садржаних у уексуу. Заузимаое власуиуих суавпва према ппсуупцима ликпва. Пукриваое и уумашеое 
ппрука у уексуу. 

Схвауаое важнијих целина у уексуу (пдељак) и пдређиваое ппднаслпва. Схвауаое пдељка у целини и у 
оегпвим биуним ппјединпсуима. 

Фпшаваое разлишиуих знашеоа реши у уексуу и уумашеое оихпве изражајне функције. 
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Сисуемауишнп усвајаое коижевних и функципналних ппјмпва. 

Коижевни ппјмпви 

Лирика 

Песма, псећаоа; суих, сурпфа - на нивпу преппзнаваоа и именпваоа. 

Епика 

Фабула - редпслед дпгађаја (преппзнаваое). 

Главни и сппредни ликпви, оихпве пспбине и ппсуупци. 

Ппруке. 

Епска песма, бајка, басна - преппзнаваое. 

Драма 

Драмски јунак, драмска радоа, драмски сукпб, дијалпг; ппзпрница, глумац - на нивпу преппзнаваоа. 

Језишка кулуура 

Пснпвни пблици усменпг и писменпг изражаваоа 

Препришаваое садржине краћих уексупва, филмпва, ппзприщних предсуава, радијских и уелевизијских 
емисија за децу - слпбпднп деуаљнп препришаваое; деуаљнп препришаваое пп заједнишкпм плану; 
препришаваое садржаја у целини и пп делпвима (слпбпднп и пп заједнишкпм плану). 

Пришаое п дпгађајима и дпживљајима - индивидуалнп и пп заједнишкпм плану; предмеунпсу пришаоа: 
ближе и даље пкружеое, суварнпсу и мащуа, неппсреднп дпживљаваое и сећаое/раније суешенп 
искусувп; пришаое према низу слика излпжених у целини, кпје предсуављају целпвиу, занимљив и 
динамишан дпгађај. 

Пписиваое предмеуа са кпјим се ушеник први пуу среће; власуиуи избпр предмеуа за пписиваое - 
слпбпднп или пп раније ууврђенпм плану. Пписиваое биљака и живпуиоа на пснпву неппсреднпг 
ппсмаураоа - пспбине кпје се најупшљивије намећу у уренууку ппсмаураоа. Фсвајаое пснпвних 
елеменауа присуупа пписиваоу - сувараое заједнишкпг и индивидуалнпг плана пписа. 

Фсмена и писмена вежбаоа 

Пртпепске вежбе: правилан изгпвпр реши, исказа, краћих решеница и ппслпвица. 

Пртпграфске вежбе: преписиваое решеница и краћих пдлпмака уексупва ради усаврщаваоа уехнике и 
брзине писаоа; увежбаваое шиукпг и уреднпг рукпписа. 

Аутпдиктат и кпнтрплни диктат: прпвера уашнпсуи запамћиваоа и усвпјенпсуи правпписних 
правила. 

Лексишке и семантишке вежбе: пснпвнп и пренесенп/фигурауивнп знашеое реши; грађеое реши - 
фпрмираое ппрпдица реши; синпними и хпмпними; некоижевне реши и оихпва замена језишким 
суандардпм и др. 
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Синтаксишке вежбе: сампсуалнп и ппдсуицајнп сасуављаое решеница, прпщириваое задауих решеница, 
прилагпђаваое реда реши кпмуникауивним ппуребама у кпнуексуу. 

Загпнеуаое и пдгпнеуаое, рещаваое и сасуављаое ребуса и укрщуених реши. 

Казиваое напамеу наушених уексупва (лирских, епских и драмских). 

Сценскп приказиваое драмскпг/драмауизпванпг уексуа. 

Служеое решникпм и енциклппедијпм за децу и писаое сппсувенпг решника. 

Слущаое и вреднпваое/криуишкп прпцеоиваое гпвпра/разгпвпра у емисијама за децу на радију и 
уелевизији. 

Негпваое кулууре слущаоа сагпвпрника; писаое разгледнице и краћег писма. 

Израда дпмаћих писмених задауака (дп псам) и оихпва анализа на шасу. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Пснпве шитаоа и писаоа 

Припрема за ппшетнп шитаое и писаое - Урајаое припрема за ппшеунп шиуаое и писаое зависи пд 
резулуауа преухпдних испиуиваоа предзнаоа ушеника, пднпснп пд сасуава свакпг пдељеоа. Пплазећи 
пд уих резулуауа, у свакпм пдељеоу прганизују се ппсебне вежбе за групе ушеника и ппјединце ради 
уједнашаваоа предзнаоа и припреме ушеника за успещнп прелажеое на ушеое шиуаоа и писаоа. 
Фшеницима кпји знају да шиуају и пищу уреба давауи диференциране задауке у складу с оихпвим 
мпгућнпсуима (шиуаое лакщих уексупва у сликпвницама, писаое пдгпвпра на ппсуављена пиуаоа п 
прпшиуанпм уексуу, препришаваое прпшиуанпг уексуа, кприщћеое насуавних лисуића). 

Ф припремнпм перипду за шиуаое и писаое уреба прганизпвауи следећа вежбаоа: 

- вежбе у ппсмаураоу (визуелне вежбе): запажаое и пдабираое знашајних ппјединпсуи; развијаое 
аналиуишкпг ппсмаураоа; уемауски прганизпванп ппсмаураое предмеуа, биљака, живпуиоа, лица, 
слика, цруежа и илусурација; запажаое пблика, бпја, пплпжаја предмеуа и бића; упшаваое ппкреуа, 
динамике креуаоа, мимишких акуивнпсуи и гесуикулације; 

- вежбе у слущаоу (акусуишке вежбе): пукриваое и разликпваое звукпва, щумпва и упнпва, 
разликпваое каракуерисуика гпвпра насуавника, друга, глумца, спикера; негпваое пажљивпг слущаоа 
гпвпрника и сагпвпрника; 

- развијаое кулууре усменпг изражаваоа: препришаваое уексуа, ппзприщне предсуаве и филма; 
пришаое на пснпву неппсреднпг ппсмаураоа и суваралашке мащуе; пришаое на пснпву низа слика; 

- развијаое кулууре усменпг изражаваоа: препришаваое уексуа, ппзприщне предсуаве и филма; 
пришаое на пснпву ппсмаураоа и пришаое на пснпву низа слика; 

- фпрмираое и усаврщаваое кулууре пракуишнпг кпмуницираоа: навикаваое на ушуиву фразеплпгију и 
гпвпрне кпнвенције; гпвпрнп сналажеое у разним пкплнпсуима; 

- усвајаое и развијаое ппјма решенице, реши и гласа; развијаое псећаоа за пснпвне гпвпрне јединице; 

- аналиуишка, синуеуишка и аналиуишкп-синуеуишка вежбаоа; 
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- лексишка и синуаксишка вежбаоа: бпгаћеое решника, акуивираое пасивнпг решника, анализа гласпвне 
сурукууре реши; 

- вежбе аруикулације: шису, јасан и правилан изгпвпр гласпва; 

- мпупришке вежбе: вежбаое ппкреуа руке, щаке и прсуију, писаое разлишиуих цруа и линија кап 
пснпвних елеменауа слпва; једнпсуавнп и сппнуанп ликпвнп изражаваое; усмеренп и слпбпднп цруаое 
- у кпрелацији са захуевима из ликпвне кулууре. 

Све уе вежбе, кап и пне кпје су намеоене савладаваоу пснпвних ппјмпва п језику, прганизују се 
непрекиднп, какп у припремнпм перипду уакп и у прпцесу ушеоа гласпва и слпва и оихпвпг ппвезиваоа 
у реши и решенице. 

Ппшетнп шитаое и писаое 

Читаое - На пснпву резулуауа преухпднпг испиуиваоа знаоа и умеоа деце из пбласуи шиуаоа и писаоа, 
кап и кпнкреуних услпва рада, насуавник се ппредељује за уппредни, пдвпјени или кпмбинпвани 
расппред шиуаоа и писаоа. 

Према резулуауима преухпднпг испиуиваоа ппзнаваоа слпва и шиуаоа и према индивидуалнпм 
напредпваоу ушеника у пдељеоу, насуаву ппшеунпг шиуаоа и писаоа уреба извпдиуи на вище нивпа, уз 
примену принципа индивидуализације без пбзира на ппсуупак (мпнпграфски, групни, кпмплексни) за 
кпји се ппределип ушиуељ. Са ушеницима кпји ппзнају слпва или већ знају да шиуају, кап и са пним кпји 
брже напредују, уреба псувариуи садржаје и пблике рада кпји пдгпварају оихпвим мпгућнпсуима и 
ппуребама, а ушеницима кпји уеже савладавају ппшеунп шиуаое - пружиуи суалну и сисуемауску ппмпћ. 

Збпг разлишиуих ппщуих сппспбнпсуи ушеника, неједнакпг пбразпвнпг нивпа и спцијалних и других 
услпва, насуаву ппшеунпг шиуаоа и писаоа ушиуељ мпра прганизпвауи уакп да уз уппзнаваое свакпг 
деуеуа пмпгући оегпв лишни најбржи и најефикаснији напредак и развпј. 

Приликпм извпђеоа вежби у шиуаоу и писаоу пбраћа се пажоа на развијаое хигијенских навика. 
Фдаљенпсу уексуа пд пшију уреба да је пкп 30 цм; пп правилу, свеулпсу уреба да дплази с леве суране, а 
шиуа се и пище при свежем ваздуху и умеренпј уемперауури; ппуребнп је пазиуи на правилнпсу дисаоа 
при шиуаоу. 

Ф прпцесу ушеоа шиуаоа, ппред учбеника ушеник уреба да щуп вище кприсуи живпуне сиууације: шиуаое 
науписа, назива фирми, пбавещуеоа, имена улица, наслпва и ппднаслпва у нпвинама и коигама, ппупм 
шиуаое сликпвница и насуавних лисуића, иуд. 

Уексупви за шиуаое уреба да су крауки (и пп садржају и пп сурукуури решенице), динамишни и 
инуересануни. 

Шиуаое је ппјединашнп. Свакп деуе шиуа свпјим уемппм, према свпјим сппспбнпсуима. Вежбама у 
щшиуаваоу и лпгишкпм шиуаоу децу уреба ппсуепенп увпдиуи у савладаваое уехнике шиуаоа. 

Ф хпру се мпгу ппвременп шиуауи наслпви, ппднаслпви, уеже реши, ппједине решенице, изреке, 
загпнеуке, ппнеки суих, пиуалице, брпјалице и слишнп - пре свега, у инуересу ппдсуицаоа и пхрабриваоа 
пних ушеника кпји запсуају у савладаваоу шиуаоа. 

Писаоу се деца уше ппвлашеоем линија (све линије слпва једнаке дебљине, а слпва једнаке висине и с 
ппдједнакпм удаљенпщћу), дпбрпм графиунпм плпвкпм, пднпснп уупим перпм. 

Елеменуи слпва се не пищу пдвпјенп, већ се увежбавају псмищљеним цруежима. Ппјединашнп писаое 
слпва уреба пгранишиуи на 1 дп 2 реда, а ппсебну пажоу ппсвеуиуи вежбама анализе ппјединих делпва 
слпва, редпследу писаоа елеменауа и ппвезиваоу слпва. 
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Дневна ппуерећенпсу ушеника писаоем не уреба да је дужа пд 15 дп 25 минууа. Рукппис уреба да је 
индивидуалан, шиуак, графишки правилан и уредан. Леваци се не смеју присиљавауи на писаое деснпм 
рукпм. 

Писаое се уши: преписиваоем, дикуаупм, пдгпвараоем на пиуаоа, дппуоаваоем решеница, 
сасуављаоем приша на пснпву слика, заједнишким препришаваоем и првим пблицима сампсуалнпг 
писменпг изражаваоа. 

Према упме, насуава ппшеунпг шиуаоа и писаоа пбухвауа и рад на коижевнпм уексуу, аруикулаципне, 
гпвпрне и писмене вежбе, уе савладаваое елеменуарних ппјмпва из грамауике и правпписа. 

Фсвајаое щуампаних и писаних слпва нашелнп се псуварује дп краја првпг пплугпдищуа. 

Фсаврщаваое шитаоа и писаоа 

Ппсле усвајаоа пснпвне писменпсуи (пријенуаципнп упкпм првпг пплугпдищуа), шиуаое и писаое се 
увежбава и усаврщава упкпм другпг пплугпдищуа дп суепена ауупмауизпваних радои. Функципналним, 
псмищљеним и примереним ппвезиваоем суешених знаоа и вещуина, упкпм усвајаоа ппшеунпг шиуаоа 
и писаоа, са пдгпварајућим прпграмским садржајима из псуалих предмеуних ппдрушја (грамауика и 
правппис, лекуира, језишка кулуура) пмпгућује се ушенику да на свакпм шасу гпвпри, шиуа и пище. 

За усаврщаваое шиуаоа и писаоа кприсуе се сисуемауска вежбаоа: гласнп шиуаое прпуумашенпг уексуа 
из шиуанке или щире лекуире, уз аналиуишку и криуишку прпцену уаквпг шиуаоа: уихп шиуаое уексуа и 
неппсреднп пре разгпвпра п оему; флексибилнп шиуаое ваншиуанашкпг уексуа; шиуаое ради увида у 
ппсуигнууу брзину шиуаоа и суепен разумеваоа прпшиуанпг; шиуаое пп улпгама. 

Фсаврщаваое писаоа ппсуиже се дпследним захуевима кпји се пднпсе на графишку узпрнпсу слпва и 
оихпвп ваљанп ппвезиваое у решима и реши у решеницама, а псуварује се сисуемауским вежбама: 
преписиваоем, дикуаупм, ауупдикуаупм, сампсуалним писаоем решеница и краћих сасуава. 

Неппхпднп је примеренп и ппдсуицајнп вреднпваое рукпписа свакпг ушеника ппнапспб, а нарпшиуп 
приликпм прегледаоа дпмаћих писмених задауака. Ппвременп прганизпвауи ппсебне шаспве за лепп 
писаое. 

И у пвпм насуавнпм перипду, према ппуреби, прганизују се акуивнпсуи и псуварују захуеви најмаое на 
ури нивпа пп оихпвпј уежини: за прпсешне ушенике, за пне са наупрпсешним сппспбнпсуима, кап и за пне 
ушенике кпји имају ппуещкпћа у пвладаваоу знаоима, умеоима и навикама у шиуаоу и писаоу. 

Фшеое другпг писма (латинице) 

Фшеое другпг писма, пднпснп лауинице, уреба псувариуи у другпм пплугпдищуу другпг разреда. 

Пдвпјенп ушеое шиуаоа и писаоа пружа мпгућнпсуи да се другп писмп квалиуеуније савлада. Ппжељнп 
је, дакле, да се првп усвајају щуампана слпва, па ппупм писана, јер уакав меупдишки присууп пружа вище 
мпгућнпсуи за вежбаое. 

Слпва другпг писма не пбрађују се мпнпграфски већ пп групама. 

На пснпву савремених психплпщкп-дидакуишких сазнаоа, слпва другпг писма, пднпснп лауинице, 
уребалп би пбрађивауи следећим редпследпм: 

- првп се пбрађују слпва кпја су ппупунп или приближнп исуа у ћирилици и лауиници (Аа, Ее, Јј, Пп, Кк; 
приближнп исуа Мм и Уу); 
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- зауим се пбрађују слпва кпја су ппупунп разлишиуа у ћирилици и лауиници; 

- и на крају уреба пбрадиуи слпва кпја су исупг пблика, а разлишиуп се изгпварају (Сс, Вв, Рр, Пп, Хх) у 
ћирилици и лауиници. 

Уакав редпслед уреба примениуи за пбраду и щуампаних и писаних слпва, щуп је у складу са 
дидакуишким принциппм ппсуупнпсуи - пд лакщег ка уежем. 

Ппщуп су ушеници пвладали извесним пперацијама усвајајући првп писмп, ћирилицу, лакще ће ппимауи 
пблике слпва другпг писма (лауинице). Збпг упга није ппуребнп ппнављауи цеп ппсуупак пбраде слпва 
кап приликпм усвајаоа ћирилице, већ самп неке неппхпдне радое: ппказиваое слпва, кпменуарисаое 
оихпве графишке сурукууре, нашин писаоа, слишнпсу и разлике с другим слпвима, шиуаое. Ппсебнп 
уреба ппсвеуиуи пажоу вежбама усвајаоа пблика слпва, оихпвпм шиуаоу и писаоу у решима и 
решеницама. 

Уексупве писане ћирилицпм и лауиницпм уреба уппређивауи уек кад ушеници ппупунп усвпје лауиницу. 
Уада уреба прганизпвауи вежбе преписиваоа уексупва са ћирилице на лауиницу, и са лауинице на 
ћирилицу. Вепма је важнп да се у насуави не прекида са пракспм наизменишне уппуребе ћирилишкпг и 
лауинишкпг писма. 

Језик (граматика и правппис) 

Ф насуави језика ушеници се псппспбљавају за правилну усмену и писмену кпмуникацију суандардним 
српским језикпм. Пууда захуеви у пвпм прпграму нису усмерени самп на језишка правила и грамауишке 
нпрме већ и на оихпву функцију. На пример, решеница се не уппзнаје самп кап грамауишка јединица (са 
суанпвищуа оене сурукууре), већ и кап кпмуникауивна јединица (са суанпвищуа оене функције у 
кпмуникацији). 

Пснпвни прпграмски захуев у насуави грамауике јесуе да се ушеницима језик представи и тумаши кап 
систем. Ниједна језишка ппјава не би требалп да се изушава изплпванп, ван кпнтекста у кпјем се 
пстварује оена функција. Ф I и II разреду у пквиру вежби слущаоа, гпвпреоа, шиуаоа и писаоа ушеници 
запажају језишке ппјаве без оихпвпг именпваоа, да би се пд III дп VIII разреда у кпнценуришним 
кругпвима и кпнуинуираним низпвима грамауишки садржаји изушавали ппсуупнп и селекуивнп у складу 
са узрасупм ушеника. 

Ппступнпст се пбезбеђује самим избпрпм и расппредпм насуавних садржаја, а кпнкреуизација нивпа 
пбраде, кап врсуа упуусува за насуавну праксу у ппјединим разредима, назнашена је пписнп 
фпрмулисаним захуевима: запажаое, упшаваое, усвајаое, ппјам, преппзнаваое, разликпваое, 
инфпрмауивнп, уппуреба, пбнављаое, сисуемауизација и другима. Фказиваоем на нивп прпграмских 
захтева насуавницима се ппмаже у оихпвим насупјаоима да ушенике не пптерете пбимпм и дубинпм 
пбраде језишке грађе. 

Селективнпст се псуварује избпрпм најпснпвнијих језишких закпниупсуи и инфпрмација п оима. 

Уаквим присууппм језишкпј грађи у прпграму насуавници се усмеравају да уумашеое грамауишких 
кауегприја заснивају на оихпвпј функцији кпју су ушеници у преухпдним разредима упшили и опме, у 
маопј или већпј мери, пвладали у језишкпј пракси. Ппсуупнпсу и селекуивнпсу у прпграму грамауике 
најбпље се упшавају на садржајима из синуаксе и мпрфплпгије пд I дп VIII разреда. Исуи принципи су, 
међууим, дпследнп спрпведени и у псуалим пбласуима језика. На пример, алуернацију сугласник к, г, х, 
ушеници ће првп запажауи у грађеоу реши и деклинацији у V разреду, а вежбама и језишким играма у 
упм и преухпдним разредима навикавауи се на правилну уппуребу уих кпнспнанауа у гпвпру и писаоу; 
елеменуарне инфпрмације п палауализацији дпбиће у VI разреду, а усвпјена знаоа п биуним гласпвним 
пспбинама српскпг језика пбнпвиуи и сисуемауизпвауи у VIII разреду. Уим нашинпм ће ушеници суећи 
пснпвне инфпрмације п гласпвним прпменама и алуернацијама, псппспбиће се за језишку праксу, а неће 
биуи ппуерећени ушеоем пписа и исуприје уих језишких ппјава. 
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Елеменуарне инфпрмације из мпрфплпгије ппшиоу се ушеницима давауи пд II разреда и ппсуупнп се из 
разреда у разред прпщирују и прпдубљују. Пд сампг ппшеука ушенике уреба навикавауи да упшавају 
пснпвне мпрфплпщке кауегприје, на пример: у II разреду ппред упшаваоа реши кпје именују предмеуе и 
бића, увпди се и разликпваое рпда и брпја кпд уих реши а у III разреду разликпваое лица кпд глагпла. 
Уим пууем ће се ушеници ппсуупнп и лпгишки увпдиуи не самп у мпрфплпщке већ и у синуаксишне 
закпниупсуи (разликпваое лица кпд глагпла - лишни глагплски пблици - предикау - решеница). Реши увек 
уреба упшавауи и пбрађивауи у пквиру решенице, у кпјпј се запажају оихпве функције, знашеоа и 
пблици. 

Прпграмске садржаје из акцентплпгије не уреба пбрађивауи кап ппсебне насуавне јединице. Не самп у 
насуави језика, већ и у насуави шиуаоа и језишке кулууре, ушенике уреба у свакпм разреду увпдиуи у 
прпгрампм предвиђене суандардне акценауске нпрме а суалним вежбаоем, пп мпгућсуву уз 
кприщћеое аудип снимака, ушенике уреба навикавауи да шују правилнп акценупвану реш а у крајевима 
где се пдсуупа пд акценауске нпрме да разликују суандардни акценау пд свпга акценуа. 

Правппис се савлађује пууем сисуемауских вежбаоа елеменуарних и слпжених кпје се прганизују шесуп, 
разнпврснп и разлишиуим пблицима писмених вежби. Ппред упга, ушенике врлп ранп уреба упућивауи 
на служеое правпписпм и правпписним решникпм (щкплскп издаое). 

Вежбе за усвајаое и ууврђиваое знаоа из грамауике дп нивпа оегпве пракуишне примене у нпвим 
гпвпрним сиууацијама прписуишу из прпграмских захуева, али су у великпј мери услпвљене кпнкреунпм 
сиууацијпм у пдељеоу - гпвпрним пдсуупаоима пд коижевнпг језика, кплебаоима, грещкама кпје се 
јављају у писменпм изражаваоу ушеника. Супга се садржај вежбаоа у насуави језика мпра пдређивауи 
на пснпву сисуемаускпг праћеоа гпвпра и писаоа ушеника. Уакп ће насуава језика биуи у функцији 
псппспбљаваоа ушеника за правилнп кпмуницираое савременим коижевним српским језикпм. 

Ф настави граматике уреба примеоивауи следеће ппсуупке кпји су се у пракси ппуврдили свпјпм 
функципналнпщћу: 

- ппдсуицаое свесне акуивнпсуи и мисапнпг псампсуаљиваоа ушеника; 
- сузбијаое мисапне инерције и ушеникпвих имиуаупрских склпнпсуи; 
- засниваое уежищуа насуаве на сущуинским вреднпсуима, пднпснп на биуним свпјсувима и суилским 
функцијама језишких ппјава; 
- уважаваое сиууаципне услпвљенпсуи језишких ппјава; 
- ппвезиваое насуаве језика са дпживљаваоем умеунишкпг уексуа; 
- пукриваое суилске функције, пднпснп изражајнпсуи језишких ппјава; 
- кприщћеое умеунишких дпживљаја кап ппдсуицаја за ушеое мауероег језика; 
- сисуемауска и псмищљена вежбаоа у гпвпру и писаоу; 
- щуп ефикасније превазилажеое нивпа преппзнаваое језишких ппјава; 
- негпваое примеоенпг знаоа и умеоа; 
- кпнуинуиранп ппвезиваое знаоа п језику са неппсреднпм гпвпрнпм пракспм; 
- псувариваое кпнуинуиуеуа у сисуему правпписних и суилских вежбаоа; 
- ппбуђиваое ушеникпвпг језишкпг израза живпуним сиууацијама; 
- указиваое на грамауишку сашиоенпсу суилских изражајних средсуава; 
- кприщћеое прикладних илусурација пдређених језишких ппјава.  
 
Ф насуави грамауике изразиуп су функципнални пни ппсуупци кпји успещнп сузбијају ушеникпву мисапну 
инерунпсу, а развијају радпзналпсу и сампсуалнпсу ушеника, щуп ппјашава оихпв исураживашки и 
суваралашки пднпс према језику. Наведена усмереоа насуавнпг рада ппдразумевају оегпву шврсуу 
везанпсу за живпуну, језишку и умеунишку праксу, пднпснп за пдгпварајуће уексупве и гпвпрне сиууације. 
Збпг упга је указиваое на пдређену језишку ппјаву на изплпваним решеницама, исургнууим из кпнуексуа, 
пзнашенп кап изразиуп неппжељан и нефункципналан ппсуупак у насуави грамауике. Фсамљене 
решенице, лищене кпнуексуа, ппсуају мруви мпдели, ппдпбни да се фпрмалнп кппирају, уше напамеу и 
репрпдукују, а све уп спрешава свесну акуивнпсу ушеника и сувара ппгпдну пснпву за оихпву мисапну 
инерунпсу. 
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Савремена меупдика насуаве грамауике залаже се да уежищуе пбраде пдређених језишких ппјава буде 
заснпванп на сущуинским пспбенпсуима, а уп знаши на оихпвим биуним свпјсувима и суилским 
функцијама, щуп ппдразумева занемариваое фпрмалних и сппредних пбележја прпушаваних језишких 
ппјава. 

Ф насуави језика нужнп је ппсмаурауи језишке ппјаве у живпуним и језишким пкплнпсуима кпје су 
услпвиле оихпвп знашеое. Фшенике ваља упууиуи на ппгпдне уексупве и гпвпрне сиууације у кпјима се 
пдређена језишка ппјава прирпднп јавља и исппљава. Уексупви би уребалп да буду ппзнауи ушеницима, а 
акп пак нису, уреба их прпшиуауи и п оима разгпварауи са ушеницима. 

Насуавник ваља да има на уму и уп да уппзнаваое сущуине језишке ппјаве шесуп впди прекп 
дпживљаваоа и схвауаоа умеунишкпг уексуа, щуп ће биуи дпвпљнп јак ппдсуицај за насуавника да щуп 
шещће упућује ушенике да пукривају суилску функцију (изражајнпсу) језишких ппјава. Уп ће дппринеуи 
развијаоу ушеникпве радпзналпсуи за језик, јер умеунишка дпживљаваоа шине грамауишкп градивп 
кпнкреунијим, лакщим и применљивијим. Кад ушеницима ппсуане присуупашна суилска (изражајна, 
експресивна) функција језишке ппјаве, прихвауају је кап суваралашки ппсуупак, щуп је врлп ппгпдан и 
ппдсуицајан пуу да знаоа п језику брже прелазе у умеоа, да се на уај нашин дппринпси бпљем 
писменпм и усменпм изражаваоу, али и успещнијпј анализи коижевних уексупва. 

Нужнп је да насуавник увек има на уму пресудну улпгу умесних и сисуемауских вежбаоа, пднпснп да 
насуавнп градивп није усвпјенп дпк се дпбрп не увежба. Уп знаши да вежбаоа мпрају биуи сасуавни 
шинилац пбраде насуавнпг градива, примене, пбнављаоа и ууврђиваоа знаоа. 

Меупдика насуаве језика, уепријски и пракуишнп, упућује да у насуави мауероег језика уреба щуп пре 
превазићи нивпе преппзнаваоа и репрпдукције, а сурпљивп и уппрнп негпвауи вище пблике знаоа и 
умеоа - применљивпст и стваралащтвп. Ф насупјаоима да се у насуавнпј пракси удпвпљи уаквим 
захуевима, функципналнп је у свакпј ппгпднпј прилици знаоа из грамауике суавиуи у функцију уумашеоа 
уексуа (умеунишкпг и пппуларнпг), шиме се пнп уздиже пд преппзнаваоа и репрпдукције на нивпе умеоа 
и пракуишне примене. 

Пракуишнпсу и применљивпсу знаоа п језику и оегпвп прелажеое у умеое и навике ппсебнп се 
ппсуиже негпваоем правпписних и стилских вежби. 

Фшенике, уакпђе, кпнуинуиранп уреба ппдсуицауи да свпја знаоа п језику ппвезују са кпмуникауивним 
гпвпрпм. Један пд изразиуп функципналних ппсуупака у насуави грамауике јесу вежбаоа заснпвана на 
кприщћеоу примера из неппсредне гпвпрне праксе, щуп насуаву грамауике приближава живпуним 
ппуребама у кпјима се примеоени језик ппјављује кап свесуранп мпуивисана људска акуивнпсу. Насуава 
на уај нашин ппсуаје пракуишнија и занимљивија, шиме ушенику пувара разнпврсне мпгућнпсуи за оегпва 
суваралашка исппљаваоа. 

Сиууације у кпјима се исппљавају пдређене језишке ппјаве мпже и сам насуавник да ппсуавља 
ушеницима, да их спреунп ппдсећа на оихпва искусува, а пни ће казивауи или писауи какп у изазпвним 
приликама гпвпрнп реагују. 

Целпвиуи сазнајни кругпви у насуави грамауике, кпји заппшиоу мпуивацијпм, а заврщавају сазнаваоем, 
резимираоем и применпм пдређенпг градива, у савременпм меупдишкпм присуупу, ппгпупву у 
прпблемски усмеренпј насуави, пуварају се и зауварају вище пууа упкпм насуавнпг шаса. Уакав сазнајни 
прпцес ппдразумева ушесуалп спајаое индукције и дедукције, анализе и синуезе, кпнкреуизације и 
апсуракције, уепријских пбавещуеоа и пракуишне пбуке. 

Савремена меупдика насуаве исуише низ сапднпсних меупдишких радои кпје ваља примениуи у 
насуавнпј пбради прпграмских јединица из језика и кпје пмпгућују да сваки целпвиу сазнајни пуу, ппшев 
пд пнпг кпји је упквирен щкплским шаспм, дпбије свпју ппсебну сурукууру. 

Пбрада нпвих насуавних (прпграмских) јединица ппдразумева примену следећих меупдишких радои: 
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 Кприщћеое ппгпднпг пплазнпг текста (језишкпг предлпщка) на кпме се увиђа и пбјащоава 
пдгпварајућа језишка ппјава. Најшещће се кприсуе краћи умеунишки, наушнп-пппуларни и 
публицисуишки уексупви, а и примери из писмених радпва ушеника. 

 Кприщћеое исказа (примера из пригпдних, уекућих или запамћених) гпвпрних ситуација. 

 Ппдсуицаое ушеника да пплазни уексу дпживе и схвате у целини и ппјединпсуима. 

 Фуврђиваое и пбнављаое знаоа п ппзнауим језишким ппјавама и ппјмпвима кпји неппсреднп 
дппринпсе бпљем и лакщем схвауаоу нпвпг градива. (Пбишнп се кприсуе примери из ппзнаупг 
уексуа.) 

 Фпућиваое ушеника да у уексуу, пднпснп у записаним исказима из гпвпрне праксе, упшавају 
примере језишке ппјаве кпја је предмеу сазнаваоа. 

 Најављиваое и бележеое нпве наставне јединице и ппдсуицаое ушеника да запажену језишку 
ппјаву истраживашки сагледају. 

 Сазнаваое битних свпјстава језишке ппјаве (пблика, знашеоа, функције, прпмене, изражајних 
мпгућнпсуи...). 

 Сагледаваое језишких шиоеница (примера) са разних станпвищта, оихпвп уппређиваое, 
пписиваое и класификпваое. 

 Илусурпваое и графишкп представљаое језишких ппјмпва и оихпвих пднпса. 

 Дефинисаое језишкпг ппјма; исуицаое свпјсува језишке ппјаве и упшених закпниупсуи и 
правилнпсуи. 

 Преппзнаваое, пбјащоаваое и примена сазнаупг градива у нпвим пкплнпсуима и у примерима 
кпје навпде сами ушеници (неппсредна дедукција и првп вежбаое). 

 Фуврђиваое, пбнављаое и примена суешенпг знаоа и умеоа (даља вежбаоа, у щкпли и кпд 
куће). 

Наведене меупдишке радое међуспбнп се дппуоују и прпжимају, а псуварују се у сукцесивнпј и 
синхрпнпј ппсуавци. Неке пд оих мпгу биуи псуварене пре насуавнпг шаса на кпме се размаура пдређена 
језишка ппјава, а неке и ппсле шаса. Уакп, на пример, дпбрп је да уексу на кпме се усваја градивп из 
грамауике буде раније уппзнау, а да ппједине језишке вежбе буду предмеу ушенишких дпмаћих задауака. 
Илусурпваое, на пример, не мпра биуи пбавезна еуапа насуавнпг рада, већ се примеоује кад му је 
функципналнпсу непсппрна. 

Паралелнп и здруженп у наведенпм сазнајнпм пууу уеку све важне лпгишке пперације: запажаое, 
уппређиваое, закљушиваое, дпказиваое, дефинисаое и навпђеое нпвих примера. Уп знаши да шаспви 
на кпјима се изушава грамауишкп градивп немају пдељене еуапе, пднпснп јаснп упшљиве прелазе између 
оих. Нещуп је видљивији прелаз између индукуивнпг и дедукуивнпг нашина рада, кап и између 
сазнаваоа језишке ппјаве и увежбаваоа. 

Коижевнпст 

Фвпђеое најмлађих ушеника у свеу коижевнпсуи али и псуалих, узв. некоижевних уексупва (пппуларних, 
инфпрмауивних) предсуавља изузеунп пдгпвпран насуавни задауак. Фправп, на пвпм суупоу щкплпваоа 
суишу се пснпвна и не малп знашајна знаоа, умеоа и навике пд кпјих ће у дпбрпј мери зависиуи не самп 
ушенишка коижевна кулуура већ и оегпва ппщуа кулуура на кпјпј се уемељи укупнп пбразпваое свакпг 
щкплпванпг шпвека. 

Лектира 

Уексупви из лекуире предсуављају прпграмску пкпсницу. Фшиуељ има нашелну мпгућнпсу да ппнуђене 
уексупве прилагпђава кпнкреуним насуавним ппуребама, али је пбавезан и на слпбпдан избпр из наще 
нарпдне усмене коижевнпсуи и узв. некоижевних уексупва - према прпграмским захуевима. 

Разлике у укупнпј умеунишкпј и инфпрмауивнпј вреднпсуи ппјединих уексупва ууишу на пдгпварајућа 
меупдишка рещеоа (прилагпђаваое шиуаоа врсуи уексуа, ппсег уумашеоа уексуа у зависнпсуи пд 
слпженпсуи оегпве унууращое сурукууре, ппвезиваое и груписаое са пдгпварајућим садржајима из 
других предмеуних ппдрушја - грамауике, правпписа и језишке кулууре и сл.). 
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Читаое и тумашеое текста 

Пспбенпсу и деликаунпсу пвпг предмеунпг сегменуа нису упликп у прпграмираним садржајима кпликп су 
у узрасним мпгућнпсуима најмлађих ушеника да дауе садржаје ваљанп усвпје, уе да се суешеним 
знаоима и умеоима функципналнп служе и у свим псуалим насуавним пкплнпсуима. Схпднп упме, 
шиуаое и уумашеое уексуа у млађим разредима превасхпднп је у функцији даљег усаврщаваоа гласнпг 
шиуаоа, уз ппсуепенп, сисуемаускп и дпследнп увпђеое у уехнику шиуаоа у себи, кап и усвајаое 
пснпвних ппјмпва, пднпса и релација кпје садржи у себи прпшиуани уексу. 

Шитаое текста, према упме, на млађем узраснпм нивпу има сва пбележја првпг и уемељнпг 
пвладаваоа пвпм вещуинпм кап знаоем, нарпшиуп у првпм разреду. Ппсебнп је важнп да ушеници 
ппсуупнп и функципналнп усвпје ваљанп шиуаое наглас кпје у себи садржи неке пд важнијих шинилаца 
лпгишкпг шиуаоа (изгпвпр, јашина гласа, паузираое, инупнаципнп прилагпђаваое и др.) и кпје ће 
прирпднп уежиуи све већпј изражајнпсуи упкпм другпг разреда (наглащаваое, емпципналнп 
ппдещаваое, уемпп и сл.) шиме се у дпбрпј мери плакщава усвајаое уехнике изражајнпг шиуаоа (урећи 
разред). Приупм, пд пспбиуе је важнпсуи да се свакп шиуаое наглас и свакпг ушеника ппнапспб (а 
нарпшиуп у првпм разреду) - псмищљенп, криуишки и дпбрпнамернп вреднује. Сваки ушеник, наиме, 
накпн щуп је прпшиуап неки уексу наглас, уреба пд свпјих другпва у разреду и ушиуеља да сазна щуа је у 
упм шиуаоу билп дпбрп, а щуа евенууалнп уреба меоауи да би пнп ппсуалп јпщ бпље. 

Ппсуупнпсу, сисуемауишнпсу и дпследнпсу ппсебнп дплазе дп изражаја у псппспбљаваоу ушеника за 
шиуаое у себи. Пвај вид шиуаоа у млађим разредима предсуавља слпженији насуавни захуев, иакп са 
суанпвищуа искуснпг, фпрмиранпг шиуаша уп не изгледа уакп. Шиуаое у себи, наиме, садржи низ 
слпжених мисапних радои кпје ушеник уреба симулуанп да савлада, а ппсебан прпблем предсуавља узв. 
унууращои гпвпр. Зауп се кпд већине ушеника првпг разреда пвп шиуаое најпре исппљава у виду уихпг 
шиуаоа (уихи жагпр, мрмљаое), да би касније, али уппрним вежбаоем, дпбилп свпја ппуребна 
пбележја. Међу оима свакакп ваља исуаћи разлишиуе видпве мпуивисаоа, ппдсуицаоа и усмереоа, 
шиме се плакщава дпживљаваое и разумеваое уексуа кпји се шиуа, уе уакп шиуаое у себи, са суанпвищуа 
меупдике савремене насуаве коижевнпсуи, ппсуаје незапбилазни услпв за ваљанп уумашеое уексуа. 

Тумашеое текста у млађим разредима предсуавља изузеунп слпжен и деликауан прпграмски захуев. 
Уексу је уемељни прпграмски садржај кпји има впдећу и инуеграципну насуавну улпгу јер пкп себе 
пкупља и групище пдгпварајуће садржаје и из псуалих предмеуних ппдрушја. Али, збпг узрасних 
пгранишеоа у рецепцији, уумашеоу и усвајаоу пснпвних сурукуурних а нарпшиуп умеунишких шинилаца 
уексуа, ппуребнп је исппљиуи мнпгп инвенуивнпсуи, сисуемауишнпсуи и уппрнпсуи у псппспбљаваоу 
ушеника за ппсуепенп упшаваое, преппзнаваое, а зауим пбразлагаое и сппнуанп усвајаое оегпве 
пснпвне предмеунпсуи. 

Ф првпм разреду уумашеое уексуа има изразиуа пбележја сппнуанпг и слпбпднпг разгпвпра са 
ушеницима п релевануним ппјединпсуима - прпсупрним, временским, акципним - у циљу прпвере 
разумеваоа прпшиуанпг, пднпснп у функцији акуивнпг увежбаваоа и ваљанпг усвајаоа шиуаоа наглас и 
у себи. Инвенуивним мпуивисаоима, ппдсуицаоима и усмереоима (кп, где, када, защуп, какп, шиме, 
збпг шега, щуа је радпснп, уужнп, смещнп, занимљивп, непбишнп и сл.) - ушеницима се пмпгућава да 
упшавају, запажају, пукривају, уппређују, пбјащоавају, пбразлажу дауе ппјавнпсуи кпје шине предмеунпсу 
прпшиуанпг уексуа. 

Ф другпм разреду присууп уумашеоу уексуа скпрп је у свему исуи кап и у преухпднпм разреду, самп щуп 
су захуеви, пп прирпди сувари, нещуп увећани а прпграмски садржаји адекваунп дппуоени (сампсуалнп 
саппщуаваое ууисака п прпшиуанпм уексуу, заузимаое власуиуих суавпва п важнијим ппјавнпсуима из 
уексуа и решиуп пбразлагаое и пдбрана уаквих схвауаоа, пукриваое и схвауаое ппрука у уексуу, 
преппзнаваое пдељка, упшаваое каракуерисуишних језишких и суилских ппјмпва и сл.). 

Фшенике уреба сисуемауски и на ваљан нашин ппдсуицауи на укљушиваое у библипуеку (щкплску, месну), 
фпрмираое пдељеоске библипуеке, приређиваое уемауских излпжби коига, слущаое/гледаое 
звушних/видеп записа са умеунишким казиваоима уексуа, прганизпваое сусреуа и разгпвпра са писцима, 
лиуерарних игара и уакмишеоа, впђеое дневника п прпшиуаним коигама (наслпв, писац, ууисци, главни 
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ликпви, пдабране решенице, непбишне и занимљиве реши и сл.), фпрмираое лишне библипуеке, 
цедеуеке, видепуеке и др. 

Уаквим и оему слишним меупдишким присууппм шиуаоу и уумашеоу уексуа, при шему ппсебну пажоу 
ваља ппсвеуиуи улпзи ушеника кап знашајнпг насуавнпг шинипца (оегпвпм щуп већем псампсуаљиваоу, 
слпбпднпм исураживаоу и исппљаваоу, пружаоу мпгућнпсуи за власуиуп мищљеое), псуварују се нека 
пд уемељних нашела меупдике савремене насуаве и коижевнпсуи, међу кпјима су свакакп ппсуупнп и 
псмищљенп увпђеое ушеника у слпжени свеу коижевнпумеунишкпг дела и симулуанп али и планскп 
бпгаћеое, усаврщаваое и негпваое оегпве језишке кулууре. 

Језишка култура 

Пперауивни задаци за реализацију насуавних садржаја пвпг ппдрушја јаснп указују да је кпнуинуиуеу у 
свакпдневнпм раду на бпгаћеоу ушенишке језишке кулууре једна пд примарних меупдишких пбавеза, 
ппшев пд упшаваоа сппспбнпсуи свакпг деуеуа за гпвпрнп кпмуницираое у узв. претхпдним 
испитиваоима деце приликпм уписа у први разред, па прекп разлишиуих вежби у гпвпру и писаоу дп 
ушенишкпг сампсуалнпг излагаоа мисли и псећаоа у упку насуаве, али и у свим псуалим живпуним 
пкплнпсуима у щкпли и ван ое, где је ваљанп језишкп кпмуницираое услпв за ппупунп сппразумеваое. 
Правилна аруикулација свих гласпва и графишки узпрна уппуреба писма, напущуаое лпкалнпг гпвпра и 
навикаваое на суандардни коижевни језик у гпвпру, шиуаоу и писаоу, псппспбљаваое за слпбпднп 
препришаваое, пришаое и пписиваое, и уз функципналну примену усвпјених и правпписних правила, 
разнпврсна усмена и писмена вежбаоа кпја имају за циљ бпгаћеое ушенишкпг решника, сигурнп 
пвладаваое решеницпм кап пснпвнпм гпвпрнпм кауегпријпм и указиваое на суилске вреднпсуи 
уппуребе језика у гпвпру и писаоу и др. - пснпвни су насуавни задаци у псувареоу прпграмских садржаја 
из језишке кулууре. 

Пвп предмеунп ппдрушје нещуп је другашије кпнципиранп у пднпсу на преухпдне прпграме. Најпре, 
усуанпвљен је другашији, примеренији назив кпји је исупвременп и једнпсуавнији и свепбухваунији пд 
раније кприщћених уермина. Исуп уакп, преуређена је сурукуура прпграмских садржаја кпји у нпвпј 
ппсуавци делују прегледнп, сисуемауишнп и преппзнауљивп, без неппуребних ппнављаоа и кпнфузије. 
Јер, на пснпву укупне разредне насуаве, ппсупје језишки ппјмпви кпје ушеник пвпг узрасуа уреба 
ппсуупнп, сисуемауишнп и ваљанп (а уп знаши - урајнп) да усвпји, па су и замищљени кап прпграмски 
садржаји (захуеви). А дп оихпвпг урајнпг и функципналнпг усвајаоа, скпрп без изузеуака, пуу впди прекп 
брпјних и разнпврсних пблика усмених и писмених језишких исппљаваоа ушеника, а уп су најшещће: 
језишке игре, вежбе, задаци, тестпви и сл. На пример, најмлађег ушеника ваља, између псуалпг, 
псппспбиуи да сампсуалнп, убедљивп и дппадљивп пписује пне живпуне ппјаве кпје језишким пписпм 
(дескрипцијпм) ппсуају најпреппзнауљивије (предмеуи, биљке, живпуиое, људи, пејзаж, енуеријер и 
др.). Зауп се пписиваое кап прпграмски захуев (садржај) јавља у сва шеуири разреда. А псуварује се, 
усваја кап знаое и умеое применпм пних пблика кпји ће ефикасним, екпнпмишним и функципналним 
ппсуупаоима у насуавним пкплнпсуима ушенишку и језишку кулууру ушиниуи ппузданпм и урајнпм. А уп 
су: гпвпрне вежбе, писмене вежбе (или псмищљенп кпмбинпваое гпвпра и писаоа), писмени радпви, 
изражајнп казиваое умеунишких пписних уексупва, ауупдикуау и сл. А уп важи, у маопј или већпј мери и 
за све псуале врсуе ушенишкпг језишкпг изражаваоа. 

Пснпвни пблици усменпг и писменпг изражаваоа у млађим разредима предсуављају уемељне 
прпграмске садржаје за суицаое, усаврщаваое и негпваое ваљане и ппуздане језишке кулууре 
најмлађег ушеника. Неки пд уих пблика (препришаваое, пришаое) присууни су и у преухпдним 
испиуиваоима деце за упис у щкплу щуп знаши да на оих ваља гледауи кап на језишкп искусувп кпје 
пплазници у извеснпј мери већ ппседују. Пууда и ппуреба да се са усаврщаваоем и негпваоем уих 
пснпвних пблика гпвпрнпг кпмуницираоа пуппшне и пре фпрмалнпг пписмеоаваоа ушеника. 

Препришаваое разнпврсних садржаја предсуавља најједнпсуавнији нашин ушенишкпг језишкпг 
исппљаваоа у насуавним пкплнпсуима. И дпк се у ппменууим преухпдним испиуиваоима кап и у 
припремама за усвајаое ппшеунпг шиуаоа репрпдукпваоу пдређених садржаја присуупа слпбпднп, већ 
пд краја узв. букварске насуаве па надаље ваља му присуупиуи плански, псмищљенп и кпнуануиранп. Уп 
знаши, најпре, да се унапред зна (а уп се дефинище у пперауивним планпвима рада ушиуеља) кпје ће 
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садржаје ушеник препришавауи у насуавним пкплнпсуима. Оихпв избпр уреба да пбухвауи не самп 
уексупве, и не самп пне из шиуанки, већ и из других медијских пбласуи (щуампа, ппзприщуе, филм, 
радип, уелевизија и сл.). Ппупм, ушенике ваља благпвременп мпуивисауи, ппдсуицауи и усмеравауи на 
пвај вид језишкпг изражаваоа, а уп знаши - пмпгућиуи им да се сампсуалнп припреме за препришаваое 
али у кпје ће исупвременп биуи инуегрисани и пдгпварајући прпграмски захуеви. Ваља, зауим, впдиуи 
рашуна п упме да се нашелнп препришавају самп пни садржаји кпји су преухпднп 
прпуумашени/анализирани или п кпјима се са ушеницима впдип макар присуупни разгпвпр. Кпнашнп, и 
препришаваое, кап и све псуале видпве ушенишкпг изражаваоа, уреба на пдгпварајући нашин 
вреднпвауи (најбпље у разреду и уз свесуранп ушесувпваое ушеника и ппдрщку ушиуеља). 

Пришаое у пднпсу на препришаваое јесуе слпженији пблик језишкпг изражаваоа ушеника, јер дпк је 
препришаваое углавнпм репрпдукпваое прпшиуанпг, пдслущанпг или виђенпг садржаја, пришаое 
предсуавља пспбен вид суваралащува кпје се пслаоа на пнп щуп је ушеник дпживеп или прпизвеп у 
свпјпј суваралашкпј мащуи. Зауп пришаое уражи ппсебан инуелекууални наппр и језишку изграђенпсу, уе 
ушеника свесуранп ангажује: у избпру уемауске грађе и оених знашајних ппјединпсуи, у кпмппнпваоу 
пдабраних деуаља и у нашину језишкпг упблишаваоа свих сурукуурних елеменауа прише. Меупдишки 
присууп пвпм знашајнпм пблику усаврщаваоа и негпваоа ушенике језишке кулууре у пснпви је исуи кап и 
кпд препришаваоа (ваљанп функципналнп лпкализпваое у планпвима рада, псмищљенп ппвезиваое са 
српдним садржајима из псуалих предмеуних ппдрушја, а нарпшиуп са шиуаоем и уумашеоем уексуа, 
псмищљенп и инвенуивнп мпуивисаое, усмераваое и ппдсуицаое ушеника да у пришаоу псуваре щуп 
свесуранију мисапну и језишку перспекуиву, умещнп вреднпваое ушенишких дпмащаја у пришаоу и др. 
Ппсебнп уреба впдиуи рашуна п упме да пришаое у функцији шиуаоа и уумашеоа уексуа (у узв. увпднпм 
делу шаса) не прерасуе у схемауизпванп и ппврщнп набрајаое/именпваое пдређених ппјавнпсуи, а да 
се приупм занемари индивидуални присууп ушеника даупј предмеуапсуи, уе да изпсуане сувараое прише 
кап целпвиуе менуалне предсуаве, дпвпљнп преппзнауљиве и ваљанп мисапнп и језишки упблишене. 
Уакп, на пример, увпдни разгпвпри п дпмаћим и дивљим живпуиоама ппвпдпм басне кпја се шиуа и 
уумаши неће дауи жељене резулуауе на нивпу увпдних гпвпрних акуивнпсуи акп се уакве живпуиое самп 
класификују пп ппзнаупј припаднпсуи, именују или самп набрајају, кап щуп ће слпбпднп пришаое п 
неким непбишним, занимљивим, али суварним и ппјединашним сусреуаоима ушеника са дауим 
живпуиоама, у кпјима су дпживљени радпсу, изненађеое, пдущевљеое, радпзналпсу, упиуанпсу, сурах 
и сл. - сувприуи праву исураживашку аумпсферу на шасу. Пришаое, пак, кпликпгпд билп изазпвнп у свим 
свпјим сегменуима за језишкп исппљаваое најмлађих ушеника - нашелнп ваља реализпвауи кап деп 
щирег насуавнпг кпнуексуа у кпме ће се сапднпснп и функципналнп наћи и други пблици језишкпг 
изражаваоа, а нарпшиуп пписиваое. 

Пписиваое јесуе најслпженији пблик језишкпг изражаваоа на нивпу најмлађих разреда. Пнп је маое 
или вище засуупљенп у свакпдневнпм гпвпру, јер је неппхпднп за јаснп предсуављаое сущуинских 
пднпса између предмеуа, сувари, бића и других ппјмпва и ппјава у свакпј живпунпј сиууацији. Јер, дпк је 
за препришаваое пснпва пдређени садржај, за пришаое ппдсуицај некп дпгаѐаое, дпживљај, дпуле за 
пписиваое нису неппхпдне неке ппсебне пкплнпсуи, већ се пнп кприсуи кад гпд се дпђе у дпдир са 
ппјавнпстима кпје у свакпдневнпм језишкпм кпмуницираоу мпгу скренууи пажоу на себе. Нп, збпг 
брпјних узрасних пгранишеоа у раду са најмлађим ушеницима, пвпј врсуи језишкпга кпмуницираоа ваља 
присуупиуи ппсебнп пдгпвпрнп и уз нарпшиуп ппщупваое принципа насуавне услпвнпсуи и ппсуупнпсуи у 
захуевима: псппспбљаваое ушеника да пажљивп ппсмаурају, упшавају, пукривају, запажају, уппређују, па 
уек пнда дауу предмеунпсу да мисапнп запкруже и језишки упблише. Исуп уакп, ушенике пвпг узраснпг 
нивпа ваља ппдсуацауи и усмеравауи да из слпженпг прпцеса пписиваоа најпре усвпје некплика ппщуа 
месуа кпјима се мпгу служиуи све дпуле дпк се не псппспбе за сампсуални и индивидуални присууп пвпм 
захуевнпм језишкпм пблику. Ф упм смислу ваља их навикавауи да лпкализују пнп щуп пписују (временски, 
прпсупрнп, узрпшнп), да упше, издвпје и запкруже биуна свпјсува/пспбине (сппљащое и услпвнп 
унууращое) и да се пдреде према ппсмауранпј предмеунпсуи (први ппкущаји фпрмираоа лишнпг 
суава/пднпса према даупј ппјави). Исуп уакп, неппхпдна је ппуздана прпцена планираоа вежби у 
пписиваоу са усмереоима/ппдсуицаоима у пднпсу на пна вежбаоа у кпјима мпже дпћи дп изражаја 
ушенишка сампсуалнпсу и индивидуалнпсу. Какп се, пак, пписиваое врлп шесуп дпвпди у блиску везу са 
шиуаоем и уумашеоем уексуа (нарпшиуп коижевнпумеунишкпг) уп је ппуребнп суалнп усмеравауи 
ушенишку пажоу на пна месуа у уаквим уексупвима кпја пбилују пписним елеменуима, а ппсебнп када се 
пписују предмеуи, енуеријер, биљке и живпуиое, коижевни ликпви, пејзаж и сл., јер су уп и најбпљи 
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пбрасци за сппнуанп усвајаое пписиваоа кап урајне вещуине у језишкпм кпмуницираоу. Ппщуп је за 
пписиваое ппуребан већи мисапни наппр и дуже време за псувареое дуже замисли - ваља преднпсу 
дауи писменпј фпрми пписиваоа над усменпм. Псуали ппщуи меупдишки присуупи пвпм знашајнпм 
пблику језишкпг изражаваоа исуи су или слишни кап и кпд препришаваоа и пришаоа (пд планираоа, 
прекп реализације планираних акуивнпсуи, дп вреднпваоа ппсуигнуупг и функципналнпг ппвезиваоа са 
српдним садржајима какви су и усмена и писмена вежбаоа за суицаое, усаврщаваое и негпваое 
језишке кулууре ушеника). 

Усмена и писмена вежбаоа, какп им и сам назив каже, замищљена су кап дппуна пснпвних пблика 
језишкпг изражаваоа, ппшев пд најједнпсуавнијих (изгпвпр гласпва и преписиваое реши), прекп 
слпженијих (лексишке, семануишке, синуаксишке вежбе, псуале вежбе за савладаваое узпрнпг гпвпра и 
писаоа), дп најслпженијих (дпмаћи писмени задаци и оихпвп шиуаое и свесуранп вреднпваое на шасу). 
Свака пд прпграмираних вежби планира се и псуварује у пнпм насуавнпм кпнуексуу у кпме се јавља 
ппуреба за функципналним усвајаоем дауе језишке ппјаве или ууврђиваоа, пбнављаоа или 
сисуемауизпваоа знаоа и примене уих знаоа у кпнкреунпј језишкпј сиууацији. Уп знаши да се, нашелнп, 
све уе или оима слишне вежбе не реализују на ппсебним насуавним шаспвима већ се планирају у склппу 
пснпвних пблика језишкпг изражаваоа (препришаваое, пришаое, пписиваое) или пдгпварајућих 
прпграмских садржаја псуалих предмеуних ппдрушја (шиуаое и уумашеое уексуа, грамауика и правппис, 
пснпве шиуаоа и писаоа). Фправп у псмищљеним са пднпсним ппсуавкама уа вежбаоа вищесурукп ууишу 
на ппдизаое нивпа ушенишке језишке кулууре. 

Прирпднп је да се планским псувареоем прпграмских садржаја из језишке кулууре пуппшне уек у другпм 
пплугпдищуу првпг разреда (ппщуп се савлада елеменуарна уехника шиуаоа и писаоа). Међууим, јаснп 
је да се мнпги пд оих симулуанп псуварују већ у перипду припрема за шиуаое и писаое, кап и у перипду 
ушеоа, усвајаоа пснпвне писменпсуи. Јер, без ппуребне језишке развијенпсуи (слпбпдан разгпвпр, 
препришаваое краћих садржаја, аналиуишкп-синуеуишке гласпвне вежбе и сл.) не мпже се усппсуавиуи 
неппхпдна гпвпрна кпмуникација, прекп ппуребна за усвајаое ппјмпва гласа и слпва. Касније, пна 
ппсуаје пснпва за псувареое насуавних садржаја и из свих псуалих ппдрушја пвпг предмеуа (кап и укупне 
разредне насуаве), али се исупвременп и сама щири и прпдубљује дп нивпа јаснпг, правилнпг, 
садржајнп и суилски примеренпг језишкпг ппщуеоа у усменпј и писменпј фпрми. Уиме језишка кулуура у 
највећпј мери дппринпси јединсуву целпвиупсуи насуаве српскпг језика и шини да се пна реализује у 
функципналнпм ппвезиваоу наизглед разлишиуих прпграмских садржаја али кпји се најбпље псуварују 
управп у уаквпј меупдишкпј спрези. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ СРПСКПГ ЈЕЗИКА Ф ДРФГПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Коижевнпсу 

 
 Псппспбљаваое ушеника за разумеваое и дпживљаваое коижевнпг 

уексуа. 

 Фпшаваое хрпнплпгије и ппвезанпсуи дпгађаја у уексуу. 

 Псппспбљаваое за упшаваое главних и сппредних ликпва у делу, 
упшаваое оихпвих ппсуупака и заузимаое власуиуих суавпва према 
ппсуупцима ликпва. 

 Ппдсуицаое за пукриваое  и уумашеое ппрука у уексуу. 

 Запажаое каракуерисуишних деуаља у пписиваоу ликпва и 
амбијенуа. 

 Ппдсуицаое ушеника за свакпдневнп дружеое са коигпм. 

 Псппспбљаваое ушеника за преппзнаваое и именпваое коижевних 
ппјмпва (суих, сурпфа, песма, псећаоа, фабула, главни и сппредни 
ликпви, ппрука, епска песма, бајка, басна, драмски јунак, драмска 
радоа, драмски сукпб, дијалпг, ппзпрница, глумци). 

 Фсаврщаваое уехнике шиуаоа наглас и у себи, с разумеваоем 
прпшиуанпг. 

 Псппспбљаваое шиуаоа дијалпщкпг уексуа пп улпгама. 

 Ппдсуицаое ушеника на шиуаое наглас и у себи са унапред 
ппсуављеним захуевима. 

 Ппдсуицаое ушеника за шиуаое у себи кап припрема за сампсуалнп 
ушеое. 

Фшеник  уме да  ( биће у суаоу да )  :  

 

 уешнп и уашнп шиуа уексу наглас, 

 шиуа уексу у себи, 

 шиуа  дијалпщки уексу  пп улпгама, 

 шиуа уексу на глас и  у себи са пгранишеним временпм и унапред 
ппсуављеним захуевима ( усмеренп шиуа уексу ), 

 шиуа уексу у себи припремајући се за сампсуалнп шипуаое и 
ушеое , 

 усклади инупнацију и уемпп шиуаоа с прирпдпм уексуа ( 
приппведаое, ппис, дијалпг ). 

 разуме прпшиуанп. 

 

 

 сампсуалнп саппщуи ууиске п прпшиуанпм уексуу, 

 упши хрпнплпгију и ппвезанпсу дпгађаја у приппведаоу, 

 разуме намере и псећаоа садржаја  у уексуу, 

 запази каракуерисуишне деуаље у пписиваоу ликпва  и 
амбијенуа, 
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  има сппсувени суав према ппсуупцима ликпва, уј. Прпшиуанпм, 

 пукрива и уумаши ппруку у уексуу 

 схвауа и издваја важније целине у уексуу ( пдељак ) и пдређује 
ппднаслпве , 

 схвауа издвпјени пдељак уексуа у целини и оихпвим 
биунимппјединпсуима, 

 издваја кљушне реши из уексуа, 

 пукрива разли шиуа знашеоа реши у уексуу и уумаши оихпве 
изражајне функције. 

 

 преппзнаје и именује коижевне ппјмпве –песма, псећаоа, суих, 
сурпфа , 

 преппзнаје драмскп делп , 

- преппзнаје ппјмпве  :  драмски јунак, драмска 
радоа,драмси сукпб, дијалпг, ппзпрница , глумац , 

- преппзнаје пдлике епске песме, басне и бајке , 

 шиуа лекуиру, 

 впди дневник п прпшиуаним коигама, 

 ппсећује библипуеку. 

 

Језик 

 

 Фпшаваое и схвауаое решенице кап пснпвне језишке кауегприје. 

 Преппзнаваое и разумеваое главних решенишних делпва 
(субјекау и предикау). 

Фшеник  уме да  ( биће у сауаоу да )  : 

 

 -разликује пбавещуајну, упиуну и узвиш ну рашеницу, 



165 
 

 Фпшаваое и преппзнаваое именица и глагпла. 

 Разликпваое пснпвних глагплских пблика за исказиваое 
садащоег, прпщлпг и будућег времена. 

 Псппспбљаваое ушеника за разликпваое ппуврдних и пдришних 
глагплских пблика. 

 Разликпваое рпда и брпја именица. 

 Схвауаое гласа, слпга. 

 Псппспбљаваое ушеника за упшаваое и разликпваое 
сампгласника и сугласника, кап и слпгпувпрнпг р. 

 Псппспбљаваое ушеника за сампсуалну ппделу реши на слпгпве 
приликпм изгпвпра. 

 Схвауаое знашаја и правилнп писаое скраћеница. 

 Схвауаое и преппзнаваое решеница пп знашеоу и пблику, кап и 
пбележја решеница у гпвпру (инупнација и пауза) и уексуу 
(великп ппшеунп слпвп и знаци инуерпункције : уашка, упиуник, 
узвишник). 

 Прпдубиуи знаоа ушеника п уппуреби великпг слпва у писаоу 
лишних имена и презимена, на ппшеуку решенице и писаоу 
једнпшланих гепграфских имена. 

 Псппспбљаваое за правилну уппуребу великпг слпва у писаоу 
вищешланих гепграфских имена, надимака уз лишнп име, имена 
живпуиоа и улица. 

 Фппзнаваое са пснпвним правилима расуављаоа реши на крају 
слпга. 

 Псппспбљаваое за правилнп писаое решце ли у упиуним 
решеницама и решце не уз глагпле у пдришним решеницама. 

Разликује ппуврдну и пдрешну решеницу, 

-преппзнаје главне делпве решенице ( субјекау и предикау ), 

-упшава пбележја решенице у гпвпру  ( инупнација , пауза  ) и у  уексуу  ( 
великп ппшеунп слпвп  и знаци инуерпункције  : уашка, упиуник , узвишник 
) 

 

-преппзнаје и разликује врсуе реши : именице и глагпле ,  

-разликује рпд и брпј  именица, 

-разликује пснпвне глагплске пблике за исказиваое садащоег ,  прпщлпг 
и будућег времена , 

-разликује ппуврдне и пдрешне глагплске пблике. 

 

-преппзнеје и разликује глас и слпг, сампгласнике и сугласнике, 

-уме да  ппдели реши на слпгпве ( једнпсуавнији слушајеви ) 

 

-уппурбљава великп слпвп у писоу лишних  имена и презимена , 
надимака  уз лишнп име , имена живпуиоа , вищешланих гепграфских 
имена  и улица, 

-правилнп расаува реши на крају реда ,  

-правилнп пищу адресу  , 

- правилнп пищу решцу ли  у упиуним решеницама  и реши не уз глагпле у 
пдришним решеницама, 

-кприсуи уашку, упиуник , узвишник, 
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 Правилнп писаое адресе. 

 Фсвајаое щуампаних и писаних слпва лауинице. 

 Ппдсуицаое ушеника за графишки правилнп и есуеуски ваљанп 
писаое ппјединих слпва, реши и решеница нпвим писмпм. 

 Фсаврщаваое шиуаоа и писаоа крпз разлишиуе вежбе. 

 Схвауаое и правилна уппуреба синпнима и хпмпнима. 

 Бпгаћеое акуивнпг решника ушеника. 

 

-кприсуи две уашке и запеуу у набрајаоу, 

-правилнп пище скраћенице за мере, 

-ппзнаје лауинишнп писмп , уј. Шиуа и пище лауиницпм.   

 

Језишка култура 

 

 Псппспбљаваое ушеника за исуицаое биунпг у препришаваоу, 
пписиваоу и пришаоу. 

 Ппдсуицаое на упшаваое редпследа дпгађаја и целина у приши, 
даваое наслпва целинама, увпђеое у сувараое заједнишкпг 
плана. 

 Псппспбљаваое за писаое решеница и краћих сасуава п 
дпживљенпм или прпшиуанпм. 

 Псппспбљаваое ушеника за казиваое уексупва напамеу. 

 Ппдсуицаое на правилнп служеое решникпм и 
енциклппедијама за децу. 

 Ппдсуицаое на загпнеуаое и пдгпнеуаое, сасуављаое и 
рещаваое ребуса и укрщуених реши. 

 Псппспбљаваое за правилан изгпвпр реши, исказа, краћих 
решеница и ппслпвица. 

 Псппспбљаваое за сценскп приказиваое драмскпг уексуа. 

 Негпваое кулууре слущаоа сагпвпрника. 

Фшеник   ће  биуу  у суаоу да   : 

 слпбпднп и пп заједнишкпм плану препришава садржину краћих 
уексупва ,филмпва , ппзприщних предсуава , радијских и 
уелевизијских емисија за децу, 

 приша п дпгађајима и дпживљајима –индивидуалнп и пп 
заједнишкпм плану, 

 пписује предмеуе на пснпву неппсреднпг ппсмаураоа или пп 
раније ууврђенпм плану , 

 правилнп изгпвара реши ,исказе, краће решенице и ппслпвице, 

 преписијуе решенице и краће пдлпмкеуексупва усаврщавајући 
уехнику  и брзину писаоа, 

 шиукп и уреднп пище 

 пище пп дикуауу и ауупдикуауу, 

 разликује пснпвнп и пренпснп знашеое реши 
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 Псппспбљаваое за писаое разгледница и краћих писама. 

 Схвауаое и правилна уппуреба синпнима и хпмпнима. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

УЕМЕ ФПНД ЦИЉЕВИ ЗАДАЦИ НА НИВПФ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШУИНА 

1. Щкпла 

2. Ја и мпји другпви 

3. Ппрпдица и блискп пкружеое 

4. Празници 

5. Мпј дпм 

6. Исхрана 

7. Пдећа  

8. Пкружеое 

9. Псуалп 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

Циљ насуаве суранпг језика на млађем 
щкплскпм узрасуу јесуе да псппспби 
ушеника да на суранпм језику 
кпмуницира на пснпвнпм нивпу у 
усменпм и писанпм (пд урећег разреда) 
пблику п уемама из оегпвпг 
неппсреднпг пкружеоа. Ф исуп време, 
насуава сураних језика уреба да:  
- ппдсуакне ппуребу за ушеоем сураних 
језика; 
- ппдсуакне развијаое свесуи п 
сппсувенпм напредпваоу ради јашаоа 
мпуивације за ушеое језика; 
- плакща разумеваое других и 
разлишиуих кулуура и урадиција; 
- суимулище мащуу, креауивнпсу и 
радпзналпсу; 
- ппдсуише уппуребу суранпг језика у 
лишне сврхе и из задпвпљсува. 

Разумеваое гпвпра 
Фшеник уреба да: 
- преппзнаје гласпве (ппсебнп пне кпјих нема у мауероем језику) у гпвпрнпм 

ланцу, акценау, риуам и инупнацију; 
- разуме вербални садржај уз ппмпћ пблика невербалне кпмуникације; 
- разуме гпвпр насуавника, крауке дијалпге, прише и песме п ппзнауим уемама, 

кпје шује уживп, или са аудип-визуелних записа; 
- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на крауке усмене ппруке у вези са 

лишним искусувпм и са акуивнпсуима на шасу (ппзив на игру, заппвесу, 
упуусувп иуд.); 

Усменп изражаваое 
Фшеник уреба да: 
- разгпвеунп изгпвара гласпве, наушене реши и изразе, ппщуује риуам и 

инупнацију; 
- даје пснпвне инфпрмације п себи и свпм пкружеоу, сампсуалнп и уз 

насуавникпву ппмпћ; 
- пписује крауким и једнпсуавним језишким сурукуурама себе и друге у 

ппзнауим сиууацијама; 
- репрпдукује, сам или у групи, крауке рециуације и брпјалице и пева ппзнауе 

песмице. 
Интеракција 
Фшеник уреба да: 
- реагује вербалнп и невербалнп на упуусува и ппсуављена пиуаоа п ппзнауим 

уемама; 
- ппсуавља једнпсуавна пиуаоа; 
- изражава дппадаое и недппадаое; 
- ушесувује у кпмуникацији (у пару, у групи, иуд.) 
- преппзнаје кад нещуп не разуме, ппсуавља пиуаоа и уражи разјащоеоа. 
Знаоа п језику 
Фшеник уреба да: 
- преппзнаје щуа је нпвп наушип; 
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- схвауа знашај ппзнаваоа језика, мауероег и суранпг у међуљудскпј 
кпмуникацији. 
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ЦИЉ 

Циљ насуаве суранпг језика на млађем щкплскпм узрасуу је да псппспби ушеника да на суранпм језику 
кпмуницира на пснпвнпм нивпу у усменпм и писанпм (пд урећег разреда) пблику п уемама из оегпвпг 
неппсреднпг пкружеоа. Ф исуп време, насуава сураних језика уреба да: 

- ппдсуакне ппуребу за ушеоем сураних језика; 
- ппдсуакне развијаое свесуи п сппсувенпм напредпваоу рада јашаоа мпуивације за ушеое језика; 
- плакща разумеваое других и разлишиуих кулуура и урадиција; 
- суимулище мащуу, креауивнпсу и радпзналпсу; 
- ппдсуише уппуребу суранпг језика у лишне сврхе и из задпвпљсува. 
 

Ппщти стандарди 

Крпз насуаву сураних језика ушеник бпгауи себе уппзнајући другпг, суише свесу п знашају сппсувенпг 
језика и кулууре у кпнуакуу са другим језицима и кулуурама. Фшеник развија радпзналпсу, исураживашки 
дух и пувпренпсу према кпмуникацији са гпвпрницима других језика. 

Ппсебни стандарди 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник разуме и реагује на краћи усмени уексу у вези са ппзнауим уемама. 

Усменп изражаваое 

Фшеник усменп изражава садржаје у вези са ппзнауим уемама сампсуалнп или уз ппмпћ насуавника. 

Интеракција 

Фшеник псуварује кпмуникацију и са сагпвпрницима размеоује крауке инфпрмације у вези са ппзнауим 
уемама. 

Знаоа п језику
1
 

Преппзнаје пснпвне принципе грамауишке и спциплингвисуишке кпмпеуенције упшавајући знашај лишнпг 
залагаоа у прпцесу ушеоа суранпг језика. 

___________ 
1
 Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпсу ушеника да језишке 

сурукууре правилнп уппуреби у даупј кпмуникауивнпј сиууацији. 

Задаци на нивпу језишких вещтина 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник уреба да: 

- преппзнаје гласпве (ппсебнп пне кпјих нема у мауероем језику) у гпвпрнпм ланцу, акценау, риуам и 
инупнацију; 

- разуме вербални садржај уз ппмпћ пблика невербалне кпмуникације; 
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- разуме гпвпр насуавника, крауке дијалпге, прише и песме п ппзнауим уемама, кпје шује уживп, или са 
аудип-визуелних записа; 

- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на крауке усмене ппруке у вези са лишним искусувпм и са 
акуивнпсуима на шасу (ппзив на игру, заппвесу, упуусувп иуд.). 

Усменп изражаваое 

Фшеник уреба да: 

- разгпвеунп изгпвара гласпве, наушене реши и изразе, ппщуује риуам и инупнацију; 
- даје пснпвне инфпрмације п себи и свпм пкружеоу, сампсуалнп и уз насуавникпву ппмпћ; 
- пписује крауким и једнпсуавнпм језишким сурукуурама себе и друге у ппзнауим сиууацијама; 
- репрпдукује, сам или у групи, крауке рециуације и брпјалице и пева ппзнауе песмице. 
 
Интеракција 

Фшеник уреба да: 

- реагује вербалнп и невербалнп на упуусува и ппсуављена пиуаоа; 
- ппсуавља једнпсуавна пиуаоа; 
- изражава дппадаое и недппадаое; 
- ушесувује у кпмуникацији (у пару, у групи, иуд.); 
- преппзнаје кад нещуп не разуме, ппсуавља пиуаоа и уражи разјащоеоа. 
 
Знаоа п језику

2
 

- преппзнаје щуа је нпвп наушип; 

- схвауа знашај ппзнаваоа језика, мауероег и суранпг у међуљудскпј кпмуникацији. 

__________ 
2
 Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпсу ушеника да језишке 

сурукууре правилнп уппуреби у даупј кпмуникауивнпј сиууацији. 

САДРЖАЈИ ПРГРАМА 

Шкпла: 

- Щкплски прпсупр и акуивнпсуи 

Ја и мпји другпви: 

- нпви другпви и пспбе 

- нпве игре (у складу са гпдищоим дпбима) 

Ппрпдица и блискп пкружеое: 

- щира ппрпдица, суседи и пријауељи 

Празници: 

- Фскрс и други важни празници 
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Мпј дпм: 

- прпсуприје и делпви намещуаја 

Исхрана: 

- ужина 

- избпр хране и пића 

- впће и ппврће пп гпдищоим дпбима 

- навике у исхрани у земљи/ама шији се језик уши 

Пдећа: 

- пдевни предмеуи пп гпдищоим дпбима 

Пкружеое: 

- месуп и улица где суанујем 

- важне усуанпве у пкружеоу (бипскпп, щкпла, ппзприщуе, ппщуа, музеј). 

Псталп: 

- гпдищоа дпба, месеци, дани у недељи и делпви дана 

Кпмуникауивне функције 

  

1. Предсуављаое себе и других 
Ја сам... Зпвем се... Какп се зпвещ?... Какп се пн/пна зпве? 
Пн/пна је... Тп је... 

2. Ппздрављаое 
Здравп.... Ћап... 
Дпбрп јутрп/Дпбар дан/Дпбрп веше Дпвиѐеоа/Лаку нпё 

3. Шесуиуаое Шеститам.... Све најбпље.... 

4. Мплба за услугу Мплим Вас/те.... Мпгу ли.... 

5. Извиоеое Извини/Извините... хпёу... 

6. Изрази захвалнпсуи Хвала (лепп) 

7. Ппзиваое на игру, прихвауаое, пдбијаое 
Хајде... Дпѐи... 
Важи. Хпёу. Неёу. Не хвала... 

8. Изражаваое дппадаоа и недппадаоа 
Вплим/ Не вплим. 
Дпбрп је/ лепп/ супер 
Грпзнп је. 

9. Исказиваое прпсупрних и велишина Идем у....Дплазим из.... 
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Левп/ Деснп/ Гпре/ Дпле/ Пвде/ Тамп 

10. Исказиваое сппспбнпсуи, вещуина и 
несппспбнпсуи 

Мпгу.... Знам.... 
Не знам/ мпгу... 

  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Кпмуникауивна насуава смаура језик средсувпм кпмуникације. Примена пвпг присуупа у насуави сураних 
језика заснива се на насупјаоима да се дпследнп спрпвпде и примеоују следећи суавпви: 

- циљни језик уппуребљава се у ушипници у дпбрп псмищљеним кпнуексуима пд инуереса за ушенике; 

- гпвпр насуавника прилагпђен је узрасуу и знаоима ушеника; 

- ушеници у ппшеуку већинпм слущају и реагују а уек ппупм ппшиоу и да гпвпре; 

- језишка грађа је кумулауивна и надпвезује се на већ пбрађену; 

- биунп је знашеое језишке ппруке, а не грамауишка прецизнпсу исказа; 

- знаоа ушеника мере се јаснп пдређеним релативним криуеријумима уашнпсуи и зауп узпр није 
извпрни гпвпрник; 

- са циљем да унапреди квалиуеу и квануиуеу језишкпг мауеријала, насуава се заснива и на спцијалнпј 
инуеракцији (рад у ушипници спрпвпди се пууем групнпг или индивидуалнпг рещаваоа прпблема, 
ппурагпм за инфпрмацијама и маое или вище слпженим задацима са јаснп пдређеним кпнуексупм, 
ппсуупкпм и циљем). 

 

Кпмуникауивнп-инуеракуивни присууп у насуави сураних језика укљушује и следеће: 

- усвајаое језишкпг садржаја крпз циљанп и псмищљенп ушесувпваое у друщувенпм шину; 

- ппимаое насуавнпг прпграма кап динамишне, заједнишки припремљене и прилагпђене лисуе задауака 
и акуивнпсуи; 

- насуавник је уу да пмпгући присууп и прихвауаое нпвих идеја; 

- ушеници се уреуирају кап пдгпвпрни, креауивни, акуивни ушесници у друщувенпм шину; 

- учбеници ппсуају извпри акуивнпсуи; 

- ушипница ппсуаје прпсупр кпји је мпгуће прилагпђавауи ппуребама насуаве из дана у дан; 

- рад на прпјекуу кап задауку кпји псуварује кпрелацију са другим предмеуима и ппдсуише ушенике на 
суудипзни и исураживашки рад. 

 

Уехнике (активнпсти) 

- Слущаое и реагпваое на кпманде насуавника или са аудип записа (углавнпм физишке акуивнпсуи: 
усуани, седи, хпдај, скпши, играј, али и акуивнпсуи у вези са радпм у ушипници: цруај, сеци, бпји, 
пувпри/заувпри свеску, иуд.); 

- Рад у парпвима, малим и великим групама (мини-дијалпзи, игра пп улпгама иуд.); 
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- Мануалне акуивнпсуи (сецкаое, бпјеое, прављеое предмеуа пд глинампла или сланпг уесуа; израда 
ппсуера за ушипницу или рпдиуеље и сл.); 

- Вежбе слущаоа (према упуусувима насуавника или са ураке ппвезауи ппјмпве у вежбанки, дпдауи 
делпве слике кпји недпсуају, и сл.); 

- Игре; 

- Певаое у групи; 

- Класираое и уппређиваое (пп кплишини, пблику, бпји, гпдищоим дпбима, вплим/не вплим, 
кпмпарације...); 

- Ппгађаое предмеуа или лица; 

- Рещаваое "уекућих прпблема" у разреду, уј. дпгпвпри и мини-прпјекуи; 

- Игра пп улпгама (симулација); 

- Цруаое пп дикуауу; 

- "Превпђеое" исказа у гесу и гесуа у исказ; 

- Ппвезиваое звушнпг мауеријала са илусурацијпм; 

- Заједнишкп прављеое илусурпваних мауеријала (албум фпупграфија пдељеоа, план недељних 
акуивнпсуи). 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ЕНГЛЕСКПГ ЈЕЗИКА Ф ДРФГПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. Щкпла  
 
2. Ја и мпји другпви 
 
3. Ппрпдица и блискп 
пкружеое 

 
4. Празници 
 
5. Мпј дпм 
 
6. Исхрана 

 
7. Пдећа  
 
8. Пкружеое 
 

9. Псуалп 

Циљ насуаве суранпг језика на млађем щкплскпм 

узрасуу је да псппспби ушеника да на суранпм језику 

кпмуницира на пснпвнпм нивпу у усменпм и 

писанпм (пд урећег разреда) пблику п уемама из 

оегпвпг пкружеоа. Ф исуп време, насуава сураних 

језика уреба да: 

- ппдсуакне ппуребу за ушеоем суранпг 

језика; 

- ппдсуакне развијаое свесуи п сппсувенпм 

напредпваоу ради јашаоа мпуивације за 

ушеое језика; 

- плакща разумеваое других и разлишиуих  

кулуура и урадиција; 

- суимулище мащуу, креауивнпсу и 

радпзналпсу; 

- ппдсуише уппуребу суранпг језика у лишне 
сврхе и из задпвпљсува. 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник уреба да: 

- преппзнаје гласпве (ппсебнп пне кпјих нема у мауероем језику) у гпвпрнпм ланцу, акценау, 

риуам и  инупнацију; 

- разуме вербални садржај уз ппмпћ пблика невербалне кпмуникације; 

- разуме гпвпр насуавника, крауке дијалпге, прише и песме п ппзнауим уемама, кпје шује уживп 

или са аудип-визуелних записа; 

- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на крауке усмене ппруке у вези са лишним искусувпм 

и са акуивнпсуима на шасу (ппзив на игру,заппвесу, упуусувп, иуд.). 

 

Усменп изражаваое 

Фшеник уреба да: 

- разгпвеунп изгпвара гласпве, наушене реши и изразе, ппщуује риуам и инупнацију; 

- даје пснпвне инфпрмације п себи и свпм пкружеоу, сампсуалнп и уз насуавникпву ппмпћ; 

- пписује крауким и једнпсуавним језишким сурукуурама себе и друге у ппзнауим сиууацијама; 

- репрпдукује, сам или у групи, крауке рециуације и брпјалице и пева ппзнауе песмице. 
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Интеракција 

Фшеник уреба да: 

- реагује вербалнп и невербалнп на упуусува и ппсуављена пиуаоа; 

- ппсуавља једнпсуавна пиуаоа; 

- изражава дппадаое и недппадаое; 

- ушесувује у кпмуникацији (у пару, у групи,иуд.); 

- преппзнаје кад нещуп не разуме, ппсуавља пиуаоа и уражи разјащоеоа. 

Знаоа п језику 

Фшеник уреба да: 

- преппзнаје щуа је нпвп наушип; 

- схвауа знашај ппзнаваоа језика, мауероег и суранпг у међуљудскпј кпмуникацији. 
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МАУЕМАУИКА 

 

Циљ и задаци 

Садржаји 
прпграма 

 

Фпнд 

Време 
реал. 

наст. метпде 
активнпст 
ушеника 

наст. средства 
праћеое и 
вреднпваое 

 
Циљ наставе математике у пснпвнпј щкпли јесте: да ушеници усвпје 
елеменуарна мауемауишка знаоа кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и 
зависнпсуи у живпуу и друщуву; да псппспби ушенике за примену усвпјених 
мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврснихзадауака из живпуне праксе, за 
успещнп насуављаое мауемауишкпг пбразпваоа иза самппбразпваое; кап ии 
да дппринпсе развијаоу менуалних сппспбнпсуи, фпрмираоеу наушнпг ппгледа 
на свеу и свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника. 
Задаци наставе математике јесу: 
-да ушеници суишу знаоа неппхпдна за разумеваое квануиуауивних и 
прпсупрних пднпса и закпниупсуи у разним ппјавама у прирпди, друщуву и 
свакпдневнпм живпуу; 

-да ушеници суишу пснпвну мауемауижку кулууру ппуребну за пукриваое улге и 
примене мауемауике у разлишиуим ппдрушјима шпвекпве делаунпсуи 
(мауемауишкп мпделпваое), за успещнп насуављаое пбразпваоа и 
укљушиваое у рад; 

-да развијају уш. сппспбнпсу ппсмаураоа, ппажаоа и лпгишкпг, криуишкпг, 
суваралашкпг и апсуракунпг мищљеоа; 

-да развијају кулуурне, радне,еуишке, есуеуске навике ушеника; 

-да уш. усвпје пснпвне шинипце п скуппвима, релацијама и прсликаваоима; 

-да уш. савладају пснпвне пперације с прирпдним, целим, раципналним и реал 
бр. 

-да псппспби уш. за прецизнпсу у мереоу, цруаоу и гепмеур. кпнсурукцијама 

-да изгра|ују ппзиуивне пспбине ушеникпве лишнпсуи, кап щуп су; 
исуинпљубивпсу, уппрнпсу, сисуемауишнпсу, уреднпсу, уашнпсу, пдгпвпрнпсу, 
смисап за сампсуални рад; 

-да инуерпреуацијпм мауемауишких садржаја и уппзнаваоем пснпвних 

 

I  Прирпдни 
брпјеви дп 100 

 

 

 

II Гепмеуријска 
уела и фигуре 

 

 

 

 

 

III Мереое  и 
мере 
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IX- VI 

 

 

 

 

 

-инуеграуивнп 
ушеое 

 пракуишнп 
смисапнп 
ушеое 

 амбијенуалнп 

 дивергенунп 
ушеое 

 инуеракуивнп 
(кпперауивнп
) ушеое 

 смисленп 
рецепуерскп 
ушеое 

 ушеое пууем 
пукрића и 
рещаваое 
прпблема 

 амбијенуалнп 
ушеое 

 игра 

 

 ппсмаураое 

 упшаваое 

 именпваое 

 преппзнаваое 

 кпмуницираое 

 репрпдукција 

 мемприсаое 

 ппвезиваое 

 разликпваое 

 груписаое 

 писаое 

 шиуаое 

 цруаое 

 израда мпдела 

 брпјаое 

 

- апликације 

- слике 

- предмеуи из 
пкружеоа 

- мпдели 

- прибпр за 
цруаое 

- мауеријал за 
цруаое и 
пбликпваое 

- дидакуишке 
игре 

- играшке 

- друщувене 
игре 

- припремљени 
задаци 

- насуавни лису 

- уxбеници 

Кпнуинуиранп 

- дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 

 

 

-Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
-испиуиваое 
-уесупви 
-прпдукуи 
ушенишких 
акуивнпсуи 
-белещке  
-разгпвпри 
-задпвпљсува  
ушеника 
- креауивнпсу 
и ангажпваое 
у 
акуивнпсуима 
- праћеое 
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мауемауишких меупда дппринесе фпрмираоу правилнпг ппгледа на свеу и 
свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника; 

-да ушеници суишу навику и пбушавају се у кприщћеоу разнпврсних извпра 
знаоа.   

Пперативни задаци: Фшеници треба да: 

-савладају сабираое и пдузимаое дп 100; 

-схвауе мнпжеое кап сабираое једнаких сабирака, уппзнају и кприсуе уермине 
и знак мнпжеоа; 

-уппзнају пперацију дељеоа, кприсуе уермине и знак дељеоа; 

-уппзнају (на примерима) кпмууауивнпсу и аспцијауивнпсу рашунских пперација 
(без уппуребе пвих назива); 

-упшавају свпјсува нуле кап сабирка, шжинипца ии деженика, а јединице кап 
шинипца и делипца; 
-савладају уаблицу мнпжеоа једнпцифрених брпјева и пдгпварајуће слушајеве 
дељеоа (дп ауупмауизма); 

-умеју да прпширају и запищу ппмпћу слпва збир, разлику, прпизвпд и 
кплишник, кап и да знају да пдреде вреднпсу израза са две пперације; 

-уппзнају уппуребу слпва кап пзнаку за неппзнауи брпј (пднпснп, кап замену за 
неки брпј) у најједнпсуавнијим примерима сабираоа и пдузимаоа; 

-умеју да рещавају уексууалне задауке с једнпм и две рашунске пперације, кап и 
једнашине с једнпм пперацијпм (на пснпву веза изме|у кпмппненауа 
пперације); 

-схвауе ппјам пплпвине; 

-упшавају и суишу пдре|ену спремнпсу у цруаоу праве и дужи кап и разних 
кривих и излпмљених линија; 

-упшавају и цруају правпугапник и квадрау на квадраунпј мрежи; 

-уппзнају и примеоују мере за дужину (м,дм,цм) и време (шас, минуу, дан, 
седмица,месец). 

 меупда 
писмених и 
графишких 
радпва  

 демпнсурау. 

 илусурауивна 

 сре|иваое пп 
редпследу 

 сабираое 

 пдузимаое 

 рашунаое 
напамеу 

 пукриваое 
релација 

 рещаваое 
прпблема 

 примена знака 

 анализа 

 синуеза 

 сампсуалнп 
сасуављаое 
задауака 
 

- збирке 

- аудипвизуелна 
средсува 
(дп,грф,видеп, 
кф) 

- пбјекуи у 
прирпди 

щкплскпг  и 
дпмаћег рада 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе математике у пснпвнпј щкпли јесуе: да ушеници усвпје елеменуарна мауемауишка знаоа 
кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и зависнпсуи у живпуу и друщуву; да псппспби ушенике за примену 
усвпјених мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака из живпуне праксе, за успещнп 
насуављаое мауемауишкпг пбразпваоа и за самппбразпваое; кап и да дппринпсе развијаоу менуалних 
сппспбнпсуи, фпрмираоу наушнпг ппгледа на свеу и свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника. 

Задаци наставе математике јесу: 

- да ушеници суишу знаоа неппхпдна за разумеваое квануиуауивних и прпсупрних пднпса и закпниупсуи 
у разним ппјавама у прирпди, друщуву и свакпдневнпм живпуу; 

- да ушеници суишу пснпвну мауемауишку кулууру ппуребну за пукриваое улпге и примене мауемауике у 
разлишиуим ппдрушјима шпвекпве делаунпсуи (мауемауишкп мпделпваое), за успещнп насуављаое 
пбразпваоа и укљушиваое у рад; 

- да развија ушеникпву сппспбнпсу ппсмаураоа, ппажаоа и лпгишкпг, криуишкпг, суваралашкпг и 
апсуракунпг мищљеоа; 

- да развија кулуурне, радне, еуишке и есуеуске навике ушеника, кап и мауемауишку радпзналпсу у 
ппсмаураоу и изушаваоу прирпдних ппјава; 

- да ушеници суишу сппспбнпсу изражаваоа мауемауишким језикпм, јаснпсу и прецизнпсу изражаваоа у 
писменпм и усменпм пблику; 

- да ушеници усвпје пснпвне шиоенице п скуппвима, релацијама и пресликаваоима; 

- да ушеници савладају пснпвне пперације с прирпдним, целим, раципналним и реалним брпјевима, кап 
и пснпвне закпне уих пперација; 

- да ушеници уппзнају најважније равне и прпсупрне гепмеуријске фигуре и оихпве узајамне пднпсе; 

- да псппспби ушенике за прецизнпсу у мереоу, цруаоу и гепмеуријским кпнсурукцијама; 

- да ушеницима пмпгући разумеваое пдгпварајућих садржаја прирпдних наука и дппринесе раднпм и 
пплиуехнишкпм васпиуаоу и пбразпваоу; 

- да изграђује ппзиуивне пспбине ушеникпве лишнпсуи, кап щуп су: исуинпљубивпсу, уппрнпсу, 
сисуемауишнпсу, уреднпсу, уашнпсу, пдгпвпрнпсу, смисап за сампсуални рад; 

- да инуерпреуацијпм мауемауишких садржаја и уппзнаваоем пснпвних мауемауишких меупда дппринесе 
фпрмираоу правилнпг ппгледа на свеу и свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника; 

- да ушеници суишу навику и пбушавају се у кприщћеоу разнпврсних извпра знаоа. 

Други разред 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

 савладају сабираое и пдузимаое дп 100; 
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 схвауе мнпжеое кап сабираое једнаких сабирака, уппзнају и кприсуе уермине и знак мнпжеоа; 

 уппзнају пперацију дељеоа, кприсуе уермине и знак дељеоа; 

 уппзнају (на примерима) кпмууауивнпсу и аспцијауивнпсу рашунских пперација (без уппуребе пвих 
назива); 

 упшавају свпјсува нуле кап сабирка, шинипца и дељеника, а јединице кап шинипца и делипца; 

 савладају уаблицу мнпжеоа једнпцифрених брпјева и пдгпварајуће слушајеве дељеоа (дп 
ауупмауизма); 

 савладају мнпжеое и дељеое у пквиру 100, уппзнају функцију заграде и редпслед извпђеоа 
рашунских пперација; 

 умеју да прпшиуају и запищу ппмпћу слпва збир, разлику, прпизвпд и кплишник, кап и да знају да 
пдреде вреднпсу израза са две пперације; 

 уппзнају уппуребу слпва кап пзнаку за неппзнауи брпј (пднпснп, кап замену за неки брпј) у 
најједнпсуавнијим примерима сабираоа и пдузимаоа; 

 умеју да рещавају уексууалне задауке с једнпм и две рашунске пперације, кап и једнашине с једнпм 
пперацијпм (на пснпву веза између кпмппненауа пперације); 

 схвауе ппјам пплпвине; 

 упшавају и суишу пдређену спреунпсу у цруаоу праве и дужи кап и разних кривих и излпмљених 
линија; 

 упшавају и цруају правпугапник и квадрау на квадраунпј мрежи; 

 уппзнају и примеоују мере за дужину (м, дм, цм) и време (шас, минуу, дан, седмица, месец). 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Прирпдни брпјеви дп 100 

Сабираое и пдузимаое прирпдних брпјева дп 100 (с прелазпм прекп десеуице). Кпмууауивнпсу и 
аспцијауивнпсу сабираоа. 

Мнпжеое и дељеое прирпдних брпјева; знаци за мнпжеое и дељеое (. , :); реши: шинипци, прпизвпд, 
дељеник, делилац, кплишник. Нула и јединица кап шинипци; нула кап дељеник. Кпмууауивнпсу и 
аспцијауивнпсу мнпжеоа. 

Изрази (две пперације); заграде, редпслед рашунских пперација. 

Слпвп кап замена за неки брпј. 

Пдређиваое неппзнаупг брпја у једнакпсуима уипа: x + 5 = 9; 7 x = 35; x : 5 = 3; 12 : x = 4. 

Ппјам пплпвине. 

Рещаваое једнпсуавнијих задауака (највище две пперације). 

Гепметријски пблици 

Предмеуи пблика лппуе, ваљка, квадра и кпцке. Фппређиваое предмеуа пп пблику, щирини, висини и 
дебљини. 

Дуж, пплуправа и права. Цруаое разних кривих и излпмљених линија. Пувпрена и заувпрена излпмљена 
линија. Фпшаваое и цруаое правпугапника и квадрауа на квадраунпј мрежи. 

Мереое и мере 

Мереое дужи ппмпћу меура, децимеура и ценуимеура. Мере за време: шас, минуу, дан, седмица - 
недеља, месец.  
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Пднпс између јединица уппзнауих мера. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Збпг лакщег планираоа насуаве даје се пријенуаципни предлпг шаспва пп уемама пп мпделу (укупнп 
шаспва за уему; шаспва за пбраду, шаспва за ппнављаое и увежбаваое) 

Други разред 

Прирпдни брпјеви дп 100 (145; 55 + 90)  

Гепмеуријска уела и фигуре (25; 8 + 17)  

Мереое и мере (10; 3 + 7) 

Главна пдлика прпграма мауемауике за млађе разреде јесуе щуп су акценупвани ппажајни ппјмпви, кпји 
се суварају крпз дпбрп планирану акуивнпсу. 

Скуппви. - Елеменуарни скуппвни ппјмпви у И разреду схвауају се кап дидакуишки мауеријал (а не кап 
лпгишкп-ппјмпвна пснпва) за насуаву п брпјевима. Фпрмираое пвих ппјмпва заснива се на игри и 
пракуишнпј акуивнпсуи ушеника (прекп кпнкреуних примера). 

Издвајаоем група пбјекауа, кпји се ппсмаурају кап сампсуалне целине, плански се сисуемауизује 
дидакуишки мауеријал. Да би именпваое пваквих разнпврсних целина и оихпвих пбјекауа билп 
једнппбразније и да би се уиме ппдсуицала апсуракција, предвиђа се акуивна уппуреба реши скуп и 
елеменау, без ппкущаја да се идеја скупа ушини експлициунпм. При издвајаоу скуппва впди се рашуна п 
упме да је на неки деуеуу дпсуупан нашин јасан кљуш пп кпјем је изврщенп издвајаое и уаме у оегпвпј 
свесуи ппупунп пдређена реализација припаднпсуи. 

Дијаграмске слике уреба кприсуиуи и у предсуављаоу линија. На ппдесан визуелан нашин или крпз 
пригпдан језик уреба исуицауи свпјсува релације, захуевајући при упме да их ушеници и сами упшавају, 
исправнп предсуављају и у упм смислу са оима акуивнп раде. При упме је излищнп преранп 
инсисуираое на уерминима кпји изражавају свпјсува релација, кап и на пдређиваоу ппјмпва пууем 
дефиниција. 

Брпјеви. - Прпграм мауемауике у разреднпј насуави предвиђа да ушеници ппсуупнп уппзнају брпјеве 
прирпднпг низа и брпј нулу какп би на крају IV разреда у ппупунпсуи савладали сисуем прирпдних 
брпјева и оегпва свпјсува. 

Издвајаоем, пп прирпди елеменауа и оихпвпм расппреду, разлишиуих кплекција пбјекауа врщи се 
пребрпјаваое (пслпоенп на сппспбнпсу деуеуа да механишки ређа имена брпјева фиксираним редпм) и 
записиваое брпјева цифрама (дп 10). Уиме се уши "ариумеуишка азбука" и исуише независнпсу брпја пд 
прирпде елеменауа кпји се брпје и оихпвпг расппреда. 

При брпјаоу ушеници уппзнају идеју пресликаваоа; узасуппнп брпјаое навпди их на пукриваое 
закпниупсуи фпрмираоа низа прирпдних брпјева. Већ приликпм изушаваоа брпјева прве десеуице 
пукрива се какп се фпрмира сваки брпј. 

Пперације с брпјевима, у духу пвпг прпграма, уреба схвауиуи пп следећем плану: издвајауи ппгпдне 
прирпдне и дидакуишки припремљене сиууације кпје дају знашеое пперацијама и брпјевима уз 
исуицаое непрпменљивпсуи резулуауа. 

Ф вези са ппшеуним блпкпвима брпјева (I и II разред) уреба имауи у виду некпликп меупдплпщких и 
меупдишких наппмена. На упм нивпу брпјеви се везују за реалне групе пбјекауа за кпје се везују и реши 
из прирпднпг језика (суадп, јауп, гпмила иуд.), а паралелнп се асимилује знашеое универзалније реши 
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"скуп" и релацијскпг пднпса "шлан скупа". Излагаое уе уеме разбија се на дидакуишке блпкпве. Брпјеви у 
пквиру блпка дп 10 пищу се једнпм цифрпм (псим 10). Уу су знашајне вежбе руке за правилнп писаое уих 
симбпла. Пвде се увпде и псмищљавају пперације сабираоа и пдузимаоа, кап и релацијски знакпви =, 
>, <. Из педагпщких разлпга у ппшеуку се преппрушује блпк брпјева дп 5, кпји се збирпвима са 
кпмппненуама дп 5 и вреднпсуима прекп 5 щири на брпјеве 6 дп 10. Вреднпсу збирпва у упм најмаоем 
блпку пдмах се види, па је акценау на вежбама правилнпг записиваоа израза и релација кпје се уу 
јављају. Блпк брпјева дп 20 је прирпдна целина заувпрена за збирпве једнпцифрених брпјева. Акценау 
се суавља на меупду прелаза прекп 10 при сабираоу и пдузимаоу, а циљ је сппнуанп запамћиваое 
уаблица сабираоа и пдузимаоа. 

Блпк брпјева дп 100 фпрмира се кап збирпви десеуица и јединица. Ппсле пбраде пперација сабираоа и 
пдузимаоа, увпде се пперације мнпжеоа и дељеоа. Пвај блпк је уакпђе прирпдна целина заувпрена за 
мнпжеое једнпцифрених брпјева. Закпни размене шинилаца, мнпжеоа збира и разлике брпјем, 
ууемељују се и кприсуе за изградоу уаблице мнпжеоа с циљем оенпг сппнуанпг запамћиваоа. 

Прпграм предвиђа првп уппзнаваое свпјсуава пперација, а зауим, на упј пснпви, пбјащоаваое нашина 
рашунаоа. Уиме се ппвећава ефикаснпсу насуаве и ушеницима знаунп плакщава усвајаое уаблица 
сабираоа и мнпжеоа, кап и фпрмираое других рашунских умеоа. Исуп уакп, благпвременп изушаваое 
свпјсуава пперација и веза између оих ппдиже уепријски нивп целпг рада из мауемауике и ппупуније 
пукрива смисап пперације. Фсвајаое свакпг свпјсува пперације прплази крпз некпликп еуапа: припремна 
вежбаоа, пдгпварајуће пперације на пдабраним примерима, фпрмулисаое свпјсува, примена свпјсува у 
пдређиваоу вреднпсуи израза и нашину рашунаоа, запис свпјсува ппмпћу слпва. Ппсебнп је важнп да се 
ууврди какп прпмене кпмппненауа рашунских пперација ууишу на резулуау; кап и да се укаже на знашај 
пвих шиоеница у пракуишнпм рашунаоу. Уакп, на пример, није дпвпљнп да ушеници самп знају да 
прпизвпд двају брпјева не меоа вреднпсу акп се један пд оих ппмнпжи неким брпјем, а други ппдели 
уам исуим брпјем, већ уп уреба да умеју и да примене на кпнкреуним примерима. 

Ф I и II разреду пперације се врще усменп, уз записиваое пдгпварајућих израза и једнакпсуи. 

При изушаваоу пперација уреба предвидеуи дпвпљан брпј вежбаоа шијим ће пбављаоем ушеници 
изграђивауи сигурнпсу и спреунпсу усменпг и писменпг рашунаоа. Међууим, сама уа уехника није 
дпвпљна. Уек разумеваоем щуа кпја рашунска пперација предсуавља у кпнкреуним задацима, пднпснп 
свеснп пдлушиваое а не нагађаое када кпју пперацију уреба примениуи, преувара уу уехнику у суварнп а 
не фпрмалнп знаое. 

Брпјевне изразе уреба пбрађивауи уппредп са увежбаваоем рашунских пперација. Уреба инсисуирауи на 
упме да ушеници уексууалнп записане задауке приказују брпјевним изразима и да решима исказују 
брпјевне изразе, пднпснп да их шиуају. Пваквим нашинпм пбрађиваоа брпјевних израза ушеници се 
сигурнп сналазе у редпследу рашунских пперација и лакп схвауају знашај заграда у задацима. 

Ппшеци фпрмираоа математишкпг језика. - Мауемауишки језик шине пснпвни симбпли, изрази и 
фпрмуле. Уп је језик уашан, јасан и исупвременп прецизан. 

Слпвп у свпјсуву мауемауишкпг знака ппјављује се већ у II разреду. Оиме се замеоују разни симбпли за 
записиваое неппзнаупг брпја (уашка, цруица, квадрауић), на пример при рещаваоу задауака пблика: 
"Акп замищљенпм брпју дпдамп 5, пнда дпбијемп 9. Кпји је брпј замищљен." (Превпд гласи: x + 5 = 9). 

Кпд ушеника се ппсуупнп изграђује предсуава п прпменљивпј, при шему слпвп насуупа у свпјсуву симбпла 
прпменљиве. Фшеници најпре пдређују вреднпсуи најпрпсуијих израза (пблика: а + 3, б - 4, а + б, а - б) за 
разлишиуе брпјевне вреднпсуи слпва кпја у оима фигурищу. Касније ппсуепенп уппзнају слпженије 
изразе. 

Прпграм предвиђа да се једнашине, кап специјалне фпрмуле, рещавају паралелнп са врщеоем 
пдгпварајућих рашунских пперација. Рещаваое једнашина у II разреду заснива се на ппзнаваоу 
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рашунских пперација и оихпве међуспбне ппвезанпсуи. При рещаваоу једнашина с неппзнауим 
елеменупм мнпжеоа и дељеоа уреба узимауи самп примере с целпбрпјним рещеоима. 

Једнашине пружају велике мпгућнпсуи за јпщ ппупуније сагледаваое свпјсуава рашунских пперација и 
функципналне зависнпсуи резулуауа пперације пд оених кпмппненауа. 

Када пдређени брпј задпвпљава (не задпвпљава) дауу једнашину, пнда уп ушеници уреба да исказују и 
записују решима "уашнп" ("неуашнп") или на неки други, краћи нашин. 

Присуунпсу алгебарске прппедевуике у прпграму разредне насуаве пмпгућују да се дубље и на вищем 
нивпу изушавају предвиђени мауемауишки садржаји. Другим решима, кприсуећи се елеменуима 
мауемауишкпг језика, ушеници усвајају знаоа с већим суепенпм уппщуенпсуи. 

Идеја функције. - Идеја функције прпжима све прпграмске садржаје, ппшевщи пд фпрмираоа ппјма 
брпја и пперације. Највећи знашај на пвпм плану придаје се пукриваоу идеје пресликаваоа (нпр. свакпј 
дужи, при пдређенпј јединици мереоа, пдгпвара један пдређени брпј иуд.). Изграђиваоу ппјма 
пресликаваоа ппмаже увпђеое уаблица и дијаграма. Уаблице уреба кприсуиуи ппшев с I разредпм. На 
пример, у виду уаблице прегледнп се мпже записауи рещеое задаука: "Ф двема кууијама налази се 
укупнп 8 плпвака. Кпликп плпвака мпже биуи у једнпј, а кпликп у другпј кууији?" При упме ушеници 
упшавају све пднпсе (у првпј кууији брпј плпвака ппвећава се за 1, у другпј се смаоује за 1, а укупан брпј 
плпвака у пбе кууије се не меоа). 

Ф прпцесу сисуемаускпг рада с уаблицама ушеници пвладавају самим нашинпм кприщћеоа уаблица за 
ууврђиваое пдгпварајућих зависнпсуи између ппдауака (велишина) щуп је, самп пп себи, ппсебнп важнп. 

Пукриваоу идеје функције дппринпсе и разнпврсна вежбаоа с брпјевним низпвима. На пример, мпже 
се дауи задауак: "Прпдужиуи низ 10, 15, 20... Кпји ће брпј биуи у низу на псмпм (пеунаесупм) месуу? Да 
ли је у даупм низу брпј 45 (или 44)? На кпјем ће месуу у даупм низу биуи брпј 55 (или 70)?" 

Уекстуални задаци. - Уексууални задаци кприсуе се кап садржаји разних вежбаоа, при шему ушеници у 
разним живпуним сиууацијама упшавају пдгпварајуће мауемауишке релације, и пбраунп-мауемауишке 
апсуракције примеоују у пдгпварајућим живпуним пднпсима: пни предсуављају средсувп ппвезиваоа 
насуаве мауемауике са живпупм. Ф прпцесу рещаваоа задауака ушеници изграђују пракуишна умеоа и 
навике кпје су им неппхпдне у живпуу и уппзнају нащу друщувену суварнпсу. Сам прпцес рещаваоа 
уексууалних задауака на најбпљи нашин дппринпси мауемауишкпм и ппщуем развиуку ушеника. Уреба 
насупјауи да се у прпцесу рещаваоа ппупунп искприсуе све мпгућнпсуи кпје ппсупје у задацима. 

При размаураоу сваке нпве пперације првп се увпде прпсуи задаци кпји су усмерени на пукриваое 
смисла уе пперације (задаци за пдређиваое збира, разлике, прпизвпда, кплишника), а зауим се увпде 
задаци при шијем се рещаваоу пукрива нпви смисап пперација (задаци ппвезани с ппјмпвима разлике и 
кплишника); на крају се размаурају прпсуи задаци кпји се пднпсе на пукриваое узајамних веза између 
дирекуних и пбрауних пперација (задаци за пдређиваое неппзнауе кпмппненуе). Слпжене задауке уреба 
рещавауи ппсуупнп, према оихпвпј кпмпликпванпсуи: првп задауке с две, па зауим с ури и, на крају, са 
вище пперација. 

При рещаваоу уексууалних задауака кприснп је већ у I разреду навикавауи ушенике да рещаваое 
записују у виду брпјевнпг израза, с уим щуп се изпсуавља именпваое ппдауака (уп даје мпгућнпсу да се 
према једнпм исупм изразу сасуављају задаци разлишиупг кпнкреунпг садржаја и да уакп ушеници 
увиђају да се разлишиуи задаци рещавају једнпм исупм пперацијпм). Ф II разреду рещавају се задаци са 
слпвним ппдацима, щуп јпщ вище ппмаже ушеницима да схвауе да се једнпм исупм пперацијпм мпгу 
рещиуи задаци с разлишиуим кпнкреуним садржајем. 

Фппуреба израза предвиђа се и при рещаваоу слпжених задауака. При рещаваоу задауака с преухпдним 
сасуављаоем израза пажоа се усредсређује на анализу услпва задауака и сасуављаое плана оегпвпг 
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рещеоа. Ф сурукуури израза приказује цеп упк рещеоа задауака: пперације кпје уреба пбавиуи, брпјеви 
над кпјима се пбављају пперације и редпслед кпјим се изврщавају уе пперације. 

Сасуављаое израза предсуавља дпбру припрему за сасуављаое најпрпсуијих једнашина према услпву 
задаука. Ф свакпј кпнкреунпј сиууацији задауке уреба рещавауи најраципналнијим нашинпм, уз уппуребу 
дијаграма, схема и других средсуава приказиваоа. Неппхпднп је уакпђе да ушеник преухпднп прпцеоује 
резулуау и да прпверава уашнпсу сампг резулуауа. Прпвери уреба ппсвећивауи велику пажоу; указауи 
ушеницима на оену неппхпднпсу, на разне нашине прпвераваоа и навикавауи их да сампсуалнп врще 
прпверу резулуауа. Ниједан задауак не уреба смаурауи заврщним дпк није изврщена прпвера. При 
рашунаоу, кпје се мпра пбављауи уашнп, уреба развијауи брзину, с уим да пна никада не иде на щуеуу 
уашнпсуи кпја је ипак главна. 

Гепметријски садржаји. - Пснпвна инуенција прпграма у пбласуи гепмеурије сасупји се у упме щуп се 
инсисуира и на гепмеурији пблика, кап и на гепмеурији мереоа (мереое дужи, ппврщи, уела). 
Изушаваое гепмеуријскпг градива ппвезује се с другим садржајима ппшеуне насуаве мауемауике. 
Кприсуе се гепмеуријске фигуре у прпцесу фпрмираоа ппјма брпја и пперација с брпјевима; и пбраунп, 
кприсуе се брпјеви за изушаваое свпјсува гепмеуријских фигура. На пример: кпмууауивнп свпјсувп 
мнпжеоа приказује се на правпугапнику кпји је расуављен на једнаке квадрауе, задаци п креуаоу 
илусурују се на дужима иуд. 

Фшеници најпре прппедевуишки уппзнају пблике гепмеуријских уела, щуп им је присуупашније пд 
пснпвних гепмеуријских ппјмпва. Зауим уппзнају разлишиуе најпрпсуије гепмеуријске фигуре: линије, 
уашку и дуж, а уек пнда дпбијају прве предсуаве п правпугапнику и квадрауу, углу, урпуглу, кругу, правпј 
и равни, квадру, кпцки и неким оихпвим свпјсувима. 

Кпнкреуизујући решенп, а у вези са прве ури уеме у I разреду, ваља имауи у види некпликп биуних 
каракуерисуика уих садржаја. Пплпжаји су релацијски ппјмпви, па реши кпје их пзнашавају уреба 
везивауи за пкружујућу реалнпсу или оенп сликпвнп предсуављаое. Гепмеуријски ппјмпви на пвпм 
нивпу су ппажајни. Уакп је пблик биунп свпјсувп реалнпг свеуа (укљушујући и дидакуишки мауеријал) и 
слика кпје их предсуављају. Реши линија везивауи за уела шија су прпсуираоа у правцу једне димензије 
(жице, кпнппци иуд.), фигура - у две димензије (мпдели пд папира, плпше иуд.), а уелп - у ури димензије. 

Ппшеуна насуава гепмеурије мпра биуи експерименуална, уј. најпрпсуије гепмеуријске фигуре и нека 
оихпва свпјсува уппзнају се пракуишним радпм, прекп разнпврсних мпдела фигура у упку ппсмаураоа, 
цруаоа, резаоа, пресавијаоа, мереоа, прпцеоиваоа, уппређиваоа, ппклапаоа иуд. При упме ушеници 
упшавају најбиунија и најппщуија свпјсува пдређених фигура кпја не зависе пд времена, мауеријала, бпје, 
уежине и др. Уакп ушеници суишу елеменуарне гепмеуријске предсуаве, апсурахујући небиуна кпнкреуна 
свпјсува мауеријалних сувари. 

Иакп пснпву насуаве гепмеурије у млађим разредима шине прганизпванп ппсмаураое и експеримену, 
ипак је неппхпднп да се ушеници навикавају, у складу са узрасупм, не самп да ппсмаурају и 
експерименуищу већ да и све вище расуђиваоем пукривају гепмеуријске шиоенице. 

Сисуемауски рад на развијаоу елеменуарних прпсупрних предсуава кпд ушеника у разреднпј насуави 
уреба да сувпри дпбру пснпву за щире и дубље изушаваое гепмеуријских фигура и оихпвих свпјсуава у 
суаријим разредима пснпвне щкпле. 

Мереое и мере. - За уппзнаваое меуарскпг сисуема мера уреба кприсуиуи пшигледна средсува и давауи 
ушеницима да мере предмеуе из пкплине (у ушипници, щкплскпм двприщуу, кпд куће иуд.). Исуп уакп, 
неппхпднп је и да се ушеници вежбају да прпцеоују пдпка (нпр. раздаљину између два предмеуа, масу и 
сл.), па да пп заврщенпм уаквпм мереоу ууврђују израшунаваоем кплику су грещку ушинили. 

Преувараое јединица у маое и веће јединице уреба ппказивауи и увежбавауи на примерима, али у 
задацима не уреба преуеривауи с великим брпјем разних јединица. Благпвременим увпђеоем 
меуарскпг сисуема мера пупада ппуреба да се вищеимени брпјеви издвајају у ппсебан пдељак, пднпснп 
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рашунске пперације са вищеименим брпјевима уреба извпдиуи уппредп с рашунаоем с прирпдним 
брпјевима на уај нашин щуп ће се вищеимени брпјеви преуварауи у једнпимене брпјеве најнижих 
јединица. 

Ппсебну пажоу уреба пбрауиуи дпмаћим задацима. 

Дпмаћи задаци се планирају навпђеоем уиппва задауака, при шему се впди рашуна п пбразпвнп-
васпиуним задацима пдгпварајућег градива (уеме) и мпгућнпсуима ушеника. Ф "припремама" 
(кпнспекуима) за шаспве кпнкреунп се навпде сви задаци предвиђени за дпмаћи рад. 

При сасуављаоу, пднпснп припремаоу задауака за дпмаћи рад уреба имауи у виду индивидуалне 
сппспбнпсуи ушеника (пбавезни задаци, факулуауивни задаци). 

Дпмаћи задаци имају за циљ не самп ууврђиваое и ппнављаое пређенпг градива на шасу, већ и даље 
усаврщаваое мауемауишких знаоа, умеоа и навика ушеника; супга, псим задауака сасвим аналпгних 
пнима кпји су рещавани на шасу, уреба задавауи и друге пбавезне задауке (какп би ушеници кприсуили 
коигу, исппљили свпју иницијауиву и друге сппспбнпсуи, мпбилисали свпје знаое). Наиме, месуп и 
улпга дпмаћих задауака прпизлазе из шиоенице щуп су пни сасуавни деп насуаве, пднпснп ушеоа и 
ппгпдна фпрма за акуивираое ушеника, псппспбљаваое за сампсуалан рад и ушврщћиваое знаоа. С упг 
суанпвищуа их уреба давауи, сурукуурирауи, прпверавауи и вреднпвауи. Дпмаћи задаци прпверавају се 
на разлишиуе нашине (кпје уреба варирауи): усменим испиуиваоем ппјединих ушеника (израда ппјединих 
задауака из дпмаћег рада), пууем краћег кпнурплнпг рада, планскпм кпменуарисанпм прпверпм (уз 
ангажпваое ушеника и ппвезиваоем с ппнављаоем пређенпг градива) а, пре свега, неппсредним брзим 
фрагменуарним увидпм у свеске ушеника (фрпнуалнп) при пбиласку пдељеоа у ппшеуку шаса или 
деуаљним прегледпм (ван шаса) извеснпг брпја, пп некпм плану, прикупљених свезака (уз 
кпменуарисаое упшених грещака при враћаоу свезака и исправљаое грещака пд суране ушеника). 
Дпмаће задауке уреба на пдређени нашин вреднпвауи - ппсреднп узимауи у пбзир при фпрмираоу 
пцене ушеника из мауемауике (цениуи редпвиупсу рада, правилнпсу рещеоа свих или већине задауака, 
квалиуеу рещеоа, уреднпсу). 

Пснпвни захуеви у ппгледу мауемауишких знаоа и умеоа ушеника 

Циљ и ппщуи задаци насуаве мауемауике кпнкреуизпвани су пперауивним задацима за сваки разред. 
Пплазећи пд оих и прпграмских садржаја мауемауике у пснпвнпј щкпли. Кап пснпвни захуеви ууврђују 
се следећа знаоа (шиоенице, дефиниције, правила, дпкази) и умеоа (мауемауишкп-лпгишка, раднп-
уехнишка) кпјима ушеници уреба да владају на крају свакпг ппјединпг разреда у пснпвнпј щкпли и уп на 
нивпу преппзнаваоа репрпдукције (пбавезнп), разумеваоа (већим делпм) или применпм (изузеунп), 
щуп је ппсебнп наглащенп у свакпм кпнкреунпм слушају. 

Други разред 

Знати: 

- уаблицу мнпжеоа једнпцифрених брпјева и пдгпварајуће слушајеве дељеоа; 

- јединице: децимеуар, ценуимеуар, шас, минуу, дан, седмица, месец; 

- пснпвна свпјсува рашунских пперација. 

 

Фмети: 

- кприсуиуи уаблицу мнпжеоа једнпцифрених брпјева (дп ауупмауизма); 

- врщиуи шеуири пснпвне рашунске пперације у пквиру прве супуине; 

- врщиуи прпверу пбављене рашунске пперације; 
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- израшунауи вреднпсу брпјевнпг израза са две пперације; 

- рещавауи једнашине (наведене у прпграму) на пснпву зависнпсуи између резулуауа и кпмппненауа 
пперације; 

- рещавауи једнпсуавније задауке са 1-2 пперације; 

- мериуи дуж у ценуимеурима, децимеурима и меурима; 

- цруауи излпмљену линију, правпугапник и квадрау на квадраунпј мрежи; 

- пдредиуи пплпвину даупг брпја; 

- кприсуиуи учбеник. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ МАУЕМАУИКЕ Ф ДРФГПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Прирпдни брпјеви дп 100    

 

Да ушеници фпрмирају ппјмпве брпјева дп 100; 

прпщирују знаоа п сабираоу и пдузимаоу у 

пквиру прве супуине; 

фпрмирају ппјмпве рашунских пперација-

мнпжеое и дељеое; 

да псппспбе ушенике за примену усвпјених 

мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврсних 

задауака из живпуне праксе; 

развијају менуалне сппспбнпсуи; 

фпрмирају наушни ппглед на свеу; 

ппдсуише свесурани развиуак лишнпсуи ушеника.           

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да:  

-Фсвпје ппјмпве јединица  и десеуица, цифре за писаое брпјева , пднпснп 

ппјмпве једнпцифренпг и двпцифренпг брпја, кап и ппјам цифарске , пднпснп 

месне   вреднпсуи цифре ; 

-упши пднпс: веће, маое, једнакп, усвпји знакпве кпјима се предсуављају, ; зауим 

предсуавља брпјеве на брпјевпј правпј ; 

-заврщнп усвпји пперације сабираоа и пдузимаоа вищесуруких десеуица дп 

нивпа ауупмауизације ; 

-савлада ппјмпве сабираоа и пдузимаоа , називе кпмппненауа  и уехнике 

пперација двпцифрених и једнпцифрених брпјева  без прелаза; 

-усвпји уехнике пперација  сабираоа и пдузимаоа  двпцифрених   брпјева   и 

десеуица дп нивпа ауупмауизације ; 

-разуме и савлада уехнике пперација  двпцифрених и једнпцифрених брпјева  са 

прелазпм ; 

-усвпји ппјмпве замене и здруживаое сабирака уз кприщћеое заграда ; 

-примеоују кпмууауивнпсу и аспцијауивнпсу у ресаваоу задауака без уппуребе 

уермина   

-Науши да се збир меоа ( ппвећава , смаоује ) када се на пдгпварајући машин  
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прпмени један сабирак; 

-науши да се  збир не меоа акп се један сабирак ппвећа , а други смаои та исуи 

брпј ; 

-науши да се разлика  меоа акп се прпмени једна пд кпмппненауа ( смаои , 

ппвећа, ) ; исуп , да се разлика меоа акп се пбе кпмппненуе ппвећају пднпснп  

смаои за исуи брпј ; 

 

 -упши свпјсува нуле кап сабирка и умаоипца ; 

-уме да прпшиуа и запище ппмпћу слпва збир , разлику , кап и да зна да  пдреди  

вреднпсу    израза са две пперације ; 

-рещава једнпсуавне уексууалне задауке кпји нпсе инфпрмације п реалним 

сиууацијама ; 

-развија лпгишкп , суваралашкп  и апсуракунп  мищљеое ; 

-развије сппспбнпсу изражаваоа мауемауишкпг језика; 

-на примерима и кприщћеоем графишких изражајних средсуава науши рещаваое 

једнашина са сабираоем и пдузимаоем  када су неппзнауи : јеад сабирак , 

умаоеник или умаоилац; 

 

 

-пукрива у прирпднпм пкружеоу и сликпвиуп предсуавља схеме на кпје се 

реагује мнпжеоем и дељеоем ; 

-урајнп мемприще уаблицу мнпжеоа, пднпснп дељеоа; 
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-акуивнп исказује везе између  мнпжеоа и дељеоа , знауи пснпвна правила  

ариумеуике  везана за  пперације  мнпжеоа и дељеоа  ( замене месуа шинилаца , 

здруживаоа шинилаца , мнпжеое  збира ) ; 

-зна улпгу 0 и 1 у прпизвпду и кплишнику ; 

-разуме и разликује знашеое реши : за упликп већи ( маои ), 

-кприсуи слпва кап пзнаке за скривени брпј  и рещава најједнпсуавније 

једнакпсуи у кпјима фигурище  неппзнауи брпј ; 

-схвауи ппјам пплпвине , шеувруине  и десеуине неке целине и кприсуи адеквауне 

пзнаке  ( разлпмке ); 

 

Гепметријски пблици       

 

Да ууврђују и пукривају свпјсува гепмеуријских 

фигура;суишу спреунпсу у цруаоу фигура;суишу 

сппспбнпсу цруаоа и кпнсуруисаоа;науше да 

цруају правпугапник и квадрау на квадраунпј 

мрежи;да уппзнају линије,дуж,пплуправу и 

праву.        

 

  Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: :      

  -упше пбјекуе у неприрпднпм пкружеоу и пне кпји мпгу да ппслуже кап мпдел 

дужи и графишки их предсуављауи ; 

-уппређује предмеуе пп пблику, щирини , висини , дебоини ; 

-знају ппредмеуе пблика лппуе, ваљка, квадра  и кпцке ; 

-цруа дужи и ппреди их пп дужини ( не исуишући мере , већ пренпспм једне дужи 

у пплпжај друге; 

-види излпмљену линију кап пбјекау  (деп пп деп ),сасуављен пд дужи ; 

-упши и графишки предсуави дужи, пплуправе и праве; 

-схвауи пплуправе и праве кап грепмеуријске пбјекуе кпји се непгранишени 

прпсуиру ; 
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-да цруа правпугапник и квадрау на квадраунпј мрежи ; 

-да правилнп кприсуи леоир ,урпугапник и щесуар; 

 

Мереое и мере    Да   уппзнају и примеоују мере за дужину 

(м,дм,цм) и време (шас, минуу, дан, 

седмица,месец). 

 

Да суекну предсуаву п велицини; 

Да  јединице  и мере  примене у пракси.          

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да:  

 

-Акуивнп кприсуи јединице за дужину : цм, дм, м,   преуварајући исказане мере 

прекп маоих јединица брпјевима кпји не прелазе 100. 

-знају и разумеју пднпс јединица уппзнауих мера ;     

-мере дужину ппмпћу меура , децимеура, ценуимеура ; 

-зна да кприсуи нпвац    у реалним сиууацијама; 

-  знају и правилнп кприсуи јединице за време: минуу, шас,дан,месец,гпдина ; 

-зна да кприсуи мерне инсуруменуе (шаспвник , меуар ) 

-врщи мереое у пракси; 

-исправнп записује исхпде мереоа ;                         
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СВЕУ ПКП НАС 

Циљ и задаци Садржаји 
прпграма 

Фпн
д 

Време 
ре. 

наст. метпде активнпст уш. наст. средства праћеое и вр. 

Циљ и задаци 
 Пснпвна сврха изушаваоа инуегрисанпг насуавнпг предмеуа 
Свет пкп нас је да усвајаоем знаоа, умеоа и вещуина деца 
развијају, свпје сазнајне, физишке, спцијалне и креауивне 
сппспбнпсуи, а исупвременп сппзнају и граде суавпве и 
вреднпсуи средине у кпјпј пдрасуају кап и щире друщувене 
заједнице. Пукриваоем свеуа кпд деце се развијају сазнајне 
сппспбнпсуи, фпрмирају се пснпвни ппјмпви и ппсуепенп се 
граде пснпве за сисуем ппјмпва из пбласуи прирпде, 
друщтва и културе. Исупвременп суишу се знаоа, умеоа и 
вещуине кпје им пмпгућавају даље ушеое. Акуивним 
уппзнаваоем прирпдних и друщувених ппјава и прпцеса 
ппдсуише се прирпдна радпзналпсу деце. Најбпљи резулуауи 
ппсуижу се укпликп деца сампсуалнп исуражују и искусувенп 
дплазе дп сазнаоа-сппзнају свеу пкп себе. 
Сисуемауизпваоем, дппуоаваоем и ресурукууираоем 
искусувених знаоа ушеника и оихпвим дпвп|еоем у везу са 
наушним сазнаоима, дешја знаоа се надпгра|ују, 
прпверавају и примеоују. Крпз инуеракуивне спцијалне 
акуивнпсуи пни уппзнају себе исппљавају свпју 
индивидуалнпсу, уважавајући разлишиупсуи права других, 
уше се какп уреба живеуи заједнп. Фсвајаоем елеменуарних 
фпрми функципналне писменпсуи пмпгућују се суицаое и 
размена инфпрмација, кпмуницираое у разлишиуим 
живпуним сиууацијама и суварају се мпгућнпсуи за даље 
ушеое. Примена наушнпг ппдсуише даљи развпј деуеуа, 
дппринпси сувараоу пдгпвпрнпг пднпса ушеника према себи 
и свеуу кпји га пкружује и пмпгућује му успещну инуеграцију 
и савремене упкпве живпуа. 
Ппщти циљ инуегрисанпг насуавнпг предмеуа Свет пкп нас 
јесуе да деца уппзнају себе, свпје пкружеое и развију 
сппспбнпсуи за пдгпвпран живпу у оему. 
Псуали циљеви и задаци пвпг насуавнпг предмеуа су; 
-развијаое пснпвних ппјмпва п неппсреднпм прирпднпм и 
друщувенпм пкружеоу и ппвезиваое уих ппјмпва; 

 
I Жива и 
нежива 
прирпда 
 
 1.жива 
прирпда 
 
 2.нежива 
прирпда 
 
 3.веза 
живе и 
неживе 
прирпде 
 
 
II Где 
шпвек 
живи  
 
 
III Људска 
делаунпсу 
 
 
IV Креуаое 
у прпсупру 
и времену 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI-VI 
 
 
 
 

-паруиципауивне 
-рещаваое 
прпблем 
сиууација 
-кппперауивне 
-инуеракуивне 
-амбијенуалнп 
ушеое 
-игра 
-ушеое пууем 
пукрића 
-демпнсурауивнп 
  -илусурауивна 
-експерименуалн. 
-исураживашка 
.дивергенунп(сува
ралашкп)ушеое 

-ппсмаураое 
-пписиваое 
-прпцеоиваое 
-груписаое 
-
класификпвао
е 
-праћеое 
-бележеое 
-пракуикпваое 
-исураживаое 
-сакупљаое 
(прављеое 
збирке,албума
. . . ) 
-сувараое 
-играое 
-
преппзнаваље 
-сарађиваое 
-креираое 
-цруаое 
-
манипулисаое 
-исураживаое 
-експеримену 

- Слике 
- Сликпвнице 
- апликације 
- фланелпграф 
- касеуе и 
уxбеници 
- прибпр  
за цруаое, 
бпјеое, резаое 
- аудип визуелна 
средсува 
(дп,кф,гф,видеп, 
ув) 
- мпдели 
- лисуићи са 
задацима 
- играшке 
- друщувене игре 
- пбјекуи у 
припди 
- предмеуи у 
пкружеоу 
-експеримену- 
мауеријал 

Кпнуинуиранп 
-недељнп 
-месешнп 
-урпмесешнп 
-пплугпдищое 
-гпдищое 
 
- Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
- уесупви 
- прпдукуи 
ушенишких 
акуивнпсуи 
- белещке  
- разгпвпри 
- задпвпљс- 
   ува  ушеника 
- креауивнпсу 
и ангажпва- 
ое у акуив- 
нпсуима 
- праћеое 
щкплскпг и 
дпмаћег рада 
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-развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних свпјсуава 
пбјекауа, ппјава и прпцеса у пкружеоу и упшаваоу оихпве 
ппвезанпсуи 
-развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг мищљеоа; 
-развијаое радпзналпсуи, инуереспваоа и сппспбнпсуи за 
акуивнп уппзнаваое пкружеоа; 
-псппспбљаваое за сампсуалнп ушеое и прпналажеое 
инфпрмација; 
-суицаое елеменуарне наушне писменпсуи и сувараое 
пснпве за даље ушеое; 
-развијаое екплпщке свесуи. 
Циљеви и задаци: 
-фпрмираое елеменуарних наушних ппјмпва из прирпд. и 
друщ. наука; 
-пвладаваое ппшеуним уехникама сазмајнпг прпцеса и 
ппшеуним меупдама и уехника ушеоа; 
-ппдсуицаое дешијих инуереспваоа, пиуаоа, идеја и 
пдгпвпра у вези са ппјавама, прпцесима и сиууацијама у 
пкружеоу у складу са оихпвим кпгниуивнпг-развпјним 
сппспбнпсуима; 
-ппдсуицаое и и развијаое исураживашких акуивнпсуи деце; 
-ппдсуицаое упшаваоа узрпшнп-ппследишних веза, ппјава и 
прпцеса, на пснпву разлишиуих парамеуара; 
-пписиваое и симулираое неких ппјава и мпделпваое 
једнпсуавних пбјекауа у свпм пкружеоу; 
-слпбпднп исказиваое свпјих запажаоа и предви|аоа и 
сампсуалнп рещаваое једнпсуавних прпблем-сиууација; 
-развијаое разлишиуих спцијалних вещуина и прихвауаое 
пснпвних људских вреднпсуи за криуеријум ппнащаоа 
према другима; 
-развијаое пдгпвпрнпг пднпса према пкружеоу кап 
инуереспваоа и спремнпсуи за оегпвп ушеое. 

 



193 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ насуавнпг предмеуа свеу пкп нас јесуе да ушеници уппзнају себе, свпје пкружеое и развију 
сппспбнпсуи за пдгпвпран живпу у оему.  

Задаци насуавнпг предмеуа свет пкп нас су:  

- развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних свпјсуава пбјекауа, ппјава и прпцеса у пкружеоу и 
упшаваое оихпве ппвезанпсуи;  

- развијаое пснпвних ппјмпва п неппсреднпм прирпднпм и друщувенпм пкружеоу и ппвезиваое уих 
ппјмпва;  

- развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг мищљеоа;  

- пшуваое прирпдне дешје радпзналпсуи за ппјаве у пкружеоу и ппдсуицаое инуереспваоа и 
сппспбнпсуи за уппзнаваое ппјава крпз акуивне исураживашке делаунпсуи;  

- псппспбљаваое за сампсуалнп ушеое и прпналажеое инфпрмација;  

- инуегрисаое искусувених и наушних сазнаоа у сисуем ппјмпва из пбласуи прирпде и друщува;  

- суицаое елеменуарне наушне писменпсуи и сувараое пснпва за даље ушеое;  

- усвајаое цивилизацијских уекпвина и уппзнаваое мпгућнпсуи оихпвпг шуваоа и раципналнпг 
кприщћеоа и дпграђиваоа;  

- развијаое свесуи п ппуреби и мпгућнпсуима лишнпг ушещћа и дппринпса у защуиуи живпуне средине и 
пдрживпм развпју.  

Други разред 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое) 

Задаци  

- развијаое уехника сазнајнпг прпцеса: ппсмаураое, упшаваое, уппређиваое, класификпваое, 
именпваое;  

- фпрмираое елеменуарних наушних ппјмпва из прирпдних и друщувених наука;  

- ппдсуицаое дешијих инуереспваоа, пиуаоа, идеја и пдгпвпра у вези са ппјавама, прпцесима и 
сиууацијама у пкружеоу у складу са оихпвим кпгниуивнп-развпјним сппспбнпсуима;  

- ппдсуицаое и развијаое исураживашких акуивнпсуи деце;  

- ппдсуицаое упшаваоа узрпшнп-ппследишних веза, ппјава и прпцеса, на пснпву разлишиуих парамеуара;  

- пписиваое и симулираое неких ппјава и мпделпваое једнпсуавних пбјекауа у свпм пкружеоу;  

- слпбпднп исказиваое свпјих запажаоа и предвиђаоа и сампсуалнп рещаваое једнпсуавних прпблем-
сиууација;  

- развијаое разлишиуих спцијалних вещуина и прихвауаое пснпвних људских вреднпсуи за криуеријум 
ппнащаоа према другима;  

- развијаое пдгпвпрнпг пднпса према пкружеоу, инуереспваоа и спремнпсуи за оегпвп пшуваое.  
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРПДА (27 шаспва)  

Жива прирпда (12 шаспва)  

Заједнишке пспбине живих бића (дисаое, исхрана, расу, псуављаое ппупмсува). (4 шаса)  

Разнпврснпсу биљака у мпјпј пкплини. (2 шаса)  

Разнпврснпсу живпуиоа у мпјпј пкплини. (2 шаса)  

Разлике међу живим бићима у зависнпсуи пд средине у кпјпј живе. (1 шас)  

Фзајамна зависнпсу биљака, живпуиоа и шпвека. (2 шаса)  

Шпвек кап деп живе прирпде и оегпва улпга у пдрживпсуи прирпдне равнпуеже. (1 шас)  

Нежива прирпда (11 шаспва)  

Где све има впде (пблици ппјављиваоа и пснпвна свпјсува впде). (1 шас)  

Прпменљивпсу пблика и слпбпдна ппврщина впде, услпви упка. (2 шаса)  

Ваздух свуда пкп нас, ваздух - услпв живпуа. (1 шас)  

Какп преппзнауи ваздух (крпз сппсувенп креуаое и ппкреуаое уела). (2 шаса)  

Сунце - извпр свеулпсуи и упплпуе и услпв живпуа. (1 шас)  

Прпмене кпје насуају при загреваоу и хлађеоу впде и ваздуха (прпмена уемпераууре, испараваое и 
замрзаваое впде, насуајаое пблака, магла, падавине, веуар...). (3 шаса)  

Земљищуе - услпв за расу и развпј биљака. (1 шас)  

Веза живе и неживе прирпде (4 шаса)  

Без шега не мпгу жива бића - нераскидива веза живе и неживе прирпде. (1 шас)  

Прпмене у прирпди и акуивнпсуи људи у зависнпсуи пд гпдищоих дпба. (1 шас)  

Загађенпсу впде, ваздуха и земљищуа (нашини загађиваоа и оихпве ппследице) и мпгућнпсу защуиуе. (2 
шаса)  

 

ГДЕ ШПВЕК ЖИВИ (15 шаспва)  

Рељеф и ппврщинске впде у месуу и пкплини. (1 шас)  

Насеља (ппјам и врсуе насеља некад и сад). (2 шаса)  

Живимп у насељу (групе људи, улпге ппјединаца и група). (2 шаса)  

Правила ппнащаоа у групи (права и пдгпвпрнпсуи припадника групе, пбишаји, урадиција и празници 
некад и сад). (4 шаса)  

Сналажеое у насељу (улица, брпј, каракуерисуишни пбјекуи...). (2 шаса)  

Сапбраћај кап вид кпмуникације (знашај сапбраћаја у живпуу шпвека, врсуе сапбраћаја и сапбраћајна 
средсува, пснпвна правила безбеднпг ппнащаоа и кулуура ппнащаоа у сапбраћају...). (4 шаса)  
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ЉФДСКА ДЕЛАУНПСУ (18 шаспва)  

Шпвек сувара (услпви за живпу и рад, ппуребе људи, прпизвпди људскпг рада). (1 шас)  

Исуи мауеријал - разлишиуи прпизвпди, разлишиуи мауеријали за исуи прпизвпд. (1 шас)  

Разнпврснпсу мауеријала (дрвп, камен, меуал, суаклп, разне врсуе пласуике, гума, папир, карупн, 
пласуелин ...). (1 шас)  

Пснпвна свпјсува мауеријала (уврдпћа, еласуишнпсу, пласуишнпсу...) и оихпв знашај за људску делаунпсу. 
(2 шаса)  

Ппнащаое мауеријала ппд механишким ууицајима. (2 шаса)  

Фуицај упплпуе на уела (прпмена уемпераууре, щиреое и скупљаое, уппљеое и пшврщћаваое, 
сагпреваое ...). (3 шаса)  

Упплпуна прпвпдљивпсу мауеријала. (2 шаса)  

Мпгућнпсу наелекурисаваоа уела и пспбине кпје уада исппљавају. (2 шаса)  

Елекуришна прпвпдљивпсу мауеријала (прпвера ппмпћу сурујнпг кпла са бауеријпм и малпм сијалицпм). 
(2 шаса)  

Кпмбинпваое мауеријала и прављеое нпвих целина. (1 шас)  

Ппјам и знашај рециклаже. (1 шас)  

 

КРЕУАОЕ Ф ПРПСУПРФ И ВРЕМЕНФ (12 шаспва)  

Дан, пдређиваое дпба дана према пплпжају Сунца, урајаое дана. (1 шас)  

Креуаое у прпсупру и времену (прпмена пплпжаја у упку времена). (1 шас)  

Щуа све ууише на брзину креуаоа уела (пблик и велишина уела, мауеријал пд кпга је нашиоенп, ппдлпга, 
средина, јашина делпваоа). (4 шаса)  

Брзина креуаоа прганизама у зависнпсуи пд пблика уела и средине у кпјпј живе. (1 шас)  

Мереое времена (ппјам сауа и кприщћеое шаспвника). (2 шаса)  

Временске пдреднице: дан, седмица, месец, гпдина. (1 шас)  

Делпви гпдине - гпдищоа дпба (урајаое). (1 шас)  

Сналажеое на временскпј ленуи. (1 шас)  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Насуавни прпграми предмеуа свеу пкп нас надпвезују се на садржаје Припремнпг предщкплскпг 
прпграма у пквиру кпга су ушеници суекли нека сазнаоа п себи, прирпднпм и друщувенпм пкружеоу. 
Пунп псувареое прпграма, шији се циљ пднпси на суицаое знаоа, фпрмираое вещуина, усвајаое 
суавпва и вреднпсуи, ппдразумева кпрелацију са пбавезним и избпрним насуавним предмеуима и 
ваннасуавним акуивнпсуима.  
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Ф насуавнпм прпцесу пплази се пд несисуемауизпваних искусувених сазнаоа ушеника и иде се ка 
ппщуим, наушнп заснпваним, сисуемауизпваним знаоима из пбласуи прирпде, друщува и кулууре. При 
избпру прпграмске грађе примеоена је кпнцепција спиралних кругпва у циљу фпрмираоа 
елеменуарних наушних ппјмпва и ппсуављаое мреже за сисуем ппјмпва из пбласуи прирпде, друщува и 
кулууре, у складу са узрасним каракуерисуикама ушеника. Уп знаши да се исуа уемауика из разреда у 
разред прпщирује, прпдубљује и ппсмаура са разлишиуих аспекауа уз ппсуепенп увпђеое нпвих 
садржаја. Ппуребнп је пбезбедиуи инуегрисанпсу градива кпје се пбрађује, какп међу разлишиуим 
садржајима прпграма, уакп и са другим предмеуима и реалним живпупм. Сисуемауизпваоем, 
дппуоаваоем и ресурукууираоем искусувених сазнаоа ушеника и оихпвим дпвпђеоем у везу са 
наушним сазнаоима, знаоа се надпграђују, прпверавају и примеоују. Запажаое пснпвних свпјсуава 
пбјекауа, ппјава и прпцеса у пкружеоу и упшаваое оихпве ппвезанпсуи уреба да буду у пснпви свих 
акуивнпсуи у реализацији пвпг прпграма, щуп на пвпм узрасуу предсуавља пдлишан ппдсуицај за развпј 
сазнајних сппспбнпсуи и кпгниуивних прпцеса ушеника.  

Знаоа кпја се суишу у пквиру пвпг предмеуа уреба да буду у функцији пдгпвпрнпг пднпса према себи, 
другима и прирпди. За ушенике је важнп да месуп и улпгу шпвека у пкружеоу не ппсмаурају пп 
анурпппценуришнпм мпделу већ да развијају екпценуришни ппглед на свеу, јер је шпвек деп прирпде и у 
складу са опм уреба да се ппнаща. Са екплпгијпм су се ушеници сусрели у Припремнпм предщкплскпм 
прпграму али је у првпм циклусу ппуребнп уа сазнаоа прпщириуи и сувприуи предуслпве за разумеваое 
кпнцепуа пдрживпг развпја кпји је щири пд разумеваоа знашаја пшуваоа прирпде. Фшеници првпг 
разреда се пслаоају на кпнкреунп мищљеое и јпщ увек имају уещкпће да разумеју каузалне пднпсе и 
сагледају ппследице у будућнпсуи. Зауп је ппуребнп кпнуинуиранп кприсуиуи пшигледне примере кпји су 
дпвпљнп јасни и кпнкреуни какп би се ушеницима приближили сущуински принципи пдрживпг развпја. 
Фшенике уреба ппдсуицауи на ушещће у акуивнпсуима примереним узрасуу кап щуп су: негпваое биљака 
у щкпли и дпму; упшаваое негауивних и ппзиуивних ууицаја шпвека у неппсреднпј пкплини, упшаваое 
извпра загађиваоа впде, ваздуха и земљищуа у пкплини и ушещће у разним акцијама защуиуе; 
сакупљаое и раздвајаое пупада за рециклажу - папир, пласуика... Пунп разумеваое упг кпнцепуа је 
мпгуће уек на каснијем узрасуу ушеника али се пнп развија већ пд предщкплскпг узрасуа, кпнуинуиранп и 
не самп на нивпу знаоа већ на нивпу усвпјених вреднпсуи, суавпва и пре свега навика.  

При дефинисаоу прпграмских садржаја пвпг насуавнпг предмеуа ппщупван је завишајни принцип. 
Прпграм у првпм разреду пднпси се самп на неппсреднп пкружеое - Мпја пкплина, а у другпм разреду - 
Мпје месуп, насеље са пкплинпм. Садржај прпграма у првпм разреду пбухвауа уемауске целине Ја и 
други, Жива и нежива прирпда, Пријенуација у прпсупру и времену, Кулуура живљеоа, а у другпм: Жива 
и нежива прирпда, Где шпвек живи, Људска делаунпсу, Креуаое у прпсупру и времену. Свака пд оих је 
сурукууирана уакп да указује на аспеку са кпг уреба размаурауи наведене садржаје укљушујући елеменуе 
пдрживпг ппнащаоа (здравље, екплпгија, демпкрауишнпсу, уехнплпгија, кулуура...).  

Пвај насуавни предмеу предсуавља пснпву за изушаваое садржаја у пквиру насуавних предмеуа 
биплпгија, гепграфија, исуприја, физика и хемија. Акп се има у виду да ће се ушеници сусресуи са уим 
предмеуима уек за некпликп гпдина важнп је ппсуепенп градиуи мрежу ппјмпва и пбезбедиуи 
ппзиуиван урансфер знаоа. Предмеу не би уребалп ппуерећивауи преуеранпм факупграфијпм, већ се 
фпкусирауи на суицаое пснпвних знаоа кпја уреба да буду дпбрп инуегрисана какп не би псуала 
изплпвана и самим уим маое разумљива и јпщ маое применљива.  

Ф сурукуури прпграма уз садржаје наведен је и фпнд шаспва кпји је пријенуаципни впдиш за насуавнике. 
Оегпвп уважаваое, уз избпр адеквауних меупда и нашина рад, пмпгућује успещнп псувареое циљева и 
задауака прпграма. Наравнп, сваки насуавник у складу са кпнкреунпм сиууацијпм при изради 
пперауивних планпва мпже направиуи извесне измене у брпју шаспва впдећи рашуна п упме да се не 
нарущи целина насуавнпг прпграма и да свака уема дпбије адеквауан прпсупр.  

Ф пвпм предмеуу ушеое уреба да се пдвија крпз инуеракуивне спцијалне акуивнпсуи, исппљаваое 
индивидуалнпсуи уз ппщупваое разлишиупсуи, ууђих ппуреба и права. Ф зависнпсуи пд садржаја и циља 
кпји се жели псувариуи насуавник уреба да ппдсуакне ушенике на разлишиуе акуивнпсуи. Важнп је 
пдабрауи акуивнпсуи кпје ангажују какп ппједина шула уакп и вище шула паралелнп. Синхрпнизација 
шулних ууисака даје целпвиуу слику пбјекауа, прпцеса, ппјава и оихпву инуеграцију у кпмплексну слику 
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свеуа, а уважава разлишиупсуи у склпнпсуима деце при уппзнаваоу свеуа и прпцесу ушеоа. Дпбра 
инуеграција шулних ууисака је услпв за правилнп искусувенп сазнаое и пувпрен пуу за урансфпрмацију 
предсуава и ппажајнп-пракуишнпг мищљеоа у ппјмпвнп.  

Кад гпд је уп мпгуће, у прпцесу ушеоа уреба пмпгућиуи ушеницима избпр разлишиуих акуивнпсуи, схпднп 
оихпвим субјекуивним склпнпсуима, ради ппсуизаоа жељених циљева. Акуивнпсуи уреба псмислиуи 
уакп да (уз ппрез) деуе испрпбава свпје мпгућнпсуи. Неппхпднп је пружиуи му прилику да крпз 
акуивнпсуи ппкаже свпју псппспбљенпсу у пракуишнпј примени усвпјених знаоа. За изушаваое 
прирпдних ппјава врлп је знашајнп прпблемскп сурукуурираое садржаја кап ппдсуицај радпзналпсуи и 
инуелекууалне акуивнпсуи деце. Ф првпм и другпм разреду преднпсу имају исураживашке акуивнпсуи 
заснпване на шулнпм сазнаоу, суешене пракуикпваоем крпз експерименуе у псмищљенпј пбразпвнпј 
акуивнпсуи, кап и у свакпдневнпм живпуу и сппнуанпј игри. Ппжељне су акуивнпсуи кпје пмпгућују 
инуеракцију са физишкпм и спцијалнпм срединпм, јер дппринпсе сппзнаваоу свеуа пкп нас, уакп щуп се 
пукривају пднпси и уппзнају свпјсува и каракуерисуике предмеуа, бића, ппјава и прпцеса и суишу се 
спцијалне вещуине. Уакпђе, већина циљева и задауака пвпг предмеуа се ппсуиже крпз неппсредну 
исураживашку акуивнпсу деце и ненамеуљив ппдсуицај и ппдрщку насуавника.  

Знашајне акуивнпсуи ушеника у пквиру предмеуа свеу пкп нас јесу:  

- Ппсмаураое са усмеренпм и кпнценурисанпм пажопм ради јаснпг запажаоа и упшаваоа свеуа у 
пкружеоу (упшаваое видних каракуерисуика);  
- Пписиваое - вербалнп или ликпвнп изражаваое сппљащоих и унууращоих запажаоа;  
- Прпцеоиваое - сампсуалнп пдмераваое;  
- Груписаое - упшаваое слишнпсуи и разлишиупсуи ради класификпваоа;  
- Праћеое - кпнуинуиранп ппсмаураое ради запажаоа прпмена;  
- Бележеое - записиваое графишкп, симбплишкп, елекурпнскп бележеое ппажаоа;  
- Пракуикпваое - у насуави, свакпдневнпм живпуу и сппнуанпј игри и раду;  
- Експерименуисаое - намернп мпдификпване акуивнпсуи, пгледи кпје извпди сам ушеник;  
- Исураживаое - испиуиваое свпјсуава и пспбина, веза и узрпшнп-ппследишних пднпса;  
- Сакупљаое - прављеое кплекција, збирки, албума из прирпднпг и друщувенпг пкружеоа;  
- Сувараое - креауивна прпдукција;  
- Играое - дидакуишке, едукауивне и сппнуане игре;  
- Акуивнпсуи у пквиру мини-прпјекуа - псмищљаваое и реализација.  
 

Ппсуављени циљеви и задаци реализују се крпз насуавни прпцес у щкпли, пбпгаћен псуалим пблицима 
акуивнпсуи у пквиру щкплскпг прпграма. За ппуребе пвпг предмеуа ппсебнп су ппгпдни: прганизпване 
ппсеуе, щеуое, излеуи, насуава у прирпди, псмищљене екскурзије, псмищљени шаспви у прирпди, 
зимпваоа и леупваоа ушеника, кап и ушещће у пдгпварајућим акцијама у сарадои са лпкалнпм 
срединпм, рпдиуељима, друщувима за защуиуу живпуне средине, за защуиуу живпуиоа...  

Ппред кприщћеоа званишнп пдпбрених учбенишких кпмплеуа за први и други разред, у реализацији 
прпграма за предмеу Свеу пкп нас преппрушује се и кприщћеое щире лиуераууре и псуалих извпра 
инфпрмација: щуампаних, аудип-визуелних и елекурпнских медија.  

Праћеое и вреднпваое уреба пбављауи кпнуинуиранп, уважавајући инуереспваоа и акуивнпсуи 
ушеника у прпцесу ушеоа, а у складу са индивидуалним развпјним сппспбнпсуима. При прпцесу праћеоа 
псувариваоа ппсуављених циљева и задауака, кап и ппсуизаоу ппсуављених суандарда, ппжељнп је щуп 
маое кприсуиуи класишне писмене прпвере знаоа - кпнурплне и писмене вежбе. Ппред мпуиваципнпг 
знашаја, пцена би уребалп да предсуавља и пдраз квалиуеуа испуоенпсуи ппсуављених суандарда 
(знаоа, умеоа, суавпва и вреднпсуи) у пквиру предмеуа.  
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ПРЕДМЕУА СВЕУ ПКП НАС Ф ДРФГПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Жива и нежива прирпда 

 

Разликпваое живе пд неживе прирпде; упшаваое 

нераскидиве везе живе и неживе прирпде. 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Фме да наведе елеменуе живе и неживе прирпде. 

 Фме да наведе заједнишке пспбине живих бића (рађају се, расуу, дају ппупмсувп,хране се ). 

 Разликује изглед живих бића у пднпсу на средину у кпјпј живе. 

 Фме да наведе разлике у нашину живпуа биљака и живпуиоа у пднпсу на средину у кпјпј 
живе. 

 Разуме улпгу шпвека у пшекиваоу прирпдне равнпуеже. 

 Преппзнаје биоке из неппсреднпг пкружеоа. 

 Схвауа вищесуруки знашај биоака за шпвека. 

 Дпвпди у везу пднпс између бионих врсуа и услпва средине у кпјпј живе. 

 Именује живпуиое из неппсреднпг пкружеоа. 

 Схвауа вищесуруки знашај живпуиоа за шпвека. 

 Дпвпди у везу пднпс између живпуиоских врсуа и услпва средине у кпјпј живе. 

 Ппзнају заједнишке пспбине живих бића. 

 Фпшавају разлике међу живим бићима, и прпцесе кпји се пдвијају међу живим бићима. 

 Разликују разнпврсне биљке и живпуиое у пкплини. 

 Зна да наведепснпвне каракуерисуике извпра , реке, ппупка, баре,језера... 

 Фме да ппище кружеое впде у прирпди 

 Разуме знашај кружеоа впде у прирпди. 

 Преппзнају пснпвна свпјсува впде ( укус, мирис, прпвиднпсу) 

 Фме да преппзна пдређена суаоа впде (магла, лед, кища, снег...) насуала  при загреваоу и 
хлађеоу. 

 Фме да ппище ппследице загреваоа и хлађеоа впде. 

 Схвауа знашај ваздуха кап услпва живпуа. 

 Зна да веуар предсуавља ппкреуаое ваздуха. 

 Фме да преппзна суаоа ваздуха кпја су насуала кап ппследица загреваоа или хлађеоа 
ваздуха. 

 Фпшавају прпмене кпје насуају при загреваоу и хлађеоу впде и ваздуха. 

 Схвауа знашај сунца за живпу живих бића. 

 Схвауа знашај  земљищуа  за живпу живих бића. 
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 Фме да наведе узрпке загађиваоа земљищуа. 

 Разликује екплпщки прихвауљивп пд неприхвауљивпг ппнащаоа људи у пднпсу на 
земљищуе. 

 Ппзнаје мере защуиуе пд щуеуних суншевих зрака. 

 Фме да наведе и пбјасни ппследице  дп кпјих дпвпди  загађеое земљищуа.  

 Фме да наведе пглед кпјим се дпказује знашај суншеве свеулпсуи за живпу биљака. 

 Фпшавауи нераскидиву везу живе и неживе прирпде. 

 Зна на кпје нашине прпмене у прирпди ууишу на акуивнпсу људи, биљака и живпуиоа. 

 Фме да наведе на кпји нашин се жива бића прилагпђавају средини у кпјпј живе. 

 Фме да пбјасни нашин на кпје су ппвезане  жива и нежива прирпда. 

 Схвауа знашај ппвезанпсуи  живе и неживе прирпде. 

Где живи шпвек 
Фпрмираое пснпвних ппјмпва и врсуа насеља; 
ппщупваое правила ппнащаоа у групи. 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Разликују врсуе рељефа. 

 Фме да ппище рељеф неппсреде пкплине. 

 Фме да се пријенуище на ппзнаупм уерену ппмпћу каракуерисуишних пбјекауа. 

 Знају ппјам и врсуе насеља. 

 Ппзнају називе за врсуе насеља и разликују уипишне слушајеве. 

 Ппзнају пснпвна свпјсува и улпгу свакпг насеља. 

 Разумеју знашај насеља за задпвпљаваое људских ппуреба. 

 Фме да пбјасни везу између  изгледа насеља и нашина живпја људи у оему. 

 Фме да издвпји слишнпсуи и спешифишне разлике између села и града. 

 Ппзнају живпу у насељу. 

 Фме да пдреди свпје месуп у разлишиуим групама  (щкпла, ппрпдица... ) 

 Ппщуују правила ппнащаоа у групи. 

 Разуме да сваки шлан групе има пдређену улпгу. 

 Разуме да сваки шлан групе снпси  пдгпвпрнпсу за свпје ппсуупке. 

 Разуме везу између права и пдгпвпрнпсуи шланпва групе. 

 Сналазе се у насељу. 

 Фме да наведе врсуе сапбраћајних средсуава. 

 Фме да наведе врсуе   кпмуникаципних средсуава (писмп , уелефпн, инуернеу ... ) 

 Ппзнају правила у сапбраћају , ппнащају се у складу са оима , ппщуују ред и безбеднпсу у 
сапбраћају. 

 Ппщуују правила ппнащаоа средсувима јавнпг превпза. 

 Разумеју важнпсу ппщупваоа сапбраћајних правила . 

Људска делатнпст 

 

Ппзнаваое пснпвних услпва за живпу и рад људи, 
ппуребе људи, прпизвпде људскпг рада. 

Резултати: Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Знају пснпвне услпве за живпу и рад људи, ппуребе људи, прпизвпде људскпг рада. 
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 Фме да набрпји и преппзна разлишиуе мауеријале ( дрвп, меуал, камен... ) 

 Преппзнају слишнпсуи и разлике мауеријала. 

 Фме да преппзна пснпвна свпјсува неких мауеријала  ( еласуишнпсу, уврдпћа, пласуишнпсу  
... ) 

 Фпшавају ппнащаое мауеријала ппд разлишиуим сппљащоима механишким и упплпуним 
ууицајима. 

 Схвауе да се мауеријали мпгу кпмбинпвауи и кприсуиуи за разлишиуе намене. 

 Разуме на кпје нашине упплпуа ууише на разлишиуе мауеријале  (ппврауне и неппвуауне 
прпмене ) 

 Зна де се неки мауеријали мпгу наелекурисауи , а неки не. 

 Схвауају везу између разлишиуих свпјсуава неких мауеријала и оихпве уппуребне 
вреднпсуи. 

 Фме да наведе кпји мауеријали су дпбри , а кпји лпщи прпвпдници. 

 Испрпбавају и ураже рещеоа прпблем – сиууација крпз пгледе (наелекурисаое уела, 
елекуришна прпвпдљивпсу мауеријала). 

Кретаое у прпстпру и времену 

 

Псппспбљаваое за сналажеое у прпсупру и 
времену. 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Фпшавају креуаое у прпсупру и времену. 

 Фпшавају да разлишиуи факупри ( пблик и велишина уела , мауеријал пд кпг је нашиоенп, 
ппдлпга ... ) ууишу на нашин креуаоа. 

 Разумеју какп разлишиуи факупри ( пблик и велишина уела , мауеријал пд кпг је 
нашиоенп, ппдлпга ... ) ууишу на нашин  и брзину  креуаоа. 

 Разумеју да  је за креуаое  у прпсупру ппурбнп време. 

 Сналазе се у времену: пдређују  дпба дана према пплпжају сунца, знају дужину урајаоа 
дана 

 Знају мериуи време и кприсуиуи шаспвник. 

 Пријенуищу се у времену   и умеју  да набрпје  и кприсуе временске пдредице: дан, 
седмица, месец, гпдина (гпдищоа дпба). 

 Фмеју да пдреде дужину урајаоа временских пдредница ( дан, седмица, месец, гпдина 
) 

 Сналазе се на временскпј ленуи. 

 Фме да се служи шаспвникпм да би пдредип уашнп време. 

 Зна да наведе даууме рпђеоа-свпг и свпјих ближоих, дауум ппшеука и краја гпдищоих 
дпба и важнијих дауума. 

 

 



201 
 

ЛИКПВНА КФЛУФРА 

Циљ и задаци Наставни садржаји Фпнд Време 
реал. 

наст. метпде активнпст 
ушеника 

наст. 
средства 

праћеое и 
вреднпваое 

Циљ изадаци  
Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре јесуе да се 
ппдсуише и развија ушеникпвп суваралащувп мищљеое и делпваое у 
складу са демпкрауским ппредељеоем друщува и каракуерпм пвпг 
насуавнпг предмеуа. 
Задаци: 
-насуава лик. кулу. има задауак да развуија сппспбнпсу ушеника за 
ппажаое пблика, велишина, свеулина, бпја, пплпжаја пблика у 
прирпди; 
-да развија памћеое, ппвезиваое ппажених инфпрмација, щуп шини 
пснпву за увп|еое у визуелнп мищљеое; 
-сувараое услпва за разумеваое прирпдних закпниупсуи и друщувених 
ппјава; 
-суварауи услпве да ушеници на свакпм шасу у прпцесу реализације 
садржаја кприсуе уехнике и средсува ликпвнп-визуелнпг изражаваоа; 
-развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое урадиципналне, мпдерне, 
савремене умеунпсуи; 
-развијауи ушеникпве ппуенцијале у пбласуи ликпвнпсуи и визуелнпсуи, 
уе му ппмагауи у сампсуалнпм исураживаоу кприщћеоем примерених 
уехника и средсуава; 
-развијауи љубав према вреднпсуима израженим у делима свих пблика 
умеунпсуи; 
-да сувара инуереспваое и ппуребу за ппсећиваоем излпжби, галерија, 
музеја и шуваое кулуурних дпбара; 
Пперативни задаци: 
Фшеници уреба да: 
-схвауе ликпвнп-визуелни рад кап израз индивидуалнпг псећаоа, 
дпживљаја и суваралашке имагинације; 
-ппажају, сећају се, пбјащоавају и рекпнсуруищу ппјаве или сиууације; 
-суекну искусува п: пплеоиваоу живпунпг и раднпг прпсупра, кпнурасуу 
пблика, каракуеру пблика, кприщћеоу мауеријала за рад, визуелним 
знаклпвима, ппажаоима пблика у креуаоу, кпмппнпваое, 
рекпмппнпваоу, дејсуву свеулпсуи и каракуер пблика; 
-развија навику леппг писаоа; 
-развију псеуљивпсу за лепп писаое (ћирилишка и лауинишка 

 
I Креуаое пблика у прпсупру 
II Дејсувп свеулпсуи на 
каракуер пблика (свеулпсу) 
III Амбијену- сценски прпсупр 
IV Лепп писаое са 
калиграфијпм 
V Кпнурасу(кап мпуивација за 
ппажаое пблика) 
VI Индивидал. кприщћеое 
разлишиуих мауеријала за 
рад(пакпваое) 
VII Разне врсуе знакпва и 
симбпла 
VIII Једнпбпјна кпмппзиција 
уппуребних предмеуа(клуаж) 
 
IX Замищљаоа 
 
X Препбликпваое 
мауеријала или предмеуа 
оихпвим 
спајаоем(везиваое) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX- VI 
 
 

-
радипнишарски 
-демпнсурау. 
-дијалпщка 
-игра 
-кппперауивне 
(рад у пару, 
групни) 
-дивергенунп  
(суваралашкп 
уш) 
- рещаваое 
прпб. 

-ппсмаураое  
-упшаваое 
-прикупљаое 
мауеријала 
-сликаое 
-цруаое 
-кплажираое 
-пупскиваое 
-прпщириваое 
-лепљеое 
-спајаое 
-ппвезиваое 
-вајаое 
 

-
мауеријали 
-плпвке 
-бпје 
-кплаж 
папир 
-алауи  
-слике 
-предмеуи 
-фланелпг. 
-графпскпп 
-уексу 
 

 
Кпнуинуиранп 
-недељнп 
-месешнп 
-урпмесешнп 
-пплугпдищое 
-гпдищое 
 
 
-ппсмаураое 
-белещке 
-прпдукуи 
акуивнпсуи 
-задпвпљсувп 
ушеника 
-акуивнпсу у 
раду 
-ппщуе 
ангажпваое 
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палепграфија). 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре јесуе да се ппдсуише и развија ушеникпвп 
суваралашкп мищљеое и делпваое у складу са демпкрауским ппредељеоем друщува и каракуерпм пвпг 
насуавнпг предмеуа. 

Задаци: 

- насуава ликпвне кулууре има задауак да развија сппспбнпсу ушеника за ппажаое пблика, велишина, 
свеулина, бпја, пплпжаја пблика у прирпди; 

- да развија памћеое, ппвезиваое ппажених инфпрмација, щуп шини пснпву за увпђеое у визуелнп 
мищљеое; 

- сувараое услпва за разумеваое прирпдних закпниупсуи и друщувених ппјава; 

- суварауи услпве да ушеници на свакпм шасу у прпцесу реализације садржаја кприсуе уехнике и средсува 
ликпвнп-визуелнпг изражаваоа; 

- развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое урадиципналне, мпдерне, савремене умеунпсуи; 

- развијауи ушеникпве ппуенцијале у пбласуи ликпвнпсуи и визуелнпсуи, уе му ппмагауи у сампсуалнпм 
изражаваоу кприщћеоем примерених уехника и средсуава; 

- развијауи љубав према вреднпсуима израженим у делима свих пблика умеунпсуи; 

- да сувара инуереспваое и ппуребу за ппсећиваоем излпжби, галерија, музеја и шуваое кулуурних 
дпбара; 

- да псеуљивпсу за ликпвне и визуелне вреднпсуи кпју суишу у насуави, примеоују у раду и живпуу; 

- развијауи сензибилиуеу за лепп писаое; 

- развијауи мпупришке сппспбнпсуи ушеника. 

 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- схвауе ликпвнп-визуелни рад кап израз индивидуалнпг псећаоа, дпживљаја и суваралашке 
имагинације; 

- ппажају, сећају се, пбјащоавају и рекпнсуруищу ппјаве или сиууације; 

- суекну искусува п: пплемеоиваоу живпунпг и раднпг прпсупра, кпнурасуу пблика, каракуеру пблика, 
кприщћеоу мауеријала за рад, визуелним знакпвима, ппажаоима пблика у креуаоу, кпмппнпваоу, 
рекпмппнпваоу, дејсуву свеулпсуи на каракуер пблика; 

- развију навику леппг писаоа; 

- развију псеуљивпсу за лепп писаое (ћирилишка и лауинишка палепграфија). 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

КРЕУАОЕ ПБЛИКА Ф ПРПСУПРФ 
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Креуаое вище пблика у прпсупру, креуаое једнпг пблика у прпсупру. 

Ппјмпви: креуаое, прпсупр. 

ДЕЈСУВП СВЕУЛПСУИ НА КАРАКУЕР ПБЛИКА (СВЕУЛПСУ) 

Прирпдна и вещуашка свеулпсу, силуеуа, сенка (сппсувена и башена), фигура и ппзадина, свеулп и сенка у 
фигури. 

Ппјмпви: свеулпсу, силуеуа. 

АМБИЈЕНУ - СЦЕНСКИ ПРПСУПР 

Израда маски, кпсуима и сцене.  

Ппјмпви: амбијену, сцена. 

ЛЕПП ПИСАОЕ СА КАЛИГРАФИЈПМ 

Писаое лауинишких слпва уппредп са ћирилишким слпвима.  

Писаое лауинишких и ћирилишких слпва у складу са калиграфским принципима. 

Ппјмпви: лауиница и ћирилица. 

КПНУРАСУ (КАП МПУИВАЦИЈА ЗА ППАЖАОЕ ПБЛИКА) 

Прирпдни и вещуашки пблици, слагаое - разлагаое, разлагаое - слагаое, једнпбпјан - вищебпјан, 
пбрађен - непбрађен, прав - крив, једнпсуаван - слпжен, испупшен - удубљен. 

Ппјмпви: кпнурасу. 

РАЗНЕ ВРСУЕ ЗНАКПВА И СИМБПЛА 

Пешау, грб, симбпли, слпвни и нпуни знаци.  

Ппјмпви: хералдика. 

ЈЕДНПБПЈНА КПМППЗИЦИЈА ФППУРЕБНИХ ПРЕДМЕУА (КЛФАЖ) 

Једнпбпјна кпмппзиција уппуребних предмеуа. 

Ппјмпви: клуаж, једнпбпјан. 

ЗАМИЩЉАОА 

Вербални ппис, уексу, фпупграфија...  

Ппјмпви: фпупграфија. 

ПРЕПБЛИКПВАОЕ МАУЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕУА ОИХПВИМ СПАЈАОЕМ (ВЕЗИВАОЕ) 

Препбликпваое мауеријала или предмеуа оихпвим спајаоем.  
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Ппјмпви: везиваое. 

Пријенуаципни избпр ликпвних дела и сппменика кулууре према садржајима прпграма. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Прпграм ликпвне кулууре даје свакпм насуавнику слпбпду, мпгућнпсуи да исппљи креауивнпсу, да 
прпналази пдгпварајуће пблике, меупде и средсува за реализацију. Фпуусувп ће му ппмпћи у прпцесу 
сувараоа сппсувених идеја, никакп, дакле, щаблпна, пднпснп пшекује се да и сам насуавник буде 
креауиван у свпм раду. Уп знаши да је ппуребнп да за сваки задауак и сам насуавник нашини визуелну 
припрему (ликпвни рад) какп би упшип каракуер задаука и нашине рада у реализацији уаквпг задаука, 
щуп ће биуи нека врсуа пппмене или сампкпнурпле у прпцесу ппсуављаоа захуева упућенпг ушеницима. 
Најважније је изврщиуи иденуификацију садржаја, пплазећи пд ппажаоа пкплине (прирпде и вещуашкпг 
шпвекпвпг пкружеоа - пбјекуи кпје је шпвек нашинип). Најбпље је ушеое пд прирпде, ппсмаураое, 
ппажаое и упшаваое неппнпвљивпсуи прирпде, из шега ће прпизаћи и ппуреба за пшуваоем прирпде, а 
ппупм симбплишан израз каракуерисуишних елеменауа кпји ће пзнашиуи и прирпду ушеника. Уп ће биуи 
прилика да се пдреди ппјам у садржају два дп ури ппдппјма и некпликп инфпрмација щуп ће имауи 
пбразпвнп знашеое. Уреба впдиуи рашуна да захуев буде сведен и прилагпђен узрасним мпгућнпсуима 
ушеника (оегпвим психпфизишким каракуерисуикама), шиме ће биуи задпвпљен елеменуарни захуев да 
за предвиђенп време пд једнпг, дп два шаса, ушеник заврщи свпј рад. Непримеренп је да ушеник 
заврщава свпје радпве кпд куће, да би га ппупм насуавник накнаднп пценип. Фшеник уреба да зна какав 
му је задауак ппсуављен, сам уреба да прпналази рещеоа задаука, пп лпгици неппсреднпг есуеускпг 
дпживљаја. Ппред визуелне припреме насуавник уреба да има и писмену припрему (писану) кпја се 
пслаоа на глпбалнп и пперауивнп планираое за сваку гпдину ппсебнп и за сваки шас ппнапспб. 
Насуавник уреба да приђе рещаваоу задаука сампсуалнп. Фкпликп се деси да уренуунп нема неку свпју 
идеју, пва краука пбразлпжеоа целина прпграма уреба да му ппслуже кап мпуивација за прпналажеое 
свпјих идеја. Није преппрушљивп да насуавник нуди уеме ушеницима. Насуавник уреба да впди разгпвпр 
са ушеницима какп би сваки ушеник пре ппшеука рада дпщап дп свпје идеје, а на пснпву ппнуђенпг 
ликпвнпг садржаја. 

Приликпм планираоа уреба впдиуи рашуна да се предвиди пкп 60% пбраде нпвпг градива према 40% 
вежбаоа. Ппд ппјмпм пбраде нпвпг градива ппдразумева се први рад предвиђенпг садржаја у некпј пд 
предвиђених уехника и кприщћеоа мауеријала. Вежбаоем су предвиђени исуи садржаји (али 
реализпвани у другим уехникама и другим мауеријалима у пднпсу на први рад). Сваки насуавник би 
уребалп да сашини пп уим принципима гпдищои план рада из кпга ће касније сашиниуи пперауивне 
планпве рада за сваки месец ппсебнп. Ф прпцесу израде гпдищоих и пперауивних планпва рада, 
насуавник уреба да впди рашуна п иденуификацији садржаја, а најбпље би билп када би и сам нацруап, 
насликап и извајап неки пд предвиђених насуавних јединица - садржаја прпграма, какп би му биле јасне 
предсуаве кпликп је времена ппуребнп за израду једнпг уаквпг рада. Исуп је уакп биунп да ууврди нивп 
захуева за ушенике, јер укпликп насуавник није у мпгућнпсуи да реализује уакав задауак, непримеренп је 
да уакп нещуп уражи и пд ушеника. Ф прпцесу мпуивисаоа ушеника за рад, насуавник ће впдиуи разгпвпр 
п предвиђеним садржајима (ликпвни садржаји), шиме ће сувприуи услпве, а пслаоајући се на знаоа 
ушеника суешена у другим пбласуима, да сваки ушеник прпнађе свпју уему за рад. Насуавник никад не 
уреба да каже кпју ће уему ушеници цруауи, сликауи или вајауи! Фшеник сам уреба да дпђе дп свпје уеме, 
уп наглащавамп према планиранпм садржају, какп се не би десилп да на свакпм шасу насуавник каже 
"данас ћеуе цруауи или сликауи слпбпдну уему". Фшеник уреба да изврщи избпр уеме на пснпву дпбрп 
впђенпг разгпвпра п ппажаоу прирпде и шпвекпвих увпревина кпје шине оегпвп пкружеое. Дпбрп би 
билп када се ушеници не би држали суандардизпваних блпкпва за цруаое. Дпбрп би билп када би мпгли 
и сами да изврще избпр пблика и бпје папира или неке друге ппдлпге за цруаое и сликаое. Уп су 
најшещће врлп јефуини папири, кап щуп је наурпн папир, пак папир, шак и нпвинска харуија мпже да 
ппслужи кап ппдлпга за сликаое. Уреба врлп шесуп меоауи фпрмау папира, или ппдлпге на кпјпј се 
нещуп ради, да ли је уп ппдлпга за кплаж, декплаж или асамблаж. Уакве ппдлпге мпгу и да се 
препарирају са разблаженим бращнпм и впдпм, или разблаженим лепкпм за дрвп, или мпжда неким 
другим мауеријалпм са неким другим везивпм, щуп мпже и сам насуавник да ушини. На уај нашин ће 
ппшеуи нека врсуа исураживашкпг рада у пвпј пбласуи. Уп ће уједнп биуи прилика да насуавник упшава да 
ли су неки ушеници ущли у манир кприсуећи пдређени мауеријал за рад. Акп се уп деси кпд неких 
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ушеника, а дещава се да ппсуају "вещуи", уреба му ппнудиуи да ради са другим мауеријалпм, кпји ће му 
пружиуи "пуппр", а пн ће се урудиуи да рещи прпблем уе ће самим уим биуи дпведен у сиууацију да 
улажући "наппр" буде и креауиван. 

За насуавника би билп ппвпљнп да сваке гпдине сашиоава нпви гпдищои и пперауивне планпве рада, 
шиме ће дпказауи и свпју креауивнпсу у сувараоу услпва за ушенишку креауивнпсу, јер сваке гпдине 
сашиоава планпве на пснпву прпщлпгпдищоег искусува, щуп ће оегпву праксу кпнуинуиранп 
унапређивауи. 

Припрема за шас 

Ппсупје две врсуе припреме у насуави ликпвне кулууре. Прва припрема је визуелна или ликпвна 
припрема. За сваку насуавну јединицу (сваки шас пбраде нпвпг градива), насуавник уреба да уради 
ликпвни рад на нивпу захуева прпграма и преуппсуављених захуева према ушеницима, у складу са 
пбразпвним суандардима и узрасним мпгућнпсуима ушеника. Кап щуп насуавник уреба да буде 
припремљен за друге пбласуи (зна мауемауику), уакп уреба да буде припремљен и за насуаву ликпвне 
кулууре, јер је непримеренп да насуавник пд ушеника уражи нещуп щуп ни сам не мпже да уради. Деца 
на упм узрасуу, пп свпјпј прирпди имају ппуребу за имиуацијпм, а насуавник уреба да зна да оихпве 
психпфизишке и мпупришке сппспбнпсуи нису на упм нивпу, да би их ппдсуицап на имиуацију (мимезис). 
Уп знаши да им неће нудиуи уехнике и мауеријале непримерене оихпвим мпгућнпсуима и времену кпје 
имају на распплагаоу. На уај нашин ће сувприуи услпве да кпд ушеника гради искуствп на искуствп, пп 
принципу пшекиваоа непшекиванпг. Ф пвпј пбласуи уреба предвидеуи пкп 50% знаоа и пкп 50% псећаја, 
впдећи рашуна п неппсреднпм есуеускпм дпживљају ушеника у прпцесу рада и у прпцесу гледаоа 
умеунишких дела кпја пдгпварају планиранпј целини прпграма. Исуп уакп, на крају свакпг шаса уреба 
излпжиуи све ушенишке радпве на фланелпграфу. Впдиуи разгпвпр п успещнпсуи рада у целини, када ће 
се упшиуи разлике у ликпвнпм изразу кпд ушеника. Неки ушеници неће биуи успещни у једнпм раду, али 
ће биуи успещнији у некпм другпм раду, щуп знаши да би дп краја щкплске гпдине сви ушеници уребалп 
да буду успещни зависнп пд оихпве индивидуалнпсуи. Насуавник би уребалп да забележи успещнпсу 
оихпвпг рада у свпјпј свесци кпју инуернп впди, а пцене уреба да даје на крају заврщене целине 
прпграма. На крају и сам насуавник ће псеуиуи смисап свпг ликпвнпг рада кпга је на ппшеуку шаса 
сашинип за ппшеуак пвпг шаса, а у складу са планираним садржајем. 

Писмена припрема 

Писменпм припремпм ћемп предвидеуи пснпвне вреднпсуи некпг предвиђенпг садржаја. На пример, 
креуаое пблика у прпсупру. Уу ћемп се пдредиуи према једнпм ппјму. Ф пвпм слушају уп мпже да буде 
креуаое. Уп би бип пснпвни ппјам п кпме ћемп впдиуи разгпвпр са ушеницима ппажајући прирпду, на 
пример, креуаое лищћа на дрвећу, креуаое ушеника на шаспвима физишкпг васпиуаоа, и слишнп. 
Ппуппјмпви ће уада биуи пблици и прпстпр. Уп знаши да су пни (ппдппјмпви) у функцији схвауаоа 
пснпвнпг ппјма. Фшеницима упг узрасуа уреба ппнудиуи пнпликп инфпрмација, кпликп их уп неће 
ппуереуиуи, щуп знаши пкп 5 дп 10 инфпрмација. Инфпрмација мпже да буде реш, решеница, неки мали 
кпнуексу. Из упга извлашимп циљ. Циљ уреба да има пбразпвнп знашеое, кпје укљушује и неппсредни 
есуеуски дпживљај. Из циља прпизлазе задаци есуеуишкпг каракуера, у пвпм слушају пслпнци мпгу да се 
ураже у кинеуишкпј умеунпсуи, зауим, задаци пбразпвнпг каракуера, щуп знаши пслаоамп се на дпсуупне 
инфпрмације везане за креуаое кпје ушеници сппзнају крпз друге пбласуи, али и пбласу мпдерне 
умеунпсуи. Када гпвпримп п васпиуним задацима, уу пре свега мислимп на спцијализацију и 
еманципацију ушеника. Сувараћемп услпве за пбликпваое кплекуива пп лишним, креауивним 
мпгућнпсуима ушеника ппјединашнп. Кплекуив уреба да буде група креауивних ппјединаца, шиме 
желимп да избегнемп фпрмираое кплекуива пп пбрасцу насуавника. Псвещћиваоем ушеника п 
садржајима кпје савладава, не ппуерећујући га крпз игру, суварамп услпве и за оегпву еманципацију. 
Планираоем уреба да предвидимп и пракуишне задауке, у сиууацији када уреба да ушенике наушимп да 
пракуишнп кприсуе средсува и уехнике, какп би щуп успещније реализпвап свпје идеје. Ф прпцесу 
планираоа уреба да бринемп п кпрелацији са другим насуавним пбласуима, щуп знаши да се пслаоамп 
на оихпва знаоа из других пбласуи, щуп ће плакщауи креауивни присууп и у ликпвнпм раду. Не уреба да 
заппсуавимп и кпрелацију садржаја ликпвне кулууре у веруикали. Уу мислимп на пслаоаое ушеника на 
преухпдна искусува из пве пбласуи са преуппсуавкпм рада на наредним шаспвима. Из упга ће прпизаћи 
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сазнаое да впдимп рашуна да не ппуереуимп ушенике захуевима на једнпм шасу. Решју, уреба смаоивауи 
захуеве усмерене према ушеницима, какп би развијали свпја сазнаоа у упку целе гпдине. 

За све уп време уреба размищљауи и п дидакуишким принципима, пднпснп прилагпђаваоу захуева 
узрасним мпгућнпсуима ушеника, насуавнпм времену кпје је на распплагаоу, али исуп уакп и п 
минималним средсувима са кпјим ушеници уреба да реализују задауак (насуавник ће уп сам најбпље 
упшиуи у упку свпг рада на визуелнпј припреми). Уп мпжемп уумашиуи и на другашији нашин у пвпј 
пбласуи, када уреба да нашинимп кпмппзицију шаса, јер све целине прпграма су разлишиупг каракуера, 
па је ппуребан и другашији редпслед захуева у упку једнпг шаса. Акп је креуаое пблика у прпсупру 
ппсуављени захуев, пнда све време уреба да прауимп и да ушесувујемп у свим фазама рада заједнп са 
ушеницима, какп бисмп ппмпгли у уехнишкпм смислу успещну реализацију задаука. Какп смп ушеницима 
већ на преухпднпм шасу саппщуили кпје мауеријале уреба да дпнесу, упууићемп их у нашине кприщћеоа 
упг мауеријала пп еуапама. Да ли је уп, какп је уп у пвпм упуусуву наведенп, кпнсурукција некпг суарпг 
кищпбрана, на кпме ће се кашиуи неки пблици, или су уп щуапићи, ушенику уреба ппмпћи да се уп у 
пдређенпм прпсупру ппсуави. Зауим, у некпј следећпј фази уреба им ппказауи какп да кприсуе канап, 
какп да дплазе дп свпјих пригиналних рещеоа за сашиоаваое пблика, какп им ппмпћи да уакве пблике, 
пп свпм нахпђеоу ппсуављају у пдређени прпсупр. А исуп уакп је кприснп да, када заврще уакав рад, 
ушеници на некпм папирићу пищу п шему размищљају дпк гледају свпј заврщен рад, щуп је прилика да 
ппред пбразпвнпг знашеоа (мислимп на пбјекуе физишкпг каракуера), упшимп и, евенууални, оихпв 
неппсредни есуеуски дпживљај. Ф пвпм слушају уп ће биуи кпмбинпвана уехника, а уз уп акп је цруап или 
сликап пблике кпје је сашиоавап на исупм шасу, имаћемп вище уехника. На уај нашин раципнализујемп 
време и не издвајамп ппсебнп цруашке, сликарске или вајарске уехнике, али уреба насупјауи да дп краја 
щкплске гпдине сви ушеници прпђу крпз све ликпвне уехнике кприсуећи све предвиђене мауеријале. Из 
пвпга се види да је мпгуће предвидеуи и фрпнуални и групни рад ушеника, али не смеуа да се планира 
рад у парпвима, кап и индивидуални рад ушеника. Насуавник ће сам упшиуи, према преференцијама 
ушеника, а и оегпвпм педагпщкпм пднпсу према ушеницима, какп ће фпрмирауи групе и кпјим ће 
ушеницима пмпгућиуи индивидуални рад. Меупде рада биће у складу са каракуерпм задаука и 
насуавникпвпм креауивнпщћу, щуп знаши да насуавник уреба да буде креауиван у сувараоу услпва за уе 
акуивнпсуи ушеника. 

Упк шаса: Фвпдни деп шаса мпже да ураје пд 8 дп 15 минууа, зависнп пд припремљенпсуи ушеника. Да 
бисмп псуварили планирани садржај, мисли се на знаоа кпја су ушеници суекли и у другим пбласуима. 
Разуме се, уакав задауак рещаваће из аспекуа ликпвне кулууре. Главни деп шаса ппдразумева сурушнпсу 
насуавника, пднпснп оегпву сппспбнпсу да напище неку врсуу малпг есеја п предвиђенпм задауку, крпз 
кпји ће прпвући све фазе рада са ушеницима, кап и свпје евенууалне инуервенције у индивидуалнпм 
раду са групама или ппјединцима. Уп ће уједнп биуи прилика, да за ушенике кпји ппказују ппјашанп 
инуереспваое за пбласу ликпвне кулууре, ппјашава захуеве, а када је реш п ушеницима кпји су маое 
заинуереспвани за рещеое упг задаука, да прпналазе пдгпварајуће нашине за мпуиваципне садржаје, 
какп би и пни били укљушени у рещаваое ппсуављенпг задаука. Из пвпг прпизлази да је планирани 
садржај намеоен укупнпј ушенишкпј пппулацији. Пбавезнп уреба предвидеуи десеуак минууа при крају 
шаса, за разгпвпр п успещнпсуи рада. 

Пбразпвни стандарди 

Ф пвпј пбласуи су предвиђене шеуири димензије пбразпвних суандарда. Прва димензија је ппажаое. На 
пример ппажаое кретаоа пблика у прпсупру. Друга димензија је примаое, щуп знаши, уреба 
ппредмеуиуи ппажај креуаоа, јер нам се врлп шесуп дещава да прплазимп гпдинама ппред неке зграде, 
и акп би нас некп пиуап какп изгледа фасада уакве зграде, уещкп бисмп мпгли пписауи ппменууу фасаду. 
Зауп је ппуребнп да впдимп разгпвпр п каракуерисуикама ппажених вреднпсуи, да бисмп уп упамуили. 
Урећа димензија је разумеваое ппажене и примљене визуелне инфпрмације. Да бисмп разумели 
нещуп щуп смп ппажали и примили кап инфпрмацију, пбишнп се впди разгпвпр п сурукуурираоу 
каракуера уакве инфпрмације. Шеувруа димензија је ппступаое према ппаженпј и примљенпј 
инфпрмацији, а уз све уп смп је и разумели, пнда ппсуупаое мпже да буде у фпрми реши, решеница, 
писанпг кпнуексуа, а у нащпј пбласуи је важнп да уакп схваћен на индивидуалан нашин, ушеници 
ппсуупају прекп медијума и примерених мауеријала. Гпвпрећи п ппажајима, мислимп на све ппажаје 
кпји се мпгу пписауи, или ликпвним - визуелним језикпм изразиуи. Уакп ћемп дпћи у сиууацију да 
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кпрелирамп ппажаје (аудиуивне, визуелне, уакуилне...) Приликпм пцеоиваоа, уреба да имамп у виду 
пбразпвне суандарде, али и знаое прпуканп псећајима или псећаје пбпгаћене знаоем преуппсуављене 
неппсредним есуеуским дпживљајем ушеника. Фвек уреба имауи на уму ппсуављени циљ и задауке. Ф 
кпјпј мери је реализпван циљ и какп су псуварени задаци, уам пре щуп себе увек уреба да преиспиуујемп 
какп би ушеник, акп није бип успещан у некпј уехници, рещип ппсуављени прпблем, какп би га рещип у 
некпј другпј уехници са другим мауеријалима. На упме уреба да инсисуирамп и у прпцесима вежбаоа, 
јер се у пракси уакве сиууације врлп шесуп дещавају, да ушеник буде успещнији у некпј другпј уехници. 
Приликпм пцеоиваоа, уреба се пслпбпдиуи награђиваоа ушеника за мимеуишка рещаваоа (имиуације, 
кппираоа, пппнащаоа прирпде и шпвекпвих увпревина), уп збпг упга щуп је већ решенп да ушеници 
пснпвнпщкплскпг узрасуа не мпгу рещавауи уакве захуеве. Акп ушеници пп свпјпј прирпди имају ппуребу 
да имиуирају, уп им не уреба спприуи, али ми пд оих немамп правп да уражимп имиуацију. Фкпликп смп 
упшили да је пн ущап у манир, па је самим уам ппсуап и вещу у кппираоу сампг себе, уреба га 
ппдсуицауи нашинпм пцеоиваоа да се пслпбпди манира. 

Преппруке за пствариваое прпграма 

На првим шаспвима ликпвне кулууре пд ушеника уреба уражиуи да цруају и сликају разлишиуим 
мауеријалима, какп би насуавник упшип сиууацију, пднпснп са кпјпм врсупм искусува деца дплазе у 
пснпвну щкплу. Нека деца су у вруићима већ прихвауила ппједине схеме и щаблпне кпје су суекли кап 
навику крпз ликпвне акуивнпсуи. Нека деца су у свпјим ппрпдицама сампсуалнп цруала желећи у свпјпј 
прирпди да кпмуницирају са свпјпм срединпм. И у једнпј и у другпј сиууацији, дпбијали су ппхвале за 
свпје цруеже, на пснпву "криуеријума" кпји су резулуау спцип-кулуурнпг миљеа из кпг деца дплазе. 
Насуавник би уребалп да има пбимнију свеску у кпју ће уписауи имена ушеника, а уз оихпва имена и 
свпја ппажаоа п каракуерисуикама и навикама ушеника да цруају исуим мауеријалима (флпмасуери, 
плпвке у бпји, графиуне плпвке), схемауски приказ предмеуа и пбјекауа оегпве пкплине, щуп прпизлази 
из ликпвних уиппва деце. Прве инуервенције насуавника на уим шаспвима биће да инсисуира кпд 
ушеника, кпји су навикли да цруају исуим мауеријалпм, да меоају мауеријал кпјим ће цруауи и сликауи, 
какп бисмп их пслпбпдили суешених навика. Ф свесци уп све уреба да буде забележенп, а билп би дпбрп 
када би насуавник имап свеску или свеске, да прауи развпјну линију ушеника све дп 4. разреда. Уиме ће 
уједнп имауи увид у успещнпсу свпг рада. Уп ће му дауи исупвременп и прилику да изврщи инуервенције 
у нашинима свпг рада, решју, уп му је прилика и за лишнп усаврщаваое. Уреба наппменууи да у упку 
шеувпрпгпдищоег рада ппжељнп је да насуавник щаље ушенишке радпве на кплекуивне кпнкурсе, щуп је 
јпщ једна прилика за оихпвп вреднпваое. 

Преппруке за псувариваое прпграма у првпм разреду 

I Пблици и оихпви квалитети (6 шаспва - 4+2) 

Целп-деп, великп-малп, виспкп-нискп, ускп-щирпкп, свеулп-уамнп, пбпјенп-безбпјнп, мекп-уврдп, 
глаукп-храпавп, пблп-рпгљасуп. 

Ппјмпви: пблик. 

1. Ппдсуицауи ушенике да гледају и упшавају прирпду, али и урбану пкплину пкп себе, какп би 
сампсуалнп дпщли дп сазнаоа щуа је целп, а щуа деп нешег, некпг предмеуа, щуа је виспкп, а щуа нискп, 
щуа је свеулп или уамнп, дпдирпм мекп-уврдп, глаукп-храпавп и сл. Знашајнп је да ушеници пбјасне свпј 
визуелни и уакуилни ппажај. Из упга ће свакп за себе прпналазиуи уему за рад, щуп знаши да кпликп је 
ушеника, упликп ће биуи и уема, а рещавају исуи садржај. Насуавник уреба да буде самп впдиуељ уаквпг 
прпцеса, да се пслаоа на ушеникпва сазнаоа неппсредним гледаоем и ушеоем п предмеуима и 
ппјавама из других насуавних пбласуи (свеу пкп нас, мауемауика). 

2. Ппщуп су упшили за оих знашајне целине или деуаље из прирпде и неппсредне пкплине, ушеници ће 
за свпје задауке кприсуиуи уехнике цруаоа графиуним плпвкама, или уехнику уемпере, акварела и 
впщуанпг пасуела. 
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3. Папири разлишиупг фпрмауа, (неуипишних, разлишиуих пблика и бпја), плпвке са меким графиуним 
улпщкпм впщуани пасуел, уемпера бпје, глина, пласуелин, пласуишне фплије... 

II Пднпси у виднпм ппљу (10 шаспва - 6+4) 

Левп-деснп, гпре-дпле, испред-иза, вище-ниже, између, усправнп-пплпженп, кпсп, исппд, у, на, дубпкп-
плиукп, пунп-празнп, пувпренп-заувпренп. 

Ппјмпви: пријенуација. 

1. Разгпварауи са ушеницима п прпсупру, щуа је левп щуа је деснп, гпре, дпле, на пример, пуице су гпре, 
ми се налазимп дпле. Щуа видимп да се налази гпре када смп у заувпренпм прпсупру. Щуа видимп гпре 
и дпле када смп на улици, ауупбускпј суаници, щуа је левп, а щуа деснп, и да ли бисмп уп щуп видимп 
мпгли и да нацруамп, насликамп или да урадимп глинпм, или мпжда неким другим мауеријалпм. 
Насуавник ће се верпваунп сеуиуи и неких других идеја, пслаоајући се на пбласуи кпје уппзнаје у пквиру 
других насуавних предмеуа. 

2. И пвај задауак мпже да се рещи у цруашким, сликарским и вајарским уехникама. 

3. Папири разлишиупг фпрмауа, (неуипишних, разлишиуих пблика и бпја), плпвке са меким графиуним 
улпщкпм (у даљем уексуу меке плпвке) са пзнакпм "Б", впщуани пасуел, уемпера бпје, глина, пласуелин, 
пласуишне фплије... 

III Временски и прпстпрни низпви (цртани филм и стрип) (4 шаса - 2+2) 

Аспцијације у низу, цруежи у низу, слике у низу, ппкреуни цруежи, мрље, пблици... 

Ппјмпви: филм, сурип. 

1. С пбзирпм на уп да ушеници суасавају и расуу уз сазнаое да ппсупји цруани филм, а ппвременп дплазе 
у кпнуаку и са суриппм, смаура се нащпм пбавезпм да им нещуп кажемп п цруанпм филму и сурипу, какп 
би се развијап и криуишки пднпс према цруанпм филму, јер нису сви цруани филмпви кпје деца гледају 
за децу. Шесуп се деци нуде цруани филмпви у кпјима има мнпгп садржаја непримерених за оихпв 
узрасу, и нису у функцији правилнпг развпја, па је кприсније впдиуи разгпвпре са децпм п садржајима 
цруанпг филма, уз елеменуарнп пбјащоаваое уехника цруаоа (пкп 25 цруежа у секунди цруанпг филма 
и сурипа). Уреба им предлпжиуи да сами, на ппврщини папира, слпбпднпм рукпм извуку правпугапнике 
и да у уам правпугапницима, у низу, цруежпм испришају неки свпј садржај - пришу везану за лишни 
дпживљај. 

2. Цруашке, сликарске уехнике, а мпгу се кприсуиуи и вајарске уехнике у смислу сашиоаваоа неких 
фигура кпјима ће ушеници саппщуиуи неку анимацију. Уп мпгу биуи цруежи у низу, ушеници мпгу да 
сашиоавају и мрље у низу, кпје мпгу насуауи сасвим сппнуанп у дешијем раду. С једне суране, мпже се 
ппћи пд уексуа, и са друге суране, мпже се кренууи пд мрља кпје би нашинили на некпм већем фпрмауу 
папира, па их касније сећи, кплажирауи у низу. Гледајући у мрље кпје се налазе у низу, мпгу сашиниуи 
неку свпју нпву пришу. 

3. Папири разлишиупг фпрмауа, (неуипишних, разлишиуих пблика и бпја), плпвке са меким графиуним 
улпщкпм (у даљем уексуу меке плпвке) са пзнакпм "Б", впщуани пасуел, уемпера бпје, глина, пласуелин, 
пласуишне фплије... 

IV Светлп и сенка (6 шаспва - 4+2) 

Фглпви псвеуљаваоа, даљина и близина свеулпснпг извпра, ууврђиваое прпменљивпсуи пблика и сенке, 
зависнп пд угла и даљине псвеуљаваоа. 
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Ппјмпви: свеулп, сенка. 

1. Пслаоајући се на већ ппсупјећа сазнаоа пп прирпднпј и вещуашкпј свеулпсуи, ушенике уреба увпдиуи у 
прпцесе ппажаоа извпра свеулпсуи и услпвљаваоа насуанка сенке. Ф пднпсу на извпр свеулпсуи и 
велишину предмеуа, кпја се налази испред извпра свеулпсуи, ппјавиће се сенка. На пример, суншани дан, 
пблик и дужина сенке некпг предмеуа па и сампг деуеуа кпје је псвеуљенп прирпднпм свеулпщћу. Акп 
бисмп, ипак уппуребили вещуашку свеулпсу, кап щуп је графпскпп, усмерену према групи ушеника, уз у 
ппзадини ппсуављен наурпн папир или пак-папир, ппјавиће се сенке кпје мпгу биуи ппцруане, 
преклппљене, па касније пд суране ушеника пасуелним бпјама пппуоене. Ппсупје и друге игре са 
свеулпсним извприма кпје ће насуавник, зависнп пд услпва у кпјим се налази, рещавауи на свпј 
креауиван нашин. Циљ је да се ппредмеуи сенка кпја је насуала извпрпм свеулпсуи. Пвакав рад мпже да 
се ради са целим пдељеоем, мпже са группм, али и сваки ушеник мпже да га псувари за себе, 
ппјединашнп. На фпупкппијама или репрпдукцијама грађевинских пбјекауа или сппменика кулууре, 
ушеници мпгу да ппцруавају псвеуљене делпве пбјекауа, а и пне делпве кпји су у сенци. На уај нашин 
ушеницима ппсуупнп дпвпдимп дп свесуи кулуурнпумеунишкп наслеђе. На пример, акп се ппцруавају 
псвеуљени делпви манасуира Спппћани, увпдимп их у ппјмпве кулуурнпг наслеђа. 

2. Кпмбинпвана уехника, цруашке уехнике, сликарске и вајарске уехнике. 

3. За пвакав рад, ппред ппменууих садржаја и уехника, и сам насуавник ће упшиуи щуа му је ппуребнп пд 
мауеријала за реализацију пснпвнпг садржаја. Ппред већ ппменууих мауеријала за уехнике изражаваоа, 
мпгу се кприсуиуи и пдгпварајућа дидакуишка средсува (ппменууи графпскпп, репрпдукције умеунишких 
дела или фпупкппије неких пбјекауа). 

V Тактилнпст (4 шаса - 2+2) 

Развијаое псеуљивпсуи за разне мауеријале пууем дпдира.  

Ппјмпви: дпдир. 

1. Дп сада је билп реши самп п визуелним ппажајима, кпје ушеници уреба да приме и разумеју, а пд оих 
се уражи да према схваћенпм садржају и ппсуупају у ликпвнп-креауивнпм раду. Ф пвпм задауку их уреба 
навпдиуи на уакуилни ппажај, на ппажај пууем дпдира. Ради се п ппбуђиваоу аспцијације ушеника пп 
принципу, п шему размищљащ дпк дпдирујещ један предмеу, какп бисмп на уај нашин дпщли дп свпјих 
уема. Ф пракси се ппказалп да је непримеренп уражиуи преппзнаваое предмеуа кпје ушеници дпдирују. 
Скпрп редпвнп, уакви радпви буду неуспещни. Ф прпцесима рада уреба ушеницима ппказивауи 
репрпдукције умеунишких дела, али и предмеуе кпје ће дпдиривауи да би псеуили глаукп-храпавп, пблп-
рпгљасуп и сл. На пснпву уаквих искусуава, ушенику ће касније биуи дпвпљнп да визуелнп преппзнаје 
каракуерисуике предмеуа. 

2. Цруашке, сликарске, вајарске и кпмбинпване уехнике. 

3. Упрбе, чакпви, папирне кесе, непрпвидна амбалажа и разни прирпдни и вещуашки мауеријали. 

VI Изглед упптребних предмета (дизајн) (4 шаса 2+2) 

Предмеуи кпји су прилагпђени ушенишкпм узрасуу и уппређиваое предмеуа кпји нису прилагпђени 
ушенишкпм узрасуу. 

Ппјмпви: дизајн. 

1. С пбзирпм на уп да су деца свакпдневнп пкружена предмеуима кпји су пбликпвани пп ергпнпмским, 
принципима за пдрасле, сем у вруићима, где се налазе ппједини предмеуи прилагпђени дешијем 
узрасуу. Смаура се да нам је пбавеза да деци дпвпдимп дп свесуи да су све уе предмеуе кпје 
уппуребљавамп сашинили неки људи кпји се баве дизајнпм. Да дизајн ппред ликпвних вреднпсуи, спбпм 
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нпси и сазнаоа п кприснпсуи и прилагпђенпсуи уих предмеуа за оихпвп щуп бпље и лакще кприщћеое. 
Ф пракси се ппказалп да и ушеници са задпвпљсувпм мпгу да сашине неке предмеуе. На пример, на 
белим мајицама мпгу впщуаним пасуелима да цруају цруеже пп свпјпј жељи, кпје касније са весељем 
мпгу да пбуку, јер су и сами нещуп сашинили. На кпщуљама мпгу да лепе, пп принципу кплажа, 
кпмадиће крпица и у кпнашнпм исхпду, сами су се ппјавили кап прпјекуануи уппуребних предмеуа. Уакви 
шаспви су редпвнп били успещни у прпцесу прпвераваоа пвпг прпграма. 

2. Цруашке, сликарске уехнике, уехнике кплажа и кпмбинпване уехнике. 

3. Цруашки мауеријали, сликарски мауеријали, суаре памушне једнпбпјне мајице, суаре кпщуље, сукое 
или јакне, пласуишне кесе. 

VII Пдреѐени предмет кап ппдстицај за рад (перфпрманс) (2 шаса - 1+1) 

Акција, радоа, дпживљај, реш, забелещка, музишка виоеуа...  

Ппјмпви: перфпрманс. 

1. Сваки предмеу или група предмеуа у групнпм раду мпже да има каракуер перфпрманса, али када са 
уим предмеуима будемп у некпј акцији, а акција ппдразумева и неки дпживљај. Уаквих акција у радои 
имамп свакпдневнп у щкпли, на шаспвима физишкпг васпиуаоа, у време пдмпра, када се нашини, 
сппнуани заплеу између ушеника пкп билп кпје сиууације кпја се десила на преухпднпм шасу, кап щуп су 
несуащлуци, дпдириваоа, щапууаоа, или кад је билп кпји предмеу разлпг за кпмуникацију ушеника. Ф 
щкпли се мпже и негауивна енергија усмериуи у ппзиуивнп знашеое, решју, преусмеравауи оенп 
знашеое у лишну и кплекуивну креауивнпсу. Сваки предмеу, кпји мпжемп да узмемп, мпже да буде 
ппвпд за неку пришу, или разгпвпр, на пример, где је купљен, кп га је направип, какп се прави, какп се 
прпдаје уај предмеу у некпј прпдавници, или пак, чемпер на деуеуу, кп га је исплеп и слишнп. Мама, 
бака, сукоа, дугме, защиваое дугмеуа, хаљина, све у неппсреднпј пкплини ушеника мпже да 
ппдразумева мпуивацију за радоу и дпживљај. Група ушеника, свакп на свпј нашин, мпже да имиуира 
сашиоаваое пдређенпг предмеуа, а ппсле свега, или у прпцесу рада, мпже да се сашини фпупграфија 
или видеп запис, и наппкпн, ни уп не мпра да буде. Биунп је увесуи ушенике у некп нпвп искусувп, а уп 
искусувп пп искусувп, кад се зна да искусувп има каракуер ушеоа, у кпнашнпм исхпду ппдразумева и 
кпнуаку са савременим уенденцијама у пбласуи сувараоа. 

2. Кпмбинпвана уехника. 

3. Већ је решенп да сваки мауеријал кпји се налази у неппсреднпј пкплини мпже да буде ппвпд за 
сувараое некпг садржаја (плпвка, перница, упрба, коига...). 

VIII Препбликпваое материјала или предмета оихпвим спајаоем (2 шаса - 1+1) 

Препбликпваое мауеријала или предмеуа оихпвим спајаоем. 

Ппјмпви: спајаое. 

1. Ппјам спајаое или везиваое је врлп садржајан из аспекуа урагаоа за свим пблицима везиваоа кпје 
шпвек кприсуи у неппсреднпј пкплини. Закппшаваое кап везиваое, щуп је симбпл мануфакууре, 
рајферщлус, кап везиваое щуп је симбпл индусурије, зидаое кап везиваое, лепљеое кап везиваое, 
закиваое кап везиваое, вареое кап везиваое, укаое кап везиваое, щивеое кап везиваое... Све щуа 
шпвек шини, има каракуер везиваоа. Ф прирпди је уп ращћеое, на пример лису на грани није везан, пн је 
израсуап иуд. Биунп је навпдиуи ушенике да ппажају уакве ппјаве у неппсреднпј пкплини, а пнп щуп 
уреба да ушине, на пример, прпщнирауи два пблика свеже глине, везивауи глину саргијпм, канаппм и 
упме слишнп. 

2. Вајарске и кпмбинпване уехнике. 
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3. Глина, канап, уканина, мека жица, щуапићи пбрађени и непбрађени, и сл. 

Преппруке за псувариваое прпграма у другпм разреду 

I Кретаое пблика у прпстпру (6 шаспва - 4+2) 

Креуаое вище пблика у прпсупру, креуаое једнпг пблика у прпсупру. 

Ппјмпви: креуаое, прпсупр. 

1. Ф пвпј целини прпграма имамп ури ппјма: креуаое, пблик и прпсупр. Ни п једнпм ппјму не уреба 
ушеницима саппщуавауи инфпрмације у смислу уеприје фпрме имајући у виду узрасне мпгућнпсуи 
ушеника, а ппсебнп оихпву перцепцију. Извући ћемп ппјам креуаоа. Ф упм слушају ће ппјам пблика и 
ппјам прпсупра имауи каракуер ппдппјмпва. Какп су деца пп свпјпј прирпди све време у ппкреуу, 
уверени смп да им је мпгуће пбјащоавауи не самп оихпвп креуаое, већ и креуаое пблика у прирпди. 
На пример, ппажаое креуаоа лищћа на дрвећу (бреза, плауан, щљива, храсу и све щуп шини оихпвп 
пкружеое у прирпди). Кап супрпунпсу креуаоу, уреба их навпдиуи да ппажају суауишне пблике у 
прирпди, на пример кућу, щкплу, ауупбуску суаницу... А кад ппменемп ауупбуску суаницу, уреба имауи у 
виду и ауупбусе кпји се крећу и разне друге предмеуе кпје је шпвек сашинип, а кпји се уакпђе крећу. 
Фкпликп су уп садржаји, псуаје пиуаое щуа је уп щуа ће ушеници радиуи на шасу. Акп бисмп им рекли да 
цруају лису брезе, плауана или некпг другпг дрвеуа, оихпв цруеж ће биуи суауишан. Према упме, щуа је уп 
щуп пни мпгу да шине на шасу? Навещћемп неке примере. Акп бисмп ппвезали, у смислу кпрелације пвај 
задауак са садржајима мауемауике, мпгли бисмп ушеницима да кажемп да нацруају на папирима неке 
пд гепмеуријских мпдела кпје уше (урпугап, квадрау, круг, правпугапник...). Ппщуп нацруају гепмеуријске 
мпделе, уреба да их исеку, да их нанижу на канап, па када све уп пкаше на неки пплпжени щуап у 
прпсупру, десиће се некп креуаое. Креуаое је услпвљенп сурујаоем ваздуха, слишнп кап щуп се креће 
лищће на дрвећу, али креуаое мпже да буде услпвљенп и распредаоем канапа или кпнца. Акп бисмп 
ушенике ппделили у групе, једна група мпже да рещава задауак са гепмеуријским мпделима, друга група 
мпже да рещава задауак са слпбпднп исцепаним пблицима на слишан нашин. Урећа група мпже да 
кприсуи щуапиће разлишиуих велишина (пд 10 дп 70 цм) укпликп би се у прпсупру ппсуавип дужи щуапић 
(дп 1 м), на шијем крају би бип везан канап, ппупм на средину нпвпг щуапића пд 50 цм, на шијим 
крајевима се уакпђе мпгу везивауи маои щуапићи, уједнп урагајући за равнпуежпм, па на крајевима уих 
щуапића везивауи јпщ маое щуапиће, впдећи рашуна п равнпуежи, шиме се дпбија нека врсуа "грпзда" 
пд већег брпја щуапића кпји ће се креуауи у прпсупру. На уај нашин се дпбија и физишка и визуелна 
равнпуежа и креуаое пблика у прпсупру. Ф прпцесу рада са ушеницима, мпже се гпвприуи и п 
једнашинама у мауемауици. П равнпуежи леве и десне суране кпмппзиције. Из упга мпгу прпизаћи мнпге 
прише кпје ће креауиван насуавник да псмищљава у прпцесу рада са ушеницима. 

2. Кпмбинпвана уехника, цруашке и сликарске уехнике. 

3. Папир, маказе, дрвени щуапићи, лепак, канап, кпнац, кпнсурукција суарих кищпбрана... 

II Дејствп светлпсти на карактер пблика (светлпст) (4 шаса -2+2) 

Прирпдна и вещуашка свеулпсу, силуеуа, сенка (сппсувена и башена), фигура и ппзадина, свеулп и сенка у 
фигури.  

Ппјмпви: свеулпсу, силуеуа. 

1. Ф циљу кпнуинуиуеуа сазнаое п ппјму свеулпсуи уреба насуавиуи са играма свеула и сенке пслаоајући 
се на садржаје кпје су ушеници ушили у првпм разреду. Уп је ушиоенп збпг пбиља мпгућнпсуи креауивнпг 
урагаоа и ушеника и насуавника с једне суране, а с друге, ууемељиваоа знаоа п знашају свеулпсуи у 
прирпди кап једнпг пд знашајних услпва живпуа. 

2. Кпмбинпвана уехника, цруашке уехнике, сликарске и вајарске уехнике. 
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3. За пвакав рад, ппред ппменууих садржаја и уехника, и сам насуавник ће упшиуи щуа му је ппуребнп пд 
мауеријала за реализацију пснпвнпг садржаја. Ппред већ ппменууих мауеријала, за уехнике изражаваоа 
мпгу се кприсуиуи и пдгпварајућа дидакуишка средсува (ппменууи графпскпп, репрпдукције умеунишких 
дела или фпупкппије неких пбјекауа). 

III Амбијент - сценски прпстпр (6 шаспва - 4+2) 

Израда маски, кпсуима и сцене.  

Ппјмпви: амбијену, сцена. 

1. Смисап увпђеоа пве целине у садржаје прпграма ликпвне кулууре јесуе да се са ушеницима впде 
разгпвпри п ппажаоу и преппзнаваоу каракуерисуика разних амбијенауа. Пп шему преппзнајемп 
амбијену ушипнице, ауупбуске суанице, улице, ппрпдишне куће, музеја, насуавник ће у свпјпј средини 
наћи јпщ мнпгп примера. Разгпвпр уреба впдиуи уакп да ушеници саппщуе щуп вище свпјих ппажаоа. 
Самим уим, дппринпси се ваљанпм суицаоу увида у ушеникпвп искусувп. Из упга ће прпизаћи и планпви 
насуавника за извпђеое рекреауивне насуаве, али и неппсреднпг рада ушеника у разним уехникама. 
Биуан је и аспеку са кпга ће насуавник прићи рещаваоу пваквпг задаука. Један аспеку мпже да буде 
сценски прпсупр. И у ушипници мпже да се нашини сцена некпг амбијенуа, и уп пнпг амбијенуа за кпји се 
ушеници ппределе у разгпвпру са насуавникпм. Какп је реш п целини прпграма кпја нуди ппвезиваое 
садржаја са коижевнпщћу, физишким васпиуаоем, свеупм пкп нас, другим решима, сви садржаји кпји се 
савладавају на пвпм узрасуу мпгу да буду уведени у реализацију пваквпг задаука. 

2. Цруашке, сликарске, вајарске, кпмбинпване уехнике. 

3. Меке плпвке, уемпера бпје, глина, пласуелин, папир, карупн, разни други мауеријали, зависнп пд 
сценарија кпји ће сашиниуи насуавник. 

IV Лепп писаое са калиграфијпм (16 шаспва - 10+6) 

Писаое лауинишких слпва, уппредп са ушеоем лауинице на шаспвима мауероег језика. Писаое 
ћирилишких слпва.  

Ппјмпви: ћирилица, лауиница. 

1. Ппвлашеое уских, кривих линија, ппвлашеое щирпких, правих и кривих линија. Писаое ћирилишких и 
лауинишких слпва. Ппвезиваое слпва у реши. 

2. Ппвлашеое уских, кпсих, правих и пплпжених линија; ппвлашеое щирпких, кпсих, правих и пплпжених 
линија; ппвлашеое пувпрених и заувпрених линија; писаое слпва уппредп са ушеоем абецеде. 

3. Мауеријали - лепп запщурене супларске плпвке (пљпснауе); пбишне графиуне плпвке са пзнакпм "Б" 
пљпснауп запщурене; щуапићи пд сладпледа уакпђе пљпснауп запщурени; впщуани пасуел, уакпђе 
пљпснауп запщурен, меуалнп перп и уущ или пенкалп. 

V Кпнтраст (12 шаспва - 8+4) 

Прирпдни и вещуашки пблици, слагаое - разлагаое, разлагаое - слагаое, једнпбпјан - вищебпјан, 
пбрађен - непбрађен, прав - крив, једнпсуаван - слпжен, испупшен - удубљен. 

Ппјмпви: кпнурасу. 

1. Свугде у нащпј пкплини мпжемп упшиуи кпнурасу. На пример, прирпдни и вещуашки пблици. Нпћ, дан, 
једнпбпјан, вищебпјан, пбрађен, непбрађен, прав, крив, свеулп, сенка и сл. Све уп мпгу биуи ппвпди за 
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ликпвнп изражаваое у свим уехникама. Уп уреба да узмемп кап ликпвни садржај, а имајући у виду 
велике мпгућнпсуи за избпр уема, мпуиваципне садржаје, сам насуавник мпже да прпналази, пп 
једнпсуавнпј лпгици - кпликп је насуавника, упликп мпже биуи и нашина за мпуивацију, а кпликп је 
ушеника, упликп мпже да буде и уема за реализацију пвпг задаука. 

2. Цруашке, сликарске, вајарске, кпмбинпване уехнике. 

3. Меке плпвке, уемпера бпје, глина, и сви мауеријали кпји се у пдређенпм уренууку мпгу кприсуиуи за 
реализацију неке ушеникпве идеје. 

VI Индивидуалнп кприщёеое разлишитих материјала за рад (пакпваое) (6 шаспва - 4+2) 

Пбликпваое непбишних пбјекауа. 

Ппјмпви: пакпваое. 

1. И у мнпгим дпсадащоим задацима увпдимп ушенике у ппажаое прирпде. Ф упм прпцесу, не 
заппсуављамп оихпве индивидуалнпсуи и ппсебнпсуи у прпцесу ппажаоа и уумашеоа прирпде. 
Насуавник никад неће инсисуирауи да ушеник кппира прирпду, већ ће впдиуи рашуна да пн на свпј 
симбплишан нашин саппщуава деуаље прирпде, пп лпгици да пд прирпде узме пнпликп кпликп пн 
смаура да уреба да узме (не све), па да у свпм раду, кап прирпднп биће, дпдаје ппеу пп свпјпј впљи щуа 
прпцени да је ппуребнп дпдауи. Уакп би уребалп да изгледа један индивидуални креауивни рад 
ушеника. Ф пвпм задауку мпжемп и себе преиспиуивауи - кпликп смп увели ушенике у кпнвенције 
пдраслих, имајући у виду агресивнпсу сппљнпг свеуа, щуп би уребалп да ушинимп на врлп једнпсуаван 
нашин. А уп знаши да већ неке усуаљене кпнвенципналне вреднпсуи прекривамп какп бисмп дпщли дп 
нпвпг психишкпг изазпва кпд ушеника. Ппзнауа је деуеупва, или шпвекпва, радпзналпсу или неизвеснпсу у 
ппсмаураоу запакпванпг пблика (уреднп - неуреднп). Пбишна празна кууија, кпја је запакпвана на 
усуаљен, кпнвенципналан нашин, изазива радпзналпсу и ппуребу за распакиваоем. Мпжда не уреба ни 
ппмиоауи кпликп лпще скуппцене играшке ппклпоене деуеуу, убрзп буду унищуене. Збпг шега? 

2. Цруашке, сликарске, вајарске и кпмбинпване уехнике. 

3. Ппурпщни мауеријал прилагпђен узрасуу ушеника. Канап, впсак, меке плпвке, уемпера бпје, глина. 

VII Знаци и симбпли (4 шаса - 2+2) 

Пешау, грб, симбпли, слпвни и нпуни знаци.  

Ппјмпви: хералдика. 

1. Имајући у виду знашај хералдике и уппщуе знашај симбпла и знакпва у савременпј спцип-кулуурнпј 
средини, а ппсебнп када је реш п рашунарима, пдећи и пбући ("маркирана пбућа и пдећа"), ппсуавља се 
пиуаое какп дпвпдиуи дп свесуи ушеницима криуеријуме везане за рекламу и ппщуе присусувп 
знакпвнпсуи у нащем пкружеоу. Разуме се да је прпблем врлп слпжен, али пвп мпже да буде један 
мали дппринпс разгпвпру са ушеницима п уим нама намеунууим вреднпсуима. И сами пни нещуп мпгу да 
ушине, с уам щуп ће насуавник впдиуи рашуна п мери, средсувима и психпфизишким мпгућнпсуима 
ушеника. Пракса је ппказала да је ппгрещнп на ппшеуку шаса ппказивауи знаке билп кпје врсуе, јер 
ушеници имају визуелнп памћеое кад желе да имиуирају већ виђене знаке. За насуавника псуаје велики 
прпблем, да ппред нуђеоа криуеријума п знацима и симбплима, пд ушеника дпбије нека оихпва идејна 
рещеоа. Прпблем је и лиуераууре, на кпју би се мпгли пслпниуи за уумашеое ппменууих вреднпсуи, 
ппгпупву кад се има у виду брзп напредпваое сппљне кулууре, кпја није свпјсувена менуалиуеуу нащих 
људи. Ппнудићемп један пд нашина за ушеникпвп креауивнп сувараое, када мпже првп да на свпм 
папиру наслика некпликп мрља, па уек пнда, у некпј пд наредних фаза, да уражимп ппвезиваое уих 
мрља у неки оегпв знак, када пн мпже имауи свпје уумашеое нешега, самп оему свпјсувенпг. Не мпрају 
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уп самп да буду мрље, уп мпгу биуи уашке, линије и неки други пблици, пд билп кпг мауеријала, пд кпјих 
се мпже ппћи у свеу прпмищљаоа са пзнакпм сампсвпјне ушеникпве креауивнпсуи. 

2. Цруаое, сликаое, вајаое, кпмбинпване уехнике. 

3. Меке плпвке, уемпера бпје, суаре фпупграфије, кплажи, харуија, карупни.. 

VIII Једнпбпјна кпмппзиција упптребних предмета (клуаж) (6 шаспва - 4+2) 

Ппјмпви: клуаж, једнпбпјан. 

1. Ф пвпм задауку ушеници уреба да прикупе пупадну амбалажу, да пп свпјпј впљи нашине кпмппзицију 
лепљеоем на неку карупнску ппдлпгу и када све уп заврще, да бисмп се пслпбпдили сугерираоа 
дпсадащое функције уих предмеуа, уаква кпмппзиција уреба да буде премазана белпм бпјпм. Јпщ један 
пд нашина јесуе да се прекп уакп прганизпване кпмппзиције ппсуави газа, прекп кпје се уакпђе, пређе 
белим акриликпм. Ппсле сущеоа, дпбијају се нпви пблици, нпве свеулинске вреднпсуи, кпје дају нпве 
щансе за даља дпграђиваоа цруаоа или сликаоа према ушеникпвпј жељи. Пблику смп прпменили 
знашеое. Пвп щуп је предлпженп није јединп рещеое. Насуавник ће наћи мпжда и бпља.  

2. Кпмбинпване уехнике, сликарске, цруашке и вајарске уехнике. 

3. Сиуна амбалажа, карупни, разни папири, уемпера бпје, плпвке, акрилна бела бпја... 

IX Замищљаоа (6 шаспва - 4+2) 

Вербални ппис, уексу, фпупграфија...  

Ппјмпви: фпупграфија. 

1. Ф пвпм задауку уреба урагауи за аспцијацијама ушеника. Једна реш мпже да буде ппвпд. Фшиуељ мпже 
пиуауи ушеника: "П шему размищљащ када кажемп дрвп?" Сваки ушеник ће имауи свпју пришу п упм 
ппјму. Или, на пример, акп нађемп неку суару фпупграфију, мпжемп пиуауи: "П шему размищљащ дпк 
гледащ у пву фпупграфију? Мпжещ ли нам нещуп рећи п опј?" Акп прпшиуамп неки уексу, примерен 
узрасним мпгућнпсуима ушеника, кпји, уакпђе, мпже да буде ппвпд за разгпвпр, и ппјединашна 
уумашеоа и рещеоа ушеника у ликпвнпм раду, већ смп нещуп успели. Щуа је уп щуп смп успели? Фспели 
смп, првп у разлишиупсуима уема, а задржаћемп и даље нащ захуев, да ппред урагаоа за дпбрим 
прпцесима рада, имамп и примерене резулуауе у свим ликпвним уехникама. Насуавник ће захваљујући 
свпјпј инвенуивнпсуи, прпнаћи праве нашине мпуивисаоа ушеника за пву врсуу слпбпднијег рада, али не 
слпбпдних уема, кад ће ппнављауи нека свпја преухпдна искусува у виду схема и щаблпна. 

2. Цруашке, сликарске, вајарске, кпмбинпване уехнике. 

3. Меке плпвке, папири разлишиуих пблика и бпја, уемпера бпје, глина, пласуелин и други мауеријали 
укпликп се деси да ушеници имају ппуребу за оим. 

X Препбликпваое материјала или предмета (6 шаспва - 4+2) оихпвим спајаоем (везиваое) 

Ппјмпви: везиваое. 

1. Какп је реш п ппјму везиваоа кпји је изузеунп знашајан у живпуу шпвека, оегпвпм делпваоу, 
међуљудским пднпсима. Ппред већ ппменуупг везиваоа у мауеријалнпм смислу, мпжемп гпвприуи и п 
духпвнпј вези шпвек-Бпг, шпвек према шпвеку, љубавнпј вези. Мислимп, дакле, на све пнп щуп шпвека 
шини шпвекпм у анурппплпщкпм, психплпщкпм и спциплпщкпм смислу. И у другпм разреду је 
предвиђенп некпликп садржаја упг каракуера, кпји уреба да се пслпне на слишне садржаје из првпг 
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разреда. Ппјам спајаое или везиваое врлп је садржајан из аспекуа урагаоа за свим пблицима везиваоа 
кпје шпвек кприсуи у неппсреднпј пкплини. Закппшаваое кап везиваое, щуп је симбпл мануфакууре, 
рајферщлус, кап везиваое, щуп је симбпл индусурије, зидаое кап везиваое, лепљеое кап везиваое, 
закиваое кап везиваое, вареое кап везиваое, укаое кап везиваое, щивеое кап везиваое... Све щуа 
шпвек шини, има каракуер везиваоа. Ф прирпди је уп ращћеое, на пример лису на грани није везан, пн је 
израсуап иуд. Биунп је навпдиуи ушенике да ппажају уакве вреднпсуи у неппсреднпј пкплини, а пнп щуа 
уреба да ушине, нећемп уражиуи мимезис, јер им уп не дпзвпљавају оихпве психпфизишке мпгућнпсуи, 
већ ћемп нашиниуи нещуп супрпунп, на пример, прпщнирауи два пблика свеже глине, везивауи глину 
саргијпм, канаппм и упме слишнп. 

2. Вајарске и кпмбинпване уехнике. 

3. Глина, канап, уканина, мека жица, щуапићи пбрађени и непбрађени, и сл. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ЛИКПВНЕ КФЛУФРЕ Ф ДРФГПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Кретаое пблика у прпстпру 

Пмпгућиуи ушеницима да схвауе ппјам креуаоа крпз примере из 

свакпдневнпг живпуа у прирпди. 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Схвауе ппјам креуаоа п прирпди 

 Фмеју ликпвнп да изразе креуаое у прирпди. 

Дејствп светлпсти на карактер 

пблика 

 

Суицаое пснпвнпг знаоа п ууицају свеулпсуи на каракуер пблика  

Израђиваое ппјмпва сппсувена и бпшна сенка, силцеуа. 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Схвауе ууицај свеулпсуи на каракуер пблика 

 Фпше ппјаву сенке (сппсувене и бпшне) 

 Разликују прирпдну и вещуашку свеулпсу. 

Амбијент – Сценски прпстпр Пмпгућиуи ушеницима да схвауе разлику између ексуеријера и 

енуеријера  

Фппзнауи ушенике са ликпвним елеменуима ппзприщне предсуаве 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Фсвпје ппјам амбијенуа  

 Схвауе разлику између ексуеријера и енуеријера  

 Развију смисап за пракуишнп рещеое идеја 

 Фмеју да израде маске, кпсуима, сцену. 

Лепп писаое са калиграфијпм 

 

Пмпгућиуи ушеницима да схвауе исупријску важнпсу писма 

Изградиуи ппјам леппг писаоа 

Фппзнаваое са калиграфским принципима 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Схвауе исупријску важнпсу писма 

 Изграде ппјам леппг писаоа 

 Фмеју да кпмуницирају пууем ликпвних рещеоа 

 Фмеју да кприсуе уущ и перп. 

Кпнтраст (кап мптивација за 

ппажаое пблика) 

Фппзнаваое ушеника са ппјмпм кпнурасуа  

Фпшаваое кпнурасних разлика у прирпдним и вещуашким пблицима. 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Схвауе ппјам кпнурасуа 

 Фпше разлику између ппјмпва прав-крив, једнпбпјан-вищебпјан 

 Фмеју ликпвнп да предсуаве једнпсуавнп-слпженп 
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Разне врсте знакпва и симбпла 

 

Фппзнаваое ушеника са визуелнпм кпмуникацијпм, са знашајем знакпва 

и симбпла у савременпм свеуу 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Схвауе визуелну кпмуникацију 

 Фмеју да се служе визуелним знацима у свакпдневнпм живпуу. 

Једнпбпјна кпмппзиција 

упптребних предмета (клуаж) 

Фсвајаое ппјма клуаж; развијаое смисла за ликпвнп псмищљаваое и 

ппвезиваое делпва у складну целину. 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Схвауе ппјам клуажа, 

 Фмеју да ликпвнп псмисле и ппвежу делпве у целину. 

Замищљаоа 

 

Фсвајаое ппјма фпупграфије 

Развијаое сппспбнпсуи вербалнпг пписа; предсуављаое уексуа смислпм. 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Схвауе ппјам фпупграфије 

 Фмеју да крауак уексу предсуаве сликпм. 

Препбликпваое материјала 

или предмета оихпвим 

спајаоем 

Фппзнаваое ушеника са пснпвним елеменуима урбанизма (кпнурасу, 

вплумен, прпсупр), прирпдним и вещуашким мауеријалима. 

Развијаое сппспбнпсуи препбликпваоа заппшеуих пблика 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Преппзнају елеменуе урбанизма 

 Разликују прирпдне и вещуашке мауеријале 

 Фмеју да граде нпве пблике препбликпваоем суарих (спајаоем). 
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МФЗИЧКА КФЛУФРА 

Циљ и задаци Садржаји 
прпграма 

 

Фпнд 

Време 
реал. 

наст. метпде активнпст 
ушеника 

наст. средства праћеое и 
вреднпваое 
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Циљ и задаци  
-развијаое инуереспваоа, музишке псеуљивпсуи и креауивнпсуи; 
-псппспбљаваое за разумеваое мпгућнпсуи музишкпг 
изражаваоа; 
-развијаое псеуљивпсуи за музишке вреднпсуи уппзнаваоем 
умеунишке урадиције и кулууре свпга и других нарпда. 
Задаци 
-негпваое сппспбнпсуи извпђеое музике(певаое /свираое); 
-суицаое навике слущаоа музике,ппдсуицаое дпживљаја и 
псппспбљаваое за разумеваое музишких ппрука; 
-ппдсуицаое суваралашкпг ангажпваоа у свим музишким 
акуивнпсуима(извпђеое,слущаое,исураживаое и сувараое 
звука); 
-уппзнаваое урадиципналне  и умеунишке музике свпга и других 
нарпда; 
-развијаое криуишкпг мищљоа (исказиваое псећаоа п музици 
кпја се извпди и слуща); 
-уппзнаваое пснпва музишке писменпсуи и изражајних средсуава 
музишке умеунпсуи. 
Пперативни задаци: 
Фшеници уреба да: 
-певају песме   пп слуху; 
-слущају вредна дела умеунишке и нарпдне музике; 
-свирају на дешјим музишким инсуруменуима 
-извпде дешје,нарпдне и умеунишке музишке игре 

 

 

I Извп|еое 
музике 
(певаое, 
свираое) 

 

 

 

 

II Слущаое 
музике 

 

 

 

III Сувараое 
музике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI-VI 

 

-радипниша.  

-демпнсурау. 

-дијалпщка 

-игра 

-кппперауив. уз 
кпмбинац. свих 
пблика рада 

-дивергенунп 

(суваралашкп 

ушеое) 

-рещаваое 
прпблена 

-пракуишнп ушеое.  

 

 

-певаое 

-слущаое 

-сувараое 
звука 

-сликаое 

-цруаое 

-игра 

-драмауизација 

-илусурација 

-инпрпвизација 

-свираое 

-сувараое 
риума 

-извпђеое  

-исураживаое 

 

-касеупфпн 

- -слике 

-риумишки и 
мелпдијски 
инсууменуи 

-учбеник 

-нпуни уексу 

-графпскпп 

 

 

Кпнуинуиранп 

-недељнп 

-месешнп 

-урпмесешнп 

-пплугпдищое 

-гпдищое 

 

 

-ппсмаураое 

-белещке 

-прпдукуи 
акуивнпсуи 

-задпвпљсувп 
ушеника 

-акуивнпсу у раду 

-ппщуе 
ангажпваое и рад 
ушеника 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ 

- развијаое инуереспваоа, музишке псеуљивпсуи и креауивнпсуи; 

- псппспбљаваое за разумеваое мпгућнпсуи музишкпг изражаваоа; 

- развијаое псеуљивпсуи за музишке вреднпсуи уппзнаваоем умеунишке урадиције и кулууре свпга и 
других нарпда. 

 

Задаци 

- негпваое сппспбнпсуи извпђеоа музике (певаое/свираое); 

- суицаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое дпживљаја и псппспбљаваое за разумеваое музишких 
ппрука; 

- ппдсуицаое суваралашкпг ангажпваоа у свим музишким акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, 
исураживаое и сувараое звука); 

- уппзнаваое урадиципналне и умеунишке музике свпга и других нарпда; 

- развијаое криуишкпг мищљеоа (исказиваое псећаоа п музици кпја се извпди и слуща); 

- уппзнаваое пснпва музишке писменпсуи и изражајних средсуава музишке умеунпсуи. 

Садржаје музишке кулууре шине следеће акуивнпсуи: извпђеое (певаое/свираое), слущаое и сувараое 
музике. 

 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- певају песме пп слуху; 
- слущају вредна дела умеунишке и нарпдне музике; 
- свирају на дешјим музишким инсуруменуима; 
- извпде дешје, нарпдне и умеунишке музишке игре. 
 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Извпђеое музике 

а) Певаое: 

- Певаое песама (ушеое пп слуху) разлишиупг садржаја и распплпжеоа, урадиципналне и умеунишке 
музике кпје су примерене гласпвним мпгућнпсуима и узрасуу ушеника. Ппжељнп је ппвезиваое 
садржаја песама са садржајима псуалих насуавних предмеуа укпликп је мпгуће (ушеници и щкпла, 
гпдищоа дпба, празници и пбишаји, завишај и дпмпвина, прирпда и пкплина, живпуиое...); 

- Певаое и извпђеое музишких игара (игре уз ппкреу, дидакуишке игре). 
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- Певаое једнпсуавних мпдела и наменских песама кап звушне припреме за ппсуавку музишке 
писменпсуи. 

б) Свираое: 

- Свираое прауое за брпјалице, песме, игре на разлишиуим извприма звука (уелп, предмеуи, риумишки 
дешји инсуруменуи). 

На пснпву искусува у извпђеоу музике, преппзнауи: уемпп (брзп - сппрп), динамишке разлике (гласнп - 
уихп, ппсуепенп ппјашаваое и ууищаваое), разлишиуа распплпжеоа (веселп, щаљивп, уужнп, нежнп, 
пдлушнп...) на пснпву изражајних елеменауа (динамика, уемпп, риуам, мелпдија), ппзнауу песму на 
пснпву каракуерисуишнпг пдлпмка мелпдије. 

Слущаое музике 

- Слущаое впкалнп-инсуруменуалних кпмппзиција за децу и крауких инсуруменуалних кпмппзиција 
разлишиупг садржаја и распплпжеоа, кап и музишких приша. 

- Слущаое нарпдних песама и игара. 

Ф слущаним примерима преппзнауи: разлишиуе упнске бпје (гласпве и инсуруменуе), разлишиуа уемпа, 
динамишке разлике, разлишиуа распплпжеоа на пснпву изражајних елеменауа, кап и кпмппзицију кпју су 
слущали, а на пснпву каракуерисуишнпг пдлпмка. Псппспбљавауи ушенике да наведу примере присусува 
музике у свакпдневнпм живпуу. 

Ствараое музике 

- Пппнащаое звукпва из неппсредне пкплине, сппнуанпм или дпгпвпренпм импрпвизацијпм (звуци у 
кући, звуци града, звуци у прирпди...). 

- Риумишким и звушним ефекуима креирауи једнпсуавне прауое за брпјалице, песме, прише, суихпве, 
музишке игре, кприсуећи при упм разлишиуе извпре звука (глас, уелп, дешји риумишки инсуруменуи). 

- Креираое ппкреуа уз музику кпју певају или слущају ушеници. 

- Смищљаое малих риумишких целина ппмпћу разлишиуих извпра звука (гпвпр, изгпвараое групе 
гласпва, разлишиуим предмеуима, дешји инсуруменуи). 

- Импрпвизпваое риумишкпг дијалпга на разлишиуим извприма звука. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Насуава музишке кулууре у пснпвнпј щкпли, свпјим садржајима и акуивнпсуима знашајнп дппринпси 
целпкупнпм развпју ушеника. Кпд ушеника се развија љубав према музишкпј умеунпсуи и смисап за лепп 
и узвищенп, ппуппмаже оегпв свесурани развпј, пплемеоује га и улепщава му живпу. 

Упкпм насуаве, у виду псмищљених акуивнпсуи, пмпгућује се развијаое сппспбнпсуи изражаваоа 
звушним средсувима (гласпм или инсуруменупм), уппзнаваое вредних дела музишке умеунпсуи и 
суицаое ппуребе за сампсуалним уппзнаваоем музишких дела из пбласуи нарпднпг и умеунишкпг 
суваралащува. 

Савладаваоем музишке писменпсуи и развијаоем укуса, псппспбљавамп ушенике да акуивнп ушесувују у 
музишкпм живпуу свпје пкплине. 
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Насуава музишке кулууре псуварује се међуспбним прпжимаоем следећих музишких акуивнпсуи: 

- певаое и свираое, уз ппсуупнп уппзнаваое и усвајаое риумишких сурукуура, музишкпг писма и 
инупнације; 

- слущаое музике и усвајаое пснпвних ппјмпва из ппщуе музишке кулууре; 

- акуивнпсуи у музишкпм стваралащтву. 

Ф разреднпј насуави певаое и свираое псуварује се пп слуху, пппнащаоем демпнсурације ушиуеља, или 
уз ппмпћ разлишиуих звушних и визуелних ппмагала (цруежа, пднпснп неких дпгпвпрених знакпва с 
ушеницима). Фппзнаваое музишкпг писма заппшиое у урећем разреду и прпуеже се дп краја пснпвнпг 
щкплпваоа. Фсвајаое најпснпвније вещуине шиуаоа нпуа пмпгућава ушеницима лакще и уашније певаое 
једнпсуавних мелпдија, кап и акуивнп суицаое инфпрмација п свираоу ппјединих инсуруменауа. 
Ппжељнп је ппвезиваое музишких садржаја са садржајима псуалих насуавних предмеуа укпликп је уп 
мпгуће псувариуи. 

Задаци насуаве музишке кулууре у пснпвнпј щкпли јесу: 

- ппсуупнпсу у усвајаоу нарпдних и умеунишких кпмппзиција разлишиуих садржаја; 

- развијаое извпђашких вещуина ушеника и оихпв суваралашки присууп певаоу/свираоу; 

- развијаое инуелекууалних и мпупришких сппспбнпсуи ушеника; 

- развијаое и ппдсуицаое суваралашких мпгућнпсуи музишкпг изражаваоа ушеника; 

- уппзнаваое пснпвне музишке писменпсуи и изражајних средсуава музишке умеунпсуи. 

Преппруке за пствариваое прпграма у првпм разреду  

Слущаое музике 

Слущаоем музике псуварују се следећи задаци: 

- суицаое искусува у слущнпм разликпваоу звушних бпја (људски гласпви, неки инсуруменуи, звуци из 
живпунпг пкружеоа); 

- развијаое мемприје ушеника; 

- навикаваое ушеника на пажљивп слущаое музике (щуп је услпв за квалиуеунп дпживљаваое музишких 
дела); 

- уппзнаваое музишких дела умеунишкпг и нарпднпг суваралащува. 

 

Певаое песама пп слуху и увпђеое у пснпве музишке писменпсти 

- Брпјалице; 

- Дешје песме; 

- Игре с певаоем. 
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Фсвајаое музишкпг решника у вези са певаоем (супрпунпсуи): 

- дубпк упн и виспк упн; 

- дужи и краћи упн; 

- гласнп и уихп; 

- брзп и сппрп. 

 

Свираое 

- Ппсуупнп уппзнаваое музишких дешјих инсуруменауа и нашин свираоа ппјединпг инсуруменуа 
(щуапићи, уриангл, шинеле, бубао, даире, звешке, меуалпфпн, ксилпфпн). 

- Прављеое власуиуих дешјих инсуруменауа. 

- Разликпваое ппјединих инсуруменауа слухпм пп бпји звука и оихпвп разлишиуп кпмбинпваое према 
избпру ушеника. 

- Извпђеое риума ппјединих брпјалица ппмпћу дешјих инсуруменауа. 

- Фуврђиваое дпживљаја риумишкпг пулса пдгпварајућпм инсуруменуалнпм прауопм псуваренпм 
ппмпћу дешјих инсуруменауа. 

- Фсвајаое музишкпг решника у вези са свираоем (супрпунпсуи): 

- певаое - свираое; 

- хпр - један певаш; 

- пркесуар - један свираш; 

- клавир - клавирисуа; 

- виплина - виплинису; 

- уруба - урубаш; 

- хармпника - хармпникащ; 

- бубао - бубоар 

Музишкп стваралащтвп 

- Ппдсуицаое ушеника на изражајнп певаое. 

- Пбележаваое ппјединих реши или фраза упкпм извпђеоа мелпдије звукпм неких инсуруменауа, према 
избпру ушеника. 

- Пппнащаое звука из неппсредне пкплине сппнуанпм или дпгпвпренпм импрпвизацијпм (звуци у кући, 
звуци града, звуци у прирпди). 

- Смищљаое малих риумишких целина псуварених гпвпрпм или сппнуанп изгпвпрених група гласпва. 

- Ппупунп слпбпдна звушна импрпвизација псуварена рукама или нпгама, пднпснп дешјим 
инсуруменуима. 

- Слпбпдан, импрпвизпван звушни разгпвпр псуварен једним пд преухпднп наведених нашина. 
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- Мале, дпгпвпрпм сасуављене музишке игре уз ппкреу. 

 

Преппруке за пствариваое прпграма у другпм разреду 

Дешје песме и игре с певаоем 

(Фшеници и щкпла; јесен; Бпжић и Нпва гпдина; зима; прплеће; мајка и успаванка; кућа, завишај и 
дпмпвина; дешја игра; прирпда, живпуиое и пкплина; пбишаји; псуалп). 

Фсвајаое музишкпг решника у вези са певаоем: упнпви узлазе - упнпви силазе; гласнп - средое; гласнп - 
уихп; брзп - умеренп; брзп - сппрп; нежнп - уужнп; нежнп - радпснп. (Наведени изрази се уппзнају пууем 
искусува, без ппсуављаоа дефиниције). 

Свираое 

- Певаое дппуниуи пбележаваоем свакпг уакупвнпг дела ударцем п инсурумену у складу са уемппм 
извпђеоа; 

- ппмпћу удараљки извесуи неки риуам наушене мелпдије уз исупвременп риумишкп рециупваое или 
певаое; 

- извпђеое риума ппзнауе мелпдије пљескаоем или риумишким инсуруменупм уз исупвременп 
замищљаое мелпдије у себи; 

- ппнављаое краћег задаупг риумишкпг мпуива (вежба памћеоа и брзпг сналажеоа); 

- свираое риума ппјединих гпвпрних реши с разлишиуим брпјем слпгпва или краћих решеница. 

Слущаое музике 

Фсвајаое музишкпг решника у вези са слущаоем: 

- пркесуар, дувашки пркесуар; 

- флаууа - флаууису; 

- гиуара - гиуарису; 

- дешји, женски и мущки глас. 

Сви изрази се уппзнају на линији разумеваоа знашеоа реши и преппзнаваоа звука. 

Музишкп стваралащтвп 

- Суалнп ппдсуицаое ушеника на щуп изражајније певаое наушених песмица; 

- пппнащаое звукпва из пкплине, сппнуанпм или дпгпвпренпм импрпвизацијпм (звуци у кући, граду, 
прирпди - разгпвпр живпуиоа, разгпвпр суабала щущуаоем лищћа); 

- измищљаое малих риумишких целина псуварених сппнуанп изгпвпреним или пупеваним групама 
гласпва (измищљаое групе сасуављене самп пд сампгласника или самп пд сугласника), кп ће дуже, кп 
ће занимљивије, разигране групе гласпва; 

- импрпвизација псуварена рукама или нпгама, пднпснп дешјим инсуруменуима (уз суајаое на једнпм 
месуу или креуаоем крпз прпсупр); 
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- слпбпднп импрпвизпвани дијалпзи ппмпћу дешјих инсуруменауа (деца бирају исуе или разлишиуе 
инсуруменуе); 

- импрпвизација дешје мелпдије на власуиу или пд ушиуеља предлпжен суих; 

- слпбпднп измищљаое ппкреуа уз музику (нпр. за некп кплп уз наушену нпву мелпдију). 

Дидактишкп - метпдишка упутства 

Насуавни предмеу Музишка култура уреба кпд ушеника да развије есуеуски дпживљај, мащуу, вещуине, 
навике и суваралашки импулс. 

Ф пснпвнпј щкпли насуава музишке кулууре, заједнп са другим насуавним предмеуима, ууише на 
свесурани развпј лишнпсуи деуеуа и предсуавља једну пд важних дисциплина. 

Пбавезни и преппрушени садржаји пвпг насуавнпг предмеуа уреба да пруже знаоа и инфпрмације 
ушеницима какп би мпгли да с разумеваоем и радпщћу прауе, разликују, дпживљавају и прпцеоују 
музишке вреднпсуи. 

Да би били реализпвани циљеви првпг циклуса пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа, кап и задаци 
прпграма пбразпваоа и васпиуаоа, ппуребнп је пбезбедиуи насуавна средсува у складу са важећим 
нпрмауивима. 

Сазнајни прпцес у насуави музишке кулууре заснива се на дпживљаваоу музике крпз песму и слущаое 
музике. Фшеницима се пренпсе неппхпдни елеменуи, кпји шине пснпву музишке писменпсуи и знаоа, а у 
функцији су бпљег разумеваоа музике. 

Пснпвни принцип у псувариваоу циљева и задауака уреба да буде акуивнп ушещће ушеника на шасу, а шас 
музишке кулууре уреба да буде дпживљај за ушенике. Фсвајаое знаоа ушеника зависи пд дпбре 
прганизације шаса, кпји мпра биуи дпбрп планиран, псмищљен и занимљив. Насуава уреба да се пдвија у 
ведрпј и раднпј аумпсфери. Разним пблицима рада, уехникама и пшигледним средсувима ушеницима се 
пренпсе знаоа и кпмбинују разне меупде у насуави. Према свпјим садржајима насуавни прпграм се 
реализује у некпликп еуапа. Ф првпј еуапи насуава се свпди на фпрме рада кпје највище пдгпварају 
психпфизишкпм развпју ушеника. Уп су: брпјалице, песме, музишке игре, слущаое музике и свираое на 
дешјим риумишким инсуруменуима. 

Дпмаће писмене задауке или писане уесупве, кпнурплне задауке, реферауе не уреба задавауи у пквиру 
пвпг предмеуа ни у једнпм разреду. 

Насуаву уреба увек ппвезивауи са музишким живпупм друщувене средине уз ушесувпваое на 
уакмишеоима и музишким приредбама. 

Садржај Музишке културе шине акуивнпсуи: 

- извпђеое музике (певаое/свираое), 

- слущаое музике, 

- сувараое музике, 

- хпрскп и пркесуарскп музицираое. 

Захуеви прпграма пп акуивнпсуима 
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Извпђеое музике 

Певаое у разреднпј насуави је певаое пп слуху. Фшеници уреба изражајнп да певају пдређен брпј шаспва 
и уп у I разреду 20, а у II разреду 25 шаспва. 

Ф I и II разреду ппсуављају се звушни слпјеви уакп щуп се певаоем пдгпварајућих песама пп слуху суише 
предсуава п упнпвима. Звук кпји ушеници памуе у разним песмама и играма (игре ппажаоа, 
преппзнаваое упнпва и риумишких креуаоа) касније ппвезују са нпуним писмпм. Уакп се ппсуупнп увпде 
у уајне певаоа из нпунпг уексуа. 

Певаое дешјих песама у пснпвнпј щкпли уреба да буде пснпвни садржај рада у насуави музишке кулууре. 
Насуава нема задауак да сувара умеунике, већ кпд ушеника развија љубав према музишкпј умеунпсуи и 
смисап за лепп и узвищенп, ппуппмаже оихпв свесурани развпј, пплемеоује га и улепщава му живпу. 
Пвп се мпже ппсуићи самп пракуишнпм насуавпм (певаоем/свираоем), а маое уепреуисаоем. 

Избпрпм кпмппзиција пружа се мпгућнпсу и прпщириваоа знаоа из других пбласуи. Фшеоем песама 
деца мпгу лакще да савладају правилну дикцију, какп нащег уакп и суранпг језика. Приликпм избпра 
кпмппзиција насуавник има слпбпду, али мпра пазиуи да буду засуупљене дешје, нарпдне, пригпдне 
песме других нарпда, кап и песме савременпг музишкпг суваралащува за децу. Насуавник уреба, ради 
акууализације прпграма, да науши децу и неку песму кпја није наведена у преппрушенпм избпру за 
певаое, акп уп пдгпвара циљу и задацима прпграма и акп задпвпљава криуеријуме васпиуне и 
умеунишке вреднпсуи. 

Пре пбраде песме ппжељнп је да се исприша приша шији је садржај у вези са уексупм, какп би се 
прпбудилп инуереспваое за песму, а самим уим и развила ушеникпва мащуа. 

Сувараое ппгпдне аумпсфере за ушеое нпве песме ппуребнп је да би деуе сваку песму максималнп 
ппзиуивнп дпживелп, да у себи сувпри пне ппуребне емпције кпје су ппдсуакле кпмппзиупра и 
надахнуле га да сувпри песму. Насуавник уреба да пева из срца, изражајнп. Ппуребнп је уакпђе да впди 
рашуна и исправља неправилнп дисаое ушеника при певаоу или лпще држаое уела приликпм седеоа. 
За правилан избпр песама неппхпднп је примениуи и дидакуишке принципе. Уп се ппсебнп пднпси на 
принцип ппсуупнпсуи и дпсуупнпсуи. Ф пквиру принципа ппсуупнпсуи уреба имауи у виду ури правила: 

- пд ппзнаупг ка неппзнаупм; 

- пд лакщег ка уежем; 

- пд ближег ка даљем. 

Ф музишкпј насуави за урајнп усвајаое знаоа вепма је знашајан принцип дпживљаја. Када је песма 
усвпјена и, укпликп уп задпвпљава уексу наушену песму уреба: 

- драмауизпвауи; 

- слпбпднп импрпвизпвауи ппкреуима; 

- ликпвнп изразиуи; 

- прауиуи риумишким инсуруменуима. 

На ппшеуку гпдине уребалп би давауи лакще примере за пбраду, а на крају уеже, какп би ушеници лакще 
схвауили и усвпјили нпве кпмппзиције, а самим уим ппсуали сигурни у свпје мпгућнпсуи. С принциппм 
ппсуупнпсуи ускп је ппвезан принцип дпсуупнпсуи, јер самп дпсуупан прпграм пмпгућава ппсуепенп и 
успещнп развијаое музишких сппспбнпсуи ушеника. Дпсуупан прпграм не би уребалп мещауи са лаким, 
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јер лакщим избпрпм не сувара се веће инуереспваое за савладаваое прпграма, кап ни мпгућнпсу за 
успещнп музишкп развијаое. Нежељени ефекуи се јављају и кпд преуещкпг прпграма. 

Ф уренуцима када ушеници ппказују зампр и декпнценурацију на билп кпм шасу, некпликп минууа 
певаоа веселих дешјих песама, уз ппкреу, разведриће премпрена лица и пмпгућиуи им да ппнпвп крену 
на усвајаое нпвих знаоа из разлишиуих предмеуа. Сваки щкплски дан ппжељнп је ппшеуи и заврщиуи 
певаоем песама. 

Свираое 

Свираое је дпградоа певаоу и ппсупје пправдани разлпзи за ппсупјаое уе акуивнпсуи. Ф свакпм 
пдељеоу ппсупји један брпј ушеника кпји има веће или маое ппуещкпће у певаоу. Да деуе не би 
ппсуалп малпдущнп, избегавалп ушесувпваое у музици, пружауи му и друге мпгућнпсуи афирмације на 
музишкпм ппдрушју, а уп је управп свираое. 

Ф I и II разреду ушеници свирају на дешјим риумишким инсуруменуима (бубао, звешке, щуапићи, уриангл, 
шинели). Оих мпгу направиуи и сами пд најразлишиуијих мауеријала (празних карупнских, дрвених или 
пласуишних кууија, канапа, жице, дрвеуа, цеви, кукуруза, щищарке, кесуена и др. кап нпр. свирале пд 
зпве или врбе, бубоићи пд дрвеуа и кпже, уикве, иуд.). Ф II разреду ппсуепенп увпдиуи мелпдијске 
инсуруменуе (меуалпфпн) и упућивауи ушенике да свирају пп слуху једнпсуавне мелпдије. 

Пснпвни пблици свираоа на дешјим ритмишким инструментима: 

II разред: 

- свираое уакуа, 

- свираое риума, 

- свираое мелпдије, 

- свираое пауза. 

Свираое у I и II разреду, где заппшиое псувариваое пве пбласуи рада, впкалнп-инсуруменуални 
аранжман је једнпсуаван и сасупји се пд две дп ури групе инсуруменауа. Прва група инсуруманауа 
дпнпси пснпвни риуам, друга група свира наглащен деп уакуа, а урећа ненаглащени деп уакуа. Свираое 
аранжмана у I и II разреду се извпди пп слуху, а ппсуупак рада мпже биуи ппдељен у некпликп еуапа: 

- ушенике ппделиуи у групе и дауи им инсуруменуе, а зауим певаоем пбнпвиуи суару или наушиуи нпву 
песму; 

- савладауи риуам песме пљескаоем, и исупвременп певауи песму; 

- ушеници узимају свпје инсуруменуе и свирају наушени риуам (свака група инсуруменауа свира риуам 
кпји је савладала пљескаоем и исупвременп певају песму); 

- уз уппрнпсу и пзбиљнпсу у раду превазилазе се уещкпће кпје мпгу насуауи у заједнишкпм свираоу (нпр. 
прелазак на свираое депнице неке друге групе). 

Музишке игре 

Најсппнуанији нашин на кпји деуе изражава свпје музишке сппспбнпсуи (псећаое за риуам и 
дпживљаваое мелпдије и уексуа) јесуе музишка игра. Ф нижим разредима планиранп је извпђеое игара 
лаганпг уемпа да би се развила вещуина ппкреуа. Ф сиууацијама када су правила игре слпженија и 
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захуевају већи наппр деце насуавник их мпже ппделиуи у две групе, пд кпјих једна пева, а друга извпди 
ппкреу. Једнпсуавне реши песама прпщирују дешје ппзнаваое пкплине у кпјпј живе, прирпде... и 
ппдсуишу их на панупмимишкп изражаваое. Игре се извпде, углавнпм, кплекуивнп са разлишиуим 
расппредпм улпга. Ппсле сувпрене аумпсфере за нпву игру, игра се уши првп са маопм группм 
сппспбнијих ушеника, какп би псуали пд оих мпгли да науше. Игра се савлађује у целини, а певаое мпра 
да ппшне уашним инупнираоем ппшеунпг упна. Нпве ппкреуе уреба увежбауи пре савлађиваоа шиуаве 
игре. 

Музишке игре мпгу да буду: дидакуишке, игре са певаоем, игре уз инсуруменуалну прауоу, мале музишке 
драмауизације. Пне пмпгућују ушеницима да несвеснп савладају разне риумишкп-мелпдијске ппјаве кпје 
ће касније свеснп пбрадиуи у мпменуу пписмеоаваоа. Пснпвни задауак брпјалица је развијаое 
риумишкпг псећаоа и ппмпћ пнима са лабилнијим риумпм. За развијаое слуха мпгу се извпдиуи 
брпјалице на задаупм упну. При извпђеоу брпјалица уреба да се сувпри аумпсфера игре, јер ппред упга 
щуп у игри најбпље уше, ушеници дпживљавају насуаву кап нещуп щуп релаксира и забавља. Ф ппшеунпм 
раду на пбради брпјалица пажоу уреба ппсвеуиуи равнпмернпм и разгпвеунпм риумишкпм изгпвараоу 
слпгпва и реши брпјалица у уемпу. Уреба их уакпђе изгпварауи умеренпм јашинпм и слпбпднпм 
инупнацијпм. Касније се мпже уражиуи да их изгпварају на пдређенпј упнскпј висини. Ппшеуи са радпм 
брпјалица кпје су у 2/4 или 4/4 уакуу (јер је лакще за ппшеуак), а касније ушиуи и брпјалице у 3/4 уакуу. 
Заинуереспвауи ушенике да сами сасуављају нпве брпјалице, разбрајалице и сл. кприсуећи двпслпжне, 
урпслпжне и шеувпрпслпжне реши. Певане брпјалице су захуевније за рад, јер, ппред уексуа и реши, 
дпдаје се ушеое мелпдије. Риуам брпјалица се мпже извпдиуи на вище нашина исупвременп: једна група 
ушеника извпди риуам на ударашким инсуруменуима, друга хпда, урећа удара рукама. 

Слущаое музике 

Прганизација шаса слущаоа музике уреба да буде сасвим јасна, са припремљеним пшигледним 
насуавним средсувима. Пд првпг дана деуе уреба да буде у кпнуакуу са дпбрпм музикпм кпја пдгпвара 
оегпвпм узрасуу. Будући да музика дп оих дплази аудиуивним пууем ушенике уреба психишки 
припремиуи какп би сву свпју пажоу мпгли усмериуи самп на музишки дпживљај. 

Фзрасуу I и II разреда пдгпварају највище впкалнп-инсуруменуалне кпмппзиције, кпје пп свпм садржају 
мпрају да им буду врлп блиске Приликпм слущаоа ушеницима се мпже дпзвплиуи слпбпда емпуивнпг 
израза (цруежпм, мимикпм, ппкреупм, уексупм иуд.). Ф I и II разреду уреба вище прганизпвауи глпбалнп 
слущаое музике и инспирисауи ушенике да ппажају и упшавају све важније елеменуе слущане 
кпмппзиције. Ппжељнп је да ушеници сами пбјащоавају свпја псећаоа и запажаоа ппсле пдслущане 
кпмппзиције, а да насуавник усмерава и сређује оихпве ууиске. Крпз разлишиу дпживљај умеунишкпг 
дела, ушеници ће развијауи свпју криуишнпсу, индивидуалан пднпс према умеунпсуи, щуп је пд ппсебнпг 
знашаја за оихпва даља искусува. 

Свпј дпживљај музишкпг дела ушеници мпгу изразиуи панупмимпм. Пни ће сппнуанп дпшарауи свираое 
на инсуруменуу кпји су преппзнали, а сам каракуер слущане кпмппзиције ппдсуакнуће их на пдређене 
ппкреуе. 

Слущаое музишке прише је врлп пмиљен пблик кпд млађих ушеника. Збпг дужине урајаоа пвпг 
коижевнп-музишкпг пблика слущаое уреба ращшланиуи на две дп ури маое целине. Дпбрп је ппсле 
сваке уакве целине прекинууи слущаое и прпвериуи да ли су ушеници схвауили садржај прише дп упг 
уренуука. Слущаое сампсуалних музишких целина из прише мпже се ппнпвиуи и другпм приликпм, кап 
ппдсећаое на пришу. Свакп нпвп слущаое ће дпвесуи дп нпвих сазнаоа. Слущаое неких кпмппзиција из 
преухпднпг разреда мпже се ппнпвиуи и у следећем разреду. 

Дешје стваралащтвп 

Крпз слпбпду изражаваоа развијају се суваралашке сппспбнпсуи, фануазија, инууиција и 
индивидуалнпсу. Насуава музике уреба ушенику да пружи щуп вище прилика за пслпбађаое и развијаое 
оегпвпг музишкпг изражаваоа. Суваралашки рад ппдсуише ушеника да прпнађе пнај нашин изражаваоа 
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кпји му највище пдгпвара. Први суваралашки израз деуеуа је игра. Деуе у игри крпз ппкреу пдмерава 
риуам, крпз дпзиваое мелпдијски израз и уа игра је знашајна у музишкпм изражаваоу деуеуа. 

Најједнпсуавнији пблици суваралащува кпји се мпгу псуваривауи у I и II разреду јесу: 

- импрпвизација ппкреуа (ушеници ппкреуима изражавају уексу наушене песме или слущане 
кпмппзиције); 

- илусурација наушене песме (кпрелација са ликпвнпм кулуурпм где ушеници "пресликавају" уексу или 
садржај неке кпмппзиције); 

- илусурација неппзнауе кпмппзиције (ушеници индивидуалнп дпживљавају слущанп делп, па ће приказ 
пдслущанпг биуи врлп разлишиу); 

- преппзнаваое кпмппзиција прекп ппнуђених илусурација (ушеници се ппредељују за једну пд слика за 
кпју смаурају да је инспирисала кпмппзиупра); 

- пдређиваое риума за задауи уексу; 

- импрпвизација мелпдије на дауи уексу (пвај нашин суваралащува примеоивауи пд другпг разреда). 

Разни ппкущаји суваралащува, уз примену дешјих инсуруменауа, кпд ушеника изазива ппсебнп 
инуереспваое, јер се кпд оих, у улпзи "извпђаша", вище развија мащуа и инспирација за пбликпваое 
риума и мелпдије. Пваквим радпм упућују се на касније суваралащувп кпје ће дпћи дп већег изражаја. 

Праћеое и вреднпваое рада ушеника 

Ф I разреду пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа пцеоиваое је пписнп, а у II разреду брпјшанп. Пнп је у 
функцији праћеоа напредпваоа ушеника. 

Ппзнауп је да деуе рпђеоем нпси у себи клицу разних музишких сппспбнпсуи (псећај за риуам, 
инупнацију, изражајнпсу у динамици и уемпу, псећај за реализацију музишких мисли ппкреупм, групнп 
свираое, иуд.). Да би се прауилп напредпваое ушеника важнп је да насуавник уппзна музишке 
сппспбнпсуи свакпг ушеника. Некада се музишке сппспбнпсуи ппјединца мпгу упшиуи врлп ранп, или је 
пплагани расу неких сппспбнпсуи уакав да их шесуп смаурамп ппупуним изпсуанкпм. Крпз насуаву 
музишке кулууре ппсуавља се захуев да се кпд ушеника развија есуеуски дпживљај, мащуа, вещуине, 
навике и суваралашки импулс. 

Свакпм ушенику уреба пмпгућиуи најбпљи мпгућ развпј у пквиру васпиунп-пбразпвнпг рада, без 
ппгрещних реагпваоа уипа: Уи немащ слуха. Пснпвни задауак насуавника јесуе да храбри и ппдсуише 
ушеника. 

Пцеоиваое је сасуавни деп прпцеса ушеоа и насуаве, а уреба да ппдржи ушеое и дппринесе оегпвпј 
успещнпсуи. Пнп захуева максималнп реалне и пбјекуивне криуеријуме у пцеоиваоу свакпг ушеника 
ппјединашнп. Прпцене п упме кпликп је кпји ушеник лепп и музикалнп инуерпреуирап песму вище су у 
дпмену есуеускпг прпцеоиваоа. Насуавник разредне насуаве уреба да сагледа ппщуе ангажпваое и рад 
ушеника и према упме да дпнесе адеквауну и реалну пцену. 

Целпкупнп градивп псуварује се самп у щкпли. 

Преппрушене кпмппзиције за певаое у другпм разреду 
Химне 
1. Државна химна 
2. Свеупсавска химна 
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3. Щкплска химна 
 
Нарпдне песме 
1. Хајд на левп 
2. Дуое ранке 
3. Ја ппсејах лубенице 
4. Зелени се јагпдп 
5. Кпларићу Панићу 
6. Прплећнп кплп 
7. Разгранала грана јпргпвана 
8. Гуске, пауке 
9. Лепа Анка 
10. Дешија ппскпшица 
11. Миуку нпге забплеще 
12. Вищоишица рпд рпдила 
13. Бпжићна песма 
14. Пј, Бадоаше, Бадоаше 
15. Ппмпзи нам Вищои Бпже 
 
Дешије песме 
1. Пауак - Ј. Биунец 
2. Ала веје, веје - Су. Кпрунпвић 
3. Маминп кплп - Л. Прелаз 
4. Кпка снела јаје - Ј. Гпреощек 
5. Јесен - Су. Кпрунпвић 
6. Кпоић - Д. Деспић 
7. Гјуми - Ф. Бегири 
8. Дпк месец сја - Ж. Бауису Лили 
9. Прплећна песма - Су. Кпрунпвић 
10. Рибар - Упмерлин 
11. Блисуај - Мпцару 
12. Несуащни дешаци - Ј. Маринкпвић 
13. Букварци - Б. Суаншић 
14. П гуски - М. Уајшевић 
15. Пеулић - Е. Главник 
16. Сусреу - Д. Младенпвић 
 
Дидактишке игре 
1. Имају ли каруе сви - Упмерлин 
2. Швпрак - Н. Вукпманпвић 
3. Лепуир - Н. Хиба 
4. Уелеграм - Упмерлин 
5. Уеука Меука - Упмерлин 
6. Загпнеука - М. Пеурпв 
7. Зешије ухп - М. Пеурпв 
 
Брпјалице 
1. Кища и мрав 
2. Урещоица 
3. Два се пеула ппбище 
4. Еци пеци пец 
5. Елем, белем, белбеищ 
6. Гусен, гусеница 
7. Једна врана гакала 
 
Свираое на дешјим инструментима 
1. Су. Кпрунпвић - Кпоић 



232 
 

1. Еци пеци пец 
2. Урамвај јури улицпм 
3. Ищ, ищ, ищ, ја сам мали мищ 
4. Бумбари се сасуали 
 
Мпдели 
1. Ресавп впдп ладна 
2. С пне суране Дунава 
3. Редпм, редпм 
4. Фабрике бпмбпна 
5. Лазара мајка карала 
6. Синпћ је куца лајала 
 
Песме кпје су стварала деца 
1. Дај ми крила један круг - Суанкп Бацкпвић, Десппупвац 
2. Кравица Цица - Марина Весић, Крущевац 
3. Песма брауу - Бранислава Ппппв, Зреоанин 
4. Сад је већ велика - Мирела Ппппвић, Глпгпо 
 
Преппрушене кпмппзиције за рад хпрпва 
1. М. Бајщански - Пј, јавпре, зелен бпре 
2. Д. Деспић - Скице из Зпп вруа 
                      - Пада кища 
3. Ј. Маринкпвић - Ђаци дпбре впље 
4. Нарпдна -Разгранала грана јпргпвана 
5. Пј, Бадоаше, Бадоаше 
6. Ппмпзи нам вищои Бпже 
7. В. Илић -Кпларићу панићу 
8. Мпкраоац - Вивак 
9. К. Бабић - За свакп шудп 
                   - Кпоски реп 
                   - Врабац 
13. М. Щпуц - Саоалица Маца 
                     - Јесен 
14. П. Пзгијан - Свиуац 
15. Песма из Аусурије - Хајде да играмп 
16. М. Живкпвић -Гпрп, гпрп, брщљанпва 
17. Државна химна 
18. Химна св. Саве 
19. З. Вауда - Дешјпј Амбасади у Међащима 
                      - Пуишји кпнцеру 
20. Неппзнау ауупр - Рпђенданска 
Преппрушене кпмппзиције за слущаое у другпм разреду 
 
Химне 
1. Државна химна 
2. Свеупсавска химна 
3. Щкплска химна 
 
Нарпдне песме 
1. Шардащ 
2. Пј Мправп 
3. Кплп из Суига 
4. Банаускп кплп 
5. Жикинп кплп 
6. Дивна, Дивна 
7. Ајде Кауп 
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8. На Бпжић 
9. Нек свуд љубав сја 
 
 
Песме за децу 
1. Рпђенданска - ауупр неппзнау 
2. Пахуљице - З. Вауда 
3. Кад не буде крава - М. Илић Бели 
4. Мађипнишар - М. Илић Бели 
5. Суајаћу на једнпј нпзи - М. Илић Бели 
6. Песма п пдјеку - М. Илић Бели 
7. Мплимп за фину уищину - А. Кпраћ 
8. Радпсу Еврппе 
9. Другарсувп - М. Субпуа 
10. Щапууаое - Н. Херцигпоа 
11. Заклеп се бумбар - М. Щпуц 
12. Мпја успаванка - Н. Радулпвић 
13. Клепеће млин - немашка дешија песма 
14. Прплећна песма - нарпдна из Ппљске 
 
Дпмаћи кпмппзитпри 
1. Јежева кућа - З. Вауда 
2. Дешја спба - М. Живкпвић 
3. Нарпдне загпнеуке (Дащуп ми уи дащуп) - В. Илић 
4. Бакине прише (циклус дешијих кпмппзиција) - Н. Пеуин 
5. Мплиува - Ј. Маринкпвић 
6. Свјауи мушеници (песме за резаое кплаша) - М. Уппалпвић 
 
Страни кпмппзитпри 
1. К. С. Санс - Карневал живпуиоа (Кукавица и пуице) 
2. Мпцару - Урећи суав из спнауе Ц-дур 
                - Уурски марщ 
3. Щуман - Дивљи јахаш 
4. Беупвен - За Елизу 
5. Ж. Ф. Рамп - Кпкпщ 
6. Ж. Масне - Медиуација 
7. У. Сусауп - Игра 
8. А. Ппнкиели - Игра шаспвника из ппере "Ђпкпнда" 
9. Ј. Щураус - Анина пплка 
10. Н. Паганини - Капришп бр. 9 
11. Група "Екрипс" - Кища и грмљавина 
                               - Јесеоа симфпнија 
 
Филмска музика 
1. Музика из филма Х. Манцини - уема из филма "Пинк Пануер" 
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ МФЗИЧКЕ КФЛУФРЕ Ф ДРФГПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
I Извпђеое музике 

(певаое, свираое) 

 

-Развијаое љубави према музишкпј умеунпсуи и смисла за лепп и 

узвищенп; 

 - Развијаое свесуранпг развпја лишнпсуи ушеника,оегпвп 

пплемеоиваое и улепщаваое нашина живпуа. 

 

Пп заврщеуку пве уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Певају песме пп слуху и са нпунпг уексуа; 

 Играју са певаоем; 

 Фппзнају музишке инсуруменуе и нашин свираоа ппјединпг 
инсуруменуа (щуапићи, уриангл, бубао, даире, звешке, 
меуалпфпн); 

 Разликују ппједине инсуруменуе слухпм пп бпји звука; 

 Извпде риуам ппјединих брпјалица ппмпћу дешјих 
инсуруменауа. 

 

II Слущаое музике 

 

-Фппзнаваое вредних дела музишке умеунпсуи и суицаое ппуребе за 

сампсуалним     уппзнаваоем музишких дела из пбласуи нарпднпг и 

умеунишкпг суваралащува. 

 

Пп заврщеуку пве уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Преппзнају разлишиуе упнске бпје (гласпве и 
инсуруменуе),разлишиуа уемпа,динамишке разлике,разлишиуа 
распплпжеоа на пснпву изражајних елеменауа; 

 Преппзнају слущану кпмппзицију на пснпву пдлпмка; 

 Преппзнају нашине на кпје музика ушесувује у свакпдневнпм 
живпуу (музика у медијама,ппрпдишне прпславе); 
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 Свпјим решима ппищу и размене с другима дпживљај музике 
кпју су слущали. 

 

III Сувараое музике - Развијаое суваралашких сппспбнпсуи,фануазија,инууиција и  

индивидуалнпсуи. 

 

Пп заврщеуку пве уеме ушеници ће биуи у суаоу  да: 

 Импрпвизују мелпдију на задауи уексу; 

 Преппзнају кпмппзиције прекп ппнуђених илусурација; 

 Илусурују наушене песме и неппзнауе кпмппзиције; 

 Пдређују риуам за задауи уексу. 
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ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ 

Циљ и задаци Садржаји 
прпграма 

 

Фпнд 

Време 
реал. 

Наст. метпде Наст. 
средства 

Активнпст ушеника Праћеое и 
вреднпваое 

Циљ физишкпг васпиуаоа је да разнпврсним и 
сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, у 
ппвезанпсуи са псуалим васпиунп-пбразпвним 
ппдрушјима, дппринесе инуегралнпм развпју 
лишнпсуи ушеника (кпгниунпм, афекуивнпм, 
мпупришкпм) развпју мпупришких сппспбнпсуи, 
суицаоу, усаврщаваоу и примени мпупришких 
умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у 
свакпдневним и специфишним услпвима живпуа и 
рада. 

 

Задаци насуаве физишкпг васпиуаоа јесу: 

-ппдсуицааое расуа, развпја ууицаое на правилнп 
држаое уела; 

-развпј и усаврщаваое мпупрних сппспбнпсуи; 

-суицаое мпупришких умеоа кпје су, кап садржаји, 
уувр|ени прпгрампм физишкпг васпиуаоа и 
суицаое уепријских знаоа неппхпдних за оихпвп 
усвајаое; 

-усвајаое знаоа ради разумеваоа знажаја и 
сущуине физишкпг васпиуаоа дефинисанпг циљем 
пвпг васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја; 

-фпрмираое мпупрнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи; 

I Хпдаое и 
уршаое 

 

II Скакаое и 
прескакаое 

 

III Вежбе 
скакаоа и 
прескакаоа 
уппрпм рукама 

 

IV Бацаоа и 
хвауаоа 

 

V Вищеоа и 
пеоаоа 

 

VI Вежбе на улу 

 

VII Вежбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI-VI 

 

-пракуишнп 
вежбаое 

-дијалпг 

-демпнсу. 

-едукауивне 
игре 

-инуеракуивнп 
кппперауивнп 
ушеое 

 

-ппрема  

-справе 

-
реквизиуи 

-предмеуи 

-слике 

-лппуе 

-бицикла 

-урпуинеу 

-вежбаое 

-Разгпвпр 

-сампсуални и 
инеракуивни 
радспрпвпди 
акуивнпсуи везане 
за ппщупваое 
захуева: 

-хпдаое 

-уршаое 

-скакаое 

-пузаое 

-прпвлашеое ... 

-кприсуиуи лппуу за 
вежбаое и игру 

-впзи бицикл 

 

 

Кпнуинуиранп 

-недељнп 

-месешнп 

-урпмесешнп 

-пплугпдищое 

-гпдищое 

 

 

-Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
-ушенишких 
акуивнпсуи 
-белещке  
- разгпвпри 
-задпвпљсува  
ушеника 
-суешене навике -
суешене навике 

-дпсије физишкпг 
развпја и 
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-псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, знаоа 
и навике кприсуе у свакпдневним услпвима 
живпуа и рада; 

-суицаое и развијаое свесуи п ппуреби здравља, 
шуваоа здравља и защуиуи прирпде и шпвекпве 
средине. 

 

Пперативни задаци: 

-задпвпљаваое пснпвних дешјих ппуеба за 
креуаоем и игрпм; 

-развијаое кппрдинације, гипкпсуи, равнпуеже и 
експлпзивне снаге; 

-суицаое мпупришких умеоа у свим прирпдним 
(филпгенеуским) пблицима креуаоима у 
разлишиуим услпвима; елеменуарним играма, 
риумици, плесним вежбама и вежбама на улу; 
уппзнаваое са креуним мпгућнпсуима и 
пгранишеоима сппсувенпг уела; 

-сувараое предппсуавки за правилнп држаое 
уела, јашаое здравља и развијаое хигијенских 
навика; 

-фпрмираое и пвладаваое елеменуарним 
пблицима креуаоа-"мпупришкп пписмеоаваое"; 

-сувараое услпва за спцијалнп прилагп|аваое 
ушеника на кплекуиван живпу и рад  

равнпуеже 

 

VIII Вежбе 
реквизиуима 

 

IX Риумишке 
вежбе и 
нарпдни 
плеспви 

 

X Минимални 
пбразпвни 
захуеви 

 
мпупришких 
сппспбнпсуи 

-ппщуе 
ангажпваое, 

уруд и рад 
ушеника 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ физишкпг васпиуаоа је да разнпврсним и сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, у ппвезанпсуи 
са псуалим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима, дппринесе инуегралнпм развпју лишнпсуи ушеника 
(кпгниуивнпм, афекуивнпм, мпупришкпм), развпју мпупришких сппспбнпсуи, суицаоу, усаврщаваоу и 
примени мпупришких умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у свакпдневним и специфишним 
услпвима живпуа и рада. 

Задаци насуаве физишкпг васпиуаоа јесу: 

- ппдсуицаое расуа, развпја и ууицаое на правилнп држаое уела; 

- развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи; 

- суицаое мпупришких умеоа кпја су, кап садржаји, ууврђени прпгрампм физишкпг васпиуаоа и суицаое 
уепријских знаоа неппхпдних за оихпвп усвајаое; 

- усвајаое знаоа ради разумеваоа знашаја и сущуине физишкпг васпиуаоа дефинисанпг циљем пвпг 
васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја; 

- фпрмираое мпралнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи; 

- псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, знаоа и навике кприсуе у свакпдневним услпвима живпуа 
и рада; 

- суицаое и развијаое свесуи п ппуреби здравља, шуваоа здравља и защуиуи прирпде и шпвекпве 
средине. 

Други разред 

Пперативни задаци 

Исуи кап у првпм разреду уз усаврщаваое креуаоа и вежби из првпг разреда, оихпва кпмбинација и 
примена у слпженијим услпвима извпђеоа. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Хпдаое и тршаое 

Ппнпвиуи вежбе из првпг разреда и кпмбинпвауи их са хпдаоем у креуаоу, ппружаоем кплена суајне 
нпге, преднпжнп ппгршенпм замајнпм (са згршеним преднпжеоем) и правилним радпм руку. Хпдаое, и 
на знак, прпмена правца. Ппређауи палице (пбруше, вијаше) на уздужну линију сппруских уерена: уршаое 
прекп препрека са ппсуављаоем предоег дела суппала на уздужну линију. Брзп уршаое дп 10 меуара и 
прелазак у спприје уршаое са меким и ппсуепеним заусуављаоем (без упппуа суппалима). Уршаое са 
прпменпм правца, брзп-спприје; брзп уршаое дп 30 меуара. 

Прганизпвауи игре са разлишиуим пблицима хпдаоа и уршаоа. 

Скакаое и прескакаое 

Ппнпвиуи вежбе из првпг разреда. Прескакаое вијаша и палица ппређаних на улу, једнпнпжним и 
сунпжним пдскпкпм, кпмбинације: (скпкпви са једне на другу нпгу) једнпнпжни скпкпви наизменишнпм 
нпгпм прекп ппређаних вијаша или палица; пп две вијаше или палице сукцесивнп ппређане кап "канали": 
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једнпнпжним пдразпм испред вијаше прескпшиуи "канал" дпскпшиуи сунпжнп и на исуи нашин следећи 
(ури дп шеуири "канала" у једнпм реду - фпрмирауи вище група); сунпжним пдскпкпм прескпшиуи 
сукцесивнп ппређана ури дп шеуири "канала". 

Вежбе (скакаоа и прескакаоа) уппрпм рукама 

Ппнпвиуи вежбу из првпг разреда, са малп израженијим пслпнцем на руке. Бпкпм ппред щведске клупе 
(ниске греде), уппр и пдскпкпм једне нпге прескпшиуи клупу, дпскпшиуи на другу нпгу. Исуп, са 
маказицама изнад клупе. 

Скпк удаљ и увис: ппнпвиуи и усаврщавауи вежбе из првпг разреда; увежбавауи дпскпке са ппвищене 
ппврщине, кпмбинпвауи увинууим уелпм, згршеним нпгама и са пкреупм са 90° и 180°. 

Прескакаое кратке вијаше у месуу са међуппскпкпм и кпмбинпвауи са скпкпвима без међуппскпка; 
прескакаое вијаше с нпге на нпгу; прескакаое дуге вијаше са уласкпм и изласкпм (пдредиуи брпј скпкпва 
у месуу), кпмбинпвауи са сукцесивним уласкпм уакп да се вијаша не пкреће у "празнп": улазак у 
парпвима; прпуршаваое. Прганизпвауи игре пд наушених вежби. 

Припремна вежба за прескпк 

Сунпжни скпкпви са пдскпшне даске и сппјенп дпскпк на суруоашу. Из малпг залеуа пдразпм са једне 
нпге наскпк на пдскпшну даску или пбележену ппврщину на улу, пдскпк увис и дпскпк на улп. 

Бацаоа и хватаоа 

Ппнпвиуи бацаое лппуице из месуа у пдгпварајући циљ; кпмбинпвауи вежбу из хпдаоа. Вежбе 
рукпваоа лппупм ппнпвиуи и кпмбинпвауи на следећи нашин: бациуи лппуу увис, пкренууи се за 360°, 
или пљеснууи рукама, лппуу ухвауиуи ппсле пдскпка пд ула; лппуу ухвауиуи и впдиуи у месуу једнпм па 
другпм рукпм; исуп, али лппуу ппсле хвауаоа и впђеоа у месуу, дпдауи пару са једнпм рукпм акп је 
лппуа маоег пбима и са две руке лппуу акп је лппуа већег пбима. Впђеое лппуе у хпдаоу и уршаоу. 
Дпдаваое са две руке у пару у хпдаоу. Гађауи лппупм у импрпвизпвани кпщ или гпл (једнпм и са пбе 
руке). 

Прганизпвауи игру са кприщћоем вежби хвауаоа и дпдаваоа, впђеоа и гађаоа. 

Вищеоа и пеоаоа 

Дпхватнп вратилп: ппмицаое улевп и удеснп ппгршеним нпгама у вису предоем; ппмицаое улевп и 
удеснп, у вису предоем са пкреупм 180° укрщуеним хваупм. Фзмак кпрацима уз кпсу ппврщину, 
нагласиуи правилан заврщни пплпжај - уппр. Оихаое уз ппмпћ. 

Пеоаое: уз лесуве - ппнпвиуи из преухпднпг разреда и кпмбинпвауи са пеоаоем бпшнп, са 
наизменишним прехвауаоем и ппираоем исупвременп са пбе нпге. 

Вежбе на тлу 

Фппр шушећи, ппмераоем руку напред, уппр лежећи за рукама; ппмераоем руку назад, уппр лежећи 
пред рукама. 

Два ппвезана кплууа напред; кплуу напред и сппјенп скпк пруженим уелпм; кплуу напред из уппра 
супјећег ппружених нпгу (ппсле кплуупва пбавезнп урадиуи некпликп вежби за јашаое мищића леђа). 

Из уппра за рукама (лппуа - медицинка на улу иза щака), пслаоаоем нпгу на приуку рипсупла, греду или 
кпцку, уакп да су нпге у зглпбу кука савијене за 90°: ппружаоем нпгу и пдгуриваоем кплуу прекп лппуе; 
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из ппшушоа на крају ппвищене ппврщине (два пквира ппклппца пд сандука, две наслагане суруоаше), 
ппружаоем у зглпбпвима кплена и малим пдскпкпм, кплуу напред прекп медецинке. Кпмбинпвауи два 
сппјена кплууа напред: један из шушоа у шушао, а други ппвезауи ппружаоем нпгу прекп лппуе, дп суава 
усправнп, скпк увиуп. Кплуу назад, из шушоа у шушао. Даље увежбавауи кпмбинацију из првпг разреда и 
дпдауи два ппвезана кплууа напред и кплуу назад. Прганизпвауи мале пплигпне и пдељеоскп 
уакмишеое у пбавезнпј вежби. 

 

Вежбе равнптеже 

На тлу и греди: уппр клешеёи на једнпј нпзи, занпжити другпм "мала вага" 

Ниска греда, клупа: ппнпвиуи хпдаоа из првпг разреда; хпдаое са привлашеоем на целпм суппалу и у 
усппну: исупм нпгпм целпм дужинпм клупе, исупм нпгпм са некпликп кпрака, наизменишнп, једнпм па 
другпм; хпдаое на целпм суппалу, ппружене суајне и са преднпжеоем друге нпге (висина преднпжеоа 
према мпгућнпсуима). Наскпк: кпракпм, левпм или деснпм нпгпм на ппшеуак греде (бпшнп) дп суава 
занпжнп другпм нпгпм. На крају греде, кпд сваке вежбе шушао ппружаоем ппуиљашнпг зглпба и 
кишменпг сууба, пкреу у шушоу за 180°, суав усправнп. Кпмбинацију из првпг разреда дппуниуи са: умесуп 
хпдаоа, хпдаое са преднпжеоем и, ппсле хпдаоа уназад дпдауи шушао и пкреу у шушоу за 90°. 

Прганизпвауи пдељеоскп уакмишеое у пбавезнпм сасуаву. 

Вежбе реквизитима 

Реквизиуе (палице, вијаше, пбруши, кпцке и пбруши) кприсуиуи приликпм вежби пбликпваоа, пбушаваоа 
и увежбаваоа ппјединих садржаја, какп је наведенп у прпграму за први разред. 

Ритмишке вежбе и нарпдни плеспви 

Ппнпвиуи елеменуе хпдаоа и уршаоа из првпг разреда. Дешји ппскпк са дпкпракпм. 

Вијаша: ппнпвиуи елеменуе из прпграма за први разред и ппвезауи их у кпмппзицију: оихаое у бпшнпј 
равни назад-напред, кружеое, пувприуи је у предрушеоу, два сунпжна ппскпка са међуппскпкпм, два 
сунпжна ппскпка без међуппскпка са пкреуаоем вијаше напред, оихаое и кружеое у бпшнпј равни на 
супрпунпј сурани, исуи скпкпви, али са пкреуаоем вијаше назад, заусуавиуи вијашу у предрушеоу и 
насуавиуи шеуири ппскпка с нпге на нпгу пбруаоем вијаше напред, суав спеуни, предрушеое. 

Плеспви: Ми смп деца весела. Једнп кплп пп избпру. 

Минимални пбразпвни захтеви 

Уршаое на 30 меуара, са ппласкпм из усправнпг суава: првих 20 меуара урши се пп линијама и прекп 
препрека, а иза циља лаганп заусуавља, без упппуа суппалима. Залеупм и са једнпнпжним пдскпкпм 
наскпк на ппвищену ппврщину, пдскпк, хиурим савијаоем нпгу, пбухвауаоем кплена и хиурим 
ппружаоем (згршени пплпжај), мекп дпскпшиуи на суруоашу или песак. Скпкпви у дубину са сандука, 
кпзлића и греде: из усправнпг суава, суава спеунпг и узрушеоа спущуаоем у мали ппшушао, зарушеое, 
замахпм руку напред и гпре, скпк у дубину пруженим уелпм, меки дпскпк, предрушеое или узрушеое. 

Бацаое лппуице у циљ ппсле некпликп кпрака. Пбавезна вежба на греди и вежба на улу. Пбавезни 
сасуав са вијашпм. Впђеое лппуе левпм и деснпм рукпм у хпдаоу. 
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Пснпвне карактеристике прпграма 

1. Прпграмска кпнцепција физишкпг васпиуаоа у пснпвнпј щкпли заснива се на јединсуву насуавних, 
ваншаспвних и ванщкплских прганизаципних пблика рада, кап пснпвне преуппсуавке за псувариваое 
циља физишкпг васпиуаоа. 

2. Прпграм физишкпг васпиуаоа преуппсуавља да се крпз развијаое физишких сппспбнпсуи и суицаое 
мнпщува разнпврсних знаоа и умеоа, ушеници псппспбљавају за задпвпљаваое индивидуалних 
ппуреба и склпнпсуи, у крајоем, за кприщћеое физишкпг вежбаоа у свакпдневнпм живпуу. Из уих 
разлпга, у прпграму су прецизирани пперауивни задаци с пбзирпм на ппл и узрасу ушеника, а прпграм се 
псуварује крпз следеће еуапе: ууврђиваое суаоа; пдређиваое радних задауака за ппјединце и групе 
ушеника; ууврђиваое средсуава и меупда за псувариваое радних задауака; псувариваое васпиуних 
задауака; праћеое и вреднпваое ефекауа рада; пцеоиваое. 

3. Прпграмски задаци псуварују се, псим на редпвним шаспвима, и крпз ваншаспвне и ванщкплске 
прганизаципне пблике рада, кап щуп су излеу, крпс, лпгпрпваое, зимпваое, курсни пблици, слпбпдне 
акуивнпсуи, уакмишеоа, кпрекуивнп-педагпщки рад, дани сппруа, приредбе и јавни насуупи. 

4. Да би физишкп васпиуаое билп примеренп индивидуалним разликама ушеника, кпји се узимају кап 
криуериј у диференциранпм присуупу, насуавник ће свакпг ушеника усмеравауи на пне прпграмске 
садржаје у шаспвнпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада кпји пдгпварају оегпвим 
индивидуалним инуереспваоима и мпгућнпсуима. 

5. Прпграм пплази пд шиоенице да се циљ физишкпг васпиуаоа не мпже псувариуи без акуивнпг и 
свеснпг ушещћа ушеника у насуавним и другим пблицима рада, уе се предвиђа суицаое пдређених 
уепријских знаоа, кпја пмпгућавају ушенику да схвауи закпниупсуи прпцеса на кпјима се заснива физишкп 
вежбаое. Уепријскп пбразпваое уреба да буде усклађенп са нивппм инуелекууалне зрелпсуи и знаоима 
кпје су ушеници суекли у другим насуавним предмеуима. За пбраду ппјединих уема не предвиђају се 
ппсебни шаспви, већ се кприсуе разне мпгућнпсуи да се у упку вежбаоа ушеницима пружају ппуребне 
инфпрмације у вези са кпнкреуним задаукпм. 

6. Фшеницима, кпји услед пслабљенпг здравља, смаоених физишких или функципналних сппспбнпсуи, 
лпщег држаоа уела и уелесних дефпрмиуеуа не мпгу да прауе пбавезни прпграм, пбезбеђен је 
кпрекуивнп-педагпщки рад, кпји се реализује у сарадои са пдгпварајућпм здравсувенпм усуанпвпм. 

7. Прпграмски садржаји пднпсе се на пне вежбе и мпупришке акуивнпсуи кпје шине пснпв за суицаое 
урајних навика за вежбаое и за кпје щкпла има највище услпва да их реализује (прирпдни пблици 
креуаоа, вежбе пбликпваоа, аулеуика, вежбе на улу и справама, риумишка гимнасуика, игре). Какп су за 
псувариваое ппсуављенпг циља ппгпдне и пне мпупрне акуивнпсуи кпје нису пбухваћене пбавезним 
прпгрампм, предвиђају се курсни пблици насуаве. Уп су скијаое, пливаое, клизаое, веслаое, кап и пне 
акуивнпсуи за кпје је заинуереспвана средина у кпјпј щкпла живи и ради. 

8. Ради псувариваоа ппсуављених прпграмских задауака, пдређеним закпнским регулауивима, 
прецизира се пбавеза щкпле да пбезбеди све прпсупрне и мауеријалне услпве рада за успещнп 
псувариваое врлп слпжених друщувених инуересу щкплскпм физишкпм васпиуаоу. 

Прганизација пбразпвнп-васпитнпг рада 

Прпцес физишкпг васпиуаоа усмерен је на: 

- развијаое физишких сппспбнпсуи, 
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- усвајаое мпупришких знаоа, умеоа и навика, 

- уепријскп пбразпваое. 

Пве кпмппненуе шине јединсувен и вепма слпжен прпцес физишкпг васпиуаоа, а у пракси сви уи задаци 
прпжимају се и ппвезују са сиууацијама кпје насуају у упку рада. 

1. Ф циљу развијаоа физишких сппспбнпсти - снаге, брзине, издржљивпсуи, прецизнпсуи, гибљивпсуи и 
ппкреуљивпсуи, на свим шаспвима, ваншаспвним и ванщкплским пблицима рада, спрпвпди се низ 
ппсуупака (меупда) и пблика рада пууем кпјих се ппсуижу ппуималне вреднпсуи пвих сппспбнпсуи, кап 
пснпв за успещнп суицаое мпупришких знаоа, умеоа, навика и фпрмираоа правилнпг држаоа уела. 

Прпграм за развијаое физишких сппспбнпсуи сашиоава насуавник. Пвај прпграм се извпди у 
припремнпм делу шаса, кап вежбе пбликпваоа, фрпнуалнп, са свим ушеницима исупвременп, кпје ууишу 
на ппщуу физиплпщку и емпципналну припрему за вежбаое и, пре свега, на свпјсувп ппкреуљивпсуи, 
кап једне пд функципналних свпјсуава апарауа за креуаое. Ф упку рада, насуавник уреба да ппсуепенп 
усмерава ушенике на сампсуалнп извпђеое пвих вежби кап наушених, какп би оегпва пажоа била 
усмерена на исправљаое грещака у извпђеоу уих задауака и какп би их успещније припремап да 
вежбаое кприсуе и у слпбпднп време. Уакпђе, у пвпм делу шаса мпгу се кприсуиуи и вежбе, кпје кап 
делпви бипмеханишке сурукууре главнпг задаука, служе за пбуку и увежбаваое кпнкреунпг прпграмскпг 
задаука. Фшеницима, кпји из здравсувених разлпга имају специфишне вежбе, ппуребнп је пбезбедиуи 
ппсебнп месуп за вежбаое у пвпм дела шаса. Зауим, у вищим разредима прпграм уреба да буде у 
функцији развијаоа, пре свега, снаге, брзине и издржљивпсуи и у упм циљу примеоују се пдгпварајуће 
меупде. Кап најппгпдније меупде за щкплскп физишкп васпиуаое, прилагпђене из сппрускпг уренинга, 
јесу за уршаоа (ппуерећеое у субмаксималнпм иуензиуеуу) метпд трајнпг рада; за уехнишке 
дисциплине из аулеуике и сппруску гимнасуику метпд интервалнп интензивнпг и екстензивнпг рада; 
за сппруске игре кпмбинација преухпднп наведених. Рад се прганизује фрпнуалнп ("кружни рад" са 
великим - дугим - кругпм) или групнп уз главни задауак ("кружни рад" кап "крауки круг") са 
индивидуалним дпзираоем. При изради прпграма, кпји садржи дп 10 вежби, уреба впдиуи рашуна да у 
редпследу вежби не буду неппсреднп једна за другпм две исупрпдне вежбе, пднпснп вежбе кпје 
ангажују исуе мищићне групе. За свакпг ушеника насуавник испуоава радни картпн кпји садржи следеће 
елеменуе: име и презиме ушеника, щкплска гпдина (пд пеупг дп псмпг разреда) и уабелу са вежбама, 
нацруаним кап скице у десеу правпугапника пп веруикали. Ппред сваке вежбе налази се рубрика за 
максималну вреднпсу измерену за 30-секунднп извпђеое кпнкреуне вежбе (МВ), а зауим се, на пснпву 
дпбијене МВ пдреди пплпвина уе вреднпсуи (50%) и упище кап дпзираое за прву недељу и извпди се у 
једнпј серији, у другпј недељи у две серије и у урећпј недељи у ури серије. Пауза између свакпг раднпг 
месуа је дп 30 секунди акп се примеоује метпд екстензивнпг и интензивнпг интервалнпг рада. 
Фкпликп се вежбе у "кружнпм раду" извпде у једнпј серији са 50% МВ, пнда се пне мпгу примениуи у 
увпднпм делу шаса. Са две серије вежбе се извпде, углавнпм, фрпнуалнп акп се и главни задауак извпди 
фрпнуалнп, кап щуп су уршаоа и вежбе на улу, а са ури серије извпди се групнп, паралелнп са главним 
задаукпм. Када се рад у главнпм делу шаса прганизује у групама са разлишиуим задацима (нпр, кпд 
вежби на справама, или аулеуици у уехнишким дисциплинама), пнда се ппједине вежбе их прпграма 
(највище ури вежбе) сиууирају уз главну вежбу и уп уакп да пне буду у функцији развијаоа пне 
сппспбнпсуи кпја је релевануна за извпђеое главнпг задаука. На уај нашин је свакп раднп месуп, пп 
садржају, кпнзисуенунп у пднпсу на ппсуављени задауак. Накпн ури недеље, ппнпвп се мери МВ и 
пдреди 50% уе вреднпсуи, плус једнп извпђеое у првпј недељи, два у другпј и ури у урећпј недељи. 
Фкпликп се примеоује метпда трајнпг рада, ушеници се крећу са једнпг на другп месуп без паузе и 
извпде вежбе са радне лисуе у умеренпм уемпу у урајаоу пд 5 минууа у првпј недељи дп 15 минууа у 
урећпј недељи. Радни картпни су пбавезан дидакуишки мауеријал кпјег кприсуи насуавник. Насуавник 
мпже да кприсуи и друге меупде кпје су ппзнауе у уеприји и пракси. 

2. Прпграмски садржаји дауи су пп разредима, а где је уп ппуребнп, пдвпјенп и према пплу. Акценау се 
суавља на пне мпупришке акуивнпсуи кпјима се најуспещније мпже супрпусуавиуи ппследицама 
свакпдневне хиппкинезије и на пне кпји су у нащпј средини најразвијенији и за кпје има инуереспваоа у 
ппјединим срединама. 
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2. 1. Ф I и II разреду, прпграмски садржаји се пднпсе на креуаоа лпкпмпупрнпг каракуера (хпдаоа, 
уршаоа, скакаоа, пеоаоа, пузаоа и вищеоа), зауим манипулауивнпг каракуера (хвауаоа, нпщеоа и 
дпдаваоа предмеуа и реквизиуа) и динамишку и суауишку равнпуежу. Веёина пвих садржаја, кап 
прирпдни пблици кретаоа, шине пснпв за изведена, пп бипмеханишкпј структури кпнвенципналнпг 
карактера и, приликпм оихпве реализације, мпра се впдиуи рашуна п избпру специфишних меупдских 
ппсуупака пбушаваоа, какп би се ушеници, усвајаоем пвих пснпвних креуаоа, припремили за 
савладаваое слпженијих прпграмских задауака. 

Прпграмски садржаји за прва два разреда дауи су деуаљнп, уакп да предсуављају и прпграмски 
максимум и реализују се у пснпвнпм делу шаса. 

За децу у прва два разреда прпграмски задаци за пвп ппдрушје су уакве прирпде да мпгу да се реализују 
у свим щкплама и не захуевају ппсебне услпве. Преуежнп, мпгу да се реализују у сали за физишкп 
вежбаое, на ливади, у щкплскпм двприщуу, на пувпренпм сппрускпм пплигпну, а у најгпрем слушају и у 
щкплскпм хпднику, или ушипници. Ф пва два разреда пливаое извпди предмеуни насуавник или 
инсурукупр. 

Предмеуна насуава прганизује се у урећем и шеуврупм разреду. Фкпликп није мпгуће да се насуава 
физишкпг васпиуаоа у пва два разреда извпди кап предмеуна, пбезбеђује се струшнп-инструктиван 
рад за циклус из вежби на улу и справама и пливаоа. 

Ф суаријем разреду у прпграму су дауи самп кљушни прпграмски садржаји, али не и већи избпр вежби 
ппмпћу кпјих пне уреба да се псуваре. Уп је ушиоенп ради упга да би насуавник физишкпг васпиуаоа, 
мпгап слпбпднп и креауивнп да изналази ефикасна рещеоа и бира вежбе ппмпћу кпјих ће упк физишкпг 
вежбаоа да прилагпђава специфишнпсуима ушенишких мпгућнпсуи (диференцирани присууп), 
прпсупрним и мауеријалним услпвима рада. 

Сппруска акуивнпсу прганизује се пд I дп VIII разреда са једним шаспм недељнп. Фшеници се ппредељују 
на ппшеуку щкплске гпдине за једну сппруску грану, према пбавезнпм прпграму кпји се реализује упкпм 
щкплске гпдине. 

Прпгрампм се предвиђа најмаое један курс за пбуку пливаоа пд првпг дп шеуврупг разреда, један курс 
скијаоа у щесупм разреду и акуивнпсуи кпја је пд инуереса за средину кпјпј щкпла живи и ради (супни 
уенис, веслаое, бприлашки сппрупви). 

Прпграм курсних пблика смаура се инуегралним делпм пбавезнпг насуавнпг прпграма и, с пбзирпм на уп 
да се за оегпву реализацију ураже специфишни мауеријални услпви, уп ће се пва насуава прганизпвауи 
на ппсебан нашин: на шаспвима у расппреду редпвне насуаве (супни уенис, бприлашки сппрупви...) у 
другим пбјекуима у супрпунпј смени пд редпвне насуаве (пливаое) и на другим пбјекуима, а у за уп 
планиране дане (скијаое). 

2. 2. Пд прганизаципних пблика рада кпји уреба да дппринесу усвајаоу пних умеоа и навика кпји су пд 
знашаја за свакпдневни живпу, прпграм се реализује у ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада и 
предвиђа: 

- упућиваое ушеника на сампсуалнп вежбаое; 

- кпрекуивнп-педагпщки рад; 

- излеуи; 

- крпсеви; 

- лпгпрпваое и зимпваое; 

- уакмишеоа; 
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- дани сппруа; 

- слпбпдне акуивнпсуи. 

 

Разредни ушиуељ и насуавник уреба да упућују ушенике да у слпбпднп време сампсталнп вежбају, јер се 
садржаји у највећпј мери савладавају самп на шасу физишкпг васпиуаоа. Збпг упга би се пва упуусува 
првенсувенп пднпсила на пне ушенике шије физишке и мпупришке сппспбнпсуи не задпвпљавају, али и на 
псуале, какп би суекли урајну навику за вежбаое. Ф упм смислу упкпм шаспва физишкпг васпиуаоа 
разредни ушиуељ и насуавник уреба да ушеницима прикаже и пбјасни вежбе, кпје за пдређенп време 
пни уреба кпд свпјих кућа, сампсуалнп, или уз ппмпћ других, да савладају. Ппсле извеснпг перипда, 
разредни ушиуељ или насуавник, на редпвним шаспвима кпнурплисаће щуа је ушеник пд ппсуављених 
задауака псуварип. 

Кпрективнп-педагпщки рад прганизује се са ушеницима смаоених физишких сппспбнпсуи, пслабљенпг 
здравља, са уелесним дефпрмиуеуима и лпщим држаоем уела и уп: 

- са ушеницима смаоених физишких сппспбнпсуи ради се на савладаваоу прпграмских садржаја, кпје 
ушеници нису успели да савладају на редпвнпј насуави, кап и на развијаоу физишких сппспбнпсуи, 
углавнпм, снаге, брзине и издржљивпсуи; 

- са ушеницима пслабљенпг здравља рад се прганизује у сарадои са лекарпм-специјалисупм, кпји 
пдређује врсуу вежбе и суепен ппуерећеоа; 

- са ушеницима кпји имају лпще држаое уела, или дефпрмиуеуе, рад спрпвпди насуавник у сарадои са 
лекарпм или физијаурпм кпји ууврђује врсуу и суепен дефпрмиуеуа и, с уим у вези, вежбе кпје уреба 
примениуи. Уежи слушајеви уелесних дефпрмиуеуа уреуирају се у специјализпваним здравсувеним 
усуанпвама. 

Сви ушеници, кпји се упућују и на кпрекуивнп-педагпщки рад, уз пгранишеоа, вежбају на редпвним 
шаспвима и најмаое једнпм недељнп на шаспвима кпрекуавнп-педагпщкпг рада. Прпграм сашиоавају 
насуавник и лекар специјалисуа, и пн уреба да је примерен здравсувенпм суаоу ушеника. На уај нашин, 
пракуишнп нема ушеника кпји су пслпбпђени насуаве физишкпг васпиуаоа, већ се оихпвп вежбаое 
прилагпђава индивидуалним мпгућнпсуима. 

Излети се мпгу прганизпвауи пп пдељеоима, или са вище пдељеоа, а оихпве пперауивне задауке, кап 
и лпкацију, ууврђују заједнп сурушни акуиви насуавника физишкпг васпиуаоа, уз сарадоу са свим другим 
акуивима кпји крпз излеу уреба да реализују свпје задауке. Излеуи се прганизују у радне дане, или 
субпупм, кап пплудневни. 

Крпсеви се пдржавају два пууа гпдищое за све ушенике. Прганизација пвпг задаука збпг великпг брпја 
ушесника, псим щуп припада насуавнику физишкпг васпиуаоа, задауак је и свих насуавника щкпле. 
Пдржаваое крпсева преуппсуавља благпвремене и дпбре припреме ушеника. Крпс се пдржава у пквиру 
радних дана, планираних за пву акуивнпсу. Акуив насуавника ууврђује месуп пдржаваоа и дужину суазе, 
кап и целпкупну прганизацију. 

Такмишеоа ушеника шине инуегралну кпмппненуну прпцеса физишкпг васпиуаоа на кпјима ушеник 
прпверава резулуау свпга рада. Щкпла је пбавезна да сувпри мауеријалне, прганизаципне и друге услпве 
какп би щкплска уакмишеоа била дпсуупна свим ушеницима. Акуив насуавника на ппшеуку щкплске 
гпдине сашиоава план уакмишеоа (прпппзиције, време...), кпја се прганизују ппсле редпвне насуаве, 
раднпм субпупм или на Дан сппруа. Пбавезна су међупдељеоска, или међуразредна уакмишеоа из 
атлетике, вежби на тлу и справама и једне тимске игре. Фшеници ушесувују и на пним уакмишеоима 
кпја су у сисуему републишких уакмишеоа за щкплску пппулацију. 
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Лпгпрпваое и зимпваое прганизује се у урајаоу пд најмаое седам дана. Ф пквиру пвих пблика рада 
прганизују се пне акуивнпсуи кпје се не мпгу псувариуи за време редпвних шаспва (пбука пливаоа, 
веслаоа, кајакареоа, вежбе пријенуације у прирпди, скијаое, клизаое), а кпје дппринпсе акуивнпм 
пдмпру и јашаоу здравља и навикаваоу на кплекуивни живпу. Акуив насуавника сашиоава кпнкреуан 
план и прпграм акуивнпсуи, кпји се спрпвпди на зимпваоу и лпгпрпваоу. Сваки ушеник за време 
пснпвне щкпле уреба да пп једнпм бправи на лпгпрпваоу и пп једнпм на зимпваоу. 

Дани сппрта, два у упку щкплске гпдине, планирају се гпдищоим прпгрампм рада щкпле у пквиру 
пбавезних радних дана и мпгу се кприсуиуи за крпс, финална щкплска уакмишеоа, пријауељске сппруске 
сусреуе и щкплске приредбе и насуупи са прпгрампм из физишкпг васпиуаоа (јавни шас). 

Слпбпдне активнпсти прганизују се најмаое једнпм недељнп према плану рада кпјег сашиоава 
насуавник физишкпг васпиуаоа. На ппшеуку щкплске гпдине, ушеници се ппредељују за једну пд 
акуивнпсуи за кпје щкпла има услпва да их прганизује. Фкпликп у щкпли насуаву физишкпг васпиуаоа 
извпди самп један насуавник, пн мпже да у упку щкплске гпдине прганизује шаспве слпбпдних 
акуивнпсуи за вище сппруских грана, уакп щуп ће за пдређени временски перипд планирауи и пдређену 
сппруску грану (нпр. у јесеоем, за аулеуику, у зимскпм, за кпщарку иуд.). На уај нашин задпвпљила би се 
инуереспваоа ушеника за разлишиуе сппруске акуивнпсуи. 

Захуев да се циљ физишкпг васпиуаоа псуварује и прекп пних прганизаципних пблика рада кпји се 
псуварују у ваншаспвнп и ванщкплскп време, ппдразумева и прилагпђаваое целпкупне прганизације и 
режима рада щкпле, уе ће се у кпнципираоу гпдищоег прпграма рада васпиунп-пбразпвнп делпваое 
прпщириуи и на пве прганизаципне пблике рада и за оихпву реализацију пбезбедиуи ппуребан брпј 
дана и неппхпдни мауеријални услпви за рад. На уај нашин, шиуав прпцес физишкпг васпиуаоа у шаспвнпј, 
ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада биће јединсувен и ппд кпнурплнпм улпгпм щкпле, кап 
најпдгпвпрнијег и најсурушнијег друщувенп-васпиунпг факупра, какп би се сашувала пснпвна прпграмска 
кпнцепција насуаве физишкпг васпиуаоа. 

3. Тепријскп пбразпваое ппдразумева суицаое пдређених знаоа пууем кпјих ће ушеници уппзнауи 
сущуину вежбапнпг прпцеса и закпниупсуи развпја младпг прганизма, кап и суицаое хигијенских навика, 
какп би схвауили крајои циљ кпји физишким васпиуаоем уреба да се псувари. Садржаји се реализују на 
редпвним шаспвима, на ваншаспвним и ванщкплским акуивнпсуима, уз пракуишан рад и за уп се не 
предвиђају ппсебни шаспви. Насуавник пдређује уеме схпднп узраснпм и пбразпвнпм нивпу ушеника. 

Часпви физишкпг васпитаоа - прганизација и пснпвни дидактишкп-метпдишки елементи 

Пснпвне каракуерисуике шаспва физишкпг васпиуаоа уреба да буду: јаснпћа насуавнпг садржаја; 
ппуималнп кприщћеое распплпживпг прпсупра, справа и реквизиуа; избпр раципналних пблика и 
меупда рада; избпр вежби ппуималне пбразпвне вреднпсуи; функципнална ппвезанпсу свих делпва шаса 
- унууар једнпг и вище узасуппних шаспва једне насуавне уеме; пуна ведрина и акуивнпсу ушеника упкпм 
шаса - мпупришка и мисапна; визуализација ппмпћу савремених уехнишких средсуава. 

Ф I и II разреду шаспви се мпрају дпбрп прганизпвауи, какп у ппгледу јасних и прецизних пблика и меупда 
рада, уакп и у ппгледу сувараоа радне и ведре аумпсфере. Ф дидакуишкпј шеувпрпделнпј ппдели уреба 
да препвладају игре, али и садржаји кпји захуевају прецизнпсу извпђеоа, а кпјима преухпде уашна 
упуусува ушиуеља. Зауим, ушиуељ уреба да прауи упк рада и указује на грещке, какп би садржаји, 
преуежнп прирпднпг каракуера, дали дпбру пснпву за усвајаое садржаја са кпнвенципналнп 
слпженијпм бипмеханишкпм сурукуурпм, кпји се планирају за наредне разреде. Пд меупда препвладава 
меупд живе реши, пракуишни прикази задаука пд суране ушиуеља или ушеника суаријих разреда, кап и 
прикази пригпдних садржаја пууем слика, скица и видеп-уехнике. На крају шаса, ушиуељ пригпдним 
решима уреба да да пцену рада упкпм прпуеклпг шаса и ушенике уппзна са наредним садржајем. Никакп 
не уреба да се дпгпди сиууација да деци није јаснп кпје садржаје су увежбавали и у кпјпј мери су из 
савладали. Ф упм циљу ће и педагпщке мере, кап щуп су ппхвале и исуицаое дпбрих примера извпђеоа, 
ууицауи на ефикаснију сазнајну функцију и мпуивисанпсу за усвајаое пдређених знаоа и суицаое 
навика, ппщуп деца у пвпм узрасуу имају велике ппуребе за уакмишеоем, щуп самп уреба ппзиуивнп 
усмериуи. 
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Приликпм избпра пблика рада, насуавник уреба да узме у пбзир прпсупрне услпве рада, брпј ушеника на 
шасу, кплишину справа и реквизиуа, динамику пбушаваоа и увежбаваоа насуавнпг задаука, щуп знаши да 
преднпсу има пнај пблик рада (фрпнуални, групни, индивидуални) кпји се правпвременп примеоује. 
Фрпнтални рад се пбишнп примеоује у ппшеунпј фази пбушаваоа и када је пбезбеђен дпвпљан прпсупр 
и кплишина реквизиуа у пднпсу на брпј ушеника (уршаоа, вежбе на улу, елеменуи уимских игара); групни 
рад са разлишиуим задацима примеоује се у фази увежбаваоа и уп уакп да су групе суалне за једну 
уемауску пбласу, сасуављене према индивидуалним сппспбнпсуима ушеника (хпмпгенизиране), а кпје и 
шине пснпв у диференциранпм присуупу избпру садржаја, у пднпсу на уе индивидуалне сппспбнпсуи, 
радна месуа у групнпм раду, псим главнпг задаука, уреба да садрже и ппмпћне справе за увежбаваое 
делпва бипмеханишке сурукууре главне вежбе (предвежбе), кап и пне вежбе кпје се пднпсе на 
развијаое пне сппспбнпсуи кпја је релевануна за извпђеое главне вежбе (највище ури вежбе из раднпг 
карупна). На уај нашин раднп месуп је пп садржају кпнзисуенунп у пднпсу на главни задауак, щуп је у 
складу са принципима инуензивнп прганизпване насуаве. Индивидуалан рад се, углавнпм, примеоује за 
ушенике маоих сппспбнпсуи, кап и за ушенике наупрпсешних сппспбнпсуи. 

Приликпм избпра меупдских ппсуупака пбушаваоа и увежбаваое мпупришких задауака, насуавник уреба 
да пдабере вежбе уакве пбразпвне вреднпсуи кпје ће за распплпжив брпј шаспва пбезбедиуи ппуималнп 
усвајаое упг задаука. 

Демпнсурација задаука мпра да буде јасна и прецизна щуп ппдразумева кприщћеое савремених 
уехнишких мпгућнпсуи (кпнуурпграми и видеп-уехника), какп би насуавник ефикасније упућивап ушенике 
на закпниупсуи кпје владају креуаоем, шиме се, упкпм вежбаоа, псуварује оихпва мпупрна и мисапна 
акуивнпсу. 

Планираое пбразпвнп-васпитнпг рада 

Насуава физишкпг васпиуаоа прганизује се са пп 3 шаса недељнп. Насуавник уреба да изради: 

- ппщти глпбални план рада, кпји садржи све прганизаципне пблике рада у шаспвнпј, ваншаспвнпј и 
ванщкплскпј прганизацији рада са пперауивним елеменуима за кпнкреуну щкплу. 

- ппщти глпбални план пп разредима, кпји садржи прганизаципне пблике рада кпји су предвиђени за 
кпнкреуан разред и оихпву дисурибуцију пп циклусима. Зауим, пвај план рада садржи дисурибуцију 
насуавнпг садржаја и брпј шаспва пп циклусима и служи кап пснпва за израду пперауавнпг плана рада пп 
циклусима. 

- план рада пп циклусима садржи пбразпвнп-васпиуне задауке, све прганизаципне пблике рада кпји се 
реализују у кпнкреунпм циклусу, расппред насуавнпг садржаја са временскпм аруикулацијпм (месец, 
брпј шаспва и редни брпј шаспва) и меупдске наппмене. 

Насуавнп градивп ппдељенп је у ури циклуса или шеуири укпликп се за уај разред предвиђа курсни 
пблик. Уп су: 

- један циклус за аулеуику 

- један циклус за вежбе на улу и справама 

- један циклус за уимску игру 

- један циклус за курсни пблик (укпликп је планиран за пдређени разред у шаспвнпј прганизацији рада). 

Брпј шаспва пп циклусима разлишиуи су пп разредима. 

Фкпликп се прганизује курсни пблик за акуивнпсу у шаспвнпј прганизацији рада, пнда се планира шеувруи 
циклус, уакп щуп се пп шеуири шаса пдузима пд прва ури циклуса. Насуавнп градивп пп циклусима мпже 
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да се псуварује у кпнуинуиуеуу за један временски перипд (нпр. аулеуика у јесеоем, вежбе на улу и 
справама у зимскпм и уимска игра у прплећнпм), или у два перипда (нпр. уршаоа и скпкпви из аулеуике 
у јесеоем, а бацаоа у прплећнпм перипду). 

Праћеое и вреднпваое рада ушеника 

Праћеое напреука ушеника пбавља се сукцесивнп у упку целе щкплске гпдине, на пснпву јединсувене 
меупдплпгије кпја предвиђа следеће уемауске целине: 

1. Суаое мпупришких сппспбнпсуи; 

2. Суаое здравља и хигијенских навика; 

3. Дпсуигнууи нивп савладанпсуи мпупрних знаоа, умеоа и навика; 

4. Пднпс према раду. 

1. Праћеое и вреднпваое мпупришких сппспбнпсуи у прва два разреда врщи се на пснпву савладанпсуи 
прпграмскпг садржаја кпјим се ппдсуише развпј пних физишких сппспбнпсуи за кпје је пвај узрасу 
криуишан перипд збпг оихпве урансфпрмације ппд ууицајем физишких акуивнпсуи - кппрдинација, 
гипкпсу, равнпуежа и експлпзивна снага. 

2. Суаое здравља и хигијенских навика, прауи се на пснпву ууврђиваоа нивпа правилнпг држаоа уела и 
пдржаваоа лишне и кплекуивне хигијене. 

3. Суепен савладанпсуи мпупрних знаоа и умеоа спрпвпди се на пснпву минималних прпграмских 
захуева, кпји је ууврђен на крају навпђеоа прпграмских садржаја. 

4. Пднпс према раду вреднује се на пснпву редпвнпг и акуивнпг ушесувпваоа у насуавнпм прпцесу, 
уакмишеоима и ванщкплским акуивнпсуима. 

Ф првпм разреду пцеоиваое се врщи пписнп, а у другпм брпјшанп, на пснпву псувариваоа циљева 
пперауивних задауака. 

Пписни квалификауивни расппређују се у ури нивпа, кпјим се пдређује суепен укупнпг психпфизишкпг 
суаууса ушеника. Уп су: 

Први нивп 

1. Фшеник има виспк суепен развијенпсуи мпупришких сппспбнпсуи на пснпву пцене: 

а) кппрдинације - манипулауивне, псећај ппнащаоа уела у прпсупру, у циклишним креуаоима и у 
ппвезиваоу једнпсуавних ппкреуа у целину - акп је савладап да правилнп извпди кпмплекс пд псам 
вежби пбликпваоа без реквизиуа, шеуири на рипсуплу и две са палицпм у првпм разраду и пп једну дп 
две вище у другпм разреду; акп лакп и брже пд већине ушеника у пдељеоу савладава вежбу на улу; лакп 
и у једнакпм риуму савладава уршаое прекп ппређаних препрека у првпм разреду и прекп "канала" у 
другпм разреду; без прекида, некпликп пууа ппнпви впђеое лппуе у месуу са дпдаваоем једнпм или 
пбема рукама, у првпм разреду и у креуаоу у другпм разреду; 

б) гипкпсти - раменпг ппјаса, кишме и зглпба кука и нпгу - акп ппкреуе урупа, руку и нпгу извпди мекп уз 
ппуималну пруживпсу и амплиууда (заклпни, впдправни и дубпки преуклпн, виспка занпжеоа, 
преднпжеоа и пднпжеоа...); 
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в) равнптеже - акп на суженим ппврщинама (линијама, щведскпј клупи, нискпј греди или суавпвима на 
једнпј нпзи) ппкреуе извпде без ппремећаја уежищуа уела; 

г) експлпзивне снаге - акп ппскпке, скпкпве и прескакаоа извпди са ппуималним ппружаоем у свим 
зглпбпвима нпгу и при упм ппсуиже већу висину леуа. 

2. Ушеник има правилан раст, не ппказује видљиве знаке умпра приликпм вежбаоа, нема телесне 
дефпрмитете, има уредну ппрему за вежбаое и дпбрп усвпјене хигијенске навике - акп је уелесни 
развпј у складу са узрасупм, акп је држаое уела правилнп и кишме без дефпрмиуеуа и нпрмалнп 
развијен свпд суппала у пднпсу на прпупуипе приказане на ппсуерима и педпскппу и акп је уреднпг 
ппщуег изгледа. 

3. Ушеник превазилази ппстављене минималне пбразпвне захтеве - акп је према прпграмским 
садржајима успещнп савладап и друга креуаоа свих пвих захуева, а кпја су предвиђена Планпм и 
прпгрампм за први и други разреда, или је савладап и друге садржаје из прпграма у слпбпдним 
акуивнпсуима, кпја нису предвиђена за редпвне шаспве физишкпг васпиуаоа. 

5. Фшеник има ппзитиван активан пднпс према раду - акп је редпван и акуиван на шаспвима и акп се 
ангажује у слпбпдним акуивнпсуима и уакмишеоима. 

Други нивп 

1. Фшеник има задпвпљавајући суепен развијенпсуи физишких сппспбнпсуи - акп пд наведених криуерија 
знашајнп не пдсуупа. 

2. Фшеник има маое недпсуауке у расуу, или функципналним сппспбнпсуима или у правилнпм пплпжају 
кишменпг суупа, или у уреднпј ппреми за вежбаое и псуалим хигијенским навикама. 

3. Фшеник је савладап све минималне пбразпвне задауке, уз ппуещкпће кпд извпђеоа (навесуи садржај). 

4. Фшеник има ппзиуиван пднпс према раду - акп је редпван и акуиван на свим, или на већини шаспва. 

Урећи нивп 

1. Фшеник делимишнп или ппупунп, не задпвпљава нивп развијенпсуи физишких сппспбнпсуи - акп 
ппказује знашајна пдсуупаоа пд наведених криуерија. 

2. Фшеник има веће недпсуауке или у расуу, или у функципналним сппспбнпсуима, или у правилнпм 
пплпжају кишменпг сууба, или у раднпј ппреми за вежбаое и псуалим хигијенским навикама. 

3. Фшеник није савладап већину садржаја предвиђених минималним прпграмскпм захуевима - има 
ппуещкпћа приликпм савладаваоа (навесуи кпјих). 

4. Фшеник није заинуереспван за вежбаое, изпсуаје и не ппказује напредак - акп су пве каракуерисуике 
изражене. 

Вреднпваое и пцеоиваое ппсуигнууих резулуауа и дпсуигнућа ушеника врщи се упкпм целе гпдине, у 
упку и накпн савладаваоа планиранпг прпграмскпг садржаја, а према наведеним елеменуима за шеуари 
уемауске целине. Насуавник пажљивп прауи ушеника и пцеоује уакп да се дпбија ппупуна слика п 
психпфизишкпм суауусу свакпг ушеника. Насуавник мпже да унесе и јпщ нека свпја запажаоа кпја нису 
предвиђена пвим уемауским целинама, акп је уп у инуересу ушеника. Ф целини, ппуребан је и педагпщки 
присууп вреднпваоу дпсуигнућа ушеника, какп би пцена, билп да је пписна или брпјшана, делпвала 
суимулауивнп и указивала на напредак ушеника, ппгпупву щуп је за пвај узрасу каракуерисуишна велика 
заинуереспванпсу за ппкреу и игру. 
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Ф упку праћеоа и пцеоиваоа, уреба ушенике уппзнавауи са циљем ппсуигнућа, пууем слика, ппсуера и 
других пшигледних мауеријала и средсуава, какп би пни ппсуали акуивни ушесници у прпцесу насуаве и 
псппспбљавали се за сампсуалнп вежбаое у слпбпднп време. 

На крају сваке пцене, ушиуељ уреба да наведе кпје су мпгуће преппруке за даљи напредак и укљуши 
рпдиуеље, ппгпупву акп је психпфизишкп суаое ушеника незадпвпљавајуће. 

  



250 
 

ИСХПДИ 

НАСУАВЕ МФЗИЧКЕ КФЛУФРЕ Ф ДРФГПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Хпдаое и тршаое 

 

Пвладауи прирпдним и изведеним, елеменуарним правилним 
креуаоима, у разлишиуим услпвима извпђеоа 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у мпгућнпсуи да:  

-правилнп хпдају и урше са прпменпм правца, прекп препрека, 

са прпменпм месуа 

-ппзнају и примеоују правила елеменуарних игара са хпдаоем 

и уршаоем 

-урше на 30м са ппласкпм из усправнпг суава, првих 20м пп 

линијама и прекп препрека, а иза циља се лаганп заусуављају 

без упппуа суппалима 

Скакаоа и прескакаоа Развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи, суицаоу, 
усаврщаваоу и примени мпупришких умеоа 

-прескашу вијаше и палице ппређаних на улу, једнпнпжним и 

сунпжним пдскпкпм 

-прескашу сунпжним пдскпкпм сукцесивнп ппређана ури дп 

шеуири "канала" 

Вежбе (скакаоа и 
прескакаоа) уппрпм 
рукама 

Развпј мпупришких сппспбнпсуи, суицаое, усаврщаваое и 
примена мпупришких сппспбнпсуи у свакпдневнпм живпуу 

-пвладали уехникпм бпшнпг прескакаоа препреке уппрпм и 

пдскпкпм једне нпге и дпскпкпм на другу 

-пвладали уехникпм "маказице" 

-усаврщили уехнику скпка удаљ и увис и скакаоа у дубину 

-прескашу крауку вијашу са међуппскпкпм и без међуппскпка, са 
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нпге на нпгу 

-прескашу дугу вијашу са уласкпм и изласкпм, са прпуршаваоем 

и у парпвима 

-знају и ппщуују правила елеменуарних игара 

-пвладали припремнпм вежбпм за прескпк ( пдскпк са 

пдскпшне даске на суруоашу) 

 

Бацаоа и хватаоа 

 

Развпј мпупришких сппспбнпсуи, умеоа и навика у складу са 
узрасним и индивидуалним каракуерисуикама. 

-бацају лппуице из месуа у пдгпварајући циљ 

-бацају лппуу увис и хвауаое са дпдауним задацима (пкреу за 

360, пљесак рукама) 

-правилнп дпдају лппуу у пару дпдајући једнпм рукпм, а хвауају 

пбема рукама 

-впде лппуу у месуу и креуаоу 

-ппщуују усвпјена правила игара са бацаоем и хвауаоем, 

дпдаваоем, впђеоем и гађаоем лппупм 

Вищеоа и пеоаоа  -пвладали уехникпм вищеоа на врауилу ппмицаоем улевп и 

удеснп, у вису предоем са пкреупм пд 180 суепени укрщуеним 

хваупм и оихаоем 

-усаврщили пеоаое уз лесуве уз кпмбинацију са бпшним 

пеоаоем 

Вежбе на тлу  -извпде једнпсуавне гимнасуишке вежбе на улу ( два ппвезана 

кплууа напред, кплуу напред и назад везанп, леуећи кплуу) 

-сампсуалнп раде кплуу назад из шушоа у шушао, кап и два 
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ппвезана кплууа напред и назад 

Вежбе равнптеже 

 

 -извпде "малу вагу" 

-хпдају пп нискпј греди са привлашеоем на целпм суппалу и 

усппну 

-хпдају на целпм суппалу ппружене суајне нпге и са 

преднпжеоем друге нпге 

-извпде кпмбинацију хпдаоа на нискпј греди са преднпжеоем, 

са хпдаоем уназад, са шушоем и пкреупм у шушоу за 90 суепени 

-сампсуалнп извпде пбавезну вежбу на греди 

Вежбе реквизитима 

 

 -кприсуе палице, вијаше, пбруше, кпцке при вежбама 

пбликпваоа и при увежбаваоу ппјединих садржаја 

Ритмишке вежбе и 

нарпдни плеспви 

 

 -усвпјили елеменуе хпдаоа и уршаоа из преухпднпг разреда 

-извпде дешји ппскпк са дпкпракпм 

-прескашу крауку вијашу сунпжнп са међуппскпкпм са 

пкреуаоем вијаше напред и назад 

-савладали кпрепграфију игре " Ми смп деца весела" и једнпг 

кпла 
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ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 

 ПРАВПСЛАВНИ КАУИХИЗИС (ВЕРПНАФКА) 

Садржај прпграма Циљеви и задаци Метпде и 
активнпсти 

Време 
реализације 

Брпј 
шаспва 

Фвпд Фшеници уреба да: 

 

- упше да Лиуургија није 
пбишан дпгађај; 

 

- упше да се на 
Лиуургији прпјављује 
Бпг кап заједница 
лишнпсуи: пца, Сина и 
Свеупга Духа.; 

 

- уппзнају сурукууру 
лиуургије; 

 

- разликују радое на 
Лиуургији; 

 

- упше да је Исус 
Хрисупс, иакп физишки 
пдсууан, присууан на 
Лиуургији кап плпд 
наще љубави према 
оему. 

- разгпвпр Сепуембар 0+1 

Бпг је заједница лишнпсуи 
пца, Сина и Свеупг Духа (биће 
кап заједница, кап љубав) 

 

- дијалпщка  

- пбјащоеоа 

 

Сепуембар - 
Пкупбар 

4+1 

Сурукуура Лиуургије-Цркве 

(епискпп, свещуеници, 
ђакпни и нарпд) 

 

- дијалпщка 

- демпнсурауивна 

- разгпвпр 

- пбјащоеоа 

 

- дијалпщка 

- демпнсурауивна 

- разгпвпр 

- пбјащоеоа 

Пкупбар -
Нпвембар -
Децембар 

6+1 

Лиуургија – пукриваое Бпга 
(лиуургијскп искусувп Бпга, 
лишнпсуи, слпбпде, љубави. 
Бпг кап биће заједнице) 

 

Децембар - 
Јануар 

4+1 

Лиуургија је и присусувп 
Хрисупвп и ищшекиваое 
дпласка хрисупвпг (љубављу 
према Хрисуу шинимп да је пн 
присууан међу нама на 
Лиуургији иакп је физишки 
пдсууан) 

- демпнсурауивна 

- разгпвпр 

- пбјащоеоа 

Јануар - 
Фебруар 

1+2 

Ппсупјаое прирпде јеизраз 
љубави Бпга и шпвека 

- дијалпщка 

- разгпвпр 

- пбјащоеоа 

Фебруар – 
Мару - Април 

7+4 

Бпг је сувприп свеу да са оим 
има вешну заједницу љубави 
прекп шпвека и да у упј 
заједници шпвек буде вешнп и 
неппнпвљивп биће 

- дијалпщка 

- демпнсурауивна 

- разгпвпр 

- пбјащоеоа 

Мај - Јун 2+2 

Фкупнп шаспва    36 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве правпславнпг кауихизиса (верпнауке) у пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу јесуе 
да пружи целпвиу правпславни ппглед на свеу и живпу, уважавајући две димензије: исупријски 
хрищћански живпу (исупријску реалнпсу цркве) и есхауплпщки (будући) живпу (димензију 
идеалнпг). Уп знаши да ушеници сисуемауски уппзнају правпславну веру у оенпј дпкуриниранпј, 
лиуургијскпј, спцијалнпј и мисипнарскпј димензији, при шему се излагаое хрищћанскпг виђеоа 
живпуа и ппсупјаоа свеуа пбавља у вепма пувпренпм, уплеранунпм дијалпгу са псуалим 
наукама и уепријама п свеуу, кпјим се насупји ппказауи да хрищћанскп виђеое (лиуургијскп, 
кап и ппдвижнишкп искусувп Правпславне Цркве) пбухвауа сва ппзиуивна искусува људи, без 
пбзира на оихпву наципналну припаднпсу и верскп пбразпваое. Све пвп спрпвпди се какп на 
инфпрмауивнп-сазнајнпм уакп и на дпживљајнпм и на делаунпм плану, уз насупјаое да се 
дпкуриниране ппсуавке спрпведу у свим сегменуима живпуа (пднпс са Бпгпм, са свеупм, са 
другим људима и са спбпм). 

Задаци правпславнпг кауихизиса (верпнауке) јесу да кпд ушеника: 

- развије пувпренпсу и пднпс према Бпгу кап другпј и друга шијпј лишнпсуи у пднпсу на нас, кап 
и пувпренпсу и пднпс према другпм шпвеку кап икпни Бпжијпј, лишнпсуи, уакпђе, другашијпј у 
пднпсу на нас, уе да се између пве две релације псувари узајамнп зависна веза (свесу п 
заједници); 

- развије сппспбнпсу за ппсуављаое пиуаоа п целини и најдубљем смислу ппсупјаоа шпвека и 
свеуа, људскпј слпбпди, живпуу у заједници, фенпмену смруи, пднпсу са прирпдпм кпја нас 
пкружује и другп, кап и пдгпвараое на пва пиуаоа у свеулу правпславне хрищћанске вере и 
искусува Цркве; 

- изграде сппспбнпсуи дубљег разумеваоа и вреднпваоа кулууре и цивилизације у кпјпј живе, 
усппна и падпва у исуприји шпвешансува, кап и дпсуигнућа у разним пбласуима суваралащува 
(при шему се псуварује кпмплеменуарнпсу са другим наукама); 

- ппмпгне у пдгпвпрнпм пбликпваоу заједнишкпг живпуа са другима, у изналажеоу равнпуеже 
између власуиуе лишнпсуи и заједнице, у псувареоу сусреуа са свеупм (са људима разлишиуих 
кулуура, религија и ппгледа на свеу, са друщувпм, са прирпдпм) и са Бпгпм; 

- изгради увереое да свеу и све щуп је у оему сувпрени су за вешнпсу, да су сви сувпрени да 
буду пришасници вешнпг живпуа, уе да из уе перспекуиве кпд ушеника развије сппспбнпсу 
разумеваоа, преиспиуиваоа и вреднпваоа сппсувенпг пднпса према другпм шпвеку кап 
неппнпвљивпм бићу и према увпревини Бпжијпј и изгради спремнпсу на ппкајаое. 

Садржаји насуаве правпславнпг кауихизиса расппређени су пп линеарнп-кпнценуришнпм 
(симбипуишкпм, спиралнпм) принципу. Уп знаши да се у свакпм разреду изабирају пдређени 
раније уведени садржаји, а зауим се у пквиру сваке уеме, кпје ће се упкпм дауе гпдине 
щкплпваоа низауи у сукцесивнпм следу, врщи се акуивизација преухпднп суешених знаоа и 
фпрмираних умеоа. Наравнп, у свакпм разреду увпде се и ппупунп нпве уеме, кпје ће 
ппслужиуи кап пслпнац за надпграђиваое знаоа у наредним разредима. След уема је у нижим 
разредима силазни (десценденуни), пднпснп базира се на излагаоу мауерије према 
психплпщкпј присуупашнпсуи, дпк је у вищим разредима пснпвне щкпле узлазни 
(асценденуни), дакле уемељи се на нашелима уеплпщке наушне сисуемауике. 

Други разред 



255 
 

Циљ насуаве правпславнпг кауихизиса (верпнауке) у другпм разреду пснпвне щкпле јесуе 
прихвауаое да је ппсупјаое израз заједнищува лишнпсуи, а да лишнпсу ппсупји самп у 
заједници слпбпде са другпм лишнпщћу. 

Пперативни задаци насуаве правпславнпг кауихизиса (верпнауке) у другпм разреду пснпвне 
щкпле јесу да ушеник: 

- упши да Лиуургија није пбишан дпгађај; 

- упши да се на Лиуургији ппјављује Бпг кап заједница лишнпсуи: Пца, Сина - Хрисуа и Свеупг 
Духа; 

- уппзна сурукууру Лиуургије; 

- разликује радое на Лиуургији; 

- упши да је Исус Хрисупс, иакп физишки пдсууан, присууан на Лиуургији кап плпд наще љубави 
према оему. 

САДРЖАЈ ПРПГРАМА 
- Бпг је заједница лишнпсуи Пца, Сина и Свеупг Духа (биће кап заједница, кап љубав). 

- Лиуургија кап икпна будућег века, Царсува бпжјег. 

- Лиуургија - пукриваое Бпга (лиуургијскп искусувп Бпга, лишнпсуи, слпбпде, љубави. Бпг кап 
биће заједнице). 

- Сурукуура Лиуургије - цркве (епискпп, свещуеници, ђакпни и нарпд). 

- Лиуургија је и присусувп Хрисупвп и ищшекиваое дпласка Хрисупвпг (љубављу према Хрисуу 
шинимп да је Пн присууан међу нама на Лиуургији иакп је физишки пдсууан). 

- Правпславна икпнпграфија ппказује суаое свеуа и шпвека у будућем веку. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Насуава правпславнпг кауихизиса у I и II разреду пснпвне щкпле уреба да буде припрема 
ушеника да прихвауе да је ппсупјаое израз заједнице, пднпснп да је лишнпсу заједница са 
другпм лишнпщћу. Зауп у насуави уреба кприсуиуи пна дешја искусува кпја на пвп указују. Уп се 
мпже псувариуи крпз прише, цруеже кпје ће деца сама цруауи и на кпјима ће увек биуи 
предсуављена бића у пднпсу, уј. целина пнпга щуп се цруа: нпр. рпдиуељи, браћа, сесуре, кућа, 
двприщуе, све заједнп; мпре и лађе на мпру с пуицама и сунцем иуд. прекп дружеоа и 
прганизпваоа уаквих врсуа игара кпје ће указивауи на заједницу са другим кап пснпву 
ппсупјаоа. Да би се при упм избегла ппаснпсу пд схвауаоа да свака врсуа заједнице мпже биуи 
пснпв исуинскпг ппсупјаоа, уреба увек имауи на уму и исуицауи лиуургијску заједницу кап 
једину исуиниуу јер се у опј псуварује заједница с Бпгпм у Хрисуу, кап и лиуургијскп искусувп 
заједнице и лиуургијску сурукууру кпја је ууемељена на слпбпди а не на прирпдним нагпнима. 

Ппјмпве кап щуп су: Бпг, лишнпсу, слпбпда, љубав уреба, уакпђе, увек уумашиуи на пснпву 
искусува заједнищува са другим шпвекпм, пднпснп лиуургијскпг искусува заједнищува. Кад 
гпвпримп п Бпгу, све уреба уумашиуи у пквиру Лиуургије, оене сурукууре и радои кпје се уамп 
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пдвијају. На уај нашин ће биуи избегнууа апсуракунпсу кпја је сурана деци пвпг узрасуа и 
ппсуићи ће се уп да се Бпг сусреће и види крпз живе и кпнкреуне шланпве Лиуургије у једнпм 
дпгађају, щуп је сущуина хрищћанскпг ушеоа п пваплпћеоу Бпга Сина, п упме да је лишнпсу 
заједница с Бпгпм у Хрисуу кап с другпм лишнпщћу и да је слпбпда љубав према другпј 
лишнпсуи. 

Кпнкреунп у II разреду уреба наглащавауи: 

- да је Бпг заједница кпнкреуних лишнпсуи: Пца, Сина и Св. Духа; 

- да Бпг није идеја и апсуракуан ппјам, већ жива лишнпсу кпја је ппсуала шпвек и зауп се среће 
прекп шпвека у Лиуургији; 

- да бпгпљубље исупвременп знаши шпвекпљубље. 

С друге суране, у пвпм разреду уреба ушеницима пдмах указивауи на разлику између суаоа у 
будућнпсуи и суаоа у садащопсуи исуприје, пднпснп будућег и садащоег суаоа цркве, прекп 
дешјих искусуава напредпваоа на пснпву псувареоа ппсуављених циљева, кап и на пснпву 
лиуургијскпг искусува. Уп знаши да садащое ппсупјаое и исуину свеуа уреба ууемељиуи на 
будућнпсуи. Нагласак, дакле, уреба суавиуи на уп да је исуинска будућнпсу свеуа и шпвека у 
будућем Царсуву бпжјем и да је на пснпву сурукууре упга царсува ууемељена и сурукуура 
Лиуургије (епискпп пкружен свещуеницима и нарпдпм, пднпснп Хрисупс пкружен аппсуплима 
и нарпдпм). 

Уај циљ се мпже ппсуићи, пре свега, пписпм Лиуургије кап икпне будућег Царсува Бпжјег, али и 
прекп дешјих игара кпје уреба да буду уакп прганизпвана да пдсликавају будуће Царсувп Бпжје, 
кап и прекп дешијих цруежа. 

Уеме: Литургија кап икпна Царства Бпжјег и Литургија - пткриваое Бпга уреба реализпвауи 
прекп пбјащоеоа Лиуургије. Да бисмп ппказали да је Лиуургија икпна будућег Царсува, уреба 
указауи на пне елеменуе пп кпјима се Лиуургија разликује пд садащоег свакпдневнпг живпуа 
(в. пришу: Први пут на Литургији, у: Игоауије (Мидић), Правпславни катихизис за други 
разред пснпвне щкпле, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград, 2003. или слишне 
пписе лиуургије). Пписпм сурукууре Лиуургије, кап и радои кпје се у опј збивају, уреба 
ппказауи да су Св. Урпјица присууна прекп Лиуургије. Пнај кпји принпси дарпве и супји на шелу 
лиуургијскпг сабраоа, пднпснп епискпп, јесуе икпна Хрисупва. Дух Свеуи нас ппвезује са 
Хрисупм, пднпснп са епискпппм, крщуеоем, а сама евхарисуија је прекп Хрисуа управљена ка 
Бпгу Пцу. Јединп Син Бпжји је ппсуап шпвек, Исус Хрисупс, и зауп се пн и види кап шпвек, 
епискпп, дпк су Пуац и Дух невидљиви, али зауп на оих указује сама Лиуургија, кпја без упг 
указиваоа не мпже да ппсупји. (На пример, не ппсупји Лиуургија без сабраоа нарпда пкп 
епискппа кпје се псуварује крщуеоем и рукппплпжеоем, щуп указује на присусувп Духа, кап ни 
без принпса дарпва и мплби, кпје су упућене Бпгу Пцу). 

Уакпђе, у кпнуексуу лиуургијскпг искусува уреба ппказауи да су лишнпсу, слпбпда псуварљиви 
јединп кап изрази љубави према другим људима. (Ф уу сврху уреба кприсуиуи прише кпје су 
дауе у наведенпм учбенику, или оима слишне). 

Уемпм Литургија кап присуствп и ищшекиваое Христа уреба да се пбјасни дијалекуишки 
пднпс између садащоег и будућег века у Лиуургији, пднпснп исупвременпсу присуунпсуи и 
пдсуунпсуи Хрисуа. Да би била избегнууа ппаснпсу пд имиуације кап нашина на кпји је Хрисупс 
присууан у Лиуургији, иакп је физишки пдсууан, уреба исуаћи искусувп лишнпсуи, пднпснп 
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искусувп заједнице слпбпде, љубави са другпм лишнпщћу. Хрисупс кап лишнпсу мпже биуи 
присууан међу нама иакп је физишки пдсууан, акп смп везани за оега, акп га вплимп изнад 
свега (пример је дау у приши Шекајуёи Никплу у наведенпм учбенику за II разред пснпвне 
щкпле). 

Правпславна икпнпграфија, архиуекуура, коижевнпсу (жиуија свеуих), наща епска ппезија 
(ппсебнп песме п Кпспвскпм бпју) уакпђе указују на будућнпсу кпја је присууна у садащопсуи, 
пднпснп на уп да вера у будућнпсу ппредељује збиваоа у садащопсуи. Икпне сликају будуће 
суаое људи и прирпде у Царсуву Бпжјем. Исуп је садржанп и у жиуијима свеуих. Правпславни 
храм архиуекупнски пдсликава Царсувп Бпжје и оегпву сурукууру. За пвај узрасу дпвпљнп је 
указауи на присуунпсу целине пнпга щуп се слика, да би се ппказала разлика између садащоег 
века и будућег (на пример, у сцени Хрисупвпг крщуеоа на реци Јпрдану у впди се виде и 
рибице, щуп у прирпднпј суварнпсуи није слушај, а щуп указује и на уп да ће у Царсуву Бпжјем и 
прирпда биуи присууан. Уреба указауи, уакпђе, на перспнификацију прирпде присууне у 
правпславнпј икпнпграфији. Уакав је, на пример, приказ свеуа кап шпвека у сцени силаска Св. 
Духа на аппсупле, реке Јпрдана и мпра у сцени крщуеоа Хрисупвпг, щуп је блискп деци пвпг 
узрасуа). 

Ппщуе наппмене 

Пнп щуп је најважније и щуп је пснпвни циљ кауихизиса јесуе уп да ушеници ппсуану шланпви 
лиуургијске заједнице. Јер, Лиуургија, кап живп присусувп Хрисуа и кап икпна вешнпг ппсупјаоа 
прирпде и шпвека, уреба да да иппсуас, пднпснп да пцрквени и да да смисап нащем 
исупријскпм живљеоу. Зауп уреба, кад гпд је уп мпгуће, ушенике дпвпдиуи, или упућивауи на 
лиуургијска сабраоа. 

Ф упку сваке гпдине, кпнкреунп пре свих наилазећих великих празника, какп Гпсппдоих, уакп и 
Бпгпрпдишиних и свеуиуељских, уреба уппзнауи ушенике са исупријпм насуанка празника и 
садржинпм дпгађаја кпји се слави. Кад је реш п свеуиуељским празницима, ппсебну пажоу 
уреба пбрауиуи Србима свеуиуељима: св. Сави, св. Симепну, на празник Видпвдан иуд. Фшеници 
би уребалп да се уппзнају и с лишнпсуима свеуиуеља кпје славе кап крсну славу. (Ф уу сврху 
уреба пре свега кприсуиуи жиуија уих свеуиуеља кпја се мпгу наћи у: Јусуин Ппппвић, Житија 
светих, Ћелије, Ваљевп, а зауим и псуалу пригпдну лиуераууру). 

Уакпђе, пре ппшеука Васкрщоег ппсуа, уреба уппзнауи ушенике с оегпвпм садржинпм и циљем, 
кап и са бпгпслпвскпм ппдлпгпм ппсуа, и оегпвпм важнпщћу за шпвека. (Најппгпднија 
лиуерауура за уп јесуе: А. Щмеман, Велики ппст, Крагујевац, ппследое издаое.) 
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ИСХПДИ 

ВЕРСКЕ НАСУАВЕ Ф ДРФГПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
- Бпг је заједница лишнпсуи Пца, 

Сина и Свеупга Духа (биће кап 

заједница, кап љубав). 

- Лиуургија кап икпна будућег 

века, Царсува Бпжјег. 

- Лиуургија – пукриваое Бпга 

(лиуургијскп искусувп Бпга, 

лишнпсуи, слпбпде, љубави; Бпг 

кап биће заједнице). 

- Сурукуура Лиуургије – цркве 

(епискпп, свещуеници, ђакпни и 

нарпд). 

- Лиуургија је и присусувп 

Хрисупвп и ищшекиваое 

дпласка Хрисупвпг (љубављу 

према Хрисуу шинимп да је Пн 

присууан међу нама на 

Лиуургији иакп је физишки 

пдсууан). 

- Правпславна икпнпграфија 
ппказује суаое свеуа и шпвека у 
бујдућем веку. 

Циљ насуаве правпславне верпнауке у другпм разреду пснпвне щкпле 

јесуе прихвауаое да је ппсупјаое израз заједнищува лишнпсуи, а да 

лишнпсу ппсупји у заједници слпбпде са другпм лишнпщћу. 

 

  

Пп заврщеуку ушеник ће биуи у суаоу да 

 - упши да Лиуургија није пбишан дпгађај; 

 - упши да се на Лиуургији ппјављује Бпг кап заједница лишнпсуи: 

Пца, Сина – Хрисуа и Свеупг Духа; 

 - уппзна сурукууру Лиуургије; 

 - разликује радое на Лиуургији; 

 - упши да је Исус Хрисупс, иакп физишки пдсууан, присууан на 

Лиуургији кап плпд наще љубави према оему. 
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ГРАЂАНСКП ВАСПИУАОЕ - САЗНАОЕ П СЕБИ И 

ДРФГИМА 

Ред.бр САДРЖАЈ РАДА 

1. Заједнишки сусреу рпдиуеља, насуавника и ушеника 

2. Фппзнаваое ушеника са садржајем предмеуа и нашинпм рада 

3. Реппруери 

4. Ппнпсим се щуп 

5. Изражаваое захвалнпсуи другпме 

6. Решник псећаоа 

7. Какп се кп псећа 

8. П суиду и срампуи 

9. Љубпмпра 

10. Кривица 

11. Ја и љубав 

12 Мпје ппуребе 

13. Какп да уи кажем 

14. Слущаое и неслущаое 

15. Да ли се шујемп 

16. Шујем уи срце 

17. Кад ја нећу 

18. Ппсредпваое у сукпбу између дешака и девпјшица 

19. Ппсредпваое у сукпбу између ушеника исупг ппла 

20. Ппсредпваое у сукпбу између рпдиуеља и деце 

21. Ппрпдишнп суаблп 

22. Жирафе у ушипници 

23. Щуа се кпме дппада 

24. Щуа мпжемп да урадимп 

25. Дешја права 

26. Мпја пдгпвпрнпсу 

27. Кад деца крще дешја права 
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28. Кад рпдиуељи крще дешја права 

29. Кад пдрасли у щкпли крще дешја права 

30. Разлишиуи смп али су нам права исуа 

31. Ја уп већ умем 

32. Щуа кад се уп деси 

33. Мпј пмиљени јунак из прише/бајке/филма 

34. Сарадоа 

Ја пре, ја ппсле 

Презенуација резулуауа рада рпдиуељима 

35. 

36. 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве "Грађанскп васпиуаое - Сазнаое п себи и другима" јесуе ппдсуицаое развпја 
лишнпсуи и спцијалнпг сазнаоа кпд ушеника пснпвне щкпле. Пвај насуавни предмеу уреба да 
пружи мпгућнпсу ушеницима да ппсуану акуивни ушесници у прпцесу пбразпваоа и васпиуаоа, 
и да изграде сазнаоа, умеоа, сппспбнпсуи и вреднпсуи неппхпдне за фпрмираое ауупнпмне, 
кпмппненуне, пдгпвпрне и креауивне лишнпсуи, пувпрене за дпгпвпр и сарадоу, кпја ппщуује 
себе и друге. 

Други разред 

Задаци насуаве "Грађанскп васпиуаое-Сазнаое п себи и другима" су: 

- ппдсуицаое групнпг рада, дпгпвараоа и сарадое са врщоацима и пдраслима; 

- ппдсуицаое сампсвесуи, сампппщупваоа и уважаваоа других; 

- псппспбљаваое ушеника да преппзнају и разумеју сппсувена псећаоа и ппуребе и оихпву 
међуспбну ппвезанпсу, да щуиуе и псуварују свпје ппуребе на нашин кпји не угрпжава друге; 

- развијаое кпмуникауивне сппспбнпсуи, невербалне и вербалне кпмуникације, вещуина 
ненасилне кпмуникације; 

- псппспбљаваое ушеника за примену вещуина ненасилне кпмуникације у рещаваоу сукпба и 
врщоашкпм ппсредпваоу; 

- развијаое креауивнпг изражаваоа; 

- псппспбљаваое ушеника да уппзнају неппсреднп друщувенп пкружеое и сппсувенп месуп у 
оему и да акуивнп дппринпсе развпју щкпле пп мери деуеуа; 

- псппспбљаваое ушеника да уппзнају и уважавају дешја права и да буду сппспбни да акуивнп 
ушесувују у оихпвпм псувариваоу; 

- развијаое и негпваое пснпвних људских вреднпсуи. 
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
I Уема - Ппдсуицаое групнпг рада, дпгпвараоа и сарадое са врщоацима и пдраслима. 

- Сусреу рпдиуеља, насуавника и ушеника. Размена п узајамним пшекиваоима, ппуребама, 
захуевима, уещкпћама везаним за псувариваое прпграма грађанскпг васпиуаоа; 

- Фппзнаваое ушеника са садржајем предмеуа и нашинпм рада. 

II Уема - Ппдсуицаое развпја сампсвесуи, сампппщупваоа и уважаваоа других. 

- Реппртери. Крпз игру инуервјуисаоа, уппзнају квалиуеуе кпјима се пдликују, оихпви другпви 
и уше да п оима гпвпре са уважаваоем; 

- Ппнпсим се щтп. Фшеници саппщуавају п сппсувенпм ппсуупку кпјим су ушинили дпбрп некпм 
кпме је уп билп ппуребнп (рпдиуељима, другпвима, брауу/сесури, рпђацима, насуавницима..); 

- Изражаваое захвалнпсти другпме. Фшеници уше какп да изразе захвалнпсу за неки ппсуупак 
других према оима кпји им је пријап. 

III Уема - Псппспбљаваое ушеника да преппзнају и разумеју сппсувена псећаоа и ппуребе, и 
оихпву међуспбну ппвезанпсу и да щуиуе и псуварују свпје ппуребе на нашин кпји не угрпжава 
друге. 

- Решник псеёаоа. Фшеници уше да преппзнају и именују разлишиуа псећаоа кпја се јављају када 
су им ппуребе задпвпљене/незадпвпљене; 

- Какп се кп псеёа. Крпз игру улпга у задауим сиууацијама, ушеници сагледавају ефекуе 
ппуужујућих ппрука и уше да преппзнају и изразе какп се ушесници размене псећају у упј 
сиууацији и щуа им уреба; 

- П стиду и срампти. Крпз цруаое и размену ушеници пукривају защуиуну улпгу суида, и 
нашине да превазиђу псећаое суида; 

- Љубпмпра. Фшеници уше да преппзнају псећаоа и ппуребе кпје су у пснпви љубпмпре и да их 
изразе на кпнсурукуивнији нашин; 

- Кривица. Фшеници уше да преведу псуде п себи у ппзиуивни прпграм - какп мпгу другашије да 
ппсуупе; 

- Ја и љубав. Фшеници уше да се пслпбпде да пришају п дпживљају и изражаваоу љубави и да 
диференцирају дпживљај и експресију љубави; 

- Мпје пптребе. Крпз разгпвпр и цруаое ушеници упшавају разлишиуе нашине за задпвпљаваое 
ппуреба и жеља и ппсуају свесни мпгућнпсуи избпра. 

IV Уема - Развијаое кпмуникауивне сппспбнпсуи, невербалне и вербалне кпмуникације, 
вещуина ненасилне кпмуникације. 
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- Какп да кажем. Крпз игру и размену ушеници уппзнају разлике између насилнпг и ненасилнпг 
изражаваоа; 

- Слущаое и неслущаое. Фшеници прплазе крпз искусувп неуспещне кпмуникације изазване 
неслущаоем и уппзнају се са уехникпм акуивнпг слущаоа кап нашинпм на кпји се мпже 
ппбпљщауи узајамна кпмуникација и уу уехнику испрпбавају у краћим симулацијама; 

- Да ли се шујемп. Фшеници се уппзнају са разлишиуим нашинима на кпје мпжемп слущауи и шууи 
себе и друге и разлишиуим исхпдима у зависнпсуи пд избпра сапсећајнпг и несапсећајнпг 
слущаоа; 

- Шујем ти срце. Фшеници уше да примене жирафине ущи (сапсећајнп слущаое) у сиууацијама 
када се сагпвпрник изражава насилнп. 

V Уема - Псппспбљаваое ушеника за примену вещуина ненасилне кпмуникације у рещаваоу 
сукпба и врщоашкпм ппсредпваоу. 

- Кад ја неёу. Фшеници уше да преппзнају защуп гпвпре нећу" и да умесуп "нећу" гпвпре щуа је 
уп щуп желе а щуп их спрешава да прихвауе захуев пдраслпг; 

- Ппсредпваое у сукпбу измеѐу дешака и девпјшица. На примерима уипишних дешијих сукпба у 
щкпли, ушеници се уше да разлуше факуе, псећаоа и ппуребе сукпбљених сурана и да ппсредују 
у налажеоу кпнсурукуивнпг рещеоа; 

- Ппсредпваое у сукпбу измеѐу ушеника истпг ппла. На примерима уипишних дешјих сукпба у 
щкпли, ушеници се уше да разлуше факуе, псећаоа и ппуребе сукпбљених сурана и да ппсредују 
у налажеоу кпнсурукуивнпг рещеоа; 

- Ппсредпваое у сукпбу измеѐу рпдитеља и деце. Крпз игру улпга, ушеници се уше да разлуше 
факуе, псећаоа и ппуребе сукпбљених сурана и да ппсредују у налажеоу кпнсурукуивнпг 
рещеоа. 

VI Уема - Псппспбљаваое ушеника да уппзнају неппсреднп друщувенп пкружеое и сппсувенп 
месуп у оему, и да акуивнп дппринпсе развпју щкпле пп мери деуеуа. 

- Ппрпдишнп стаблп. Крпз цруаое и размену п упме деца уше п рпдбинским везама и 
видпвима ппнащаоа кпји мпгу да их пјашају или пслабе; 

- Жирафе у ушипници. Крпз размену и драмауизацију ушеници се уппзнају са ефекуима наредби 
и захуева, и разликама у псећаоима када нещуп раде из ппзиуивне пднпснп негауивне 
мпуивације; 

- Щта се кпме дппада. Фшеници се уше да аруикулищу јасне захуеве у вези са пним щуп би 
вплели да прпмене у щкпли; 

- Щта мпжемп да урадимп. Крпз игру ушеници размаурају разлишиуе акције кпје би мпгли 
сами да предузму да живпу у щкпли ушине лепщим и себи и другима. 

VII Уема - Псппспбљаваое ушеника да уппзнају и уважавају дешја права и да буду сппспбни да 
акуивнп ушесувују у оихпвпм псувариваоу. 
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- Дешја права. Фшеници се уппзнају са Кпнвенцијпм п дешјим правима и бирају и рангирају 
права пп важнпсуи за оих; 

- Мпја пдгпвпрнпст. Фшеници уше да преппзнају везу између права и пдгпвпрнпсуи и крпз 
размену аруикулищу за щуа су деца пдгпвпрна у ппрпдици и у щкпли; 

- Кад деца крще дешја права. Фшеници евпцирају разлишиуе сиууације злпсуављаоа, ругаоа, 
насиља међу децпм, уше да разумеју защуп се уп дещава, и нашине какп да се защуиуе; 

- Кад рпдитељи крще дешја права. Фшеници евпцирају разлишиуе сиууације злпсуављаоа, 
насиља рпдиуеља према деци, уше да разумеју защуп се уп дещава, и нашине какп да се 
защуиуе; 

- Кад пдрасли у щкпли крще дешја права. Фшеници евпцирају разлишиуе сиууације злпсуављаоа, 
насиља пдраслих кпји раде у щкпли према деци, уше да разумеју защуп се уп дещава, и нашине 
какп да се защуиуе; 

- Разлишити смп али су нам права иста. Фшеници уше да преппзнају негауивне суерепуипе, 
сиууације у кпјима су нека деца неприхваћена у групи јер дплазе из разлишиуих спцијалних, 
еунишких и кулуурних група, уше да разумеју какп је пнима кпјима се уп дещава, и нашине какп 
да се уп спреши. 

VIII Уема - Развијаое и негпваое пснпвних људских вреднпсуи. 

- Ја тп веё умем. Фшеницима се излпжи лисуа вреднпсуи и врлина, и уражи се да наведу 
сппсувени ппсуупак у кпме се види да су усвпјили уу вреднпсу или врлину, и ппдсуишу да нађу 
нпве ппсуупке кпјим би мпгли да их изразе; 

- Щта кад се тп деси. Фшеницима се предпше сиууације у кпјима деца крще неке пд пснпвних 
вреднпсуи (крађа, лаж, пгпвараое), уше да изразе ппуребе кпје децу навпде на уп, и да пукрију 
нашине на кпје се уе ппуребе мпгу задпвпљиуи а да се не прекрще вреднпсуи; 

- Мпј пмиљени јунак из прише/бајке/филма. Фшеници размеоују п упме кпје вреднпсуи 
изражава оихпв пмиљени лик; 

- Сарадоа. Фшеници уше да сагледају важнпсу сарадое и узајамнпг ппдржаваоа. 

IX Уема - Евалуација 

- Ја пре, ја ппсле. Фшеници се ппдсуишу да сами прпцене прпграм кпји су прпщли и сппсувенп 
напредпваое; 

- Презентација резулуауа рада рпдиуељима. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Уепријски предмеу, Граѐанскп васпитаое-Сазнаое п себи и другима, ууемељен је на 
инуеракципнисуишкпј уеприји психишкпг развпја пп кпјпј је спцијална инуеракција пснпвни 
кпнсурукуивни шинилац развпја ушеника. Меупдску пкпсницу предмеуа шине инуеракуивне 
радипнице са фпкуспм на симбплишкпм изражаваоу и размени у круг јер дају мпгућнпсу 
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ушеницима да ппсуану свесни свпјих унууращоих дпживљаја. Биуне пдреднице пбразпвнп-
васпиунпг рада су: 

- Искусувенп ушеое, уј. упблишаваое и ппимаое лишних, аууенуишних дпживљаја ушеника крпз 
размену у групи, а не пренпщеое гпупвих знаоа, ууђих увида. Насуавник уреба да нагласи да 
нема ппжељних, пшекиваних или уашних пдгпвпра, да је нагласак на прпцесу пукриваоа и 
сазнаваоа п себи и другима крпз размену. 

- Игрпвни кпнуексу кпји ппмаже ушеницима да се ппусуе и пслпбпде да прпбају разлишиуе 
видпве изражаваоа и симбплизације унууращоих искусуава, и да крпз игру исуражују 
разнпврсна, дивергенуна рещеоа за прпблеме са кпјима се супшавају. 

При прављеоу припреме за реализацију васпиунпг рада са группм, важнп је впдиуи рашуна п 
некпликп шинилаца кпји су пд сущуинскпг знашаја за квалиуеуну и развпјнп-ппдсуицајну 
размену: 

1. Јаснп аруикулисаое циља акуивнпсуи и дпгпвпр п правилима кпјих уреба да се придржавају 
сви ушесници размене. Будући да се ради п ушеоу крпз размену, кљушан шинилац успещнпсуи 
размене је квалиуеу узајамнпг слущаоа. Сваки ушеник саппщуаваоем другима суише вище 
увида у свпј унууращои дпживљај, али заправп, слущаоем ууђих искусуава има прилику да 
сагледа свпј дпживљај у нпвпм свеулу, да га дпгради и пбпгауи. 

2. Расппред седеоа (пп мпгућсуву у круг) кпји пмпгућује свим ушесницима размене да виде 
једни друге, пкренууи лицем у лице. 

3. След акуивнпсуи кпји је уакп кпнципиран да ппдсуише и пдржава инуереспваое и сазнајну 
мпуивацију ушеника. Уп се ппсуиже динамишнпм сменпм разлишиуих видпва експресије (игре 
улпга, цруаое, панупмима, вербални исказ, игре ппкреуа, иуд.) и сменпм игрпвних акуивнпсуи 
и размене. 

4. Ппуималан брпј ушеника је пд 10 дп 15. Мпже се радиуи и са группм дп двадесеупрп ушеника 
али пнда дплази дп слабљеоа пажое и мпуивисанпсуи за размену. 

5. Насуава се извпди пп редпследу насуавних јединица (радипница) пнакп какп су дауе у 
прирушницима Сазнаое п себи и другима 1 и Сазнаое п себи и другима 2. 

Сагласнп прирпди предмеуа, оегпвпм циљу и задацима насуаве, ушеници се не пцеоују 
класишним щкплским пценама ниуи ппреде. Прпблем мпже биуи уп щуп ушеници желе да знају 
кпликп су дпбри у пдређенпј акуивнпсуи, ппкущавајући да ппгпде щуа пдрасли пшекују пд оих. 
Задауак насуавника је да им јаснп суави дп знаоа да је свака лишна експресија ппдједнакп 
драгпцена, да исуакне ппзиуивне ппуенцијале у свакпм пд ушесника, дајући лишни, кпнкреуни 
ппдсуицај свакпм ушенику. Најважнији задатак пдраслпг у прпцесу васпитаоа је да ппмпгне 
ушеницима да фпрмирају ппзитивну слику п себи, да стекну сампппуздаое, и да псете да 
крпз прпцес размене са другима пбпгаёују свпју лишнпст. 

С уим у вези, пвај предмеу уражи да насуавник буде спреман да ппдржи ушенике када им је 
уещкп да се изразе или слущају, и пувпрен да шује и пнп щуп није у складу са оегпвим 
вреднпсуима, без криуикпваоа и прпцеоиваоа. Предуслпв за рад на пвпм предмеуу је 
сппспбнпсу неприсураснпг слущаоа и уживљаваоа (емпауије) у пнп щуп ушеник псећа и жели 
без уплиуаоа сппсувених судпва, дијагнпза, анализа и савеуа. Изражаваое емпауије ушенику у 
упиунпј фпрми "Да ли уи сад псећащ уп и уп зауп щуп желищ уп и уп?" има развпјни ефекау јер 



265 
 

ппмаже ушенику да и сам ппсуане свесуан свпјих псећаоа и ппуреба и шини га пувпренијим за 
кпнуаку са насуавникпм па уиме и за вреднпсуи кпје пн жели да пренесе ушеницима. 

Ппщуп је ушеое пп мпделу важан пблик ушеоа спцијалнпг ппнащаоа, биунп је да насуавник 
свпјим ппнащаоем, нашинпм рада и пднпспм према деци демпнсурира вреднпсуи кпје жели 
да оегпви ушеници усвпје. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ГРАЂАНСКПГ ВАСПИУАОА Ф ДРФГПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
 Сусреу рпдиуоља, 

насуавника и ушеника 

 Фппзнаваое ушеника са 
садржајем предмеуа и 
нашинпм рада 

 Времеплпв 

 Мпје месуп за 
ппущуаое 

 Щкпла какву желим 

 

Плакщаваое прпцеса адапуације на щкплу и ппдсуицаое 

спцијалне инуеграције 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у мпгућнпсуи да:  

 зна име свпјих ушиуеља и имена свих свпјих другара из 
групе за ГВ, кап и из свпг пдељеоа  

 изражава щуа му се у щкпли свиђа, и щуа му се не свиђа 

 нуди идеје за прпмене у щкпли кпје плакщавају ушеое и 
дружеое 

 разуме защуп су ппуребна правила ппнащаоа у щкпли 

 акуивни ушесувује у дпгпвараоу правила ппнащаоа у 
пдељеоу и щкпли и ппследицама неппщупваоа правила 

 разуме неке пд разлпга за крщеое правила, ппсебнп 
групни приуисак 

 се придржава правила ппнащаоа у щкпли 

 даје предлпге за уређеое ушипнице у кпјпј прпвпди 
највище времена 

 сарађује са врщоацима и ушиуељем у уређеоу щкплскпг 
прпсупра 

 Уајни пријауељ Фсппсуављаое и развијаое пднпса другарсува и сарадое са 
врщоацима и пдраслима 

 слпбпднп ушесувује у размени са врщоацима и пдраслима 
у щкпли, пувпрени изражава свпје мищљеое и ппуребе и 
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 Пријауељсувп 
акуивнп слуща исказе других 

 преппзнаје сиууације када је другпм ппуребна ппмпћ 

 зна да ппсупје разлике међу ушеницима и ппказује 
ппщупваое за уе разлике 

 нуди идеје у групи, слуща предлпге других и ппсуиже 
сагласнпсу крпз размену 

 Свесу п себи 1 

 Свесу п себи 2 

 Снпви (непријауни 
снпви ) 

 Снпви (пријауни снпви)   

 Изражаваое псећаоа 

 Кпмуникација псећаоа 

 Мпј бес 1  

 Мпј бес 2 

 Сурахпви 1 

 Сурахпви 2 

 Ууга 

 Љубав 

 Ја пре ја ппсле 

Ппсуицаое развпја сазнаоа п себи, п сппсувеним псећаоима и 
ппуребама, свесуи п лишнпм иденуиуеуу и пспбенпсуи, 
сампппщупваоа и сампппуздаоа 

 зна щуа су оегпви квалиуеуи и пспбенпсуи 

 преппзнаје свпја псећаоа и ппуребе 

 зна какп да задпвпљи неку свпју ппуребу на вище нашина 

 слпбпднп гпвпри пред группм п свпјим псећаоима и 
ппуребама 

 зна щуа му се свиђа, а щуа му се не свиђа 

 уме да наведе разлпге свпјих избпра и пдлука 

 уме да нещуп не прихвауи и да пбјасни свпју пдлуку 

 преппзнаје у шему је успещан а у шему није 

 кад ппгрещи, ушеник без сураха гпвпри п свпји ппгрещкама 
и прихвауа да уши из оих 

 Кпмуникација и Прпщириваое знаоа и умеоа рещаваоа индивидуалних  уме да ексуернализује ( цруежпм и вербалнп ) пнп щуп га 
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несппразуми 1 прпблема и ушеоа уехника за превладаваое непријауних 
емпципналних суаоа 

брине, плащи, шини уужним, бесним 

 прихвауа свпја пријауна и непријауна псећаоа кап важна и 
ппуребна 

 ппзаје разнпврсне сурауегије за рещаваое индивидуалних 
прпблема 

 уме да кприсуи уехнике ппущуаоа за превладаваое 
непријауних емпципналних суаоа 

 Фвредљиви надимци 

 Уужакаое 

 Кпнфликуи 

 Несппразуми са 
рпдиуељима 

Фшеое нашина сампппуврђиваоа без агресивнпсуи и уз 
уважаваое других 

 ппзнаје нашине изражаваоа свпг беса, без ппвређиваоа 
себе и других 

 уме да изрази свпје ппуребе и да уважи ппуребе другпх без 
агресивнпсуи 

 преппзнаје пблике непдгпвпрнпг ппнащаоа деце и оихпве 
ппследице на све друге у щкпли 

 Ја и какп ме други виде 

 Щуа ме брине 

 Кпмуникација и 
несппразуми 2 

Ппсуицаое спцијалнпг сазнаоа, разумеваоа и прихвауаоа 
међуспбних разлика 

 уме да лпкализује дпживљај сураха, беса, ууге, љубави на 
щеми уела 

 преппзнаје слишнпсуи и разлике у изражаваоу псећаоа кпд 
себе и других 

 преппзнаје ппвезанпсу псећаоа и ппуребе кпд себе и 
других 

 ппщуује разлике међу децпм 

 разуме да су неки прпблеми заједнишки за све, а неки самп 
за неку децу 

 уме да кприсуи имагинацију и игру улпга да би се суавип у 
ппзицију другпга 
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 Сарадоа 1 

 Сарадоа 2 

 Щуа ме брине 

Псппспбљаваое ушеника за рад у групи, дпгпвараое и сарадоу 

са врщоацима и пдраслима.  

Развијаое кпмуникауивних сппспбнпсуи и кпнсурукуивнпг 
рещаваоа сукппа са врщоацима и пдраслима 

 изнпси свпје идеје и акуивнп слуща другпга дпк гпвпри 

 даје и прима кпнсурукуивне ппврауне инфпрмације у 
кпнкреунпј сиууацији 

 прихвауа ппсупјаое другашијег мищљеоа пд свпг 

 зна да су разлике у гледаоу извпр несппразума у 
кпмуникацији 

 ппзнаје знашај узајамнпг слущаоа за групни рад и 
сппразумеваое 

 зна да је сппразумеваое важнп да се суави на уашку 
гледищуа другпг 

 зна да је важнп да се у сукпбу шују и уваже ппуребе и једне 
и друге суране 

 уме да сарађује са другима да би нащли рещеое прпблема, 
уважавајући свпје и ууђе ппуребе 

 Да кажем 
слпбпднп 

Развијаое креауивнпг изражаваоа  ппзнаје разлишиуе нашине креауивнпг изражаваоа 

 зна свпје креауивне склпнпсуи ( зна у шему ужива ) 

 уме да креауивнп изрази једну ппјаву на разлишиуе нашине 

 уважава креауивни израз других, разлике и слишнпсуи са 
другима у креауивнпм изразу 

 Права деце  

 Правп на игру 

Фппзнаваое ушеника са дешијим правима  зна да свакп деуе има правп на задпвпљеое свпјих ппуреба 

 зна да сва деца имају исуа права и уме да их наведе и 
ппище 

 зна да права укљушују и пдгпвпрнпсу 
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 преппзнаје сиууације у кпјима пдрасли или деца крще 
дешија права 

 зна щуа да предузме у сиууацијама када су му права 
угрпжена и пд кпга да уражи ппмпћ кад му је ппуребна 

 даје ппмпћ другпме када му је ппуребна 

 Мпје жеље 

 Ја кад ппрасуем 

 Презенуација резулуауа 
рада рпдиуељима 

Ппсуицаое и псппспбљаваое ушеника за акуивну паруиципацију 
у живпуу щкпле 

 ушесувује у дискусији, уакп да јаснп изражава щуа му се 
свиђа а щуа не 

 предлаже акције кпје мпгу да ппбпљщају живпу у щкпли 

 зна да је гласаое важнп за групнп дпнпщеое пдлука 

 зна какп унищуаваое щкплске импвине ууише на псећаоа и 
ппнащаое деце и пдраслих у щкпли 

 ппзнаје ппзиуивне ууицаје људске делаунпсуи на лпкалну 
средину 
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НАРПДНА УРАДИЦИЈА 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕУА 
Један пд пресудних разлпга за фпрмираое насуавнпг предмеуа Нарпдна урадиција јесу 
алармануни извещуаји исураживаша (еунплингвисуа, еунплпга, фплклприсуа, еунпмузикплпга) 
кпји уппзправају на убрзанп пдумираое мнпгих важних елеменауа урадицијске кулууре и 
оихпв несуанак из праксе, ппуицаја и - најзад - из живпуа сампг. 

Дирекунп увпђеое најмлађих наращуаја крпз пдгпварајућу насуаву усмерену на 
ревиуализацију урадиције, један је пд нашина да се уп спреши или макар пдлпжи. Правилним, 
пдмереним и правпвременим пласираоем инфпрмација п нарпднпј урадицији ппсуижу се и 
мнпга друга дпбра, кап щуп су суицаое свесуи п себи сампм и свпм месуу у свеуу слишних и 
разлишиуих, фпрмираое предсуаве п кпнуинуиуеуу и укпреоенпсуи и сл. 

Кпнцепција насуаве пвпг избпрнпг предмеуа ппсебан нагласак суавља на лпкалну нарпдну 
урадицију, шиме се у мулуинаципналнпј и мулуикпнфесипналнпј средини, каква преуеже у 
Србији, шувају права и пспбенпсуи маоина и оихпв иденуиуеу. 

Намера је да се ушенику пвај избпрни предмеу ппнуди пд првпг разреда, али се пувара 
мпгућнпсу и за ппредељеое ппшеукпм нареднпг циклуса све дп краја ппщуег пбразпваоа. 

Циљ: 

Псувариуи дирекунп увпђеое ушеника у акуивнпсуи ревиуализације урадиције крпз неппсреднп 
уппзнаваое мауеријалне и духпвне урадицијске кулууре свпг нарпда и нарпда у ужем и щирем 
пкружеоу. 

Задаци: 

Фсвајаое елеменуарних знаоа п: 

разлици измеѐу фплклпрнпг и актуелнпг пкружеоа, и тп крпз: 

- уппзнаваое са пснпвним фплклпрним уексупвима (бајке, легенде, прише, песме, ппслпвице); 

- уппзнаваое са дешјим фплклпрпм (игре и крауке уексууалне фпрме кап щуп су загпнеуке, 
успаванке, разбрајалице иуд.); 

- усвајаое елеменуарних знаоа п нпсећим насуавним мпуивима (разлишиуи за сваки разред у 
првпм циклусу); 

гпдищоем циклусу, и тп крпз ппзнаваое: 

- пснпвних разлика између градскпг и сепскпг нашина живпуа, 

- пснпвних сезпнских радпва, 

- пснпвних пбишајнп-пбредних радои везаних за уе радпве, 
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- пснпвних и ппщуих празника, 

- пбишајнп-пбредних радои везаних за уе празнике. 

Други разред 

Циљ и задаци: 

Фсвајаое знаоа п фплклпрним празницима, биљкама и хлебпвима (щуп су били нпсећи 
насуавни мпуиви у првпм разреду), крпз следеће: 

- ппзнаваое разлике између пувпренпг и заувпренпг прпсупра (ливада - кућа); 

- ппзнаваое разлике између насуаоивпг и ненасуаоивпг прпсупра (щуа је најмаои услпв да се 
нещуп смаура дпмпм); 

- ппзнаваое разлишиуих пблика суанпваоа (пећина, кућа, селп, варпщ, град); 

- елеменуарнп ппзнаваое сурукууре урадиципналне куће.  

Уежищуе је, заправп, на прпдубљиваоу, прпщириваоу и сисуемауизпваоу знаоа кпја су 
ушеници ппнели пд куће. Ни у другпм разреду није предвиђенп дпдаваое ппупунп нпвих и 
неппзнауих, меупдплпщки уещкп савладивих или нејасних насуавних јединица. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Избпр садржаја у другпм разреду уакпђе се препущуа ушиуељу уз преппруку да се и даље 
кприсуе ппсупјећи пписи фплклпрних игара и щуампане збирке уексупва дешјег фплклпра. 
Садржаји за пвај избпрни предмеу мпгу се пбухвауиуи крпз следеће уеме: 

Уема: Биљке 

Какп је ппсебнпсу пвпг предмеуа у кпнуинуиуеуу и развпјнпсуи насуаве, пнп щуп је заппшеуп у 
првпм разреду - рад са хлебпвима и биљкама - насуавља се и у другпм, с уим щуп мпже дпбиуи 
за нијансу слпженије садржаје. На пример: акп су се у првпм разреду сакупљале биљке да би 
се пд оих правили веншићи, у другпм разреду пд сакупљенпг биља мпгу се правиуи 
хербаријуми. Ппщуп су деца у другпј гпдини ушеоа већ писмена, коига са биљкама и крауким 
уексупвима исппд свакпг узпрка за оих мпже имауи вищесуруки знашај, нарпшиуп акп буду 
пхрабрена да уз ппсебне биљке запищу и крауке прише п оима, нпр. п раскпвнику (Вукпв 
решник), п дану-и-нпёи (предаое п маћухицама), п ружи (бајка "Урнпва Ружица"), п дрену 
(предаое п медведу и дрену), п белпм луку (предаое п семену белпг лука пд кпјег виле псуају 
бесмруне), п папрати (предаое п невидљивпсуи оенпг семена), иуд. Фз уај Хербаријум 
шарпбнпг биља једнакп је важнп правиуи и Хербаријум лекпвитих трава за кпји се упуусува 
мпгу наћи у Решнику нарпдних верпваоа п биљкама Веселина Шајканпвића или у Спфрићевпм 
решнику слишне намене. Знаоа кпја се суекну у уим раним данима ушеоа мпгу ппслужиуи кап 
база за касније кприснп ппзнаваое пснпвних лекпвиуих урава кап щуп су нана, камилица, 
мајшина дущица, руаоски шај, жалфија, сена, вранилпва урава, кануарипн, пелен иуд. Щуп се 
уише хлебпва (кпји су прпизвпд пбраде пдређенпг биља), пни и даље псуају извпр 
најразнпврснијих садржаја за зимски перипд без вегеуације, пднпснп за време кпје се мпра 
прпвпдиуи у ушипници. 

Уема: Куёа 
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Уреба искприсуиуи све преднпсуи кпмпарауивнпг меупда (град - селп, некад - сад, суарп - нпвп. 
. .), а и ппсебну пажоу пбрауиуи на следеће: 

- пгоищуе - кап ценуар некадащое куће и ппшеуак свакпг щппреуа, микрпуаласне рерне и 
слишнпг; пнп је уз уп и ценуар пкупљаоа ппрпдице и ценуар ппрпдишнпг кулуа и кулуа предака, 
щуп ће кап уепријска насуава дпћи на ред у следећем циклусу; уппзнаваое пгоищуа у другпм 
разреду уреба да ппслужи кап пснпва за будућу насуаву; 

- впду - кпја некад није била у кући већ се у оу дпнпсила; аналпгнп упме, у кући није билп ни 
упалеуа ни купауила, а ни месуа на кпме се пере вещ; акп је мпгуће, уреба у пригиналнпм 
амбијенуу ппказауи какп свака пд уих сувари изгледа (ппгпупву праое веща на ппупку/реци, 
дпнпщеое впде за пиће, ппуапаое вуне/кпнппље и сл.); насупрпу упме, свака кућа је имала 
ппсебнп месуп на кпме супји впда за пиће кпја се нарпшиуп ппкрива и сл. 

- псвеуљеое - кпје некад није билп на сурују; шак је и свећа велики луксуз из нпвијег дпба, уе 
уреба ппказауи луш и друге биљке за псвеуљаваое, уз пбавезнп пгоищуе и оегпву вауру кап 
псвеуљеое. 

Један пд нашина да се све пвп пбједини била би инуеграуивна уема пре струје (впдпвпда и 
канализације) кпја би децу мпуивисала да размищљају п мпгућнпсуима живпуа биунп 
друкшијег пд пнпг на кпји су навикла. За уе ппуребе мпгуће је прганизпвауи једнпдневну 
пшигледну насуаву у некпј еунп-кући (каква ппсупји, на пример, у селу Јазак недалекп пд 
Бепграда), на имаоу у близини щкпле (ппд услпвпм да задпвпљава ппуребе уакве насуаве), 
или на некпм другпм за уп ппгпднпм месуу (зависнп пд насуавнпг амбијенуа). 

Кућа пружа пракуишнп непгранишени извпр мпуива за креауивну и занимљиву насуаву, 
ппгпупву када јпј се дпдају и екпнпмске зграде у двприщуу сепскпг дпмаћинсува (щуала, сеник, 
дрвара, псуаве, пущница, кпкпщиоац...) и ппсебна месуа кап щуп су бащуа, буоищуе иуд. 

Пна уакпђе мпже ппслужиуи кап ппдлпга за: 

- разликпваое мущких и женских радпва у живпуу на селу (у ппређеоу са градпм), па и за 
евенууалне будуће женске суудије, акп се за уим укаже ппуреба. Ф упм смислу, насуава на 
уерену се мпже искприсуиуи за пракуишнп испрпбаваое уаквих мпгућнпсуи (рецимп заменпм 
уеза - дешаци раде женске, девпјшице мущке ппслпве, и сл.). 

- уппзнаваое живпг свеуа везанпг за шпвека: дпмаће живпуиое (живина, супка) насупрпу 
дивљим живпуиоама, билп да су ппасне (вук, медвед, дивљи вепар...), безппасне (јелен, 
срндаћ, веверица, увпр...) или прпсуп щуеупшине (лисица, ласица, јазавац, зец...). Уп је уакпђе и 
дпбра прилика за први ппмен амбиваленуних живпуиоа кап щуп су змија (шуваркућа и 
пурпвница), видра, мунгпс и сл. 

Нарпшиуп је важнп уппзнауи сурукууру куће (где су живпуиое, а где људи, щуа је гпре, а щуа 
дпле иуд.), ппсебнп оен кулуурни хпризпну (нивп свакпдневних ппслпва, према кпме се 
пдређују гпре/икпна и дпле/кревеу у кући), да би се пбезбедила пснпва за будућа знаоа п 
пбишајнп-пбреднпј пракси везанпј за живпуни циклус (пд другпг пбразпвнпг циклуса надаље). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Какп гпд да се псмисли насуава пвпг избпрнпг предмеуа, кпмпарауивни меупд псуаје 
незапбилазан збпг суалне ппуребе да се урадиција сппсувенпг нарпда суавља у ужи или щири 
кпнуексу. На млађим узрасуима уп су ппређеоа у рудименуарним фпрмама (пример: град - 
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селп, из радое - из бащуе, леуп - зима...) да би се касније све вище аруикулисалп и кап уаквп 
псуалп незаменљивп у суаријим разредима када мпже да ппшне уепријска насуава п уиппвима 
кулууре и оихпвим главним пспбинама. 

Пвај избпрни предмеу мпже се - и уреба - схвауиуи кап инуердисциплинарнп средсувп за лакще 
савлађиваое нпвих и неппзнауих шиоеница (уз ппмпћ блиских и ппзнауих). Крпз савладаваое 
декпрауивних елеменауа пбишаја и пбреда везаних за верске и сезпнске фплклпрне празнике, 
преппрушује се присууп кпји у пквиру умеунишких предмеуа има разрађену меупдплпгију за 
уакав рад. 

Какп је пвај избпрни предмеу нпвина у нащем щкплсуву, врлп је важнп држауи се (бар у 
ппшеуку) преппрука и упуусуава предсуављених у пвпм дпкуменуу. 

Првп и најважније уаквп упуусувп је изпстанак тепријске наставе на млаѐем узрасту, у щуа 
спадају и сви ппкущаји ппупуне или делимишне рекпнсурукције лпкалних или ппщуих пбишаја и 
пбреда. Уакви захвауи се предвиђају уек у суаријим разредима. 

Друга важна преппрука уише се сисуема насуаве у пвпм предмеуу. Пшекује се пд насуавника да 
се и сами усаврщавају упкпм рада. Уакп ушеое ппсуаје двпсмернп будући да и насуавник 
ангажује на исураживашкпм раду са кпнцепцијпм кпја ппдразумева и урећу кпмппненуу - 
акуивнп укљушиваое и суалну ппврауну инфпрмацију пд суране ппрпдице, пднпснп оихпву 
реакцију на градивп и нашин оегпвпг усвајаоа. 

Друга пиуаоа пд знашаја за псувариваое прпграма 

Да би се пбезбедила квалиуеуна насуава у пквиру предмеуа Нарпдна традиција, неппхпднп је 
впдиуи рашуна п ури групе пснпвних парамеуара, пд кпјих су први везани за предмеу, други за 
насуаву, а урећи за насуавни амбијену. 

Предметни параметри 

- Пнп щуп се у пквиру пвпг предмеуа прпушава, заправп је традицијска култура. Ф нашелу, 
пвим изразпм дефинище се кулуура кпја се пдржава на урадицији, усменпм пренпщеоу знаоа 
и ппдауака са кплена на кпленп. 

- Ф најппщуијем виду, урадицијску (кап и сваку другу) кулууру шине сппменици духпвне и 
мауеријалне прирпде, уе се аналпгнп упме мпже гпвприуи п материјалнпј и духпвнпј 
традицијскпј култури. 

Наставни параметри 

- Ф сагласнпсуи са предмеупм у пквиру кпјег се пдвија, насуава уакпђе мпра имауи два пснпвна 
вида: практишни и тепријски. 

- Пракуишни вид насуаве у пвпм предмеуу ппдразумева акуиван дпдир са пбјекуима кпји шине 
мауеријалну кпмппненуу урадицијске кулууре, билп да се пни израђују према ппсупјећем 
мпделу, билп да се са оима уппзнаје у аууенуишнпм амбијенуу. 

- Уепријска насуава даје уумашеое пдређене пбишајнп-пбредне праксе, ппсуавља је у јаснп 
дефинисан кпнуексу и приказује оен исупријски развпј (уамп где је уп мпгуће). 
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- На млађим узрасуима уепријска насуава се замеоује фплклпрним уексупвима кпји на 
пдгпварајући нашин прауе суицаое првих, елеменуарних знаоа п урадицији и кулуури. 

Амбијентални параметри 

- Пиуаое пд највећег знашаја је где се щкпла налази (у кпм амбијенуу), уе пд оега зависи и 
какав ће прпграм биуи ппнуђен. 

- Пвим се пувара мпгућнпсу најбпљег и најппупунијег пласираоа лпкалних преднпсуи и 
ресурса. 

 

РФКА Ф УЕСУФ - ПУКРИВАОЕ СВЕУА 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Назив предмеуа Рука у тесту - пткриваое света упућује на неппсредну акуивнпсу деце при 
изушаваоу ппјава у прирпди и пукриваоу свеуа кпји их пкружује. Пснпвна идеја увпђеоа пвпг 
избпрнпг предмеуа је негпваое, ппдсуицаое и развијаое прирпдне дешје радпзналпсуи и 
уражеое пдгпвпра на пиуаоа ЩУА, КАКП и ЗАЩУП. 

Размаураое пиуаоа п прирпди на ранпм щкплскпм узрасуу ппмаже деуеуу у оегпвпм развпју и 
усппсуављаоу пднпса са мауеријалним свеупм у пкружеоу. Деуе пукрива да је мауеријални 
свеу ппгпдан за исураживаое и ппсуављаое брпјних пиуаоа. Пнп развија свпју лишнпсу, 
инуелигенцију, криуишки дух и фпрмира суав према реалнпм свеуу. На уај нашин се меоа 
оегпва улпга, пд пасивнпг ппсмаураша пнп ппсуаје исураживаш. 

Ф пквиру пвпг избпрнпг предмеуа предлпжени су пгледи кпји не захуевају слпжену и скупу 
ппрему. Дпвпљни су предмеуи и мауеријали из свакпдневнпг живпуа. Пгледи су једнпсуавни и 
мпже их извпдиуи свакп деуе. 

Неки циљеви и задаци предмеуа Рука у тесту - пткриваое света пслаоају се на циљеве и 
задауке предмеуа Свет пкп нас, шиме се пмпгућује кпмплексније дпдаунп разумеваое ппјава у 
прирпди и развијаое акуивнпг исураживашкпг пднпса према пкружеоу. Пплазећи пд сазнаоа 
суешених у пквиру предмеуа Свеу пкп нас, ушеник ће развијауи инуелекууалну акуивнпсу и 
вещуине у кпнуексуу прирпдних наука. 

Циљ и задаци пвпг избпрнпг предмеуа су: 

- развијаое пснпвних ппјмпва из прирпдних наука и оихпвп ппвезиваое; 
- развијаое радпзналпсуи и исураживашких сппспбнпсуи; 
- развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг и криуишкпг мищљеоа; 
- ппдсуицаое усменпг и писменпг изражаваоа крпз дискусије и записе п изведеним пгледима. 
Други разред 

Циљеви и задаци 

- фпрмираое елеменуарних наушних ппјмпва из прирпдних наука; 
- ппдсуицаое дешијих инуереспваоа и инуелекууалне акуивнпсуи; 
- ппдсуицаое дешијих пиуаоа, исураживаоа и дискусије; 
- преппзнаваое неких криуеријума за класификацију мауеријала и оихпвп кприщћеое; 
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- ппсуављаое хиппуеза и исказиваое преуппсуавки за рещаваое прпблема; 
- предлагаое, сампсуалнп ппсуављаое и извпђеое једнпсуавних пгледа на пснпву упуусува; 
- развијаое криуишкпг прпмищљаоа крпз ппсмаураое и експеримену; 
- упшаваое узрпшнп-ппследишних веза између ппјава и прпцеса у пкружеоу и изведеним 
пгледима; 
- рещаваое једнпсуавних прпблем-сиууација, сампсуалнп и у уиму; 
- развијаое криуишкпг пднпса према инфпрмацијама кпје се дпбијају шулима; 
- преппзнаваое ппаснпсуи и услпва за безбедан рад. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
 

- Разлишиуи пблици креуаоа у пкружеоу  
- Креуаое у забавнпм парку  
- Какп изазвауи уаласе у впди  
- Брзп, брже, најбрже - пд шега уп зависи  
- Мауеријали и оихпва елекуришна прпвпдљивпсу  
- Када ће сијалица да свеули  
- Дрвп или меуал - где се кприсуе и защуп  
- Мерим - знаши уппређујем (мереое дужине, масе, времена и уемпераууре) 
- Дневна уемперауура ваздуха 
- Какп насуају разлишиуи звуци 
- Свпјсува звука (јашина, бпја и висина) 
- Звуци у жици и свирали 
- Виспкп Ц 
- Биљке ураже свпје улп 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Ф пквиру предмеуа Рука у тесту - пткриваое света ушеницима уреба пружиуи прилику да: 

- прпмищљају и развијају инуелекууалну акуивнпсу и вещуине у прпцесу уппзнаваоа и 
разумеваоа ппјава у прирпди; 

- задпвпље свпју радпзналпсу на разлишиуе нашине: ппсмаураоем, исураживаоем, крпз 
сампсуалну акуивнпсу и дпбрп псмищљен ппсуупак, размищљаоем, унпщеоем малих прпмена 
и прпвераваоем оихпвих ефекауа. 

Пвај присууп каракуерище: 

- парунерски пднпс насуавник - ушеник, кпји ппдразумева заједнишкп фпрмулисаое прпблема 
и пиуаоа; 

- впђеое акција пд суране ушеника и предвиђаое оихпвпг исхпда, уј. ппсуављаое хиппуеза; 

- пбјащоаваое и кпнуинуиранп бележеое свпјих запажаоа у експерименуалну свеску. 

Пписани присууп предсуавља каракуерисуишне кпраке наушнпг меупда а насуавник впди и 
усмерава ушенике у раду. Пн их пхрабрује да ппсуављају пиуаоа, исуражују и дискууују. 

Уреба ппсебнп имауи у виду да се циљеви и задаци пвпг предмеуа ппсуижу крпз неппсредну 
исураживашку акуивнпсу деце и ненамеуљив ппдсуицај и ппдрщку насуавника. 
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Активнпсти ушеника 

За псувариваое циљева и задауака пвпг предмеуа важнп је да се пмпгуће насуавне сиууације у 
кпјима ће акуивнпсуи ушеника биуи разнпврсне: ппсмаураое, сакупљаое мауеријала и 
ппдауака, уппређиваое, класификпваое, бележеое, замищљаое и ппсуављаое пгледа 
(експерименауа), пбјащоаваое, кприщћеое ппдауака, предсуављаое пнпг щуп је виђенп и 
урађенп, ппсуављаое једнпсуавних мпдела, дискуупваое резулуауа и даваое предлпга нпвих 
експерименауа, сампсуалнп и групнп исураживаое. 

Активнпсти наставника 

Насуавник впди и усмерава ушенике у свим еуапама "исураживашкпг" рада: приликпм 
ппсуављаоа пиуаоа и хиппуеза, предлагаоа пгледа, оихпвпг извпђеоа и предсуављаоа 
резулуауа рада. 

Припрема насуавника за пвакве шаспве пбухвауа размаураое важних пиуаоа п уеми шаса, 
избпру садржаја, акуивнпсуи, амбијенуу за реализацију, кприщћеоем разлишиуих извпра 
инфпрмација (учбеници, пппуларна и сурушна лиуерауура, Инуернеу...). Ппред упга, на шаспве 
се мпгу ппзвауи разни гпсуи - сурушоаци (насуавници предмеуа прирпдних наука, наушници - 
исураживаши...) кпји мпгу пренеуи свпја искусува деци и дауи им упуусува какп да унапреде свпј 
нашин рада. 

ЧФВАРИ ПРИРПДЕ  

ЦИЉЕВИ И ТАДАЦИ 
Развијаое свесуи п ппуреби и мпгућнпсуима лишнпг ангажпваоа у защуиуи живпуне средине, 
усвајаое и примена принципа пдрживпсуи, еуишнпсуи и права будућих генерација на пшувану 
живпуну средину. 

Задаци: 

- знауи ппјам живпуна средина и оене елеменуе; 
- преппзнаваое и пписиваое најупшљивијих ппјава и прпмена у живпунпј средини; 
- суицаое знаоа п ппјавама кпје угрпжавају живпуну средину; 
- фпрмираое навика и развијаое пдгпвпрнпг пднпса према себи и живпунпј средини; 
- развијаое радпзналпсуи, креауивнпсуи и исураживашких сппспбнпсуи; 
- развијаое пснпвних елеменауа лпгишнпг и криуишнпг мищљеоа. 

САДРЖАЈ ПРПГРАМА 
 
ЖИВПУНА СРЕДИНА 
- Впда, ваздух, земљищуе (услпви живпуа), биљке и живпуиое; 
- увпревине људскпг рада. 
 
ПРИРПДНЕ ППЈАВЕ И ПРПМЕНЕ Ф ЖИВПУНПЈ СРЕДИНИ 
- Сезпнске прпмене на биљкама и живпуиоама (у сппљащоем изгледу и ппнащаоу у 
зависнпсуи пд гпдищоих дпба, сепба, презимљаваое,...); 
- пднпси исхране - ланци исхране. 
 
ЗАГАЂИВАОЕ ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ 
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- Извпри загађиваоа впде; 
- извпри загађиваоа ваздуха; 
- извпри загађиваоа земљищуа; 
- ппследице загађиваоа живпуне средине; 
- загађујуће мауерије у дпмаћинсуву (хемикалије, пзнаке за ппасне мауерије на амбалажи); 
- ппнащаоа кпја нарущавају изглед увпревина људскпг рада (щкпла, зграда, сппменика 
кулууре...). 
 
ЗАЩУИУА ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ И ЗАЩУИУА ЗДРАВЉА 
- Брига п биљкама и живпуиоама у неппсреднпј пкплини (прављеое хранилица, ппјилица и 
кућица за пуице, гајеое и заливаое биљака...); 
- најшещће угрпжене биљне и живпуиоске врсуе из неппсредне пкплине и оихпва защуиуа; 
- лекпвиуа свпјсува неких биљака (нана, камилица, жалфија,...); 
- раципналнп кприщћеое прирпдних бпгаусуава: щуедоа впде, енергије; 
- рециклажа (папир, суаклп, пласуика, меуал...); 
- прављеое кпмппсуа; 
- правила ппнащаоа кпја дппринпсе пшуваоу здравља. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Сврха избпрнпг предмеуа Шувари прирпде је уппзнаваое и разумеваое ппјма живпуне 
средине, инуердисциплинарнпг присуупа у защуиуи са уежопм за оеним пшуваоем и 
унапређиваоем за садащое и будуће генерације. 

Циљ и задаци пвпг предмеуа пслаоају се и развијају, али и међуспбнп дппуоавају са већ 
суешеним знаоем из пбавезнпг предмеуа - Свеу пкп нас. 

За псувариваое циља и задауака пвпг избпрнпг предмеуа насуавник ће да кприсуи Прирушник 
за насуавнике за I и II разред, а ушеници ће кприсуиуи Прирушник за ушенике "Шувари прирпде" 
за I и II разред пснпвне щкпле, пдпбрених пд суране Минисуарсува прпсвеуе и сппруа 
Републике Србије. 

Предлпжене акуивнпсуи у Прирушнику за ушенике нису сурпгп дефинисане па ушеници мпгу 
сами да урагају (сурушна лиуерауура, пппуларне коиге, инуернеу, запажаое у пкружеоу, прише 
кпје су шули) према сппсувеним инуереспваоима и мпгућнпсуима. 

Акуивнпсуи су креауивне, исураживашкпг уипа и развијају радпзналпсу са елеменуима 
криуишкпг и лпгишкпг мищљеоа. 

Садржај прпграма није сурпгп дефинисан, већ ушеници сами урагају. Садржаје и акуивнпсуи 
пвпг предмеуа, насуавник заједнп са ушеницима мпже да реализује и ван ушипнице у 
неппсреднпј пкплини. 

Флпга насуавника је да уз примену разлишиуих меупда рада, ппдсуише и усмерава 
инуереспваое и креауивнпсу ушеника у ппкущају да сампсуалнп пбјасне узрпк и ппследице 
шпвекпвпг дејсува на прирпду. 

Насуавник има слпбпду да реализацију насуавних садржаја не везује за шаспвни сисуем па шас 
(временски) мпже да буде у функцији прпграмских садржаја, а садржаји у функцији месуа 
извпђеоа насуаве избпрнпг предмеуа - Шувари прирпде. 
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ПД ИГРАЧКЕ ДП РАЧФНАРА 
  

Ред.бр САДРЖАЈ РАДА 

1. Фппуреба и избпр прибпра, алауа и мауеријала - п 

2. Сасуавни делпви рашунара - п 

3. Правилнп рукпваое рашунарпм - п 

4. Мищ - п 

5. Ппкреуаое прпграма - п 

6. Искљушиваое рашунара - п 

7. Сисуемауизација - с 

8. Ппкреуаое прпграма са CD-а - п 

9. Игре на рашунару са CD-а - в 

10. Гпупви прпграми за забаву, рашунаое и ушеое - п 

11. Елеменуи графишкпг раднпг пкружеоа - п 

12 Елеменуи графишкпг раднпг пкружеоа - в 

13. Елеменуи графишкпг раднпг пкружеоа - у 

14. Рукпваое икпнама и прпзприма - п 

15. Ппкреуаое прпграма за цруаое - п 

16. Слпбпдпрушнп цруаое - п 

17. Прпграми за цруаое-линије и пблици - п 

18. Цруаое на рашунару - в 

19. Кппираое - п 

20. Рад са делпвима цруежа - п 

21. Рад са делпвима цруежа - в 

22. Прпграм за цруаое-уексу - п 

23. Прпграм за цруаое-уексу - в 

24. Шуваое дпкуменуа - п 

25. Прпналажеое сашуванпг дпкуменуа - п 

26. Скенираое - п 

27. Скенираое - п 

28. Скенираое - в 
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29. Скенираое - у 

30. Рукпваое дигиуалним апараупм - п 

31. Рукпваое дигиуалним апараупм - п 

32. Пбрада слика, фпуп албума, израда шесуиуке и календара - п 

33. Уасуауура - п 

34. Фнпс уексуа - п 

35. Щуампаое - п 

Слпбпдан рад на рашунару - с 36. 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
- Развијаое мпупришких сппспбнпсуи уз кприщћеое мауеријала, прибпра, алауа, апарауа, 
уређаја и рашунара; 

- развијаое кпнсурукупрских вещуина; 

- развијаое креауивнпсуи, лпгишкпг мищљеоа и сппспбнпсуи кпмбинпваоа; 

- уппзнаваое са рашунарпм и оегпвим делпвима; 

- суицаое знаоа и развијаое вещуина за рад на рашунару; 

- суицаое знаоа п мпгућнпсуима примене суешених вещуина у даљем ушеоу, игри и 
свакпдневнпм живпуу. 

- развијаое умеоа и вещуина за кприщћеое мауеријала, прибпра, алауа, апарауа, уређаја и 
рашунара. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
- Фппуреба ппјединих врсуа мауеријала и гпупвих елеменауа. 

- Избпр и уппуреба једнпсуавнпг прибпра и алауа. 

- Класификација мауеријала и предмеуа према пдређеним парамеурима. 

- Фппуреба мауеријала и предмеуа и прављеое једнпсуавних делпва и целина. 

- Рукпваое једнпсуавним фпупапараупм. 

- Сасуавни делпви рашунара. 

- Мищ. 

- Гпупви прпграми (за забаву, рашунаое и ушеое). 

- Фппуреба уасуаууре. 
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- Прпграм за цруаое. 

- Шуваое цруежа (дауи име и пдредиуи месуп). 

- Прпналажеое сашуванпг дпкуменуа. 

- Прпграм за пбраду уексуа - унпс уексуа. 

- Щуампаое. 

- Скенираое. 

- Рукпваое дигиуалним фпупапараупм. 

- Пбрада слика. Фпуп албум. 

- Кприщћеое гпупвих прпграма и припремљених щаблпна за израду писма, шесуиуке, 
календара, диплпме... 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА (ФПФУСУВП) 
Избпрни предмеу Пд играшке дп рашунара кпнципиран је уакп да пбухвауа уехнишкп-
уехнплпщке елеменуе кап и рашунарске садржаје примерене узрасуу и искусуву деце. Пбухвауа 
садржаје пријенуисане ка примени у пракси. Псппспбљава ушенике за суицаое функципналних 
знаоа, а биунп дппринпси и развпјним знаоима. 

Један пд главних глпбалних циљева пвпг предмеуа јесуе припрема деце за лакп сналажеое у 
свеуу уехнике, уехнплпгије и рашунарсува какп у свакпдневнпм живпуу, уакп и у даљим 
прпцесима ушеоа. 

Пснпвни циљ предмеуа јесуе да се крпз игру увпде елеменуи уехнишкпг и уехнплпщкпг 
пбразпваоа и васпиуаоа. Сампсуалнп пбликујући делпве за будућу кпнсурукцију ушеник се 
сусреће са елеменуима уехнплпгије. Играјући се кпнсурукупрским елеменуима суише се 
пдређенп уехнишкп искусувп, а слагаоем слике и уексуа суише рашунарску писменпсу. 

Насуавни прпграми за први и други разред ппвезани су и међуспбнп пдржавају кпнуинуиуеу, уз 
слпженије садржаје и разнпврсније акуивнпсуи у другпм разреду. 

За псувариваое циљева и задауака пвпг избпрнпг предмеуа важнп је да се псмисле насуавне 
сиууације ушеоа у кпјима ће акуивнпсуи ушеника биуи разнпврсне. Примеоивауи мануелне 
акуивнпсуи кпје се пднпсе на манипулисаое предмеуима, правилнп кприщћеое адекваунпг 
прибпра и алауа, израда предмеуа и оихпвп кприщћеое у свакпдневнпм живпуу. 

Наведени садржаји најппгпдније се реализују крпз разлишиуп уемаускп ппвезиваое у игри или 
функципналнпј акуивнпсуи кпја задпвпљава инуереспваое и ппуребе деуеуа на млађем 
щкплскпм узрасуу. Преппрушују се креауивне и кпнсурукуивне акуивнпсуи кпје развијају дешију 
радпзналпсу са елеменуима лпгишкпг и криуишкпг мищљеоа. 

Садржаји прпграма нису сурпгп дефинисани већ га ушиуељи уемауски везују у лпгишки 
прганизпване целине кпје впде ка реализацији наведених циљева и задауака предмеуа. 
Насуавник има слпбпду да динамику реализације насуавних садржаја примери акуивнпсуима 
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придржавајући се укупнпг гпдищоег фпнда шаспва (36) кап пснпвне пријенуације и пквира у 
свпм раду. 

Предлпжене акуивнпсуи и садржаји дпнекле су преппрушене у учбенишкпј и прирушнпј 
лиуерауури намеоенпј за пвај насуавни предмеу за први и други разред. На пвпм узрасуу 
насуавни предмеу мпже се реализпвауи и без учбенишке лиуераууре. Ф свакпдневнпј насуавнпј 
пракси мпгу се кприсуиуи разлишиуа насуавна средсува кпнсурукупрске прирпде, кап и 
разлишиуи ппгпдни мауеријали из неппсреднпг пкружеоа у складу са ппуребама, 
инуереспваоима и изражајним мпгућнпсуима ушеника. Исупвременп, мпгу се кприсуиуи и 
други извпри инфпрмација какп у писанпј, уакп и у аудипвизуелнпј и елекурпнскпј фпрми. 

ШАХ 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве щаха у првпм циклусу пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа јесуе да се свим ушеницима и 
ушеницама кпји се ппределе за пвај прпграм избпрне насуаве, без пбзира на расну, верску или 
наципналну припаднпсу, билп кпји хендикеп, развпјне ппуещкпће или неки други вид ппсебних ппуреба 
и/или лишних пбележја, пружи прилика да пвладају пснпвним закпниупсуима и принципима щахпвске 
игре ради фпрмираоа оихпвих радних навика, савеснпсуи, исурајнпсуи, уппрнпсуи, уреднпсуи, 
радпзналпсуи, креауивнпсуи, пригиналнпсуи и спремнпсуи на сарадоу уз уважаваое ууђег мищљеоа и 
нашела леппг ппнащаоа, а нарпшиуп да кпд ушеника и ушеница изгради кулууру рада, да се рад пбавља у 
пдређенп време у предвиђенпм раднпм прпсупру, кап и да се развија свесна ппуреба да се заппшеуи 
ппсап дпврщи дп краја. 

Задаци насуаве щаха су: 

- развијаое инуереспваоа за щахпвску игру кпд ушеника; 

- суицаое сазнаоа да прпцес ушеоа у щкплским услпвима мпже да се реализује у фпрми игре (щаха); 

- суимулисаое мащуе, креауивнпсуи и радпзналпсуи упкпм ушеоа щаха; 

- суицаое пснпвних знаоа п щаху и упшаваое слишнпсуи са живпупм; 

- псппспбљаваое ушеника за лпгишкп размищљаое упкпм ушеоа щаха; 

- развијаое ппуребе за сампсуалним дпнпщеоем пдлука крпз играое щаха; 

- развијаое свесуи п сппсувенпм напредпваоу и јашаое мпуивације за даље ушеое щаха; 

- развијаое нашела фер-плеја и уважаваоа ууђег мищљеоа. 

Други разред 

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое) 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

I тема: Увпдни шас (1)  

1. Фвпдни шас - уппзнаваое са циљевима и задацима прпграма и нашинпм рада. 
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II тема: Птвараое (4)  

1. Пувараое кап ппшеуни деп игре. Циљеви игре у пувараоу. 

2. Пснпвне смернице игре у пувараоу. Ппщуа правила игре у пувараоу. 

3. Ппдела пувараоа: 

- пувпрене игре; 

- пплупувпрене игре; 

- заувпрене игре. 

III тема: Пснпве стратегије - щахпвски лавиринти (2)  

- Примери "щахпвскпг лавиринуа" са задаукпм да се дâ щах прпуивнишкпм краљу; 

- Примери "щахпвскпг лавиринуа" са задаукпм да се дâ мау прпуивнишкпм краљу. 

IV тема: Средищоица (5)  

1. Пснпве средищоице и оен знашај. 

2. Пснпвни нашини мищљеоа у средищоици: 

- планираое (сурауещкп размищљаое); 

- кпнкреуна игра (уакуишкп размищљаое). 

V тема: Заврщница (6)  

1. Краљ и две лаке фигуре прпуив усамљенпг краља: 

- мауираое усамљенпг краља ппмпћу два лпвца (кпмплеуан ппсуупак мауираоа); 

- мау усамљенпм краљу ппмпћу лпвца и скакаша (самп размаураое заврщне слике); 

- немпгућнпсу мауираоа усамљенпг краља ппмпћу два скакаша (самп размаураое заврщне слике). 

2. Краљ и пещак прпуив краља (К+П:К): 

- прпмпција кап нашин дпбиука паруије; 

- правилп квадрауа; 

- правилп једнпсуавне пппзиције; 

- кприщћеое правила пппзиције да би се ремизирала или дпбила заврщница К+П:К; 

- ивишни пещак кап ппсебан слушај. 

VI тема: Тактишки мптиви (10)  
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- двпсуруки напад и двпјни удар (пснпвни примери); 

- везиваое и пдвезиваое фигура (пснпвни примери); 

- пукривени и двпсуруки щах (пснпвни примери); 

- угущени мау (пснпвни примери). 

VII тема: Пдиграваое партија (8)  

1. Уурнир ушеника (4 щкплска шаса). 

2. Симулуанка предмеунпг насуавника прпуив ушеника. 

3. Ппдврсуе щаха.  

Ппдврсуе щаха (игре) кпје мпгу да се кприсуе за други разред: 

1. Игре са маопм квадраунпм уаблпм и суандардним фигурама. 

2. Игре са маопм правпугапнпм уаблпм и суандардним фигурама. 

3. Игре са несуандардним асимеуришним пплпжајем фигура. 

4. Игре са несуандардним симеуришним пплпжајем фигура. 

5. Игре са суандарднпм уаблпм и фигурама - али другашијим циљем. 

6. Игре у кпјима свакп игра за себе. 

7. Парунерске и уимске игре. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Да би се прганизпвала квалиуеуна насуава, примерена ппуребама и мпгућнпсуима ушеника пд првпг дп 
шеуврупг разреда пснпвне щкпле, неппхпднп је впдиуи рашуна п ури групе пснпвних парамеуара: 

I. Предметни параметри 

Садржаји кпји се прпушавају у пквиру пвпг предмеуа деп су ппщуе щахпвске кулууре, кпја афирмище пву 
древну игру кап друщувенп прихвауљив мпдел за сагледаваое живпуних закпниупсуи крпз симбплику 
щахпвскпг надмеуаоа двеју супрпусуављених сурана. Уринаесуи свеуски првак и мпжда и највећи 
щампипн свих времена Гари Каспарпв гпвприп је п упме да су "креауивнпсу, имагинација и инууиција 
незаменљиви, бащ кап и шврсу каракуер; али, ппбеда дплази самп крпз бпрбу." На уај нашин прегнуће и 
впљни мпменау избијају у први план, пружајући пслпнац младпј пспби кпја се налази у деликаунпј 
живпунпј фази, у кпјпј се пд ое пшекује да пдгпвпри захуевима кпје пред оега/оу ппсуавља щкплски 
сисуем. 

Какп се седмпгпдищоаци налазе у ранпј фази кпгниуивнпг развпја, у кпјпј уек суишу пснпвне предсуаве п 
низпвима, ппреуку и класификацији, щуп између псуалпг шини пснпв за свепбухваунп разумеваое ппјма 
брпја, щах им прирпднп ппмаже у усвајаоу, а зауим и кпнсплидацији пвих знаоа. На пвај нашин деца се 
припремају за наредну фазу (пкп 9–10 гпдина живпуа) кпју, према Пијажепвпј класификацији, 
каракуерищу "кпнкреуне лпгишке пперације", кап нпр. пбухвауније разумеваое мауемауишких пперација. 
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Крпз савладаваое щахпвске нпуације даје се знашајан ппдсуицај развпју вещуина шиуаоа и писаоа, али 
се ппсуиже и напредак у разумеваоу прпсупрне прганизације, пре свега крпз кпнцепуе хпризпнуалнпсуи 
и веруикалнпсуи, кап преуеша кппрдинауних сисуема. Прпушаваое щаха уребалп би да ппдсуакне 
напредак лпгишкпг мищљеоа и сппспбнпсуи генерализације, а ппсебнп је драгпцена ппука легендарнпг 
свеускпг щампипна Емануела Ласкера, дпкупра филпзпфских наука, кпји је наглащавап да пууем щаха 
уреба "ппдушавауи п независнпм размищљаоу и прпсуђиваоу". 

II. Наставни параметри 

Уепријска насуава из щаха пружа минималан скуп фундаменуалних знаоа кпја су неппхпдна да би се 
пвладалп свим правилима и ппщупм кулуурпм щахпвске игре. На пвпм аспекуу насуаве уреба 
инсисуирауи у пнпликпј мери кпликп је ппуребнп да се ушеницима пруже најпснпвније инфпрмације на 
пснпву кпјих би, пре свега крпз мнпгпбрпјне пракуишне примере и живпуне аналпгије, мпгли да 
сампсуалнп пукривају пгрпмнп бпгаусувп свеуа щаха. Супга, кад гпд је уп мпгуће, предмеуни насуавник у 
улпзи мпдераупра уреба да издвпји дпвпљнп времена за пракуишну насуаву у виду рещаваоа примера 
на демпнсураципнпј уабли и крпз уесупве, али и крпз прпиграваое у парпвима. 

Щах се мпже схвауиуи кап перманенунп дидакуишкп средсувп за лакще савлађиваое драгпцених 
живпуних лекција, при шему се симбплизам щахпвске игре кап парадигме сампг живпуа суавља у ужи и 
щири кпнуексу. Кап пример мпжемп да наведемп сиууацију у кпјпј се ушеник налази на пещашкпм 
прелазу, а на семафпру за пещаке је црвенп свеулп. За малпг щахисуу све је јаснп: на ппуезу је прпуивник 
(у пвпм слушају, уп су ауупмпбили), уакп да уреба биуи сурпљив и сашекауи свпј ппуез. Када се ппјави 
зеленп свеулп за пещаке, уп је кап да је прпуивник заврщип свпј ппуез и приуиснуп сау, уакп да је сада 
ред на оега да у предвиђенпм времену пређе улицу, уп јесу "пдигра свпј ппуез". 

Упкпм прве гпдине ушеоа, крпз уппзнаваое квадрауне црнп-беле уабле кап ппприщуа пве игре 
саврщенпг склада, ушеници усвајају прпсупрне релације крпз кпнцепуе ппља, линија, редпва и 
дијагпнала. Дружеое са щахпвским фигурама и оихпвим креуаоем приближава их знаоима из 
гепмеурије, дпк крпз пднпс релауивних вреднпсуи фигура (пещак = 1, скакаш и лпвац = 3, упп = 5, дама = 
9 или 10) суишу и пснпве из ариумеуике, али и ппуке п впђеоу бриге п вреднпсуима кпје су им ппверене 
на шуваое. Ппсуављаое фигура на ппшеуна ппља пример је за прганизацију и уреднпсу, шиме се 
неуппредивп лакще усвајају и неки "непппуларни" свакпдневни захуеви, кап щуп је пдлагаое сувари 
(нпр. щкплскпг прибпра, пдевних предмеуа, играшака, иуд.) на пдгпварајућа месуа. Фппзнаваое са 
щахпвскпм нпуацијпм, где се кап прелазни мпдел кприсуи пппуларна игра "ппдмпрница", и кпнцепу 
записиваоа ппуеза ппдсуицајнп делује на усаврщаваое вещуина шиуаоа и писаоа, са кпјима се срећу у 
пквиру псуалих предмеуа. 

III. Параметри пкружеоа и пстали параметри 

Ф зависнпсуи пд неппсреднпг пкружеоа у кпјем се налази щкпла, ппжељнп је кприсуиуи преднпсуи 
лпкалних ресурса и негпвауи кпнуакуе са пближоим щахпвским клубпвима. Фкпликп ппсупје мпгућнпсуи, 
прирпднп је најмпуивисаније укљушиуи у рад щахпвске секције, прганизпвауи гпсупваоа некпг пд 
уакмишарски акуивних щахисуа из неппсреднпг пкружеоа, уз мпгућнпсу пдиграваоа симулуанке прпуив 
заинуереспваних ушеника. Преппрука је да се на крају щкплске гпдине, кап мпгућнпсу да се 
сисуемауизује и рекапиуулира усвпјенп знаое у пвпм избпрнпм предмеуу, прганизује уакмишеое међу 
ушеницима исупг разреда, где би пни у услпвима пдиграваоа щахпвских паруија, уз ппщупваое 
уурнирских правила, ппказали кпја су знаоа суекли упкпм насуавнпг циклуса. 

А) ЩКПЛСКИ ПРПСУПР 

Специјализпвана ушипница за избпрни насуавни предмеу щах 

Велишина ушипнице: 100 м
2
 

Б) ЩКПЛСКА ППРЕМА 
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Ред. 
бр.  

Врсуе и назив насуавнпг средсува  
Јединица 
мере  

Кплишина  

1.  Щкплска уабла     1  

2.  Демпнсураципна щахпвска уабла     1  

3.  Радни суп за насуавника     1  

4.  Суплица за насуавника са наслпнпм     1  

5.  Суплпви за ушенике     16  

6.  Суплице за ушенике     16  

ПРИБПР И МАУЕРИЈАЛ ЗА РАД  

1.  Щахпвска гарниуура (уабла* + фигуре)  кпмплеу  16  

2.  Щахпвски сау     8  

3.  Лисуићи за записиваое паруије     500  

ВИЗФЕЛНА СРЕДСУВА  

1.  Зидне слике свеуских щахисуа     5  

ПРЕППРФШЕНА ЛИУЕРАУФРА ЗА НАСУАВНИКА И ФШЕНИКА  

1.  Щахпвска щкпла у 30 лекција (коига и кпмпакт-диск), Александар Мауанпвић, 
Щахпвски инфпрмаупр, Бепград, 2002.  

   1  

2.  Щах - Игра милипна (нижи и вищи курс), Драгпслав Андрић, 6. издаое, 
Сппруска коига, Бепград, 1991.  

   1  

3.  Щкпла щаха I-IV, Бприслав Ивкпв, Ценуар за унапређиваое щаха, Бепград, 
1975-1978.  

   1  

4.  Метпд ппшетка щахпвске партије, Зпран Ј. Пеурпвић, Щахпвски инфпрмаупр, 
Бепград, 2006.  

   1  

5.  Щахпвски учбеник, Будимир Б. Лакићевић, ИУП Змај, Нпви Сад, 2003.     1  

________  
*Минимална прпписана димензија ппља щахпвске уабле је 45 x 45 мм (пдгпварајућа димензија целе 
уабле је 400 x 400 мм). Пднпс између фигура и димензија щахпвске уабле је уакав да је мпгуће смесуиуи 
шеуири пещака на ппврщину једнпг щахпвскпг ппља.  

Група ушеника за реализацију садржаја прпграма насуавнпг предмеуа щах брпји пд 10 дп 16 ушеника. 

Пбразпвнп-васпиуни рад за садржаје насуавнпг прпграма щах мпже да извпди насуавник или сурушни 
сарадник: 
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- прпфеспр разредне насуаве; 

- насуавник разредне насуаве; 

- прпфеспр предмеуне насуаве у пснпвнпј щкпли; 

- насуавник предмеуне насуаве у пснпвнпј щкпли, 

кпји је суекап најмаое I (прву) кауегприју или уиуулу женскпг мајсупрскпг кандидауа.** 

__________ 
**Прпвера сурушне щахпвске квалификације врщи се увидпм у уакмишарску коижицу предмеунпг 
насуавника, на пснпву кпје се усуанпвљава да ли је захуевани нивп регисурпван и пверен пд суране 
надлежнпг Щахпвскпг савеза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСУАЛИ ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНП-

ВАСПИУНПГ РАДА 
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ЧАС ПДЕЉЕНСКПГ СУАРЕШИНЕ 
р.бр.ш УЕМА 
1. План рада ПЗ и избпр рукпвпдсува и радних група;заједнишкп пдлушиваое 
2. Дпгпвпр п прпслави рпђендана у пдељеоу - правимп шесуиуке 
3. Щуа све радимп у упку дана - расппред акуивнпсуи 
4. Фређеое ушипнице и нега цвећа  

5. Дешја недеља, дешја права и пдгпвпрнпсуи 
6. Прпщлпсу мпга града и Дан пслпбпђеоа месуа и пкплине 
7. Правила ппнащаоа,права и пбавезе у ппрпдици 
8. Правила ппнащаоа,права и пбавезе у щкпли 
9. Правила ппнащаоа,права и пбавезе у насељу 
10. Анализа успеха и дисциплине и план рада за бпље резулуауе 
11. Фређујемп нащу ушипницу 
12. Кад се плащим и када сам уужан 
13. Какп разгпварамп у друщуву; ружни надимци 
14. Прављеое и ппсуављаое кућица за пуице - ппмпћ пуицама зими 
15. Какп се дпшекују гпсуи 
16. Лишна и ппщуа хигијена,защуиуа здравља 
17. Бпжић, Нпва гпдина и наще жеље 
18. Нащи задаци у другпм пплугпдищуу 
19. Лик СВЕУПГ САВЕ у песми и приши 
20. Предаваое из пбласуи екплпгије "Щуме,щуме,великп вам хвала" 
21. Израда зидних нпвина на уему "Щуме,щуме,великп вам хвала" 
22. Пријауељ се у невпљи ппзнаје; уплеранција и неуплеранција 
23. Предлажемп правила ппнащаоа у ушипници и ауупбусу 
24. Мајка је најлепща бајка 
25. Кпликп ппзнајем друщувп из пдељеоа 
26. Гпвпримп п Бранку Радишевићу 
27. Какп се сналазимп у ппасним сиууацијама 
28. Щалимп се - вицеви, щале, дпсеуке 
29. Анализа успеха и дисциплине; Щуа бих уребап да прпменим у свпм раду... 
30. Какп ппмажемп једни другима 
31. Ппмпћ суарим, бплесним и немпћним пспбама 
32. ПП Ппсап кпји бих вплеп да пбављам кад ппрасуем 
33. Ф сусреу излпжби цвећа и живпуиоа - дпгпвпр п припреми и реализацији 
34. Деуекуиви у щкплскпм двприщуу – акција уређеоа 
35. Гпвпримп п свпјим љубимцима 

Щуа смп урадили у пвпј щкплскпј гпдини 36. 

 

 

 

 

 

СЛПБПДНЕ ФЧЕНИЧКЕ АКУИВНПСУИ 
р.бр.ш УЕМА 
1. ФИ: Ппјмпви - слпбпднп време, слпбпдне акуивнпсуи, хпби 
2. СА: Игре пп избпру ушеника 
3. МА: Певаое песама пп избпру ушеника 
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4. ЛС: "Јесен" - илусурација 
5. ЛА: Коиге из мпје кућне библипуеке - разгпвпр 
6. ЛА: Пищемп п јесени 
7. МА: Песмпм ппздрављамп јесен 
8. ЛС: Зидне нпвине на уему "Јесен" 
9. ДРА: Разгпвпр п глуми; мимика, панупмима ("Зна пн унапред") 
10. ЛА: "П шему бих разгпварап са Вукпм" 
11. ДРА: Драмауизација уексуа из дешје щуампе 
12. УВ,Ф,РА: Разлике између УВ, РА, филма, ппзприщуа; анал.УВ ем. или филма 
13. МА: Певаое песама пп избпру ушеника 
14. ЛС: Дешје радпсуи на снегу 
15. ЛА: "Зима,зима,е па щуа је" - сасуав и песме п зими 
16. ЛС: Прављеое шесуиуки и украса за Нпву гпдину 
17. МА: Певаое песама п Нпвпј гпдини, зими 
18. ЛА: Прпшиуали смп п Свеупм Сави 
19. ДРА: Уакмишеое у изражајнпм рециупваоу 
20 ЛС: Припрема зидних нпвина "Щуме, щуме, великп вам хвала" 
21. СА: Игре пп избпру ушеника 
22. ДРА: Песме и драмски уексупви из дешје щуампе 
23. ЛС: Шесуиука за маму, баку... 
24. ЛА: "Мама" - Д.Радпвић ; Маме и оихпва деца - сасуав 
25. МА: Певамп п мајци 
26. ЛА: "Пп мирису ваздуха псећам дах прплећа" - сасуав, суихпви 
27. ДРА: Казиваое суихпва Бранка Радишевића 
28. ЛС: ФСКРС у мпм дпму 
29. НА: Израда зидних нпвина на уему: Фскрс, прплеће 
30. МА: Певамп п прплећу - песме и игре 
31. ДРА: Драмауизација уексуа из дешје щуампе 
32. СА: Игре пп избпру ушеника 
33. УВ,Ф,РА: Разгпвпр п гледанпј УВ емисији за децу 
34. МА: Певамп и играмп 
35. СА: Игре уз музику 

ДРА: Рециуујемп и глумимп - сумираое резулуауа 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДППФНСКА НАСУАВА - СРПСКИ ЈЕЗИК 
Ред.бр САДРЖАЈ РАДА 

    1. Вежбе шиуаоа и писаоа 

2. Решенице пп сасуаву и пблику 
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3. Шиуаое пбрађених уексупва 

4. Реши кпје именују бића и предмеуе; именице - знашеое 

5. Пписиваое јесени; умаоенп и увећанп знашеое реши 

6. Рпд и брпј именица 

7. Глагпли 

8. Главни делпви решенице 

9. "Сликарка зима" ; пписиваое зиме 

10. Дпживљај са распусуа 

11. Фппуреба великпг слпва 

12 Писаое и шиуаое реши пд пбрађених слпва лауинице 

13. Писаое и шиуаое реши пд пбрађених слпва лауинице 

14. Писаое и шиуаое реши пд пбрађених слпва лауинице 

15. Писаое и шиуаое реши пд пбрађених слпва лауинице 

16. Дикуау - лауиница 

17. Ппис прплећа 
 
Вежбе шиуаоа ћирилице и лауинице 

18. 

 

ДППФНСКА НАСУАВА - МАУЕМАУИКА   
Ред.бр САДРЖАЈ РАДА 

    1. Сабираое и пдузимаое дп 100 

2. Дуж; цруаое и ппређеое дужи пп дужини 

3. Јединице мере за дужину; дужина дужи 

4. Сабираое (28+6) 

5. Пдузимаое (23-5) 

6. Задаци са две пперације 

7. Задаци са две пперације 

8.  Пдређиваое неппзнаупг брпја 

9. Знак пууа. Прпизвпд два брпја 

10. Мнпжеое брпјева 

11. Мнпжеое брпјева 

12 Уаблица мнпжеоа 

13. Задаци са две пперације 

14. Дељеое 

15. Дељеое 

16. Дељеое 

17. Задаци са две пперације 
 
Мнпжеое и дељеое 

18. 

 

  

OЩ „БРАНКП РАДИШЕВИЋ“- КРУЩЕВАЦ 
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УРЕЋИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСУАВНИ ПЛАН 
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Ред. брпј А. ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 

УРЕЋИ РАЗРЕД 

нед. гпд. 

1. Српски језик __________ језик
1
 5 180 

2. Српски језик
2
 3 108 

3. Сурани језик 2 72 

4. Мауемауика 5 180 

5. Свеу пкп нас - - 

6. Прирпда и друщувп 2 72 

7. Ликпвна кулуура 2 72 

8. Музишка кулуура 1 36 

9. Физишкп васпиуаое 3 108 

ФКФПНП: А 20-23* 720-828* 

Ред. брпј Б. ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ
3
       

1. Верска насуава/Грађанскп васпиуаое
4
 1  36  

2. Нарпдна урадиција 1  36  

3. Рука у уесуу - Пукриваое свеуа 1  36  

4. Шувари прирпде 1  36  

5. Лепп писаое -  -  

6. Пд играшке дп рашунара 1  36  

7. Мауерои језик са елеменуима Наципналне кулууре 2  72  

8. Щах 1  36  

ФКФПНП: Б 2-3*  72-108*  

ФКФПНП: А + Б 23-26*  828-936*  

1
 Назив језика наципналне маоине када се насуава реализује у щкплама на упм мауероем језику.  

2
 Реализује се у щкплама где се насуава пдржава на мауероем језику наципналне маоине. 

3
 Щкпла је дужна да са лисуе избпрних предмеуа, ппред пбавезних избпрних насуавних предмеуа, 

ппнуди јпщ ури избпрна, пд кпјих ушеник бира један предмеу према свпјим склпнпсуима. 
4
 Фшеник бира један пд ппнуђених пбавезних насуавних предмеуа и изушава га дп краја првпг циклуса. 

* Брпј шаспва за ушенике припаднике наципналних маоина. 

Пблици пбразпвнп-васпитнпг рада кпјима се пстварују пбавезни и избпрни наставни предмети 
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Ред. 
брпј 

ПБЛИК ПБРАЗПВНП-
ВАСПИУНПГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРФГИ РАЗРЕД УРЕЋИ РАЗРЕД 
ЧЕУВРУИ 
РАЗРЕД 

нед. гпд. нед. гпд. нед. гпд. нед. гпд. 

1.  Редпвна насуава  21-24*  756-864*  22-25*  792-900*  22-26*  792-936*  22-26*  792-936*  

2.  Дппунска насуава  1  36  1  36  1  36  1  36  

3.  Дпдауни рад  -  -  -  -  -  -  1  36  

4.  Насуава у прирпди**  
7 - 10 дана 
гпдищое  

7 - 10 дана 
гпдищое  

7 - 10 дана 
гпдищое  

7 - 10 дана 
гпдищое  

   

** Наппмена: Насуава у прирпди прганизује се за ушенике пд првпг дп шеуврупг разреда, у урајаоу пд 7 
дп 10 дана, уз писмену сагласнпсу рпдиуеља, за најмаое две урећине ушеника пдељеоа. 

   За ушенике кпји не пдлазе на насуаву у прирпди щкпла је дужна да прганизује насуаву. 

  

Ред. 
брпј 

ПСУАЛИ ПБЛИЦИ  
ПБРАЗПВНП-ВАСПИУНПГ 
РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРФГИ РАЗРЕД УРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕУВРУИ РАЗРЕД 

нед. гпд. нед. гпд. нед. гпд. нед. гпд. 

1. Шас пдељеоскпг суарещине 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Друщувене, уехнишке, 
хуманиуарне, сппруске и 
кулуурне акуивнпсуи 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 

3. Екскурзија 
1-3 дана 
гпдищое 

1-3 дана 
гпдищое 

1-3 дана 
гпдищое 

1-3 дана 
гпдищое 
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ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ и задаци 

Садржаји 
прпграма 

 

Фпнд 

Време 
реал. 

наст. метпде пблици 
рада и 
наставе 

 

наст. 
средства 

 активпсти 
ушеника 

праћеое и 
пцеоиваое 

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да ушеници пвладају пснпвним 
закпниупсуима српскпг коижевнпг језика на кпјем ће се усменп и 
писменп правилнп изражавауи, да уппзнају, дпживе и псппспбе се 
да уумаше пдабрана коижевна дела, ппзприщна, филмска и друга 
умеунишка псувареоа из српске и свеуске бащуине. 

Задаци насуаве српскпг језика: 

-развијаое љубави према мауероем језику и ппуребе да се пн 
негује и унапређује; 

-пснпвнп пписмеоаваое најмлађих ушеника на уемељима 
пруппедских и прупграфских суандарда српскпг коижевнпг језика; 

-ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа 
српскпг језика; 

-уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм 
грамауикпм и суилским мпгућнпсуима српскпг језика; 

-псппспбљаваое за успещнп служеое коиж. јез.у раз. видпвима 
оегпве ус. и пис. уппуребе и разлишиуим кпмуник. сиууац. (улпга 
гпвпрника, слущапца, сагпвпрника и шиуапца); 

-развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у коижевнпј 
умеунпсуи; 

 

I Језик 

1.грамауика 

2.правппис 

 

 

 

II  
Коижевнпсу 

 1.лирика 

2.епика 

3.драма 

 

III Језишка 
кулуура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-инуеракуивна 

-кппперауивнп 

     ушеое 

-дивергенунп 

суваралашкп ушеое 

-смисапнп-пракуи 

шнп ушеое  

 -ушеое пууем пукрић а 
и рещаваое прпблема 

-демпнсурауивна 

-илусурауивна 

-вербална 

-ушеое пп мпделу 

-ушеое напамеу  

(смисленпг гра-  

-фрпнуал. 

-индив. 

-групни 

-у пару 

 

 

 

-акуивна 
насуава 

-прпграм. 

-пплупрпг. 

-
индивидуал. 

-диференц. 

-припремоени 

 мауеријал за  

игру и ушеое 

-лисуићи са  

пбавещуеоима  

и упусувима 

-слике 

-разни мпдели, 

предмеуи и игр. 

-сликпвнице и  

коиге 

-уxбеници 

-лекуира 

-дешја щуампа 

невербалне 
акуивнпсуи 

-вежбе за 
гпвпр 

-гпвпрне игре 

-шиуаое 

-писаое 

-закљушиваое 

-мисапне 
пперације 

-акуивнп 
ппскаураое, 
слущаое и 
ушещће у 
кпмуникацији 

-игре слпвима, 
решима, 
сликама 

-БРПЈШАНП 

Кпнуинуиранп 

- Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 

 

 

-Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
-уесупви 
-прпдукуи 
ушенишких 
акуивнпсуи 
-белещке  
-разгпвпри 
-задпвпљсува  
ушеника 
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-развијаое смисла и сппспб. за правилнп, уешнп, екпнпмишнп и 
уверљивп усменп и писменп изражаваое, бпгаћеое решника, 
језишкпг и суилскпг израза; 

-увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа (правилнпг, лпгишкпг 
израж.) шиуаоа у себи (дпживљајнпг, усменпг, исураживашкпг); 

-псппспбљаваое за сампс. шиуаое, дпживљаваое, разумеваое,  
свесуранп уум. и вреднпваое коижевнпумеунишких дела разних 
жанрпва; 

-уппзнаваое,шиуаое и уумашеое пппуларних и инфпрмауивних 
уексупва из илусурпваних енциклппедија и шаспписа за децу; 

-ппсуупнп,сисуемауишнп и дпследнп псппспбљаваое ушеника за 
лпгишкп схвауаое и криуишкп прпцеоиваое прпшиуанпг уексуа; 

-развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме сампсуалнп 
служи; навикаваое на сампсуалнп кприщћеое библипуеке; 
ппсуупнп пвладаваое нашинпм впђеоа дневника п прпшиуаним 
коигама; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за 
дпживљаваое и вреднпваое сценских псувареоа (ппзприщуе, 
филм); 

- усвајаое пснпвних уепријских и функципналних ппјмпва из 
ппзприщне и филмске умеунпсуи; 

-уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое власуиупг 
наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа на делима српске 
коижевнпсуи, ппз. и филм. умеунпсуи; 

-развијаое ппщупваоа према кулуурнпј бащуини и ппуребе да се 
пна негује и унапређује; 

-навикаваое на редпвнп праћеое и криуишкп прпцеоиваое 
емисија за децу на радију и уелевизији; 

1.пснпвни 
пблици 
усменпг и 
писменпг 
изражаваоа 

2.усмена и 
писмена 
вежбаоа 

& Фпнд 
шаспва је 
пквиран 
ппщуп се на 
већини шаспва 
преплиће 
вище 
садржаја 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

 

дива) 

-амбијеуална 

-игра улпга, скеш, 

симулација, мпзгали- 

ца, 
драмауизација 

-писани рад 

-рад са коигпм 

-кприщћеое 
медија 

-смисленп-
рецепуивнп 
ушеое 

-прекуишнп 
смисапнп ушеое 

-суваралашкп 
ушеое 

-фланелпграф 

-мпдели ппрука, 

писама, разглед. 

ппзивница 

-прибпр за цруа- 

ое. бпје 

-аудип-визуелна  

средсува 

-УВ и РА мисије, 

филм, 
предсуаве 

 

-
псмищљаваое 
прише 

-драмске игре 

-изражајнп 
шиуаое и 
казиваое, 
прављеое 
решника 

-сасуављаое и 
рещаваое 
укрщуеница, 
ребуса, 
загпнеуки 

-ппсмаураое 

-пришаое 

-
препришаваое 

-пписиваое 

- впђеое дн. п 
прпш. коигама 

-бележеое 

-ппсуављаое 
пиуаоа 

- даваое 
пдгпвпра 

-илусурпваое 

-креауивнпсу и 
ангажпваое у 
акуивнпсуима 
- праћеое 
щкплскпг и 
дпмаћег рада 
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-ппдсуицаое уценика на сампсуалнп језишлиуерарнп и сценскп 
суваралащувп; 

-ппдсуицаое, негпваое и вреднпваое ушенишких ваннасуавних аку. 
(лиуер. јез. рециу. драм. нпвинарска цекција и др.); 

-васпиуаое уценика за живпу и рад у духу 
хуманизма,исуинпљубивпсуи,сплидарнпсуи и других мпралних 
вреднпсуи; 

-развијаое паурипуизма и васп. у духу мира, кул. пднпса и сар. међу 
људима. 

Пперауивни задаци: 

-пвладаваое уехникпм шиуаоа и писаоа на пба писма; 

-савладаваое прпсуе решенице (ппјам,главни делпви); 

-суицаое пснпвних ппјмпва п именицама,придевима и глагплима; 

-ппсуепенп увпђеое у уумашеое пснпвне предмеунпсуи коижевнпг 
дела (псећаоа, дпгађаји, радое ликпви, ппруке, језишкп-
суилскекаракуерисуике);  

- пвладаваое усменпм и писменпм изражаваоем према захуевима 
прпграма (препришаваое,  пришаое, пписиваое, извещуаваое); 

-ппсуепенп уппзнаваое меупдплпгије израде писменпг сасуава. 

-
применљивпсу 

-суваралащувп 

-запажаое 

-уппређиваое 

-дпказиваое 

-дефинисаое 

-навпђеое 
примера 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да ушеници пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг 
језика на кпјем ће се усменп и писменп правилнп изражавауи, да уппзнају, дпживе и псппспбе се да 
уумаше пдабрана коижевна дела, ппзприщна, филмска и друга умеунишка псувареоа из српске и свеуске 
бащуине.  

Задаци насуаве српскпг језика: 

- развијаое љубави према мауероем језику и ппуребе да се пн негује и унапређује; 

- пснпвнп пписмеоаваое најмлађих ушеника на уемељима прупепских и прупграфских суандарда 
српскпг коижевнпг језика; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа српскпг језика; 

- уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм грамауикпм и суилским 
мпгућнпсуима српскпг језика; 

- псппспбљаваое за успещнп служеое коижевним језикпм у разлишиуим видпвима оегпве усмене и 
писмене уппуребе и у разлишиуим кпмуникаципним сиууацијама (улпга гпвпрника, слущапца, 
сагпвпрника и шиуапца); 

- развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у коижевнпј умеунпсуи; 

- развијаое смисла и сппспбнпсуи за правилнп, уешнп, екпнпмишнп и уверљивп усменп и писменп 
изражаваое, бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг израза; 

- увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа (правилнпг, лпгишкпг и изражајнпг) и шиуаоа у себи 
(дпживљајнпг, усмеренпг, исураживашкпг); 

- псппспбљаваое за сампсуалнп шиуаое, дпживљаваое, разумеваое, свесуранп уумашеое и 
вреднпваое коижевнпумеунишких дела разних жанрпва; 

- уппзнаваое, шиуаое и уумашеое пппуларних и инфпрмауивних уексупва из илусурпваних 
енциклппедија и шаспписа за децу; 

- ппсуупнп, сисуемауишнп и дпследнп псппспбљаваое ушеника за лпгишкп схвауаое и криуишкп 
прпцеоиваое прпшиуанпг уексуа; 

- развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме сампсуалнп служе кап извпрпм сазнаоа; 
навикаваое на сампсуалнп кприщћеое библипуеке (пдељеоске, щкплске, месне); ппсуупнп пвладаваое 
нашинпм впђеоа дневника п прпшиуаним коигама; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за дпживљаваое и вреднпваое сценских псувареоа 
(ппзприщуе, филм); 

- усвајаое пснпвних уепријских и функципналних ппјмпва из ппзприщне и филмске умеунпсуи; 

- уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое власуиупг наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа на 
делима српске коижевнпсуи, ппзприщне и филмске умеунпсуи, кап и других умеунишких псувареоа; 

- развијаое ппщупваоа према кулуурнпј бащуини и ппуребе да се пна негује и унапређује; 
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- навикаваое на редпвнп праћеое и криуишкп прпцеоиваое емисија за децу на радију и уелевизији; 

- ппдсуицаое ушеника на сампсуалнп језишкп, лиуерарнп и сценскп суваралащувп; 

- ппдсуицаое, негпваое и вреднпваое ушенишких ваннасуавних акуивнпсуи (лиуерарна, језишка, 
рециуаупрска, драмска, нпвинарска секција и др.); 

- васпиуаваое ушеника за живпу и рад у духу хуманизма, исуинпљубивпсуи, сплидарнпсуи и других 
мпралних вреднпсуи; 

- развијаое паурипуизма и васпиуаваое у духу мира, кулуурних пднпса и сарадое међу људима. 

Урећи разред  

Пперативни задаци:  

- пвладаваое уехникпм шиуаоа и писаоа на пба писма; 

- савладаваое прпсуе решенице (ппјам, главни делпви); 

- суицаое пснпвних ппјмпва п именицама, придевима и глагплима; 

- ппсуепенп увпђеое у уумашеое пснпвне предмеунпсуи коижевнпг дела (псећаоа, дпгађаји, радое, 
ликпви, ппруке, језишкп-суилске каракуерисуике); 

- пвладаваое усменим и писменим изражаваоем према захуевима прпграма (препришаваое, пришаое, 
пписиваое, извещуаваое); 

- ппсуепенп уппзнаваое меупдплпгије израде писменпг сасуава.  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Језик 

Граматика  

Именице: заједнишке и власуиуе; рпд и брпј именица. 

Глагпли: радоа, суаое, збиваое; разликпваое пблика кпјима се пзнашава садащопсу, прпщлпсу и 
будућнпсу. Разликпваое лица и брпја глагпла. Ппуврдни и пдришни пблик глагпла. 

Придеви: рпд и брпј придева; пписни и присвпјни придеви. 

Решеница: ппјам решенице; врсуе решеница пп знашеоу: пбавещуајне, упиуне, узвишне и заппведне; 
главни делпви решенице - предикау и субјекау; реши кпје пзнашавају месуп, време и нашин врщеоа 
радое; ппуврдни и пдришни пблик решенице. 

Фпшаваое управнпг гпвпра у уексуу. 

Реши кпје знаше нещуп умаоенп и увећанп. 

Реши исупг пблика, а разлишиупг знашеоа. 

Реши разлишиупг пблика, а исупг или слишнпг знашеоа. 
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Правппис  

Пбнављаое и вежбе у примени правпписних правила.  

Фппуреба великпг слпва у писаоу имена нарпда, вищешланих гепграфских имена, празника, наслпва 
коига, шаспписа и нпвина. 

Писаое дауума. 

Писаое назива улица. 

Писаое брпјева слпвима. 

Писаое решце НЕ уз глагпле, придеве и именице. 

Писаое решце ЛИ. 

Азбука и абецеда - изгпвпр напамеу и упшаваое примене у спискпвима ушеника и сл. Инуерпункцијски 
знак на крају пбавещуајних, упиуних, узвишних и заппведних решеница. 

Писаое сугласника ј у решима (пуклаоаое грещака акп их ушеници шине) - између сампгласника и - п / п 
- и; 

Писаое скраћеница уипа: бр., уш., сур., гпд. и скраћенице за мере. 

Пртпепија 

Правилнп изгпвараое гласпва Ш, Ћ, Ч, Ђ и Х. 

Инупнација решенице: упн и јашина гласа у изгпвараоу решенице; исуицаое реши у решеници (решенишни 
акценау); инупнаципнп ппдещаваое гласа у изгпвараоу пбавещуајне, упиуне, узвишне и заппведне 
решенице; изгпвараое ппуврднпг и пдришнпг пблика решенице; знашај брзине и паузе у гпвпру. 

Коижевнпсу 

Лектира 

Лирика 

Нарпдна песма: Женидба врапца Ппдунавца 

Нарпдна песма: Двије сеје брата не имале 

Бранкп Радишевић: Циц 

Јпван Јпванпвић Змај: Прплеёница 

Впјислав Илић: Први снег 

Григпр Виуез: Какве је бпје пптпк 

Десанка Максимпвић: Впжоа 

Драган Лукић: Щта је птац 

Дущан Васиљев: Зима 
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Дущан Радпвић: Замислите 

Дущан Кпсуић: Септембар 

Бранислав Црншевић: Љутитп меше 

Љубивпје Рщумпвић: Дпмпвина се брани лепптпм 

Дпбрица Ерић: Славуј и сунце 

Милпван Данпјлић: Љубавна песма 

Бранкп Миљкпвић: Песма п цвету 

Мирпслав Ануић: Щта је највеёе 

Пбишајне нарпдне лирске песме (избпр) 

Избпр из ппезије Дущана Радпвића  

Епика  

Нарпдна песма: Маркп Краљевиё и бег Кпстадин 

Нарпдна басна: Вук и јагое 

Езпп: Кпроаша и зец 

Нарпдна приппвеука: Свети Сава и сељак без среёе 

Нарпдне приппвеуке: Ветар и сунце; Свијету се не мпже угпдити 

Нарпдна бајка: Шардак ни на небу ни на земљи 

Десанка Максимпвић: Приша п раку крпјашу 

Бранкп Ћппић: Машак птищап у хајдуке 

Суеван Раишкпвић: Бајка п белпм кпоу 

Бранкп В. Радишевић: Сампёа 

Грпздана Плујић: Стакларева љубав 

Супјанка Грпзданпв - Давидпвић: Приша п дпбрпј рпди 

Арапска нарпдна приппвеука: Лав и шпвек 

Браћа Грим: Бајке (избпр) 

Максим Гпрки: Врапшиё 

Пскар Вајлд: Себишни чин 

Сун Ју Ђин: Свитац тражи пријатеља 

Пјер Грипари: Заљубљене ципеле 

Драма  

Дущан Радпвић: А защтп пн вежба 
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Александар Ппппвић: Лед се тппи 

Јпванка Јпргашевић: Никад два дпбра 

Дппунски избпр 

Ппред наведених дела, насуавник и ушеници слпбпднп бирају најмаое два, а највище јпщ шеуири дела 
за пбраду. 

Наушнп - пппуларни и инфпрмативни текстпви 

Избпр из коига, енциклппедија и шаспписа за децу 

Читаое текста  

Ппсуупнп и сисуемауишнп навикаваое ушеника на дпживљајнп шиуаое уексуа кап знашајнпг предуслпва 
за оегпвп ваљанп уумашеое на шасу (са пдгпварајућим и примереним ппдсуицаоем). 

Фсмеренп/исураживашкп шиуаое у функцији прпдубљиваоа дпживљаја уексуа и неппсредне припреме 
за оегпвп уумашеое. Шиуаое пдлпмака из уексуа ради дпказиваоа/пбразлагаоа сппсувених суавпва. 

Сисуемауске вежбе у изражајнпм шиуаоу и казиваоу разлишиуих врсуа уексуа (ппсуепенп и 
функципналнп пвладаваое пснпвним елеменуима/шинипцима дпбре дикције). Шиуаое драмскпг и 
драмауизпванпг уексуа пп улпгама ради ушеоа напамеу и сценскпг импрпвизпваоа. 

Ппдсуицаое и пхрабриваое ушеника да записује свпје ууиске п прпшиуаним уексупвима. Ппвременп 
шиуаое и кпменуарисаое уаквих записа. 

Уумашеое текста 

Слпбпднп и сппнуанп саппщуаваое лишнпг дпживљаја и првих ууисака п прпшиуанпм уексуу. 

Запажаое и пбразлагаое пснпвне предмеунпсуи прпшиуанпг уексуа (псећаоа, песнишке слике, фабула, 
радоа, инфпрмација). Уумашеое коижевних ликпва. Пукриваое и слпбпднп пбразлагаое ппрука 
коижевнпумеунишкпг уексуа. 

Фпшаваое и дпказиваое ппвезанпсуи/међузависнпсуи кпмппзицијских делпва уексуа. Ппсуепенп 
увпђеое у разумеваое суилпгене функције језика кап средсува изражаваоа у коижевнпумеунишкпм 
уексуу (нарпшиуп у лирскпј песми). 

Симулуанп усвајаое и уппуреба коижевних и функципналних ппјмпва. Даље негпваое ушенишких 
навика да свпје суавпве дпказују ппјединпсуима из уексуа. 

Коижевни ппјмпви 

Лирика  

Риуам; наглащени и ненаглащени слпгпви; рима. Песнишка слика кап сасуавни шинилац кпмппзиције 
лирске песме.  

Ппређеое - преппзнаваое суилскпг средсува. 

Ппрпдишне нарпдне лирске песме, щаљива песма, рпдпљубива песма - пснпвна пбележја.  

Епика  
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Фабула: ппвезанпсу дпгађаја с месупм, временпм и ликпвима.  

Коижевни лик: изглед; гпвпрна каракуеризација коижевнпг лика; пднпси међу ликпвима.  

Пищшев гпвпр и гпвпр ликпва. 

Разгпвпр, ппис - на нивпу преппзнаваоа и именпваоа.  

Нарпдна и ауупрска бајка - преппзнаваое.  

Драма  

Радоа у драми. Развпј драмскпг сукпба. Драмски лик и глумац. Сценски прпсупр - на нивпу 
преппзнаваоа и сппнуанпг увпђеоа у свеу драмске/сценске умеунпсуи.  

Функципнални ппјмпви 

Ппдсуицаое ушеника да схвауају и усвајају следеће ппјмпве: слишнп, разлишиуп, супрпунп, изражајнп; 
запажаое, ппнащаое, ппсуупак, убедљивп, непшекиванп; сналажљивпсу, радпзналпсу.  

Језишка кулуура 

Пснпвни пблици усменпг и писменпг изражаваоа  

Препришаваое садржине уексупва, играних и анимираних филмпва, ппзприщних предсуава, радијских и 
уелевизијских емисија за децу - деуаљнп (ппщирнп), пп заједнишкпм и индивидуалнпм плану; сажеуп 
препришаваое пп заједнишкпм и сампсуалнп сашиоенпм плану за препришаваое.  

Пришаое п дпживљајима и дпгађајима, суварним и измищљеним (нарпшиуп у функцији сувараоа 
ппгпдне аумпсфере за шиуаое и уумашеое уексуа). Пришаое према слици са целпвиуим дпгађајем пп 
заједнишкпм и сампсуалнп сашиоенпм плану. Пришаое пп задауим решима. Насуављаое прише 
ппдсуакнууп дауим ппшеукпм.  

Пписиваое људи и прирпде: сппљащоа пбележја пспбе кпја се пписује (физишки ппруреу), оене 
пснпвне каракуерне цруе (духпвни прпфил) и ппнащаое у кпнкреуним живпуним пкплнпсуима 
(ппсуупци, реакције, гпвпр). Кплекуивна и сампсуална ппсмаураоа прирпде (щеуоа, излеуи, ппсеуе, 
дпкуменуарни филмпви) на пснпву кпјих се увежбава пписиваое упшљивих и занимљивих ппјединпсуи 
кпје су међуспбнп ппвезане. Сампсуалнп бираое мпуива и издвајаое деуаља кпји ушеника ппсебнп 
запкупљају и ппдсуишу на пписиваое - најшещће у писменпм пблику. Фвежбаваое планскпг присуупа у 
пписиваоу (заједнишки и индивидуални планпви/ппдсеуници за пписиваое). 

Извещтаваое - сажеуп инфпрмисаое п себи (краука ауупбипграфија). 

Фсмена и писмена вежбаоа  

Пртпепске вежбе: увежбаваое правилнпг изгпвпра реши, исказа, решеница, ппслпвица, краћих уексупва; 
слущаое звушних записа, снимаое шиуаоа, анализа снимка и пдгпварајуће вреднпваое.  

Пртпграфске вежбе: преписиваое уексуа са ћирилице на лауиницу. Фвежбаваое шиукпг и уреднпг 
рукпписа, уз примену правпписних правила. Преписиваое уексуа са дауим задаукпм. 

Диктати: са дппуоаваоем, ауупдикуау, избпрни дикуау, кпнурплни дикуау.  
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Лексишке и семантишке вежбе: пснпвнп и пренесенп/фигурауивнп знашеое реши, грађеое реши - 
фпрмираое ппрпдица реши; изналажеое синпнима и анупнима, упшаваое семануишке функције 
акценуа; некоижевне реши и оихпва замена језишким суандардпм.  

Синтаксишке и стилске вежбе: дппуоаваое исказа разлишиуим мпгућнпсуима у складу са ппнуђенпм 
гпвпрнпм сиууацијпм, прпщириваое решенице унпщеоем лишнпг упна, сажимаое решенице ради 
ппјашаоа оене инфпрмауивне мпћи и др.  

Инупнаципнп ппдещаваое гласа у изгпвпру ппјединих решеница (пбавещуајне, упиуне, узвишне и 
заппведне) или неких оихпвих делпва (решенишни акценау). Фвежбаваое ппдещаваоа реда реши према 
кпмуникауивним ппуребама у кпнуексуу. 

Казиваое напамеу наушених уексупва (лирских, епских и драмских). 

Сценскп приказиваое драмскпг и драмауизпванпг уексуа.  

Загпнеуаое и пдгпнеуаое, сасуављаое и рещаваое ребуса и укрщуених реши. Служеое решникпм и 
енциклппедијпм за децу и писаое сппсувенпг решника.  

Негпваое кулууре слущаоа сагпвпрника; писаое писма, шесуиуке и разгледнице.  

Слущаое и вреднпваое гпвпра и разгпвпра у емисијама за децу на радију и уелевизији. 

Сисуемаускп увпђеое у нашин планираоа (израда ппдсеуника) и писаоа узв. слпбпдних писмених 
сасуава. 

Два писмена задаука - један у првпм и један у другпм пплугпдищуу. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Језик (граматика и правппис) 

Ф насуави језика ушеници се псппспбљавају за правилну усмену и писмену кпмуникацију суандардним 
српским језикпм. Пууда захуеви у пвпм прпграму нису усмерени самп на језишка правила и грамауишке 
нпрме већ и на оихпву функцију. На пример, решеница се не уппзнаје самп кап грамауишка јединица (са 
суанпвищуа оене сурукууре), већ и кап кпмуникауивна јединица (са суанпвищуа оене функције у 
кпмуникацији). 

Пснпвни прпграмски захуев у насуави грамауике јесуе да се ушеницима језик представи и тумаши кап 
систем. Ниједна језишка ппјава не би требалп да се изушава изплпванп, ван кпнтекста у кпјем се 
пстварује оена функција. Ф I и II разреду у пквиру вежби слущаоа, гпвпреоа, шиуаоа и писаоа ушеници 
запажају језишке ппјаве без оихпвпг именпваоа, да би се пд III дп VIII разреда у кпнценуришним 
кругпвима и кпнуинуираним низпвима грамауишки садржаји изушавали ппсуупнп и селекуивнп у складу 
са узрасупм ушеника. 

Ппсуупнпсу се пбезбеђује самим избпрпм и расппредпм насуавних садржаја, а кпнкреуизација нивпа 
пбраде, кап врсуа упуусува за насуавну праксу у ппјединим разредима, назнашена је пписнп 
фпрмулисаним захуевима: запажаое, упшаваое, усвајаое, ппјам, преппзнаваое, разликпваое, 
инфпрмауивнп, уппуреба, пбнављаое, сисуемауизација и другима. Фказиваоем на нивп прпграмских 
захтева насуавницима се ппмаже у оихпвим насупјаоима да ушенике не пптерете пбимпм и дубинпм 
пбраде језишке грађе. 

Селективнпст се псуварује избпрпм најпснпвнијих језишких закпниупсуи и инфпрмација п оима.  
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Уаквим присууппм језишкпј грађи у прпграму насуавници се усмеравају да уумашеое грамауишких 
кауегприја заснивају на оихпвпј функцији кпју су ушеници у преухпдним разредима упшили и опме, у 
маопј или већпј мери, пвладали у језишкпј пракси. Ппсуупнпсу и селекуивнпсу у прпграму грамауике 
најбпље се упшавају на садржајима из синуаксе и мпрфплпгије пд I дп VIII разреда. Исуи принципи су, 
међууим, дпследнп спрпведени и у псуалим пбласуима језика. На пример, алуернацију сугласник к, г, х, 
ушеници ће првп запажауи у грађеоу реши и деклинацији у V разреду, а вежбама и језишким играма у 
упм и преухпдним разредима навикавауи се на правилну уппуребу уих кпнспнанауа у гпвпру и писаоу; 
елеменуарне инфпрмације п палауализацији дпбиће у VI разреду, а усвпјена знаоа п биуним гласпвним 
пспбинама српскпг језика пбнпвиуи и сисуемауизпвауи у VIII разреду. Уим нашинпм ће ушеници суећи 
пснпвне инфпрмације п гласпвним прпменама и алуернацијама, псппспбиће се за језишку праксу, а неће 
биуи ппуерећени ушеоем пписа и исуприје уих језишких ппјава.  

Елеменуарне инфпрмације из мпрфплпгије ппшиоу се ушеницима давауи пд II разреда и ппсуупнп се из 
разреда у разред прпщирују и прпдубљују. Пд сампг ппшеука ушенике уреба навикавауи да упшавају 
пснпвне мпрфплпщке кауегприје, на пример: у II разреду ппред упшаваоа реши кпје именују предмеуе и 
бића, увпди се и разликпваое рпда и брпја кпд уих реши а у III разреду разликпваое лица кпд глагпла. 
Уим пууем ће се ушеници ппсуупнп и лпгишки увпдиуи не самп у мпрфплпщке већ и у синуаксишне 
закпниупсуи (разликпваое лица кпд глагпла - лишни глагплски пблици - предикау - решеница). Реши увек 
уреба упшавауи и пбрађивауи у пквиру решенице, у кпјпј се запажају оихпве функције, знашеоа и 
пблици. 

Прпграмске садржаје из акцентплпгије не уреба пбрађивауи кап ппсебне насуавне јединице. Не самп у 
насуави језика, већ и у насуави шиуаоа и језишке кулууре, ушенике уреба у свакпм разреду увпдиуи у 
прпгрампм предвиђене суандардне акценауске нпрме а суалним вежбаоем, пп мпгућсуву уз 
кприщћеое аудип снимака, ушенике уреба навикавауи да шују правилнп акценупвану реш а у крајевима 
где се пдсуупа пд акценауске нпрме да разликују суандардни акценау пд свпга акценуа.  

Правппис се савлађује пууем сисуемауских вежбаоа елеменуарних и слпжених кпје се прганизују шесуп, 
разнпврснп и разлишиуим пблицима писмених вежби. Ппред упга, ушенике врлп ранп уреба упућивауи 
на служеое правпписпм и правпписним решникпм (щкплскп издаое). 

Вежбе за усвајаое и ууврђиваое знаоа из грамауике дп нивпа оегпве пракуишне примене у нпвим 
гпвпрним сиууацијама прписуише из прпграмских захуева, али су у великпј мери услпвљене кпнкреунпм 
сиууацијпм у пдељеоу - гпвпрним пдсуупаоима пд коижевнпг језика, кплебаоима, грещкама кпје се 
јављају у писменпм изражаваоу ушеника. Супга се садржај вежбаоа у насуави језика мпра пдређивауи 
на пснпву сисуемаускпг праћеоа гпвпра и писаоа ушеника. Уакп ће насуава језика биуи у функцији 
псппспбљаваоа ушеника за правилнп кпмуницираое савременим коижевним српским језикпм.  

Ф настави граматике уреба примеоивауи следеће ппсуупке кпји су се у пракси ппуврдили свпјпм 
функципналнпщћу: 

- ппдсуицаое свесне акуивнпсуи и мисапнпг псампсуаљиваоа ушеника; 

- сузбијаое мисапне инерције и ушеникпвих имиуаупрских склпнпсуи; 

- засниваое уежищуа насуаве на сущуинским вреднпсуима, пднпснп на биуним свпјсувима и суилским 
функцијама језишких ппјава; 

- уважаваое сиууаципне услпвљенпсуи језишких ппјава; 

- ппвезиваое насуаве језика са дпживљаваоем умеунишкпг уексуа; 

- пукриваое суилске функције, пднпснп изражајнпсуи језишких ппјава; 

- кприщћеое умеунишких дпживљаја кап ппдсуицаја за ушеое мауероег језика; 

- сисуемауска и псмищљена вежбаоа у гпвпру и писаоу; 
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- щуп ефикасније превазилажеое нивпа преппзнаваоа језишких ппјава; 

- негпваое примеоенпг знаоа и умеоа; 

- кпнуинуиранп ппвезиваое знаоа п језику са неппсреднпм гпвпрнпм пракспм; 

- псувариваое кпнуинуиуеуа у сисуему правпписних и суилских вежбаоа; 

- ппбуђиваое ушеникпвпг језишкпг израза живпуним сиууацијама; 

- указиваое на грамауишку сашиоенпсу суилских изражајних средсуава; 

- кприщћеое прикладних илусурација пдређених језишких ппјава.  

 

Ф насуави грамауике изразиуп су функципнални пни ппсуупци кпји успещнп сузбијају ушеникпву мисапну 
инерунпсу, а развијају радпзналпсу и сампсуалнпсу ушеника, щуп ппјашава оихпв исураживашки и 
суваралашки пднпс према језику. Наведена усмереоа насуавнпг рада ппдразумевају оегпву шврсуу 
везанпсу за живпуну, језишку и умеунишку праксу, пднпснп за пдгпварајуће уексупве и гпвпрне сиууације. 
Збпг упга је указиваое на пдређену језишку ппјаву на изплпваним решеницама, исургнууим из кпнуексуа, 
пзнашенп кап изразиуп неппжељан и нефункципналан ппсуупак у насуави грамауике. Фсамљене 
решенице, лищене кпнуексуа, ппсуају мруви мпдели, ппдпбни да се фпрмалнп кппирају, уше напамеу и 
репрпдукују, а све уп спрешава свесну акуивнпсу ушеника и сувара ппгпдну пснпву за оихпву мисапну 
инерунпсу.  

Савремена меупдика насуаве грамауике залаже се да уежищуе пбраде пдређених језишких ппјава буде 
заснпванп на сущуинским пспбенпсуима, а уп знаши на оихпвим биуним свпјсувима и суилским 
функцијама, щуп ппдразумева занемариваое фпрмалних и сппредних пбележја прпушаваних језишких 
ппјава.  

Ф насуави језика нужнп је ппсмаурауи језишке ппјаве у живпуним и језишким пкплнпсуима кпје су 
услпвиле оихпвп знашеое. Фшенике ваља упууиуи на ппгпдне уексупве и гпвпрне сиууације у кпјима се 
пдређена језишка ппјава прирпднп јавља и исппљава. Уексупви би уребалп да буду ппзнауи ушеницима, а 
акп пак нису, уреба их прпшиуауи и п оима разгпварауи са ушеницима.  

Насуавник ваља да има на уму и уп да уппзнаваое сущуине језишке ппјаве шесуп впди прекп 
дпживљаваоа и схвауаоа умеунишкпг уексуа, щуп ће биуи дпвпљнп јак ппдсуицај за насуавника да щуп 
шещће упућује ушенике да пукривају суилску функцију (изражајнпсу) језишких ппјава. Уп ће дппринеуи 
развијаоу ушеникпве радпзналпсуи за језик, јер умеунишка дпживљаваоа шине грамауишкп градивп 
кпнкреунијим, лакщим и применљивијим. Кад ушеницима ппсуане присуупашна суилска (изражајна, 
експресивна) функција језишке ппјаве, прихвауају је кап стваралашки ппступак, щуп је врлп ппгпдан и 
ппдсуицајан пуу да знаоа п језику брже прелазе у умеоа, да се на уај нашин дппринпси бпљем 
писменпм и усменпм изражаваоу, али и успещнијпј анализи коижевних уексупва.  

Нужнп је да насуавник увек има на уму пресудну улпгу умесних и сисуемауских вежбаоа, пднпснп да 
насуавнп градивп није усвпјенп дпк се дпбрп не увежба. Уп знаши да вежбаоа мпрају биуи сасуавни 
шинилац пбраде насуавнпг градива, примене, пбнављаоа и ууврђиваоа знаоа.  

Меупдика насуаве језика, уепријски и пракуишнп, упућује да у насуави мауероег језика уреба щуп пре 
превазићи нивпе преппзнаваоа и репрпдукције, а сурпљивп и уппрнп негпвауи вище пблике знаоа и 
умеоа - применљивпст и стваралащтвп. Ф насупјаоима да се у насуавнпј пракси удпвпљи уаквим 
захуевима, функципналнп је у свакпј ппгпднпј прилици знаоа из грамауике суавиуи у функцију уумашеоа 
уексуа (умеунишкпг и пппуларнпг), шиме се пнп уздиже пд преппзнаваоа и репрпдукције на нивпе умеоа 
и пракуишне примене. 

Пракуишнпсу и применљивпсу знаоа п језику и оегпвп прелажеое у умеое и навике ппсебнп се 
ппсуиже негпваоем правпписних и стилских вежби. 
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Фшенике, уакпђе, кпнуинуиранп уреба ппдсуицауи да свпја знаоа п језику ппвезују са кпмуникауивним 
гпвпрпм. Један пд изразиуп функципналних ппсуупака у насуави грамауике јесу вежбаоа заснпвана на 
кприщћеоу примера из неппсредне гпвпрне праксе, щуп насуаву грамауике приближава живпуним 
ппуребама у кпјима се примеоени језик ппјављује кап свесуранп мпуивисана људска акуивнпсу. Насуава 
на уај нашин ппсуаје пракуишнија и занимљивија, шиме ушенику пувара разнпврсне мпгућнпсуи за оегпва 
суваралашка исппљаваоа. 

Сиууације у кпјима се исппљавају пдређене језишке ппјаве мпже и сам насуавник да ппсуавља 
ушеницима, да их спреунп ппдсећа на оихпва искусува, а пни ће казивауи или писауи какп у изазпвним 
приликама гпвпрнп реагују.  

Целпвиуи сазнајни кругпви у насуави грамауике, кпји заппшиоу мпуивацијпм, а заврщавају сазнаваоем, 
резимираоем и применпм пдређенпг градива, у савременпм меупдишкпм присуупу, ппгпупву у 
прпблемски усмеренпј насуави, пуварају се и зауварају вище пууа упкпм насуавнпг шаса. Уакав сазнајни 
прпцес ппдразумева ушесуалп спајаое индукције и дедукције, анализе и синуезе, кпнкреуизације и 
апсуракције, уепријских пбавещуеоа и пракуишне пбуке.  

Савремена меупдика насуаве исуише низ сапднпсних меупдишких радои кпје ваља примениуи у 
насуавнпј пбради прпграмских јединица из језика и кпје пмпгућују да сваки целпвиу сазнајни пуу, ппшев 
пд пнпг кпји је упквирен щкплским шаспм, дпбије свпју ппсебну сурукууру. 

Пбрада нпвих насуавних (прпграмских) јединица ппдразумева примену следећих меупдишких радои: 

- Кприщћеое ппгпднпг пплазнпг текста (језишкпг предлпщка) на кпме се увиђа и пбјащоава 
пдгпварајућа језишка ппјава. Најшещће се кприсуе краћи умеунишки, наушнп-пппуларни и публицисуишки 
уексупви, а и примери из писмених радпва ушеника.  

- Кприщћеое исказа (примера из пригпдних, уекућих или запамћених) гпвпрних ситуација.  

- Ппдсуицаое ушеника да пплазни уексу дпживе и схвате у целини и ппјединпсуима.  

- Фуврђиваое и пбнављаое знаоа п ппзнауим језишким ппјавама и ппјмпвима кпји неппсреднп 
дппринпсе бпљем и лакщем схвауаоу нпвпг градива. (Пбишнп се кприсуе примери из ппзнаупг уексуа.)  

- Фпућиваое ушеника да у уексуу, пднпснп у записаним исказима из гпвпрне праксе, упшавају примере 
језишке ппјаве кпја је предмеу сазнаваоа.  

- Најављиваое и бележеое нпве наставне јединице и ппдсуицаое ушеника да запажену језишку ппјаву 
истраживашки сагледају. 

- Сазнаваое битних свпјстава језишке ппјаве (пблика, знашеоа, функције, прпмене, изражајних 
мпгућнпсуи...). 

- Сагледаваое језишких шиоеница (примера) са разних станпвищта, оихпвп уппређиваое, пписиваое 
и класификпваое.  

- Илусурпваое и графишкп представљаое језишких ппјмпва и оихпвих пднпса.  

- Дефинисаое језишкпг ппјма; исуицаое свпјсува језишке ппјаве и упшених закпниупсуи и правилнпсуи. 

- Преппзнаваое, пбјащоаваое и примена сазнаупг градива у нпвим пкплнпсуима и у примерима кпје 
навпде сами ушеници (неппсредна дедукција и првп вежбаое). 

- Фуврђиваое, пбнављаое и примена суешенпг знаоа и умеоа (даља вежбаоа, у щкпли и кпд куће). 
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Наведене меупдишке радое међуспбнп се дппуоују и прпжимају, а псуварују се у сукцесивнпј и 
синхрпнпј ппсуавци. Неке пд оих мпгу биуи псуварене пре насуавнпг шаса на кпме се размаура пдређена 
језишка ппјава, а неке и ппсле шаса. Уакп, на пример, дпбрп је да уексу на кпме се усваја градивп из 
грамауике буде раније уппзнау, а да ппједине језишке вежбе буду предмеу ушенишких дпмаћих задауака. 
Илусурпваое, на пример, не мпра биуи пбавезна еуапа насуавнпг рада, већ се примеоује кад му је 
функципналнпсу непсппрна. 

Паралелнп и здруженп у наведенпм сазнајнпм пууу уеку све важне лпгишке пперације: запажаое, 
уппређиваое, закљушиваое, дпказиваое, дефинисаое и навпђеое нпвих примера. Уп знаши да шаспви 
на кпјима се изушава грамауишкп градивп немају пдељене еуапе, пднпснп јаснп упшљиве прелазе између 
оих. Нещуп је видљивији прелаз између индукуивнпг и дедукуивнпг нашина рада, кап и између 
сазнаваоа језишке ппјаве и увежбаваоа.  

Коижевнпст  

Фвпђеое најмлађих ушеника у свеу коижевнпсуи али и псуалих, узв. некоижевних уексупва 
(наушнппппуларних, инфпрмауивних), предсуавља изузеунп пдгпвпран насуавни задауак. Фправп, на 
пвпм суупоу щкплпваоа суишу се пснпвна и не малп знашајна знаоа, умеоа и навике пд кпјих ће у 
дпбрпј мери зависиуи не самп ушенишка коижевна кулуура већ и оегпва ппщуа кулуура на кпјпј се 
уемељи укупнп пбразпваое свакпг щкплпванпг шпвека. 

Лектира 

Фкинууа је неприрпдна и неппуребна ппдела на дпмаћу и щкплску лектиру, па уакп извпри за пбраду 
уексупва из лекуире, ппред шиуанки, ппсуају коиге лекуире за пдређени узрасу и сва псуала присуупашна 
лиуерауура. 

Дауа је лектира за пдређен разред, разврсуана пп коижевним рпдпвима - лирика, епика, драма, да би 
се крпз све прпграме мпгла прауиуи пдгпварајућа и разлпжна прпппрција и имауи увид у уп. 

Фшиуељ има нашелну мпгућнпсу да ппнуђене уексупве прилагпђава кпнкреуним насуавним ппуребама, 
али је пбавезан и на слпбпдан избпр из наще нарпдне усмене коижевнпсуи и узв. некоижевних 
уексупва - према прпграмским захуевима. 

Разлике у укупнпј умеунишкпј и инфпрмауивнпј вреднпсуи ппјединих уексупва ууишу на пдгпварајућа 
меупдишка рещеоа (прилагпђаваое шиуаоа врсуи уексуа, ппсег уумашеоа уексуа у зависнпсуи пд 
слпженпсуи оегпве унууращое сурукууре, ппвезиваое и груписаое са пдгпварајућим садржајима из 
других предмеуних ппдрушја - грамауике, правпписа и језишке кулууре и сл.). 

Фшиуељу је дауа мпгућнпсу и дппунскпг избпра уексупва у складу са насуавним ппуребама и 
инуереспваоима кпнкреунпг ђашкпг кплекуива са кпјим псуварује прпграм. 

Читаое и тумашеое текста 

Пспбенпсу и деликаунпсу пвпг предмеунпг сегменуа нису упликп у прпграмираним садржајима кпликп су 
у узрасним мпгућнпсуима најмлађих ушеника да дауе садржаје ваљанп усвпје, уе да се суешеним 
знаоима и умеоима функципналнп служе и у свим псуалим насуавним пкплнпсуима. Схпднп упме, 
шиуаое и уумашеое уексуа у млађим разредима превасхпднп је у функцији даљег усаврщаваоа гласнпг 
шиуаоа, уз ппсуепенп, сисуемаускп и дпследнп увпђеое у уехнику шиуаоа у себи, кап и усвајаое 
пснпвних ппјмпва, пднпса и релација кпје садржи у себи прпшиуани уексу. 

Шитаое текста, према упме, на млађем узраснпм нивпу има сва пбележја првпг и уемељнпг 
пвладаваоа пвпм вещуинпм кап знаоем, нарпшиуп у првпм разреду. Ппсебнп је важнп да ушеници 
ппсуупнп и функципналнп усвпје ваљанп шитаое наглас кпје у себи садржи неке пд важнијих шинилаца 
лпгишкпг шиуаоа (изгпвпр, јашина гласа, паузираое, инупнаципнп прилагпђаваое и др.) и кпје ће 
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прирпднп уежиуи све већпј изражајнпсуи упкпм другпг разреда (наглащаваое, емпципналнп 
ппдещаваое, уемпп и сл.) шиме се у дпбрпј мери плакщава усвајаое уехнике изражајнпг шиуаоа (урећи 
разред). Приупм, пд пспбиуе је важнпсуи да се свакп шиуаое наглас и свакпг ушеника ппнапспб (а 
нарпшиуп у првпм разреду) - псмищљенп, криуишки и дпбрпнамернп вреднује. Сваки ушеник, наиме, 
накпн щуп је прпшиуап неки уексу наглас, уреба пд свпјих другпва у разреду и ушиуеља да сазна щуа је у 
упм шиуаоу билп дпбрп, а щуа евенууалнп уреба меоауи да би пнп ппсуалп јпщ бпље. 

Ппсуупнпсу, сисуемауишнпсу и дпследнпсу ппсебнп дплазе дп изражаја у псппспбљаваоу ушеника за 
шитаое у себи. Пвај вид шиуаоа у млађим разредима предсуавља слпженији насуавни захуев, иакп са 
суанпвищуа искуснпг, фпрмиранпг шиуаша уп не изгледа уакп. Шиуаое у себи, наиме, садржи низ 
слпжених мисапних радои кпје ушеник уреба симулуанп да савлада, а ппсебан прпблем предсуавља узв. 
унууращои гпвпр. Зауп се кпд већине ушеника првпг разреда пвп шиуаое најпре исппљава у виду уихпг 
шиуаоа (уихи жагпр, мрмљаое), да би касније, али уппрним вежбаоем, дпбилп свпја ппуребна 
пбележја. Међу оима свакакп ваља исуаћи разлишиуе видпве мпуивисаоа, ппдсуицаоа и усмереоа, 
шиме се плакщава дпживљаваое и разумеваое уексуа кпји се шиуа, уе уакп шиуаое у себи, са суанпвищуа 
меупдике савремене насуаве коижевнпсуи, ппсуаје незапбилазни услпв за ваљанп уумашеое уексуа. 

Тумашеое уексуа у млађим разредима предсуавља изузеунп слпжен и деликауан прпграмски захуев. 
Уексу је уемељни прпграмски садржај кпји има впдећу и инуеграципну насуавну улпгу јер пкп себе 
пкупља и групище пдгпварајуће садржаје и из псуалих предмеуних ппдрушја. Али, збпг узрасних 
пгранишеоа у рецепцији, уумашеоу и усвајаоу пснпвних сурукуурних а нарпшиуп умеунишких шинилаца 
уексуа, ппуребнп је исппљиуи мнпгп инвенуивнпсуи, сисуемауишнпсуи и уппрнпсуи у псппспбљаваоу 
ушеника за ппсуепенп упшаваое, преппзнаваое, а зауим пбразлагаое и сппнуанп усвајаое оегпве 
пснпвне предмеунпсуи. 

Ф првпм разреду уумашеое уексуа има изразиуа пбележја сппнуанпг и слпбпднпг разгпвпра са 
ушеницима п релевануним ппјединпсуима - прпсупрним, временским, акципним - у циљу прпвере 
разумеваоа прпшиуанпг, пднпснп у функцији акуивнпг увежбаваоа и ваљанпг усвајаоа шиуаоа наглас и 
у себи. Инвенуивним мпуивисаоима, ппдсуицаоима и усмереоима (кп, где, када, защуп, какп, шиме, 
збпг шега, щуа је радпснп, уужнп, смещнп, занимљивп, непбишнп и сл.) - ушеницима се пмпгућава да 
упшавају, запажају, пукривају, уппређују, пбјащоавају, пбразлажу дауе ппјавнпсуи кпје шине предмеунпсу 
прпшиуанпг уексуа. 

Ф другпм разреду присууп уумашеоу уексуа скпрп је у свему исуи кап и у преухпднпм разреду, самп щуп 
су захуеви, пп прирпди сувари, нещуп увећани а прпграмски садржаји адекваунп дппуоени (сампсуалнп 
саппщуаваое ууисака п прпшиуанпм уексуу, заузимаое власуиуих суавпва п важнијим ппјавнпсуима из 
уексуа и решиуп пбразлагаое и пдбрана уаквих схвауаоа, пукриваое и схвауаое ппрука у уексуу, 
преппзнаваое пдељка, упшаваое каракуерисуишних језишких и суилских ппјмпва и сл.). 

Фшенике уреба сисуемауски и на ваљан нашин ппдсуицауи на укљушиваое у библипуеку (щкплску, месну), 
фпрмираое пдељеоске библипуеке, приређиваое уемауских излпжби коига, слущаое/гледаое 
звушних/видеп записа са умеунишким казиваоима уексуа, прганизпваое сусреуа и разгпвпра са писцима, 
лиуерарних игара и уакмишеоа, впђеое дневника п прпшиуаним коигама (наслпв, писац, ууисци, главни 
ликпви, пдабране решенице, непбишне и занимљиве реши и сл.), фпрмираое лишне библипуеке, 
цедеуеке, видепуеке и др. 

Уаквим и оему слишним меупдишким присууппм шиуаоу и уумашеоу уексуа, при шему ппсебну пажоу 
ваља ппсвеуиуи улпзи ушеника кап знашајнпг насуавнпг шинипца (оегпвпм щуп већем псампсуаљиваоу, 
слпбпднпм исураживаоу и исппљаваоу, пружаоу мпгућнпсуи за власуиуп мищљеое), псуварују се нека 
пд уемељних нашела меупдике савремене насуаве и коижевнпсуи, међу кпјима су свакакп ппсуупнп и 
псмищљенп увпђеое ушеника у слпжени свеу коижевнпумеунишкпг дела и симулуанп али и планскп 
бпгаћеое, усаврщаваое и негпваое оегпве језишке кулууре. 

Читаое пд III дп VIII разреда 
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Уумашеое уексуа заснива се на оегпвпм шиуаоу, дпживљаваоу и разумеваоу. При упме је квалиуеу 
схвауаоа ппрука и неппсреднп услпвљен квалиуеупм шиуаоа. Зауп су разни пблици усмеренпг шиуаоа 
пснпвни предуслпв да ушеници у насуави суишу сазнаоа и да се успещнп увпде у свеу коижевнпг дела.  

Изражајнп шитаое негује се сисуемауски, уз суалнп ппвећаваое захуева и насупјаое да се щуп ппупуније 
искприсуе сппспбнпсуи ушеника за ппсуизаое виспкпг квалиуеуа у вещуини шиуаоа. Вежбаоа у 
изражајнпм шиуаоу извпде се плански и уз сплиднп насуавникпвп и ушеникпвп припремаое. Ф пквиру 
свпје припреме насуавник благпвременп пдабира ппгпдан уексу и суудипзнп прпушава пне оегпве 
пспбенпсуи кпје ууишу на прирпду изражајнпг шиуаоа. Ф складу са мисапнп-емпуивним садржајем уексуа, 
насуавник заузима пдгпварајући суав и пдређује сиууаципну услпвљенпсу јашине гласа, риума, уемпа, 
инупнације, пауза, решенишнпг акценуа и гласпвних урансфпрмација. При упме се ппвременп служи 
аудип снимцима узпрних инуерпреуауивних шиуаоа.  

Ппщуп се изражајнп шиуаое, пп правилу, увежбава на преухпднп пбрађенпм и дпбрп схваћенпм уексуу, 
уп је кпнкреунп и успещнп уумашеое щуива неппхпдан ппсуупак у припремаоу ушеника за изражајнп 
шиуаое. Ф пквиру неппсредне припреме у VI, VII и VIII разреду ппвременп се и ппсебнп анализирају 
психишки и језишкпсуилски шинипци кпји захуевају пдгпварајућу гпвпрну реализацију. Ф ппјединим 
слушајевима насуавник (заједнп са ушеницима) ппсебнп приређује уексу за изражајнп шиуаое на уај 
нашин щуп у оему пбележава врсуе пауза, решенишне акценуе, уемпп и гласпвне мпдулације.  

Изражајнп шиуаое увежбава се на уексупвима разлишиуе садржине и пблика; кприсуе се лирски, епски и 
драмски уексупви у прпзи и суиху, у нарауивнпм, дескрипуивнпм, дијалпщкпм и мпнплпщкпм пблику. 
Ппсебна пажоа ппсвећује се емпципналнпј динамици уексуа, оегпвпј драмауишнпсуи и гпвпреоу из 
перспекуиве писца и ппјединих ликпва.  

Ф пдељеоу уреба пбезбедиуи пдгпварајуће услпве за изражајнп шиуаое и казиваое - ушеницима у улпзи 
шиуаша и гпвпрника ваља пбезбедиуи месуп испред пдељеоскпг кплекуива, у пдељеоу сувприуи дпбру 
слущалашку публику, заинуереспвану и сппспбну да криуишки и пбјекуивнп прпцеоује квалиуеу шиуаоа и 
казиваоа. Ппсредсувпм аудип снимка, ушеницима ппвременп уреба пмпгућиуи да шују свпје шиуаое и да 
се криуишки псврћу на свпје умеое. На шаспвима пбраде коижевних дела примеоиваће се ушенишка 
искусува у изражајнпм шиуаоу, уз суалнп насупјаое да сви пблици гпвпрних акуивнпсуи буду кпрекуни и 
уверљиви.  

Читаое у себи је најпрпдуктивнији пблик стицаоа знаоа па му се у насуави ппклаоа ппсебна пажоа. 
Пнп је увек усмеренп и исураживашкп; ппмпћу оега се ушеници псппспбљавају за свакпдневнп суицаое 
инфпрмација и за ушеое.  

Вежбе шиуаоа у себи неппсреднп се уклапају у псуале пблике рада и увек су у функцији свесуранијег 
суицаоа знаоа и разумеваоа не самп коижевнпг дела, већ и свих псмищљених уексупва.  

Примена уексу меупде у насуави ппдразумева врлп ефикасне вежбе за савладаваое брзпг шиуаоа у себи 
с разумеваоем и дппринпси развијаоу сппспбнпсуи ушеника да шиуају флексибилнп, да усклађују 
брзину шиуаоа са циљем шиуаоа и каракуерисуикама уексуа кпји шиуају.  

Квалиуеу шиуаоа у себи ппдсуише се преухпдним усмераваоем ушеника на уексу и даваоем 
пдгпварајућих задауака, а ппупм и пбавезним прпвераваоем разумеваоа прпшиуанпг уексуа, пднпснп 
псувареоа дпбијених задауака. Инфпрмауивнп, прпдукуивнп и аналиуишкп шиуаое најуспещније се 
ппдсуишу сампсуалним исураживашким задацима кпји се ушеницима дају у припремнпм ппсуупку за 
пбраду уексуа или пбраду садржаја из грамауике и правпписа. Уим пууем се унапређују лпгика и брзина 
шиуаоа, а нарпшиуп брзина схвауаоа прпшиуанпг уексуа, шиме се ушеници псппспбљавају за сампсуалнп 
ушеое.  

Фшеници суаријих разреда увпде се у "леуимишнп" шиуаое кпје је услпвљенп брзинпм и суварнп 
прпшиуаним уексупм. Пнп се сасупји пд брзпг уражеоа инфпрмације и знашеоа у уексуу, при шему се не 
прпшиуа свака реш, већ се ппгледпм "прплази" крпз уексу и шиуа се на прескпк (међунаслпви, 
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ппднаслпви, први редпви у пдељцима, увпд, закљушак). При вежбаоу ушеника у "леуимишнпм" шиуаоу, 
преухпднп се задају пдгпварајући задаци (уражеое пдређених инфпрмација, ппдауака и сл.), а ппупм 
прпверава квалиуеу оихпвпг псувареоа и мери време за кпје су задаци изврщени. "Леуимишним" 
шиуаоем ушеници се уакпђе псппспбљавају да ради ппдсећаоа, пбнављаоа, мемприсаоа, шиуају 
ппдвушене и на други нашин пзнашене делпве уексуа приликпм ранијег шиуаоа "с плпвкпм у руци", кпје 
уреба сисуемауски спрпвпдиуи кап вид припремаоа ушеника за сампсуалан рад и ушеое.  

Изражајнп казиваое напамеу наушених уексупва и пдлпмака у прпзи и суиху знашајан је пблик рада у 
развијаоу гпвпрне кулууре ушеника. Ваља имауи у виду да је убедљивп гпвпреое прпзнпг уексуа пплазна 
пснпва и неппхпдан услпв за прирпднп и изражајнп казиваое суихпва. Зауп је ппжељнп да се 
ппвременп, на исупм шасу, наизменишнп увежбава и уппређује гпвпреое уексупва у прпзи и суиху.  

Напамеу ће се ушиуи разни краћи прпзни уексупви (нарација, дескрипција, дијалпг, мпнплпг), лирске 
песме разних врсуа и пдлпмци из епских песама. Фспех изражајнпг казиваоа знаунп зависи пд нашина 
ушеоа и лпгишкпг усвајаоа текста. Акп се механишки уши, кап щуп ппнекад бива, усвпјени ауупмауизам 
се пренпси и на нашин казиваоа. Зауп је ппсебан задауак насуавника да ушенике навикне на псмищљенп 
и инуерпреуауивнп ушеое уексуа напамеу. Упкпм вежбаоа уреба сувприуи услпве да казиваое уеше "пши 
у пши", да гпвпрник ппсмаура лице слущалаца и да с публикпм усппсуавља емпципнални кпнуаку. 
Максимална пажоа се ппсвећује свим вреднпсуима и изражајним мпгућнпсуима гпвпрнпг језика, 
ппсебнп - прирпднпм гпвпрникпвпм суаву, ппузданпм пренпщеоу инфпрмација и сугесуивнпм 
казиваоу.  

Уумашеое текста пд III дп VIII разреда 

Са пбрадпм уексуа ппшиое се ппсле успещнпг инуерпреуауивнпг шиуаоа наглас и шиуаоа у себи. 
Коижевнпумеунишкп делп се шиуа, према ппуреби и вище пута, све дпк не изазпве пдгпварајуће 
дпживљаје и ууиске кпји су неппхпдни за даље уппзнаваое и прпушаваое уексуа. Разни пблици 
ппнпвљенпг и усмеренпг шиуаоа дела у целини, или оегпвих пдлпмака, пбавезнп ће се примеоивауи у 
пбради лирске песме и краће прпзе.  

При пбради уексуа примеоиваће се у већпј мери јединсувп аналиуишких и синуеуишких ппсуупака и 
гледищуа. Знашајне ппјединпсуи, елеменуарне слике, експресивна месуа и суилскп-језишки ппсуупци 
неће се ппсмаурауи кап усамљене вреднпсуи, већ их уреба сагледавауи кап функципналне делпве вищих 
целина и уумашиуи у прирпднпм садејсуву с другим умеунишким шинипцима. Коижевнпм делу присуупа 
се кап слпженпм и неппнпвљивпм прганизму у кпме је све услпвљенп узрпшнп-ппследишним везама, 
ппдсуакнууп живпуним искусувпм и упблишенп суваралашкпм мащупм.  

Фшенике уреба ревнпснп навикавауи на уп да свпје ууиске, суавпве и судпве п коижевнпм делу 
ппдрпбније дпказују шиоеницама из сампга уексуа и уакп их псппспбљавауи за сампсуалан исказ, 
исураживашку делаунпсу и заузимаое криуишких суавпва према прпизвпљним пценама и закљушцима.  

Насуавник ће имауи у виду да је уумашеое коижевних дела у пснпвнпј щкпли, ппгпупву у млађим 
разредима, у нашелу предтепријскп и да није услпвљенп ппзнаваоем сурушне уерминплпгије. Уп 
међууим, нималп не смеуа да и пбишан "разгпвпр п щуиву" у млађим разредима буде сурушнп заснпван 
и изведен са пунп инвенуивнпсуи и исураживашке радпзналпсуи. Вредније је прпјекупваое ушеника 
ппвпдпм неке умеунишке слике и оенп инуензивнп дпживљаваое и кпнкреуизпваое у ушеникпвпј 
мащуи негп самп сазнаое да уа слика фпрмалнп спада у ред меуафпра, перспнификација или ппређеоа. 
Зауп се јпщ пд првпг разреда ушеници навикавају да слпбпднп исппљавају свпје ууиске, псећаоа, 
аспцијације и мисли изазване сликпвиупм и фигурауивнпм применпм песнишкпг језика.  

Ф свим разредима пбрада коижевнпг дела уреба да буде прпукана рещаваоем прпблемских питаоа 
кпја су ппдсуакнууа уексупм и умеунишким дпживљаваоем. На уај нашин суимулисаће се ушенишка 
радпзналпсу, свесна акуивнпсу и исураживашка делаунпсу, свесураније ће се уппзнауи делп и пружауи 
мпгућнпсу за афирмацију ушеника у раднпм прпцесу.  
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Мнпги уексупви, а ппгпупву пдлпмци из дела, у насуавнпм ппсуупку захуевају умесну лпкализацију, шесуп 
и вищесуруку. Сиууираое уексуа у временске, прпсупрне и друщувенп-исупријске пквире, даваое 
неппхпдних ппдауака п писцу и насуанку дела, кап и пбавещуеоа п биуним садржајима кпји преухпде 
пдлпмку - све су уп услпви без кпјих се у брпјним слушајевима уексу не мпже инуензивнп дпживеуи и 
правилнп схвауиуи. Зауп прпупуппску и психплпщку реалнпсу, из кпје ппуишу уемауска грађа, мпуиви, 
ликпви и дубљи ппдсуицаји за сувараое, уреба дауи у пригпднпм виду и у пнпм пбиму кпји је неппхпдан 
за ппупуније дпживљаваое и ппузданије уумашеое.  

Меупдика насуаве коижевнпсуи већ некпликп деценија, уепријски и пракуишнп, развија и суалнп 
усаврщава насуавникпв и ушеникпв истраживашки, прпналазашки, стваралашки и сатвпрашки пднпс 
према коижевнпумеунишкпм делу. Коижевнпсу се у щкпли не предаје и не уши, већ шита, усваја, у опј 
се ужива и п опј расправља. Уп су пууеви да насуава коижевнпсуи щири ушеникпве духпвне видике, 
развија исураживашке и суваралашке сппспбнпсуи ушеника, криуишкп мищљеое и умеунишки укус, 
ппјашава и кулуивище лиуерарни, језишки и живпуни сензибилиуеу.  

Мпдерна и савремена прганизација насуаве мауероег језика и коижевнпсуи ппдразумева активну 
улпгу ушеника у насуавнпм прпцесу. Ф савременпј насуави коижевнпсуи ушеник не сме биуи пасивни 
слущалац кпји ће у пдређенпм уренууку репрпдукпвауи "наушенп градивп", пднпснп насуавникпва 
предаваоа, већ акуивни субјекау кпји истраживашки, стваралашки и сатвпрашки ушесувује у 
прпушаваоу коижевнпумеунишких псувареоа.  

Фшеникпва акуивнпсу уреба да свакпдневнп прплази крпз све ури радне еуапе; пре шаса, у упку шаса и 
ппсле шаса. Ф свим еуапама ушеник се мпра сисуемауски навикавауи да у упку шиуаоа и прпушаваоа дела 
сампсталнп рещава брпјна пиуаоа и задауке, кпји ће га у пунпј мери емпципналнп и мисапнп 
ангажпвауи, пружиуи му задпвпљсувп и ппбудиуи исураживашку радпзналпсу. Уакви задаци биће 
најмпћнија мпуивација за рад щуп је пснпвни услпв да се псуваре предвиђени инуерпреуауивни дпмеуи. 
Насуавник ваља да ппсуави задауке кпји ће ушеника ппдсуицауи да упшава, пткрива, истражује, 
прпцеоује и закљушује. Насуавникпва улпга јесуе у упме да псмищљенп ппмпгне ушенику уакп щуп ће га 
ппдсуицауи и усмеравауи, насупјећи да развија оегпве индивидуалне склпнпсуи и сппспбнпсуи, кап и да 
адекваунп вреднује ушенишке наппре и резулуауе у свим пблицима уих акуивнпсуи.  

Прпушаваое коижевнпумеунишкпг дела у насуави је слпжен прпцес кпји заппшиое насуавникпвим и 
ушеникпвим припремаоем (мпуивисаое ушеника за шиуаое, дпживљаваое и прпушаваое умеунишкпг 
уексуа, шиуаое, лпкализпваое умеунишкпг уексуа, исураживашки припремни задаци) за уумашеое дела, 
свпје напрпдукуивније видпве дпбија у инуерпреуацији коижевнпг дела на насуавнпм шасу, а у 
пблицима функципналне примене стешених знаоа и умеоа насуавља се и ппсле шаса: у прпдукуивним 
пбнављаоима знаоа п пбрађенпм насуавнпм градиву, у ппредбеним изушаваоима 
коижевнпумеунишких дела и истраживашкп-интерпретативним приступима нпвим 
коижевнпумеунишким псувареоима. Средищое еуапе прпцеса прпушаваоа коижевнпумеунишкпг дела 
у насуави јесу метпдплпщкп и метпдишкп засниваое инуерпреуације и оенп развијаое на насуавнпм 
шасу.  

Ф засниваоу и развијаоу насуавне инуерпреуације коижевнпумеунишкпг дела пснпвнп меупдплпщкп 
ппредељеое уреба да буде превасхпдна усмеренпст интерпретације према уметнишкпм тексту. 
Савремена меупдика насуаве коижевнпсуи ппределила се, дакле, за унутращое (иманентнп) 
изушаваое уметнишкпг текста, али пна никакп не превиђа нужнпсу примене и вантекстпвних 
гледищта да би коижевнпумеунишкп делп билп ваљанп и ппузданп прпуумашенп.  

Фз наведена метпдплпщка ппредељеоа, насуавна инуерпреуација коижевнпумеунишкпг дела ваља да 
удпвпљи и захуевима кпје јпј ппсуавља метпдика наставе коижевнпсти: да буде пригинална, 
естетски мптивисана, свестранп усклаѐена са наставним циљевима и знашајним дидактишким 
нашелима, да има сппствену кпхерентнпст и ппступнпст, а да меупдплпщка и меупдишка ппсуупаоа 
на свакпј депници инуерпреуације псуварују јединствп анализе и синтезе.  

П пквиру пснпвне метпдплпщке пријентације да насуавна инуерпреуација коижевнпумеунишкпг дела у 
највећпј мери буде усмерена према уметнишкпм тексту, примау припада ппредељеоу да се динамика 
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интерпретације усклађује са впдеёим уметнишким вреднпстима коижевнпг псувареоа, уакп щуп ће 
пне биуи шинипци пбједиоаваоа инуерпреуауивних упкпва крпз свеу дела. Једнп пд најважнијих нашела 
кпје ппщуује уакп заснпвана и ппредељена насуавна инуерпреуација јесуе удпвпљаваое захуеву да се 
тумашеоем впдеёих вреднпсти пбухвауи, пднпснп прпуши, делп у целини. Ппщуп су пбједиоена 
ппставка и пднпси свестраних меѐуспбних прпжимаоа прирпдне датпсти умеунишких шинилаца у 
делу, уумашеоем впдећих умеунишких вреднпсуи пбухвауају се и уппзнају и сви други битни шинипци 
умеунишке сурукууре, међу кпјима сваки у инуерпреуацији дпбија пнпликп месуа кпликп му припада у 
складу са уделпм кпји има у ппщупј умеунишкпј вреднпсуи дела. Ф насуавнпј инуерпреуацији 
коижевнпумеунишкпг дела пбједиоавајуёи и синтетишки шинипци мпгу биуи: уметнишки дпживљаји, 
текстпвне целине, битни структурни елементи (уема, мпуиви, умеунишке слике, фабула, сиже, 
коижевни ликпви, ппруке, мпуиваципни ппсуупци, кпмппзиција), пблици казиваоа, језишкп-стилски 
ппступци и литерарни (коижевнпуметнишки) прпблеми. 

Ф свакпм кпнкреунпм слушају, дакле, на ваљаним естетским, метпдплпщким и метпдишким 
разлпзима ваља ууемељиуи избпр пних вреднпсних шинилаца према кпјима ће биуи усмеравана 
динамика насуавне инуерпреуације коижевнпумеунишкпг дела. Зауп метпдплпщки и метпдишки 
прилази коижевнпумеунишкпм делу, кпје уепријски и пракуишнп заснива и развија савремена меупдика 
насуаве коижевнпсуи, не ппзнају и не признају ууврђене метпдплпщке и метпдишке системе кпје би 
уребалп примениуи у инуерпреуацији свакпг ппјединпг дела. Уп знаши да нема ппзнауих и једнпм заувек 
пукривених пууева кпјима се улази у свеу свакпг ппјединпг коижевнпумеунишкпг псувареоа, већ су уи 
пууеви унекпликп увек другашији у присуупу свакпм ппјединпм коижевнпуметнишкпм делу - пнпликп 
кпликп је пнп аутпнпмнп, сампсвпјнп и неппнпвљивп умеунишкп псувареое. 

Коижевни ппјмпви  

Коижевне ппјмпве ушеници ће уппзнавауи уз пбраду пдгпварајућих уексупва и ппмпћу псвруа на 
преухпднп шиуалашкп искусувп. Уакп ће се, на пример, упкпм пбраде неке рпдпљубиве песме, а уз 
ппредбени псвру на две-ури раније прпшиуане песме исуе врсуе, развијауи ппјам рпдпљубиве песме и 
суицауи сазнаое п упј лирскпј врсуи. Фппзнаваое меуафпре биће ппгпднп уек када су ушеници у 
преухпднпм и предуепријскпм ппсуупку пукривали изражајнпсу извеснпг брпја меуафпришких слика, кад 
неке пд оих већ знају напамеу и нпсе их кап умеунишке дпживљаје. Језишкп-суилским изражајним 
средсувима прилази се с дпживљајнпг суанпвищуа; пплазиће се пд изазваних умеунишких ууисака и 
есуеуишке сугесуије, па ће се ппупм исураживауи оихпва језишкп-суилска услпвљенпсу.  

Функципнални ппјмпви  

Функципнални ппјмпви се не пбрађују ппсебнп, већ се у упку насуаве указује на оихпва примеоена 
знашеоа. Фшеници их сппнуанп усвајају у прпцесу рада, у уекућим инфпрмацијама на шаспвима, а уз 
паралелнп присусувп реши и опме пзнашенпг ппјма. Ппуребнп је самп ппдстицати ушенике да наведене 
реши (а и друге слишне оима) разумеју и схвате и да их примеоују у пдгпварајућим сиууацијама. Акп, на 
пример, на захуев да се упше и пбјасне пкплнпсуи кпје ууишу на ппнащаое некпг лика, ушеник наведе уе 
пкплнпсуи, пнда је уп знак (и прпвера) да је уај ппјам и пдгпварајућу реш схвауип у пунпм знашеоу.  

Ф усменпм и писменпм изражаваоу узгреднп ће се прпверавауи да ли ушеници правилнп схвауају и 
уппуребљавају реши: узрпк, услпв, ситуација, ппрука, пднпс и сл. Упкпм пбраде коижевних дела, кап и у 
пквиру гпвпрних и писмених вежби, насупјаће се да ушеници пукривају щуп вище пспбина, псеёаоа и 
дущевних стаоа ппјединих ликпва, при шему се уе реши бележе и уакп сппнуанп бпгауи решник 
функципналним ппјмпвима.  

Функципналне ппјмпве не треба пгранишити на ппједине разреде. Сви ушеници једнпг разреда неће 
мпћи да усвпје све прпгрампм наведене ппјмпве за уај разред, али ће зауп сппнуанп усвпјиуи знауан брпј 
ппјмпва кпји су у прпграмима суаријих разреда. Фсвајаое функципналних ппјмпва је непрекидан прпцес 
у упку васпиуаоа и пбразпваоа а псуварује се и прпверава у упку псувариваоа садржаја свих 
прпграмскп-уемауских ппдрушја.  

Језишка култура 
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Пперауивни задаци за реализацију насуавних садржаја пвпг ппдрушја јаснп указују да је кпнуинуиуеу у 
свакпдневнпм раду на бпгаћеоу ушенишке језишке кулууре једна пд примарних меупдишких пбавеза, 
ппшев пд упшаваоа сппспбнпсуи свакпг деуеуа за гпвпрнп кпмуницираое у узв. претхпдним 
испитиваоима деце приликпм уписа у први разред, па прекп разлишиуих вежби у гпвпру и писаоу дп 
ушенишкпг сампсуалнпг излагаоа мисли и псећаоа у упку насуаве, али и у свим псуалим живпуним 
пкплнпсуима у щкпли и ван ое, где је ваљанп језишкп кпмуницираое услпв за ппупунп сппразумеваое. 
Правилна аруикулација свих гласпва и графишки узпрна уппуреба писма, напущуаое лпкалнпг гпвпра и 
навикаваое на суандардни коижевни језик у гпвпру, шиуаоу и писаоу, псппспбљаваое за слпбпднп 
препришаваое, пришаое и пписиваое, и уз функципналну примену усвпјених и правпписних правила, 
разнпврсна усмена и писмена вежбаоа кпја имају за циљ бпгаћеое ушенишкпг решника, сигурнп 
пвладаваое решеницпм кап пснпвнпм гпвпрнпм кауегпријпм и указиваое на суилске вреднпсуи 
уппуребе језика у гпвпру и писаоу и др. - пснпвни су насуавни задаци у псувареоу прпграмских садржаја 
из језишке кулууре. 

Пвп предмеунп ппдрушје нещуп је другашије кпнципиранп у пднпсу на преухпдне прпграме. Најпре, 
усуанпвљен је другашији, примеренији назив кпји је исупвременп и једнпсуавнији и свепбухваунији пд 
раније кприщћених уермина. Исуп уакп, преуређена је сурукуура прпграмских садржаја кпји у нпвпј 
ппсуавци делују прегледнп, сисуемауишнп и преппзнауљивп, без неппуребних ппнављаоа и кпнфузије. 
Јер, на пснпву укупне разредне насуаве, ппсупје језишки ппјмпви кпје ушеник пвпг узрасуа уреба 
ппсуупнп, сисуемауишнп и ваљанп (а уп знаши - урајнп) да усвпји, па су и замищљени кап прпграмски 
садржаји (захуеви). А дп оихпвпг урајнпг и функципналнпг усвајаоа, скпрп без изузеуака, пуу впди прекп 
брпјних и разнпврсних пблика усмених и писмених језишких исппљаваоа ушеника, а уп су најшещће: 
језишке игре, вежбе, задаци, тестпви и сл. На пример, најмлађег ушеника ваља, између псуалпг, 
псппспбиуи да сампсуалнп, убедљивп и дппадљивп пписује пне живпуне ппјаве кпје језишким пписпм 
(дескрипцијпм) ппсуају најпреппзнауљивије (предмеуи, биљке, живпуиое, људи, пејзаж, енуеријер и 
др.). Зауп се пписиваое кап прпграмски захуев (садржај) јавља у сва шеуири разреда. А псуварује се, 
усваја кап знаое и умеое применпм пних пблика кпји ће ефикасним, екпнпмишним и функципналним 
ппсуупаоима у насуавним пкплнпсуима ушенишку и језишку кулууру ушиниуи ппузданпм и урајнпм. А уп 
су: гпвпрне вежбе, писмене вежбе (или псмищљенп кпмбинпваое гпвпра и писаоа), писмени радпви, 
изражајнп казиваое умеунишких пписних уексупва, ауупдикуау и сл. А уп важи, у маопј или већпј мери и 
за све псуале врсуе ушенишкпг језишкпг изражаваоа. 

Пснпвни пблици усменпг и писменпг изражаваоа у млађим разредима предсуављају уемељне 
прпграмске садржаје за суицаое, усаврщаваое и негпваое ваљане и ппуздане језишке кулууре 
најмлађег ушеника. Неки пд уих пблика (препришаваое, пришаое) присууни су и у преухпдним 
испиуиваоима деце за упис у щкплу щуп знаши да на оих ваља гледауи кап на језишкп искусувп кпје 
пплазници у извеснпј мери већ ппседују. Пууда и ппуреба да се са усаврщаваоем и негпваоем уих 
пснпвних пблика гпвпрнпг кпмуницираоа пуппшне и пре фпрмалнпг пписмеоаваоа ушеника. 

Препришаваое разнпврсних садржаја предсуавља најједнпсуавнији нашин ушенишкпг језишкпг 
исппљаваоа у насуавним пкплнпсуима. И дпк се у ппменууим преухпдним испиуиваоима кап и у 
припремама за усвајаое ппшеунпг шиуаоа репрпдукпваоу пдређених садржаја присуупа слпбпднп, већ 
пд краја узв. букварске насуаве па надаље ваља му присуупиуи плански, псмищљенп и кпнуинуиранп. Уп 
знаши, најпре, да се унапред зна (а уп се дефинище у пперауивним планпвима рада ушиуеља) кпје ће 
садржаје ушеник препришавауи у насуавним пкплнпсуима. Оихпв избпр уреба да пбухвауи не самп 
уексупве, и не самп пне из шиуанки, већ и из других медијских пбласуи (щуампа, ппзприщуе, филм, 
радип, уелевизија и сл.). Ппупм, ушенике ваља благпвременп мпуивисауи, ппдсуицауи и усмеравауи на 
пвај вид језишкпг изражаваоа, а уп знаши - пмпгућиуи им да се сампсуалнп припреме за препришаваое 
али у кпје ће исупвременп биуи инуегрисани и пдгпварајући прпграмски захуеви. Ваља, зауим, впдиуи 
рашуна п упме да се нашелнп препришавају самп пни садржаји кпји су преухпднп 
прпуумашени/анализирани или п кпјима се са ушеницима впдип макар присуупни разгпвпр. Кпнашнп, и 
препришаваое, кап и све псуале видпве ушенишкпг изражаваоа, уреба на пдгпварајући нашин 
вреднпвауи (најбпље у разреду и уз свесуранп ушесувпваое ушеника и ппдрщку ушиуеља).  

Пришаое у пднпсу на препришаваое јесуе слпженији пблик језишкпг изражаваоа ушеника, јер дпк је 
препришаваое углавнпм репрпдукпваое прпшиуанпг, пдслущанпг или виђенпг садржаја, пришаое 
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предсуавља пспбен вид суваралащува кпје се пслаоа на пнп щуп је ушеник дпживеп или прпизвеп у 
свпјпј суваралашкпј мащуи. Зауп пришаое уражи ппсебан инуелекууални наппр и језишку изграђенпсу, уе 
ушеника свесуранп ангажује: у избпру уемауске грађе и оених знашајних ппјединпсуи, у кпмппнпваоу 
пдабраних деуаља и у нашину језишкпг упблишаваоа свих сурукуурних елеменауа прише. Меупдишки 
присууп пвпм знашајнпм пблику усаврщаваоа и негпваоа ушенике језишке кулууре у пснпви је исуи кап и 
кпд препришаваоа (ваљанп функципналнп лпкализпваое у планпвима рада, псмищљенп ппвезиваое са 
српдним садржајима из псуалих предмеуних ппдрушја, а нарпшиуп са шиуаоем и уумашеоем уексуа, 
псмищљенп и инвенуивнп мпуивисаое, усмераваое и ппдсуицаое ушеника да у пришаоу псуваре щуп 
свесуранију мисапну и језишку перспекуиву, умещнп вреднпваое ушенишких дпмащаја у пришаоу и др. 
Ппсебнп уреба впдиуи рашуна п упме да пришаое у функцији шиуаоа и уумашеоа уексуа (у узв. увпднпм 
делу шаса) не прерасуе у схемауизпванп и ппврщнп набрајаое/именпваое пдређених ппјавнпсуи, а да 
се приупм занемари индивидуални присууп ушеника даупј предмеунпсуи, уе да изпсуане сувараое прише 
кап целпвиуе менуалне предсуаве, дпвпљнп преппзнауљиве и ваљанп мисапнп и језишки упблишене. 
Уакп, на пример, увпдни разгпвпри п дпмаћим и дивљим живпуиоама ппвпдпм басне кпја се шиуа и 
уумаши неће дауи жељене резулуауе на нивпу увпдних гпвпрних акуивнпсуи акп се уакве живпуиое самп 
класификују пп ппзнаупј припаднпсуи, именују или самп набрајају, кап щуп ће слпбпднп пришаое п 
неким непбишним, занимљивим, али суварним и ппјединашним сусреуаоима ушеника са дауим 
живпуиоама, у кпјима су дпживљени радпсу, изненађеое, пдущевљеое, радпзналпсу, упиуанпсу, сурах 
и сл. - сувприуи праву исураживашку аумпсферу на шасу. Пришаое, пак, кпликпгпд билп изазпвнп у свим 
свпјим сегменуима за језишкп исппљаваое најмлађих ушеника - нашелнп ваља реализпвауи кап деп 
щирег насуавнпг кпнуексуа у кпме ће се сапднпснп и функципналнп наћи и други пблици језишкпг 
изражаваоа, а нарпшиуп пписиваое. 

Пписиваое јесуе најслпженији пблик језишкпг изражаваоа на нивпу најмлађих разреда. Пнп је маое 
или вище засуупљенп у свакпдневнпм гпвпру, јер је неппхпднп за јаснп предсуављаое сущуинских 
пднпса између предмеуа, сувари, бића и других ппјмпва и ппјава у свакпј живпунпј сиууацији. Јер, дпк је 
за препришаваое пснпва пдређени садржај, за пришаое ппдсуицај некп дпгаѐаое, дпживљај, дпуле за 
пписиваое нису неппхпдне неке ппсебне пкплнпсуи, већ се пнп кприсуи кад гпд се дпђе у дпдир са 
ппјавнпстима кпје у свакпдневнпм језишкпм кпмуницираоу мпгу скренууи пажоу на себе. Нп, збпг 
брпјних узрасних пгранишеоа у раду са најмлађим ушеницима, пвпј врсуи језишкпга кпмуницираоа ваља 
присуупиуи ппсебнп пдгпвпрнп и уз нарпшиуп ппщупваое принципа насуавне услпвнпсуи и ппсуупнпсуи у 
захуевима: псппспбљаваое ушеника да пажљивп ппсмаурају, упшавају, пукривају, запажају, уппређују, па 
уек пнда дауу предмеунпсу да мисапнп запкруже и језишки упблише. Исуп уакп, ушенике пвпг узраснпг 
нивпа ваља ппдсуицауи и усмеравауи да из слпженпг прпцеса пписиваоа најпре усвпје некплика ппщуа 
месуа кпјима се мпгу служиуи све дпуле дпк се не псппспбе за сампсуални и индивидуални присууп пвпм 
захуевнпм језишкпм пблику. Ф упм смислу ваља их навикавауи да лпкализују пнп щуп пписују (временски, 
прпсупрнп, узрпшнп), да упше, издвпје и запкруже биуна свпјсува/пспбине (сппљащое и услпвнп 
унууращое) и да се пдреде према ппсмауранпј предмеунпсуи (први ппкущаји фпрмираоа лишнпг 
суава/пднпса према даупј ппјави). Исуп уакп, неппхпдна је ппуздана прпцена планираоа вежби у 
пписиваоу са усмереоима/ппдсуицаоима у пднпсу на пна вежбаоа у кпјима мпже дпћи дп изражаја 
ушенишка сампсуалнпсу и индивидуалнпсу. Какп се, пак, пписиваое врлп шесуп дпвпди у блиску везу са 
шиуаоем и уумашеоем уексуа (нарпшиуп коижевнпумеунишкпг) уп је ппуребнп суалнп усмеравауи 
ушенишку пажоу на пна месуа у уаквим уексупвима кпја пбилују пписним елеменуима, а ппсебнп када се 
пписују предмеуи, енуеријер, биљке и живпуиое, коижевни ликпви, пејзаж и сл., јер су уп и најбпљи 
пбрасци за сппнуанп усвајаое пписиваоа кап урајне вещуине у језишкпм кпмуницираоу. Ппщуп је за 
пписиваое ппуребан већи мисапни наппр и дуже време за псувареое дуже замисли - ваља преднпсу 
дауи писменпј фпрми пписиваоа над усменпм. Псуали ппщуи меупдишки присуупи пвпм знашајнпм 
пблику језишкпг изражаваоа исуи су или слишни кап и кпд препришаваоа и пришаоа (пд планираоа, 
прекп реализације планираних акуивнпсуи, дп вреднпваоа ппсуигнуупг и функципналнпг ппвезиваоа са 
српдним садржајима какви су и усмена и писмена вежбаоа за суицаое, усаврщаваое и негпваое 
језишке кулууре ушеника). 

Усмена и писмена вежбаоа, какп им и сам назив каже, замищљена су кап дппуна пснпвних пблика 
језишкпг изражаваоа, ппшев пд најједнпсуавнијих (изгпвпр гласпва и преписиваое реши), прекп 
слпженијих (лексишке, семануишке, синуаксишке вежбе, псуале вежбе за савладаваое узпрнпг гпвпра и 
писаоа), дп најслпженијих (дпмаћи писмени задаци и оихпвп шиуаое и свесуранп вреднпваое на шасу). 
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Свака пд прпграмираних вежби планира се и псуварује у пнпм насуавнпм кпнуексуу у кпме се јавља 
ппуреба за функципналним усвајаоем дауе језишке ппјаве или ууврђиваоа, пбнављаоа или 
сисуемауизпваоа знаоа и примене уих знаоа у кпнкреунпј језишкпј сиууацији. Уп знаши да се, нашелнп, 
све уе или оима слишне вежбе не реализују на ппсебним насуавним шаспвима већ се планирају у склппу 
пснпвних пблика језишкпг изражаваоа (препришаваое, пришаое, пписиваое) или пдгпварајућих 
прпграмских садржаја псуалих предмеуних ппдрушја (шиуаое и уумашеое уексуа, грамауика и правппис, 
пснпве шиуаоа и писаоа). Фправп у псмищљеним сапднпсним ппсуавкама уа вежбаоа вищесурукп ууишу 
на ппдизаое нивпа ушенишке језишке кулууре. 

Прирпднп је да се планским псувареоем прпграмских садржаја из језишке кулууре пуппшне уек у другпм 
пплугпдищуу првпг разреда (ппщуп се савлада елеменуарна уехника шиуаоа и писаоа). Међууим, јаснп 
је да се мнпги пд оих симулуанп псуварују већ у перипду припрема за шиуаое и писаое, кап и у перипду 
ушеоа, усвајаоа пснпвне писменпсуи. Јер, без ппуребне језишке развијенпсуи (слпбпдан разгпвпр, 
препришаваое краћих садржаја, аналиуишкп - синуеуишке гласпвне вежбе и сл.) не мпже се усппсуавиуи 
неппхпдна гпвпрна кпмуникација, прекп ппуребна за усвајаое ппјмпва гласа и слпва. Касније, пна 
ппсуаје пснпва за псувареое насуавних садржаја и из свих псуалих ппдрушја пвпг предмеуа (кап и укупне 
разредне насуаве), али се исупвременп и сама щири и прпдубљује дп нивпа јаснпг, правилнпг, 
садржајнп и суилски примеренпг језишкпг ппщуеоа у усменпј и писменпј фпрми. Уиме језишка кулуура у 
највећпј мери дппринпси јединсуву целпвиупсуи насуаве српскпг језика и шини да се пна реализује у 
функципналнпм ппвезиваоу наизглед разлишиуих прпграмских садржаја али кпји се најбпље псуварују 
управп у уаквпј меупдишкпј спрези. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ СРПСКПГ ЈЕЗИКА Ф УРЕЋЕМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Jезик  

Граматика 

 

 Псппспбљаваое ушеника за разликпваое власуиуих и 
заједнишких именица, кап и упшаваое оихпвпг рпда и 
брпја. 

 Псппспбљаваое ушеника за разликпваое глагпла кпји 
пзнашавају радоу, суаое и збиваое. 

 Фпшаваое глагплских пблика кпјима се пзнашава 
садащопсу, прпщлпсу и будућнпсу, кап и разликпваое лица 
и брпја глагпла. 

 Пдређиваое ппуврднпг и пдришнпг пблика глагпла. 

 Фппзнаваое ушеника са пписним и присвпјним придевима 
и пдређиваое оихпвпг рпда и брпја. 

 Схвауаое ппјма решенице, кап и разликпваое решеница пп 
знашеоу и пблику. 

 Фпшаваое главних делпва решенице и реши кпје пзнашавају 
месуп, време и нашин врщеоа радое. 

 Псппспбљаваое ушеника за упшаваое управнпг гпвпра у 
уексуу. 

 Фпшаваое умаоених и увећаних реши, реши исупг пблика а 
разлишиупг знашеоа, кап и реши разлишиупг пблика а исупг 
или слишнпг знашеоа. 

 

Пп заврщеуку пбраде уеме ушеник ће биуи у суаоу да : 

 разликује власуиуе и заједнишке именице ; 

 упшава рпд и брпј именица ; 

 разликује глагпле кпји пзнашавају радоу, суаое и 

збиваое ; 

 упшава глагплске пблике кпјима се пзнашава садащопсу, 

прпщлпсу и будућнпсу, кап и да разликује лице и брпј 

глагпла ; 

 пдређује ппуврдни и пдришни пблик глагпла ; 

 уме да разликује  пписне и присвпјне придеве и пдређује 

оихпв рпд и брпј ; 

 схвауа ппјам  решенице ; 

 разликује решенице пп знашеоу и пблику ; 

 упшава главне делпве решенице и реши кпје пзнашавају 

месуп, време и нашин врщеоа радое ; 

 упшава управни гпвпр у уексуу ; 

 упшава умаоене и увећане реши, реши исупг пблика а 
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разлишиупг знашеоа, кап и реши разлишиупг пблика а 

исупг или слишнпг знашеоа ; 

Правппис 

 

 Псппспбљаваое за правилну уппуребу великпг слпва у 
писаоу вищешланих гепграфских имена, празника, наслпва 
коига, шаспписа и нпвина, назива улица. 

 Псппспбљаваое за правилнп писаое дауума, кап и писаое 
брпјева слпвима. 

 Псппспбљаваое за правилнп писаое решце не уз глагпле, 
придеве и именице. 

 Схвауаое правилне уппуребе решце ли у писаоу. 

 Фпшаваое правилнпг писаоа и уппуребе сугласника ј у 
решима између сампгласника и – п / п – и. 

 Псппспбљаваое  за правилну уппуребу скраћеница уипа : 
бр., уш., стр., гпд. и скраћеница за меру. 

 

 правилнп уппуребљава великп слпвп у писаоу вищешланих 

гепграфских имена, празника, наслпва коига, шаспписа и 

нпвина, назива улица ; 

 правилнп пище даууме, кап и брпјеве слпвима ; 

 правилнп пище решцу не уз глагпле, придеве и именице ; 

 правилнп уппуребљава решцу ли у писаоу ; 

 правилнп пище и уппуребљава сугласник  ј у решима између 

сампгласника и – п / п – и ; 

 правилнп уппуребљава скраћенице уипа : бр., уш., стр., гпд. 

и скраћенице за меру ; 

 

Пртпепија 

 

 Псппспбљаваое за правилнп изгпвараое гласпва ш, ћ, ч, ђ 
и х. 

 Фпшаваое правилне инупнације у решеници. 

 Псппспбљаваое ушеника за инупнаципнп ппдещаваое 
гласа у изгпвараоу пбавещуајне, упиуне, узвишне и 
заппведне решенице, кап и изгпвараое ппуврднпг и 
пдришнпг пблика решенице. 

 

 правилнп изгпвара гласпве ш, ћ, ч, ђ и х ; 

 зна да правилнп  инупнаципнп ппдеси глас у изгпвпру 

пбавещуајне, упиуне, узвишне и заппведне решенице, кап и 

изгпвпру ппуврднпг и пдришнпг пблика решенице. 
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Коижевнпст 

Лирика 

Епика 

Драма 

 

 Псппспбљаваое ушеника за шиуаое наглас и у себи, кап и 
уумашеое уексуа са саппщуаваоем лишнпг дпживљаја и 
првих ууисака у прпшиуанпм уексуу. 

 Ппдсуицаое ушеника за уумашеое ппсуупака коижевних 
ликпва и изнпщеое лишнпг суава. 

 Пукриваое и слпбпднп пбразлагаое ппрука коижевнп 
умеунишкпг уексуа. 

 Фпшаваое и дпказиваое ппвезанпсуи кпмппзицијских 
делпва уексуа. 

 Псппспбљаваое ушеника да свпје суавпве дпказују 
ппјединпсуима из уексуа. 

 Псппспбљаваое ушеника за преппзнаваое и именпваое 
коижевних ппјмпва у лирици : риуам, наглащени и 
ненаглащени слпгпви, рима, ппређеое. 

 Фппзнаваое ушеника са пбележјима ппрпдишних нарпдних 
лирских песама, щаљивих и рпдпљубивих песама. 

 Фпућиваое ушеника на пукриваое фабуле уексуа. 

 Псппспбљаваое ушеника за упшаваое изгледа коижевнпг 
лика и гпвпрне каракуеризације. 

 Ппдсуицаое ушеника за упшаваое пднпса међу ликпвима. 

 Преппзнаваое и разликпваое нарпдне и ауупрске бајке. 

 Псппспбљаваое ушеника за упшаваое радое у драми, 
развпја драмскпг сукпба. 

 Фсвајаое ппјмпва драмски лик и глумац. 

Пп заврщеуку пбраде уеме ушеник ће биуи у суаоу да : 

 уме да шиуа наглас и у себи, уумаши уексу са саппщуаваоем 

лишнпг дпживљаја и првих ууисака ; 

 уумаши ппсуупке коижевних ликпва и изнпси лишни суав ; 

 пукрива и слпбпднп пбразлаже ппруку коижевнп 

умеунишкпг уексуа ; 

 упшава и дпказује ппвезанпсу кпмппзицијских делпва уексуа 

; 

 свпје суавпве дпказује ппјединпсуима из уексуа ; 

 преппзнаје и именује коижевне ппјмпве у лирици : риуам, 

наглащени и ненаглащени слпг, риму, ппређеое ; 

 разликује пбележја ппрпдишних нарпдних лирских песама, 

щаљивих и рпдпљубивих песама ; 

 пукриваое фабулу уексуа ; 

 упшава изглед коижевнпг лика ; 

 упшава пднпсе међу ликпвима ; 

 преппзнаје и разликује нарпдне и ауупрске бајке ; 

 упшава радоу у драми, кап и развпј драмскпг сукпба ; 

 разликује ппјмпве драмски лик и глумац. 
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 Фвпђеое ушеника у свеу драмске умеунпсуи. 

 

Језишка култура 

Пснпвни пблици 

Фсменпг и писменпг 
изражаваоа 

 Псппспбљаваое ушеника за препришаваое садржине 
уексупва, играних и анимираних филмпва, ппзприщних 
предсуава, радијских и УВ емисија за децу пп заједнишкпм и 
индивидуалнпм плану. 

 Псппспбљаваое ушеника за пришаое п дпживљајима и 
дпгађајима (суварним и измищљеним), према даупј слици, 
задауим решима и даупм ппшеуку. 

 Псппспбљаваое ушеника за пписиваое људи: сппљащоа 
пбележја пспбе (ппруреу), каракуерне цруе и ппнащаое у 
кпнкреуним живпуним пкплнпсуима. 

 Псппспбљаваое ушеника за ппсмаураое и пписиваое 
прирпде. 

 Псппспбљаваое ушеника за сажеуп извещуаваое п себи 
(ауупбипграфија). 

 Псппспбљаваое ушеника за писаое дикуауа са 
дппуоаваоем, избпрни, кпнурплни. 

 Схвауаое грађеоа реши – фпрмираое ппрпдица реши. 

 Ппдсуицаое на изналажеое синпнима и анупнима. 

 Фпшаваое семануишке функције акценуа. 

 Ппдсуицаое ушеника на кприщћеое реши суандарднпг 
српскпг језика уз щуп маое кприщћеое ууђица и 
некоижевних реши. 

 Фсаврщаваое уехнике израде писменпг сасуава. 

 Пп заврщеуку пбраде уеме ушеник ће биуи у суаоу да : 

 препришава садржину уексупва, играних и анимираних 

филмпва, ппзприщних предсуава, радијских и УВ емисија за 

децу пп заједнишкпм и индивидуалнпм плану ; 

 приша п дпживљајима и дпгађајима (суварним и 

измищљеним), према даупј слици, задауим решима и даупм 

ппшеуку ; 

 пписује људе : сппљащоа пбележја пспбе (ппруреу), 

каракуерне цруе и ппнащаое у кпнкреуним живпуним 

пкплнпсуима ; 

 ппсмаура и пписује прирпду ; 

 сажеуп извещуава п себи (ауупбипграфија) ; 

 пище пп  дикуауу са дппуоаваоем, избпрни, кпнурплни ; 

 схвауа грађеое реши – фпрмира ппрпдице реши ; 

 изналази синпниме и анупниме ; 

 упшава семануишке функције акценуа ; 

 кприсуи реши суандарднпг српскпг језика уз щуп маое 

кприщћеое ууђица и некоижевних реши ; 

 пище писмени сасуав уз ппщупваое правпписних правила ; 
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 Псппспбљаваое за прпщириваое решенице унпщеоем 
лишнпг упна. 

 Псппспбљаваое за сажимаое  решенице ради ппјашаоа 
оене инфпрмауивне мпћи. 

 Фпућиваое ушеника на инупнаципнп ппдещаваое гласа у 
изгпвпру ппјединих решеница (пбавещуајне , упиуне, 
узвишне и заппведне) или неких оихпвих делпва 
(решенишни акценау). 

 Псппспбљаваое ушеника за изражајнп казиваое напамеу 
наушених лирских, епских и драмских уексупва. 

 Псппспбљаваое ушеника за сценскп приказиваое драмскпг 
и драмауизпванпг уексуа. 

 Ппдсуицаое на правилнп служеое решникпм и 
енциклппедијама за децу. 

 Ппдсуицаое на загпнеуаое и пдгпнеуаое, сасуављаое и 
рещаваое ребуса и укрщуених реши. 

 Негпваое кулууре слущаоа сагпвпрника. 

 Псппспбљаваое за писаое писма, шесуиуке и разгледнице. 

 прпщирује решеницу унпщеоем лишнпг упна ; 

 уме да сажима  решеницу  ради ппјашаоа оене 

инфпрмауивне мпћи ; 

 инупнаципнп ппдещава глас у изгпвпру ппјединих решеница 

(пбавещуајне , упиуне, узвишне и заппведне) или неких 

оихпвих делпва (решенишни акценау) ; 

 изражајнп казује напамеу наушене лирске, епске и драмске 

уексупве ; 

 ушесувује у реализацији гпвпрних улпга у драмскпј радои ; 

 правилнп се служи решникпм и енциклппедијама за децу ; 

 зна да  загпнеуа и пдгпнеуа, сасуавља и рещава ребусе и 

укрщуене реши ; 

 уме да  слуща сагпвпрника ; 

 правилнп  пище писма, шесуиуке и разгледнице. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

(заједнишки деп прпграма) 

   

Урећа гпдина ушеоа 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве суранпг језика на млађем щкплскпм узрасуу је да псппспби ушеника да на суранпм језику 
кпмуницира на пснпвнпм нивпу у усменпм и писанпм пблику п уемама из оегпвпг неппсреднпг 
пкружеоа. Ф исуп време, насуава сураних језика уреба да:  

- ппдсуакне развијаое свесуи п сппсувенпм напредпваоу ради јашаоа мпуивације за ушеое језика; 

- плакща разумеваое других и разлишиуих кулуура и урадиција;  

- суимулище мащуу, креауивнпсу и радпзналпсу; 

- ппдсуише уппуребу суранпг језика у лишне сврхе и из задпвпљсува. 

Ппщти стандарди 

Крпз насуаву сураних језика ушеник бпгауи себе уппзнајући другпг, суише свесу п знашају сппсувенпг 
језика и кулууре у кпнуакуу са другим језицима и кулуурама. Фшеник развија радпзналпсу, исураживашки 
дух и пувпренпсу према кпмуникацији са гпвпрницима других језика. 

Ппсебни стандарди 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник разуме и реагује на краћи усмени уексу у вези са ппзнауим уемама.  

Разумеваое писанпг текста 

Фшеник шиуа са разумеваоем крауке писане и илусурпване уексупве у вези са ппзнауим уемама. 

Усменп изражаваое 

Фшеник усменп изражава садржаје у вези са ппзнауим уемама сампсуалнп или уз ппмпћ насуавника. 

Писменп изражаваое 

Фшеник у писанпј фпрми изражава краће ппруке према ппзнаупм узпру, ппщуујући правила писанпг кпда. 

Интеракција 

Фшеник псуварује кпмуникацију и са сагпвпрницима размеоује крауке инфпрмације у вези са ппзнауим 
уемама. 

Знаоа п језику 
3
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Преппзнаје пснпвне принципе грамауишке и спциплингвисуишке кпмпеуенције упшавајући знашај лишнпг 
залагаоа у прпцесу ушеоа суранпг језика. 

____________ 
3
 Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпсу ушеника да језишке 

сурукууре правилнп уппуреби у даупј кпмуникауивнпј сиууацији. 

Задаци на нивпу језишких вещтина 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник уреба да:  

- преппзнаје гласпве (ппсебнп пне кпјих нема у мауероем језику) у гпвпрнпм ланцу, акценау, риуам и 
инупнацију 

- разуме крауке дијалпге, прише и песме п ппзнауим уемама, кпје шује уживп, или са аудип-визуелних 
записа 

- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на крауке усмене ппруке у вези са лишним искусувпм и са 
акуивнпсуима на шасу (ппзив на игру, заппвесу, упуусувп иуд.). 

Разумеваое писанпг текста 

Фшеник уреба да: 

- преппзнаје слпва, написане реши и решенице кпје је усменп већ усвпјип и ппщуује правпписне знаке 
приликпм шиуаоа 

- разуме пснпвна знашеоа крауких писаних и илусурпваних уексупва п ппзнауим уемама. 

Усменп изражаваое 

Фшеник уреба да: 

- разгпвеунп изгпвара гласпве, акценуује реши, ппщуује риуам и инупнацију 

- даје пснпвне инфпрмације п себи и свпм пкружеоу, сампсуалнп и уз насуавникпву ппмпћ  

- пписује у некпликп решеница ппзнауу радоу или сиууацију, кприсуећи усвпјене реши и решенишне 
мпделе. 

Интеракција 

Фшеник уреба да: 

- са сагпвпрницима размеоује некпликп пснпвних исказа у вези са кпнкреунпм сиууацијпм  

- размеоује инфпрмације п хрпнплпщкпм и меуепрплпщкпм времену 

- ушесувује у кпмуникацији (у пару, у групи, иуд.) 

- преппзнаје кад нещуп не разуме, ппсуавља пиуаоа и уражи разјащоеоа. 
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Писменп изражаваое 

Фшеник уреба да: 

- ппщуујући правппис преписује, дппуоава и пище реши и краће решенице у вези са ппзнауим писаним 
уексупм или визуелним ппдсуицајем. 

- пище свпје лишне ппдауке (име, презиме и адресу) 

- прави спискпве са разлишиуим наменама (куппвина, прпслава рпђендана, пбавезе у упку дана...) 

- дппуоава шесуиуку. 

Знаоа п језику
4
 

- преппзнаје пснпвне грамауишке елеменуе 

- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације (нпр. фпрме ушуивпсуи) 

- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким акуивнпсуима. 

_____________ 
4
 Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпсу ушеника да језишке 

сурукууре правилнп уппуреби у даупј кпмуникауивнпј сиууацији. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Уеме и ситуације 

Шкпла:  

- щкплски прпсупр, акуивнпсуи, излеуи 

Ја и мпји другпви:  

- дружеое  

- сппру 

Ппрпдица и блискп пкружеое: 

- щира ппрпдица, суседи и пријауељи 

- кућни љубимци и пбавезе према оима 

Празници:  

- Бпжић, Нпва гпдина, Фскрс и други важни празници 

Мпј дпм:  

- пбавезе у кући 
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Исхрана:  

- пбрпци, пмиљена храна, здрава храна 

- навике у исхрани у земљи/ама шији се језик уши 

Пдећа:  

- пдевни предмеуи  

- прикладнп пдеваое 

Пкружеое:  

- месуп и улица где суанујем 

- важне усуанпве у пкружеоу (бипскпп, щкпла, ппзприщуе, ппщуа, музеј, банка, бплница) 

- ппсеуе усуанпвама 

Псталп:  

- гпдищоа дпба, месеци, дани у недељи и делпви дана 

- пснпвни ппдаци п земљи/земљама шији се језик уши 

   

КПМФНИКАУИВНЕ ФФНКЦИЈЕ 

  

Енглески језик 

   

Гпвпрне ситуације Primeri 

Ппздрављаое Hello. Hello everybody. Hi.  
Good morning/afternoon/evening.  
Good morning, Ms/ Mr Smith.  
Good bye./Bye! Good night.  

Фппзнаваое. Предсуављаое себе и других 
(казиваое имена, узрасуа, месуа суанпваоа). 

Who's this?  
It's Daisy. This is Mary.  
What's your name? Peter./ I'm Peter.  
Hi, I'm Peter. My name's Peter.  
How old are you? Nine./ I'm nine.  
I live in...  
This is Adrian. He's from England. He likes playing with the 
computer/his dog. 

Именпваое и пписиваое лица, делпва уела, 
других живих бића, предмеуа, прпсуприја и сл. 
Ф пднпсу на оихпва физишка свпјсува 

This is Bob's sister. She's tall.  
She's got fair hair and a small nose.  
My dog is black. I call him Blacky.  
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(велишина, бпја, пблик). The table is round.  
My room isn't big. 

Уражеое и даваое пбавещуеоа п другпм 
лицу, предмеуу и сл. 

Who's the girl over there? What's her name? 
She's Ann. She's Adrian's sister.  
What colour is John's new T-shirt? Blue./It's blue. 

Пписиваое пплпжаја и месуа где се лице, 
предмеу и сл. налазе. 

Peter is in the kitchen. Is your bedroom upstairs?  
The picture's on the wall.  
The cat's under the bed. 

Уражеое и даваое пбавещуеоа. Where's the sweet shop / supermarket?  
It's on the left / right.  
Where are your roller skates?  
My roller skates are here, Mary's are behind the bookcase. 

Уражеое и даваое пбавещуеоа п пнпме щуп 
се дпгађа у уренууку гпвпра. 

Where's Robert?  
He's playing in the garden.  
She's wearing her new trainers now. 

Уражеое и даваое дпзвпле. Can I go out? *  
Yes./Yes, you can. No./ Not now/ No, you can't.  
Can I take the book, please?  
Can I have an apple, please?  
Yes./ Yes, of course. Here you are.  

Захваљиваое. Thank you./Thank you, Mary. Thanks.  

Извиоеое.  
Прихвауаое извиоеоа. 

Sorry. I'm sorry I'm late.  
It's all right. That's OK. 

Даваое једнпсуавних упуусуава и наредби. Draw a dog. Colour the flower red. Stop talking!  
Go to the board. Turn to page 10./ Page 10.  

Исказиваое мплбе, ушуивпг захуева. Shut the door, please. Will you sit here. You sit over there. 
Will you come here, please. 

Изрицаое забране. You can't play ball here. Don't do that! 

Изражаваое припадаоа и ппседпваоа. Whose computer is this? It's Meg's.  
I've got a big red school bag? This is my book.  
The cat's tail is long. Jill's skirt is orange.  
Have you got a pet? Yes, I have. / No, I haven't. 

Казиваое брпјева. Will you count from 1 to 10.  
What number is your house?  
Number 17./ It's number 17. 

Казиваое брпја уелефпна. What's your phone number?  
2434 609. / My phone number is... 

Изражаваое брпја. Is there a poster in your room? Yes, there is./ No there isn't.  
How many boys are there in your class? Ten. 

Уражеое и даваое пбавещуеоа п времену на What's the time? / What time is it?  
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шаспвнику - казиваое пуних сауи. Seven./ It's seven o' clock.  

Казиваое делпва дана, дана у недељи, 
месеци, гпдищоих дпба. Пписиваое 
временских прилика везаних за гпдищоа 
дпба. 

It's eight in the morning. Today is Monday.  
It's sunny / hot in August. My birthday is in January. It's cold 
in winter. I like spring.  

Изражаваое сппспбнпсуи/несппспбнпсуи. Can you sing the alphabet song?  
Yes./Yes, I can. No./ No, I can't. 
The frog can run but it can't jump.  

Изражаваое дппадаоа/недппадаоа. I like.../ I don't like...  
Do you like playing hide and seek?  
Yes./ Yes, I do. No./ No, I don't. 

Изражаваое лепих жеља (шесуиуаое 
рпђендана, празника и сл.) 

Happy New Year! Merry Christmas!  
Happy birthday. Super! 

Предлагаое да се нещуп заједнп уради.  
Прихвауаое предлпга. 

Let's sing! Let's play! Let's go to the Zoo.  
Yes! Super! Great! 

Нуђеое. Прихвауаое ппнуђенпг. Do you want an orange?  
Yes, please. / No, thank you.  

Пписиваое упбишајених акуивнпсуи. I get up at six. I go to school by bus. I have lunch at two. I 
watch cartoons in the evening. 

Ппсуављаое једнпсуавних пиуаоа и даваое 
крауких пдгпвпра. 

Is it your dog? Yes./ No.  
Who's in the picture? Mag./My friend.  
Who can ski? I can. / Sarah can.  
Where's the ball?  
Under the table./ It's under the table.  
Is this your bicycle? Are these your crayons?  
Yes./ Yes, it is. No./ No, they aren't. 

Привлашеое пажое. Look! Listen! Watch out! 

* Colloquially CAN is used more than MAY. 

Језик кпмуникације на шасу 

Hello/Hi. Good morning/ afternoon. Good night. 

Good bye / Bye, Ms..., See you tomorrow. 

Stand up everyone. Sit down, please. Who's absent / missing today?  

What do you say when you are late? 

Sorry. I'm sorry I'm late.  

Let's start now. Has everybody got a book? Take out your work books. Open your books, please. Look at the 
picture on page... Page... Close your books/notebooks, please. 
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Go to the board. Come out to the board, please. Stand up! Turn around! Touch your nose! Point to the ... 
Count the .../ Count to... / Count from ... to...  

Draw a/an... Colour the (apple)... red.  

Is everything clear? Are you ready? Ready? Have you finished?  

Hands up/down. 

Listen carefully. Say it after me. Say that again, please. Watch my lips/my mouth. 

Will you repeat it, please. 

Close the door/window. Will you open the window, please. 

Come here. Go back to your place. Hurry up! Quick! 

Right. Good. Very good. Fine. That's better/much better now. That's not bad. Well done.  

Let's sing a song! Do you want to sing now? Once again, all together. Let's play a game!  

Don't do that! Be quiet, please! Quiet, please. Silence, please! Stop talking! Stop now! You are very noisy 
today. 

Can I have...? 

Have you got a/an...? 

Get into lines! Get into groups of four. Make groups of four, please. 

In pairs, please. Get into pairs. Work in twos. Work with your neighbour/partner. 

Have you got a partner? Who's your partner? Your turn now. 

Where is...? 

Do you like...? Who likes...?  

Here you are. Thank you. / Thanks. 

Can I go out, please? 

What have you learnt? What can you say? What can you do? 

That's all for today, thank you. We'll finish this next time. Finish this off at home. 

See you on ... Have a nice weekend. 
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Урећа гпдина ушеоа суранпг језика има задауак да ууврди преухпднп суешена знаоа и уведе ушенике у 
вещуине разумеваоа писанпг уексуа и писаоа већ усвпјених садржаја. Кпмуникауивна насуава језик 
смаура средсувпм кпмуникације. Примена пвпг присуупа у насуави сураних језика заснива се на 
насупјаоима да се дпследнп спрпвпде и примеоују следећи суавпви: 

- циљни језик уппуребљава се у ушипници у дпбрп псмищљеним кпнуексуима пд инуереса за ушенике;  

- гпвпр насуавника прилагпђен је узрасуу и знаоима ушеника;  

- ушеници у ппшеуку већинпм слущају и реагују а уек ппупм ппшиоу и да гпвпре;  

- биунп је знашеое језишке ппруке, а не грамауишка прецизнпсу исказа;  

- знаоа ушеника мере се јаснп пдређеним релативним криуеријумима уашнпсуи и зауп узпр није 
извпрни гпвпрник; 

- са циљем да унапреди квалиуеу и кплишину језишкпг мауеријала, насуава се заснива и на спцијалнпј 
инуеракцији (рад у ушипници спрпвпди се пууем групнпг или индивидуалнпг рещаваоа прпблема, 
ппурагпм за инфпрмацијама и маое или вище слпженим задацима са јаснп пдређеним кпнуексупм, 
ппсуупкпм и циљем).  

Кпмуникауивнп-инуеракуивни присууп у насуави сураних језика укљушује и следеће: 

- усвајаое језишкпг садржаја крпз циљанп и псмищљенп ушесувпваое у друщувенпм шину; 

- ппимаое насуавнпг прпграма кап динамишне, заједнишки припремљене и прилагпђене лисуе задауака 
и акуивнпсуи; 

- насуавник је уу да пмпгући присууп и прихвауаое нпвих идеја; 

- ушеници се уреуирају кап пдгпвпрни, креауивни, акуивни ушесници у друщувенпм шину; 

- учбеници ппсуају извпри акуивнпсуи; 

- ушипница ппсуаје прпсупр кпји је мпгуће прилагпђавауи ппуребама насуаве из дана у дан.  

Уехнике (активнпсти) 

- Слущаое и реагпваое на кпманде насуавника или са ураке (углавнпм физишке акуивнпсуи: усуани, 
седи, хпдај, скпши, играј, али и акуивнпсуи у вези са радпм у ушипници: цруај, сеци, бпји, пувпри/заувпри 
свеску, иуд.) 

- Рад у парпвима, малим и великим групама (мини-дијалпзи, игра пп улпгама иуд.) 

- Мануалне акуивнпсуи (сецкаое, бпјеое, прављеое предмеуа пд глинампла или сланпг уесуа; израда 
ппсуера за ушипницу или рпдиуеље и сл.) 

- Вежбе слущаоа (према упуусувима насуавника или са ураке ппвезауи ппјмпве у вежбанки, дпдауи 
делпве слике кпји недпсуају, и сл.) 

- Игре  

- Певаое у групи  

- Класираое и уппређиваое (пп кплишини, пблику, бпји, гпдищоим дпбима, вплим/не вплим, 
кпмпарације...) 

- Ппгађаое предмеуа или лица  
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- Рещаваое "уекућих прпблема" у разреду, уј. дпгпвпри и мини-прпјекуи 

- Игра пп улпгама (симулација) 

- Цруаое пп дикуауу 

- "Превпђеое" исказа у гесу и гесуа у исказ 

- Ппвезиваое звушнпг мауеријала са илусурацијпм 

- Заједнишкп прављеое илусурпваних мауеријала (албум фпупграфија пдељеоа са излеуа или прпслава, 
извещуај/план недељних акуивнпсуи са излеуа или дружеоа и слишнп) 

- Разумеваое писанпг језика: 

а) преппзнаваое везе између слпва и гласпва 

б) ппвезиваое реши и слике 

в) пдгпвараое на једнпсуавна пиуаоа у вези са уексупм 

г) изврщаваое прпшиуаних упуусуава и наредби 

 

- Писменп изражаваое: 

а) ппвезиваое гласпва и слпва 

б) замеоиваое реши цруежпм или сликпм 

в) прпналажеое недпсуајуће реши (уппупуоаваое низа, прпналажеое "уљеза", псмпсмерке, укрщуене 
реши, и слишнп) 

г) ппвезиваое реши и крауких решеница са сликама 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ЕНГЛЕСКПГ ЈЕЗИКА Ф УРЕЋЕМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. Щкпла  
 
2. Ја и мпји другпви 
 
3. Ппрпдица и блискп 
пкружеое 

 
4. Празници 
 
5. Мпј дпм 
 
6. Исхрана 

 
7. Пдећа  
 
8. Пкружеое 
 

9. Псуалп 

Циљ насуаве суранпг језика на млађем щкплскпм узрасуу је да псппспби 

ушеника да на суранпм језику кпмуницира на пснпвнпм нивпу у усменпм 

и писанпм пблику п уемама из оегпвпг неппсреднпг пкружеоа. Ф исуп 

време, насуава сураних језика уреба да: 

 ппдсуакне развијаое свесуи п сппсувенпм напредпваоу ради јашаоа 

мпуивације за ушеое језика; 

 плакща разумеваое других и разлишиуих  кулуура и урадиција; 

 суимулище мащуу, креауивнпсу и радпзналпсу; 

 ппдсуише уппуребу суранпг језика у лишне сврхе и из задпвпљсува. 

Разумеваое гпвпра 
Фшеник уреба да: 

 преппзнаје гласпве (ппсебнп пне кпјих нема у мауероем језику) у 
гпвпрнпм ланцу, акценау, риуам и  инупнацију; 

 разуме крауке дијалпге, прише и песме п ппзнауим уемама, кпје шује 
уживп или са аудип-визуелних записа; 

 разуме и реагује на пдгпварајући нашин на крауке усмене ппруке у 
вези са лишним искусувпм и са акуивнпсуима на шасу (ппзив на 
игру,заппвесу, упуусувп, иуд.). 

Разумеваое писанпг текста 
Фшеник уреба да: 

 преппзнаје слпва, написане реши и решенице кпје је усменп већ 
усвпјип и ппщуује правпписне знаке приликпм шиуаоа; 

 разуме пснпвна знашеоа крауких писаних и илусурпваних уексупва п 
ппзнауим уемама. 

Усменп изражаваое 
Фшеник уреба да: 

 разгпвеунп изгпвара гласпве, акценуује реши, ппщуује риуам и 
инупнацију; 

 даје пснпвне инфпрмације п себи и свпм пкружеоу, сампсуалнп и уз 
насуавникпву ппмпћ; 

 пписује у некпликп решеница ппзнауу радоу или сиууацију, кприсуећи 
усвпјене реши и решенишне мпделе. 

Интеракција 
Фшеник уреба да: 

 са сагпвпрникпм размеоује некпликп пснпвних исказа у вези са 
кпнкреунпм сиууацијпм; 

 размеоује инфпрмације п хрпнплпщкпм и меуепрплпщкпм времену; 

 ушесувује у кпмуникацији (у пару, у групи,иуд.); 

 преппзнаје кад нещуп не разуме, ппсуавља пиуаоа и уражи 
разјащоеоа. 
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Писменп изражаваое 
Фшеник уреба да: 

 ппщуујућп правппис преписује, дппуоава и пище реши и краће 
решенице у вези са ппзнауим писаним уексупм или визуелним 
ппдсуицајем; 

 пище свпје лишне ппдауке (име, презиме и адресу); 

 прави спискпве са разлишиуим наменама (куппвина, прпслава 
рпђендана, пбавезе у упку дана...); 

 дппуоава шесуиуку. 
Знаоа п језику 
Фшеник уреба да: 

 преппзнаје пснпвне грамауишке елеменуе; 

 кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне 
сиууације (нпр. фпрме ушуивпсуи); 

 разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким 
акуивнпсуима. 
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МАУЕМАУИКА 

Циљ и задаци 
Садржаји 
прпграма 

Фпнд 
Време 
реал. 

наст. метпде 
пблици 
рада и 
наставе 

активнпсти уш. наст. средства 
праћеое и 
пцеоиваое 

Циљ насуаве мауемауике у пснпвнпј щкпли јесуе: да 
ушеници усвпје елеменуарна мауемауишка знаоа кпја су 
ппуребна за схвауаое ппјава и зависнпсуи у живпуу и 
друщуву; да псппспби ушенике за примену усвпјених 
мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврснихзадауака из 
живпуне праксе, за успещнп насуављаое мауемауишкпг 
пбраз-ваоа иза самппбразпваое; кап ии да дппринпсе 
развијаоу менуалних сппспбнпсуи, фпрмираоеу наушнпг 
ппгледа на свеу ии свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника. 
Задаци насуаве мауемауике јесу: 
-да ушеници суишу знаоа неппхпдна за разумеваое 
квануиуауивних и прпсупрних пднпса и закпниупсуи у 
разним ппјавама у прирпди, друщуву и свакпдневнпм 
живпуу; 

-да ушеници суишу пснпвну мауемауишу кулууру ппуребну за 
пукриваое улге и примене мауемауике у разлишиуим 
ппдрушјима шпвекпве делаунпсуи (мауемауишкп 
мпделпваое), за успещнп насуављаое пбразпваоа и 
укљушиваое у рад; 

-да развијају уш. сппспбнпсу ппсмаураоа, ппажаоа и 
лпгишкпг, криуишкпг, суварала-кпг и апсуракунпг мищљеоа; 

-да развијају кулуурне, радне,еуишке, есуеуске навике 
ушеника, кап и мауемауишку радпзналпсу у ппсмаураоу и 
изушаваоу прирпдних ппјава 

-да ушеници суишу навику и пбушавају се у кприщћеоу 
разнпврсних извпра знаоа. 

- да уш. пмпгући разумеваое пдгпварајућих садржаја 
прирпдних наука и дппринпсе раднпм и пплиуехнишкпм 
васпиуаоу и пбразпваоу; 

 

I Блпк 
брпјева дп 
1000  

 

 

 

 

 

 

 

II 
Гепмеуријски 
пбјекуи и 
оихпви 
међуспбни 
пднпси 

 

 

 

180  

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

 

 

 пракуишнп 
смисапнп ушеое 

 амбијенуалнп 

 дивергенунп 
ушеое 

 инуеракуивнп 
(кпперауивнп) 
ушеое 

 смисленп 
рецепуерскп 
ушеое 

 ушеое пууем 
пукрића и 
рещаваое 
прпблема 

 амбијенуалнп 
ушеое 

 игра 

 меупда писмених 
и графишких 
радпва  

фрпнуал. 

-индив. 

-групни 

-у пару 

 

 

 

-акуивна 
насуава 

-прпграм. 

-пплупрпг. 

-
индивидуал. 

-диференц 

ппсмаурао 

упшаваое 

именпвао 

преппзнаваое 

кпмуницираое 

репрпдукција 

мемприсаое 

ппвезивао 

разликпваое 

груписаое 

писаое 

шиуаое 

цруаое 

израда мпдела 

брпјаое (унапред, 
уназад, са 
прескпцима) 

сређиваое пп 

 

- апликације 

- слике 

- предмеуи из 
пкружеоа 

- мпдели 

- прибпр за 
цруаое 

- мауеријал за 
цруаое  

- дидакуишке 
игре 

- играшке 

- припремљени 
задаци и 
мауеријали за 
ушеое 

- насуавни 
лисуићи 

- уxбеници 

- збирке 

 

-БРПЈШАНП 

Кпнуинуиранп 

- Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 

 

 

-Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
-испиуиваое 
-уесупви 
-прпдукуи 
ушенишких 
акуивнпсуи 
-белещке  
-разгпвпри 
-задпвпљсува  
ушеника 
- креауивнпсу 
и ангажпваое 
у 
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-да изграђују ппзиуивне пспбине ушеникпве лишнпсуи, кап 
щуп су; исуинпљубивпсу, уппрнпсу, сисуемауишнпсу, 
уреднпсу, уашнпсу, пдгпвпрнпсу, смисап за сампсуални рад; 

-да инуерпреуацијпм мауемауишких садржаја и 
уппзнаваоем пснпвних мауемауишких меупда дппринесе 
фпрмираоу правилнпг ппгледа на свеу и свесуранпм 
развиуку лишнпсуи ушеника; 

-да ушеници суишу сппспбнпсу изражаваоа мауемауишким 
језикпм, јаснпћу и прецинпсу изражаваоа у писменпм и 
усменпм пблику; 

-да уш. усвпје пснпвне шинипце п скуппвима, релацијама и 
преликаваоима; 

-да уш. савладају пснпвне пперације с прирпдним, целим, 
раципналним и реал бр., кап и пснпвне закпне уих 
пперација 

-да ушеници уппзнају највище равне и прпсупрне 
гепмеуријске фигуре и оихпве узајамне пднпсе; 

-да псппспби уш. за прецизнпсу у мереоу, цруаоу и гепмеур. 
кпнсурукцијама 

Пперауивни задаци: Фшеници уреба да: 

- савладају шиуаое, писаоеи уппређиваое прирпдних 
брпјева дп 1000; уппзнају римске цифре(I,V,X,L,C,М) и 
принцип шиуаоа и писаоа брпјева ппмпћу оих; успещнп 
пбављају све шеуири пперације дп 1000; уппзнају зависнпсу 
резулуауа пд кмпмппненауа ппрације; знају да израшунају 
вреднпсу брпјева израза са највище ури пперације; умеју да 
прпшиуају и напищу ппмпћу слпва свпјсува рашунских 
пперација; знају да пдреде вреднпсу израза са слпвима и 
дауе вреднпсуи слпва; знају да рещавају једнпсуавније 
једнашине у скупу брпјева дп 1000; уппзнају и правилнп 
записују разлпмке шији је брпјилац 1, а именилац маои или 
једнак 10; успещнп рещавају уелсууалне задауке; фпрмирају 
предсуаве п правпј и пплуправпј; упшавају и умеју да цруају 

 

 

 

 

 

 

III Мереое  и 
мере 

 

 демпнсурау. 

 илусурауивна 

 акуивнп, 
исураживашкп 
ушеое 

 искусувенп 
ушеое 

 вербална 

 суваралашкп 
ушеое 

 ушеое пп 
мпделу 

 рад са 
коигпм 

 кприщћеое 
медија 

  

редпследу 
(нумерисаое) 

сабираое 

пдузимао 

рашунаое напамеу 

пукриваое релација 

рещаваое прпблема 

примена знаоа 

анализа 

синуеза 

сампсуалнсасуављаое 
и рещаваое 

мнпжеое 

дељеое 

. рад са уабелама и 
неппупунум 
једнакпсуима 

-цруаое скицс 

-демпнсурац. рещеоа 

-уппщуаваое 

-спецификпваое 

- аудипвизуелна 
средсува  

- пбјекуи у 
прирпди 

акуивнпсуима 
- праћеое 
щкплскпг  и 
дпмаћег рада 
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прав, пщуар и ууп угап; знају да цруају паралелне и 
нпрмалне праве, квадрау, правпугапник, урпугап и 
кружницу (ппмпћу леоира, урпугапника и щесуара); суишу 
предсуаве ппдударнпсуи фигура ( прекп мпдела и цруаоа); 
знају да пдреде пбим правпугапника, квадрауа и урпугла; 

- уппзнају мереое масе уела и запремине уешнпсуи, кап 
нпве јединице за време (гпдина,век). 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе математике у пснпвнпј щкпли јесуе: да ушеници усвпје елеменуарна мауемауишка знаоа 
кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и зависнпсуи у живпуу и друщуву; да псппспби ушенике за примену 
усвпјених мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака из живпуне праксе, за успещнп 
насуављаое мауемауишкпг пбразпваоа и за самппбразпваое; кап и да дппринпсе развијаоу менуалних 
сппспбнпсуи, фпрмираоу наушнпг ппгледа на свеу и свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника. 

Задаци наставе математике јесу: 

 да ушеници суишу знаоа неппхпдна за разумеваое квануиуауивних и прпсупрних пднпса и 
закпниупсуи у разним ппјавама у прирпди, друщуву и свакпдневнпм живпуу; 

 да ушеници суишу пснпвну мауемауишку кулууру ппуребну за пукриваое улпге и примене 
мауемауике у разлишиуим ппдрушјима шпвекпве делаунпсуи (мауемауишкп мпделпваое), за 
успещнп насуављаое пбразпваоа и укљушиваое у рад; 

 да развија ушеникпву сппспбнпсу ппсмаураоа, ппажаоа и лпгишкпг, криуишкпг, суваралашкпг и 
апсуракунпг мищљеоа; 

 да развија кулуурне, радне, еуишке и есуеуске навике ушеника, кап и мауемауишку радпзналпсу у 
ппсмаураоу и изушаваоу прирпдних ппјава; 

 да ушеници суишу навику и пбушавају се у кприщћеоу разнпврсних извпра знаоа; 

 да ушеницима пмпгући разумеваое пдгпварајућих садржаја прирпдних наука и дппринесе 
раднпм и пплиуехнишкпм васпиуаоу и пбразпваоу; 

 да изграђује ппзиуивне пспбине ушеникпве лишнпсуи, кап щуп су: исуинпљубивпсу, уппрнпсу, 
сисуемауишнпсу, уреднпсу, уашнпсу, пдгпвпрнпсу, смисап за сампсуални рад; 

 да инуерпреуацијпм мауемауишких садржаја и уппзнаваоем пснпвних мауемауишких меупда 
дппринесе фпрмираоу правилнпг ппгледа на свеу и свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника; 

 да ушеници суишу сппспбнпсу изражаваоа мауемауишким језикпм, јаснпћу и прецизнпсу 
изражаваоа у писменпм и усменпм пблику; 

 да ушеници усвпје пснпвне шиоенице п скуппвима, релацијама и пресликаваоима; 

 да ушеници савладају пснпвне пперације с прирпдним, целим, раципналним и реалним 
брпјевима, кап и пснпвне закпне уих пперација; 

 да ушеници уппзнају најважније равне и прпсупрне гепмеуријске фигуре и оихпве узајамне 
пднпсе; 

 да псппспби ушенике за прецизнпсу у мереоу, цруаоу и гепмеуријским кпнсурукцијама. 

Урећи разред  

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

 савладају шиуаое, писаое и уппређиваое прирпдних брпјева дп 1000; 

 уппзнају римске цифре (И, В, X, Л, Ц, Д, М) и принцип шиуаоа и писаоа брпјева ппмпћу оих; 

 успещнп пбављају све шеуири рашунске пперације дп 1000; 

 уппзнауа свпјсува пперација кприсуе за раципналније (лакще) рашунаое; 

 уппзнају зависнпсу резулуауа пд кпмппненауа пперације; 

 знају да израшунају вреднпсу брпјевнпг израза са највище ури пперације; 

 умеју да прпшиуају и запищу ппмпћу слпва свпјсува рашунских пперација; 

 знају да пдреде вреднпсу израза са слпвима из дауе вреднпсуи слпва; 

 знају да рещавају једнпсуавније једнашине у скупу брпјева дп 1000;  

 уппзнају и правилнп записују разлпмке шији је брпјилац 1, а именилац маои или једнак 10; 

 успещнп рещавају уексууалне задауке; 

 фпрмирају предсуаве п правпј и пплуправпј; 

 упшавају и умеју да цруају прав, пщуар и ууп угап; 
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 знају да цруају паралелне и нпрмалне праве, квадрау, правпугапник, урпугап и кружницу 
(ппмпћу леоира, урпугапника и щесуара); 

 суишу предсуаве п ппдударнпсуи фигура (прекп мпдела и цруаоа); 

 знају да пдреде пбим правпугапника, квадрауа и урпугла; 

 уппзнају мереое масе уела и запремине уешнпсуи, кап и нпве јединице за време (гпдина, век). 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Блпк брпјева дп 1000 

Декаднп записиваое и шиуаое брпјева дп 1000. Фппређиваое брпјева према оихпвим декадним 
записима. Писаое брпјева римским цифрама. 

Сабираое и пдузимаое брпјева у блпку дп 1000. Дељеое са псуаукпм у блпку брпјева дп 100 
(укљушујући и усмене вежбе). Мнпжеое и дељеое урпцифренпг брпја једнпцифреним. 

Изрази. Кприщћеое заграда и оихпвп изпсуављаое. Свпјсува рашунских пперација и оихпва примена на 
урансфпрмисаое израза и за рашунске плакщице.  

Фппуреба знакпва за скуп и припаднпсу скупу: { },  

Једнашине пблика пппуу: x ± 13 = 25, 125 - x = 25, 5 · x = 225. Неједнашине пблика пппуу:  

x > 15, x < 245. Скуп рещеоа неједнашине. 

Уексууални задаци  

Разлпмци пблика  
1 

(а ≤10). 
2 

Гепметријски пбјекти и оихпви међуспбни пднпси 

Кружница (кружна линија) и круг. Цруаое ппмпћу щесуара. Фгап. Врсуе углпва - пщуар, прав, ууп. 
Паралелне и нпрмалне праве и оихпвп цруаое ппмпћу пбишнпг и урпугапнпг леоира.  

Правпугапник и квадрау. Урпугап. Цруаое пвих фигура ппмпћу леоира и щесуара.  

Ппређеое и графишкп надпвезиваое дужи. Пбим правпугапника, квадрауа и урпугла. 

Мереое и мере 

Милимеуар и килпмеуар. Килпграм. Лиуар. Гпдина и век. Пднпси између маоих и већих јединица кпји 
псуају у пквиру блпка брпјева дп 1000. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  

Збпг лакщег планираоа насуаве даје се прјенуаципни предлпг шаспва пп уемама пп мпделу (укупнп 
шаспва за уему; шаспва за пбраду, шаспва за ппнављаое и увежбаваое) 

Блпк брпјева дп 1000 (138; 54 + 84) 

Гепмеуријске фигуре и оихпви међуспбни пднпси (32; 12 + 20) 
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Мереое и мере (10;4 + 6) 

Главна пдлика прпграма мауемауике за млађе разреде јесуе щуп су акценупвани ппажајни ппјмпви, кпји 
се суварају крпз дпбрп планирану акуивнпсу. 

Скуппви. Издвајаоем група пбјекауа, кпји се ппсмаурају кап сампсуалне целине, плански се 
сисуемауизује дидакуишки мауеријал. Да би именпваое пваквих разнпврсних целина и оихпвих пбјекауа 
билп једнппбразније и да би се уиме ппдсуицала апсуракција, предвиђа се акуивна уппуреба реши скуп и 
елеменау, без ппкущаја да се идеја скупа ушини експлициунпм. При издвајаоу скуппва впди се рашуна п 
упме да је на неки деуеуу дпсуупан нашин јасан кљуш пп кпјем је изврщенп издвајаое и уиме у оегпвпј 
свесуи ппупунп пдређена реализација припаднпсуи. 

Уакпђе, уреба у разнпврсним примерима и задацима кприсуиуи симбпле за скуп и припаднпсу елеменуа 
скупу. 

Графишкп предсуављаое разних суварних сиууација ппмпћу Венпвих дијаграма (и на друге прикладне 
нашине) има изванредну сазнајну улпгу: исуицаое биунпг и занемариваое небиунпг, развијаое 
""дидакуишке писменпсуи" и псппспбљаваое деуеуа за сврсисхпднп мищљеое. Исупвременп, уиме се 
псуварују разне кпресппнденције, щуп акуивнп зашиое и ппдсуише развпј идеје п функцији. Зауп се шесуп 
предвиђа кприщћеое дијаграмских слика и рад са оима - спајаое, преслагаое елеменауа и сл. 

Дијаграмске слике уреба кприсуиуи и у предсуављаоу линија. На ппдесан визуелан нашин или крпз 
пригпдан језик уреба исуицауи свпјсува релације, захуевајући при упме да их ушеници и сами упшавају, 
исправнп предсуављају и у упм смислу са оима акуивнп раде. При упме је излищнп преранп 
инсисуираое на уерминима кпји изражавају свпјсува релација, кап и на пдређиваоу ппјмпва пууем 
дефиниција. 

Брпјеви. Прпграм мауемауике у разреднпј насуави предвиђа да ушеници ппсуупнп уппзнају брпјеве 
прирпднпг низа и брпј нулу какп би на крају IV разреда у ппупунпсуи савладали сисуем прирпдних 
брпјева и оегпва свпјсува. 

Пперације с брпјевима, у духу пвпг прпграма, уреба схвауиуи пп следећем плану: издвајауи ппгпдне 
прирпдне и дидакуишки припремљене сиууације кпје дају знашеое пперацијама и брпјевима уз 
исуицаое непрпменљивпсуи резулуауа. 

Дељеое једнпцифреним брпјем, са и без псуаука, запкружује минимум садржаја пбавезних за усменп 
рашунаое и уакп шине усмени фпнд за алгприуме рашунаоа са брпјевима у декадскпм запису. 

Прпграм предвиђа првп уппзнаваое свпјсуава пперација, а зауим, на упј пснпви, пбјащоаваое нашина 
рашунаоа. Уиме се ппвећава ефикаснпсу насуаве и ушеницима знаунп плакщава усвајаое уаблица 
сабираоа и мнпжеоа, кап и фпрмираое других рашунских умеоа. Исуп уакп, благпвременп изушаваое 
свпјсуава пперација и веза између оих ппдиже уепријски нивп целпг рада из мауемауике и ппупуније 
пукрива смисап пперације. Фсвајаое свакпг свпјсува пперације прплази крпз некпликп еуапа: припремна 
вежбаоа, пдгпварајуће пперације на пдабраним примерима, фпрмулисаое свпјсува, примена свпјсува у 
пдређиваоу вреднпсуи израза и нашину рашунаоа.  

Ппред писменпг рашунаоа, у III разреду уреба и даље ппклаоауи пажоу усменпм рашунаоу, јер пнп 
шесуп брже и једнпсуавније дпвпди дп резулуауа и има преднпсу у пракуишнпм живпуу кад се рашуна с 
малим брпјевима. Уакп, на пример, умесуп да ушеници писменп израшунавају 8 x 39, мнпгп је брже и 
једнпсуавније да усменп израшунавају 8 x 40. За пвакав рад неппхпднп је да ушеници дпбрп схвауе 
свпјсува рашунских пперација. Пвп ће биуи псуваренп уек када ушеницима ппсуане ппупунп јасна 
зависнпсу између кпмппненауа рашунских пперација. 

При изушаваоу пперација, уреба предвидеуи дпвпљан брпј вежбаоа шијим ће пбављаоем ушеници 
изграђивауи сигурнпсу и спреунпсу усменпг и писменпг рашунаоа. Међууим, сама уа уехника није 
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дпвпљна. Уек разумеваоем щуа кпја рашунска пперација предсуавља у кпнкреуним задацима, пднпснп 
свеснп пдлушиваое, а не нагађаое, када кпју пперацију уреба примениуи, преувара уу уехнику у суварнп, 
а не фпрмалнп знаое. 

Брпјевне изразе уреба пбрађивауи уппредп са увежбаваоем рашунских пперација. Уреба инсисуирауи на 
упме да ушеници уексууалнп записане задауке приказују брпјевним изразима и да решима исказују 
брпјевне изразе, пднпснп да их шиуају. Пваквим нашинпм пбрађиваоа брпјевних израза, ушеници се 
сигурнп сналазе у редпследу рашунских пперација и лакп схвауају знашај заграда у задацима. 

Ппшеци фпрмираоа математишкпг језика. Мауемауишки језик шине пснпвни симбпли, изрази и 
фпрмуле. Уп је језик уашан, јасан и исупвременп прецизан. 

Кпд ушеника се ппсуупнп изграђује предсуава п прпменљивпј, при шему слпвп насуупа у свпјсуву симбпла 
прпменљиве. Фшеници најпре пдређују вреднпсуи најпрпсуијих израза (пблика: а+3, б-4, а+б, а-б) за 
разлишиуе брпјевне вреднпсуи слпва кпја у оима фигурищу. Касније ппсуепенп уппзнају слпженије 
изразе. 

Паралелнп са слушајевима једнакпсуи двају израза, ушеници уппзнају и слушајеве неједнакпсуи, кпји 
дпзвпљавају не самп увпђеое мнпгих разнпврснпсуи у сисуем вежбаоа, негп и уппзнаваое нпвих 
слушајева када ппсупји самп неки пдређени брпј вреднпсуи слпва кпје задпвпљавају ппсуављени услпв 
(нпр. пдређујући вреднпсу слпва за кпју је исуиниу запис а + 4 < 8, ушеници се уверавају да у оима 
ппзнаупм скупу брпјева дауим услпвима удпвпљавају самп вреднпсуи 0, 1, 2, 3). Кприснп је размаурауи и 
уакве слушајеве када ниједна пд мпгућих брпјевних вреднпсуи дауе пбласуи брпјева не испуоава задауе 
услпве (на пример, у вежбаоима уипа: Пдредиуи вреднпсуи слпва за кпје су исуиниуи записи: а+5<5 и 
сл.). 

Прпграм предвиђа да се једнашине и неједнашине, кап специјалне фпрмуле, рещавају паралелнп са 
врщеоем пдгпварајућих рашунских пперација. Рещаваое једнашина заснива се на ппзнаваоу рашунских 
пперација и оихпве међуспбне ппвезанпсуи. При рещаваоу једнашина с неппзнауим елеменупм 
мнпжеоа и дељеоа, уреба узимауи самп примере с целпбрпјним рещеоима. Кпд рещаваоа 
неједнашина у разреднпј насуави, уреба кприсуиуи нашин "ппгађаоа" на ппгпднп пдабраним примерима. 
Исуп уакп, уз дауу неједнашину, уреба ппсмаурауи и пдгпварајућу једнашину кпја се дпбија кад се у 
неједнашини знак неједнакпсуи замени знакпм једнакпсуи. Акп пдредимп рещеое једнашине, пнда је 
лакп пдредиуи скуп рещеоа дауе неједнашине. 

Једнашине и неједнашине пружају велике мпгућнпсуи за јпщ ппупуније сагледаваое свпјсуава рашунских 
пперација и функципналне зависнпсуи резулуауа пперације пд оених кпмппненауа. 

Када пдређени брпј задпвпљава (не задпвпљава) дауу једнашину или неједнашину, пнда уп ушеници 
уреба да исказују и записују решима "уашнп" ("неуашнп") или на неки други, краћи нашин. 

Идеја функције. Идеја функције прпжима све прпграмске садржаје, ппшевщи пд фпрмираоа ппјма брпја 
и пперације. Највећи знашај на пвпм плану придаје се пукриваоу идеје пресликаваоа (нпр. свакпј дужи, 
при пдређенпј јединици мереоа, пдгпвара један пдређени брпј иуд.). Изграђиваоу ппјма пресликаваоа 
ппмаже увпђеое уаблица и дијаграма. На пример, у виду уаблице прегледнп се мпже записауи рещеое 
задаука: "Ф двема кууијама налази се укупнп 8 плпвака. Кпликп плпвака мпже биуи у једнпј, а кпликп у 
другпј кууији?" При упме ушеници упшавају све пднпсе (у првпј кууији брпј плпвака ппвећава се за 1, у 
другпј се смаоује за 1, а укупан брпј плпвака у пбе кууије се не меоа). 

Уаблишни нашин изражаваоа пресликаваоа кприсуи се за ууврђиваое прпмене резулуауа пперација, у 
зависнпсуи пд прпмене једне пд кпмппненауа, кап и за усуанпвљаваое прпппрципналнпсуи прпмена 
ппјединих елеменауа пперације. 

Ф прпцесу сисуемаускпг рада с уаблицама, ушеници пвладавају самим нашинпм кприщћеоа уаблица за 
ууврђиваое пдгпварајућих зависнпсуи између ппдауака (велишина) щуп је, самп пп себи, ппсебнп важнп. 
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Пукриваоу идеје функције дппринпсе и разнпврсна вежбаоа с брпјевним низпвима. На пример, мпже 
се дауи задауак: "Прпдужиуи низ 10, 15, 20... Кпји ће брпј биуи у низу на псмпм (пеунаесупм) месуу? Да 
ли је у даупм низу брпј 45 (или 44)? На кпјем ће месуу у даупм низу биуи брпј 55 (или 70)?" 

Уекстуални задаци. Уексууални задаци кприсуе се кап садржаји разних вежбаоа, при шему ушеници у 
разним живпуним сиууацијама упшавају пдгпварајуће мауемауишке релације, и пбраунп - мауемауишке 
апсуракције примеоују у пдгпварајућим живпуним пднпсима: пни предсуављају средсувп ппвезиваоа 
насуаве мауемауике са живпупм. Ф прпцесу рещаваоа задауака ушеници изграђују пракуишна умеоа и 
навике кпје су им неппхпдне у живпуу и уппзнају нащу друщувену суварнпсу. Сам прпцес рещаваоа 
уексууалних задауака на најбпљи нашин дппринпси мауемауишкпм и ппщуем развиуку ушеника. Уреба 
насупјауи да се у прпцесу рещаваоа ппупунп искприсуе све мпгућнпсуи кпје ппсупје у задацима. 

При размаураоу сваке нпве пперације, првп се увпде прпсуи задаци кпји су усмерени на пукриваое 
смисла уе пперације (задаци за пдређиваое збира, разлике, прпизвпда, кплишника), а зауим се увпде 
задаци при шијем се рещаваоу пукрива нпви смисап пперација (задаци ппвезани с ппјмпвима разлике и 
кплишника); на крају се размаурају прпсуи задаци кпји се пднпсе на пукриваое узајамних веза између 
дирекуних и пбрауних пперација (задаци за пдређиваое неппзнауе кпмппненуе). Слпжене задауке уреба 
рещавауи ппсуупнп, према оихпвпј кпмпликпванпсуи: првп задауке са две, а зауим и са ури пперације. 

Фппуреба израза предвиђа се и при рещаваоу слпжених задауака. При рещаваоу задауака с преухпдним 
сасуављаоем израза, пажоа се усредсређује на анализу услпва задауака и сасуављаое плана оегпвпг 
рещеоа. Ф сурукуури израза приказује цеп упк рещеоа задауака: пперације кпје уреба пбавиуи, брпјеви 
над кпјима се пбављају пперације и редпслед кпјим се изврщавају уе пперације. 

Сасуављаое израза предсуавља дпбру припрему за сасуављаое најпрпсуијих једнашина према услпву 
задаука. Ф свакпј кпнкреунпј сиууацији задауке уреба рещавауи најраципналнијим нашинпм, уз уппуребу 
дијаграма, схема и других средсуава приказиваоа. Неппхпднп је, уакпђе, да ушеник преухпднп 
прпцеоује резулуау и да прпверава уашнпсу сампг резулуауа. Прпвери уреба ппсвећивауи велику пажоу; 
указауи ушеницима на оену неппхпднпсу, на разне нашине прпвераваоа и навикавауи их да сампсуалнп 
врще прпверу резулуауа. Ниједан задауак не уреба смаурауи заврщним дпк није изврщена прпвера. При 
рашунаоу, кпје се мпра пбављауи уашнп, уреба развијауи брзину, с уим да пна никада не иде на щуеуу 
уашнпсуи. 

Гепметријски садржаји. Пснпвна инуенција прпграма у пбласуи гепмеурије сасупји се у упме щуп се 
инсисуира и на гепмеурији пблика, кап и на гепмеурији мереоа (мереое дужи, ппврщи, уела). 
Изушаваое гепмеуријскпг градива ппвезује се с другим садржајима ппшеуне насуаве мауемауике. 
Кприсуе се гепмеуријске фигуре у прпцесу фпрмираоа ппјма брпја и пперација с брпјевима; и пбраунп, 
кприсуе се брпјеви за изушаваое свпјсува гепмеуријских фигура. На пример: ппјам разлпмка даје се 
ппмпћу дељеоа дужи и круга на једнаке делпве; дисурибууивнп свпјсувп мнпжеоа илусурује се 
израшунаваоем пбима правпугапника (или ппврщине правпугапника ппдељенпг на два маоа 
правпугапника); кпмууауивнп свпјсувп мнпжеоа приказује се на правпугапнику кпји је расуављен на 
једнаке квадрауе, задаци п креуаоу илусурују се на дужима иуд. 

Ппшеуна насуава гепмеурије мпра биуи експерименуална, уј. најпрпсуије гепмеуријске фигуре и нека 
оихпва свпјсува уппзнају се пракуишним радпм, прекп разнпврсних мпдела фигура у упку ппсмаураоа, 
цруаоа, резаоа, пресавијаоа, мереоа, прпцеоиваоа, уппређиваоа, ппклапаоа иуд. При упме ушеници 
упшавају најбиунија и најппщуија свпјсува пдређених фигура кпја не зависе пд времена, мауеријала, бпје, 
уежине и др. Уакп ушеници суишу елеменуарне гепмеуријске предсуаве, апсурахујући небиуна кпнкреуна 
свпјсува мауеријалних сувари. 

Иакп пснпву насуаве гепмеурије у млађим разредима шине прганизпванп ппсмаураое и експеримену, 
ипак је неппхпднп да се ушеници навикавају, у складу са узрасупм, не самп да ппсмаурају и 
експерименуищу већ да и све вище расуђиваоем пукривају гепмеуријске шиоенице. 
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Сисуемауски рад на развијаоу елеменуарних прпсупрних предсуава кпд ушеника у разреднпј насуави 
уреба да сувпри дпбру пснпву за щире и дубље изушаваое гепмеуријских фигура и оихпвих свпјсуава у 
суаријим разредима пснпвне щкпле. 

Мереое и мере. За уппзнаваое меуарскпг сисуема мера уреба кприсуиуи пшигледна средсува и давауи 
ушеницима да мере предмеуе из пкплине (у ушипници, щкплскпм двприщуу, кпд куће иуд.). Исуп уакп, 
неппхпднп је и да се ушеници вежбају да прпцеоују "пдпка" (нпр. раздаљину између два предмеуа и 
сл.), па да пп заврщенпм уаквпм мереоу, ууврђују израшунаваоем кплику су грещку ушинили. Приликпм 
пбраде мера за ппврщину уреба кприсуиуи мпделе у велишини квадраунпг меура, квадраунпг 
децимеура, квадраунпг ценуимеура кап и цруеже пвих мпдела. Мере за ппврщину уреба пбрађивауи 
уппредп са пдгпварајућим градивпм из гепмеурије. 

Преувараое јединица у маое и веће јединице уреба ппказивауи и увежбавауи на примерима, али у 
задацима не уреба преуеривауи с великим брпјем разних јединица. Благпвременим увпђеоем 
меуарскпг сисуема мера, пупада ппуреба да се вищеимени брпјеви издвајају у ппсебан пдељак, пднпснп 
рашунске пперације са вищеименим брпјевима уреба извпдиуи уппредп с рашунаоем с прирпдним 
брпјевима на уај нашин щуп ће се вищеимени брпјеви преуварауи у једнпимене брпјеве најнижих 
јединица. 

Пснпвни захуеви у ппгледу мауемауишких знаоа и умеоа ушеника 

Знати: 

 низ брпјева дп 1000; 

 уаблишне слушајеве пперација (напамеу); уаблицу сабираоа једнпцифрених брпјева и 
пдгпварајуће слушајеве пдузимаоа, уаблицу мнпжеоа једнпцифрених брпјева и пдгпварајуће 
слушајеве дељеоа; 

 јединице за дужину, масу и запремину уешнпсуи; 

 свпјсува рашунских пперација. 

Фмети: 

 шиуауи, записивауи и уппређивауи брпјеве прве хиљаде; 

 врщиуи шеуири пснпвне рашунске пперације у пквиру прве хиљаде; 

 кприсуиуи при пбављаоу рашунских пперација уппзнауа свпјсува пперација, кап и специјалне 
слушајеве пперација (са нулпм и јединицпм); 

 израшунауи вреднпсу брпјевнпг израза са највище ури пперације; 

 кприсуиуи знаке за скуп и припаднпсу елеменуа скупу; 

 рещавауи једнашине (наведене у прпграму) на пснпву зависнпсуи између резулуауа и 
кпмппненауа пперација; 

 рещавауи неједнашине (наведене у прпграму) меупдпм прпбаоа; 

 рещавауи једнпсуавније задауке са највище ури пперације; 

 записивауи разлпмке (наведене у прпграму); 

 цруауи углпве (прав, пщуар и ууп); паралелне и нпрмалне праве, правпугапник и квадрау, 
урпугап и круг (ппмпћу пдгпварајућег гепмеуријскпг прибпра); 

 израшунауи пбим правпугапника, квадрауа и урпугла; 

 кприсуиуи учбеник. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ МАУЕМАУИКЕ Ф УРЕЋЕМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Блпк брпјева дп 1000    

 

Да ушеници савладају шиуаое, писаое и уппређиваое прирпдних 

брпјева дп 1000; уппзнају римске цифре( I ,V, X, L,C,D,M ) ; да успещнп 

пбављају све шеуири рашунске пперације дп 1000; да успещнп рещавају 

уексууалне задауке. 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да:                 

 шиуају, пищу и уппређују прирпдне брпјеве дп 1000  

 шиуају и пищу римске цифре и брпјеве ппмпћу оих  

 пбављају све шеуири рашунске радое дп 1000 (сабираое, пдузимаое, 

мнпжеое, дељеое)  

 рещавају уексууалне задауке са две и вище пперација    

 рещавају једнашине и неједнашине.         

 

Гепмеуријске фигуре и оихпви 

међуспбни пднпси  

 

Да ушеници фпрмирају предсуаву п правпј и пплуправпј; упшавају и умеју 

да цруају прав, пщуар и ууп угап; знају да пдреде пбим правпугапника, 

квадрауа и урпугла.          

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да:       

 знају щуа је права и пплуправа и пднпс у равни кпје пне захвауају   

 упшавају и цруају прав, пщуар и ууп угап, круг и кружницу    

 израшунавају пбим правпугапника, квадрауа и урпугла.   

Мереое и мере  

 

Да ушеници усвпје пснпвна мауемауишка знаоа п мерама и мереоу    

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да:     

 знају да пдреде масу уела и запремину уешнпсуи  

 знају и примеоују нпве јединице за време (гпдину,век).    
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ПРИРПДА И ДРФШУВП 

Циљ и задаци Садржаји прпграма Фпн
д 

Врем
е 
реал. 

наст. метпде пблици 
рада и 
наставе 

активнпсти 
ушеника 

наст. 
средства 

праћеое и 
пцеоиваое 

 Пснпвна сврха изушаваоа инуегрисанпг насуавнпг предмеуа Прирпда 
и друщтвп је да усвајаоем знаоа, умеоа и вещуина деца развијају, 
свпје сазнајне, физишке, спцијалне и креауивне сппспбнпсуи, а 
исупвременп сппзнају и граде суавпве и вреднпсуи средине у кпјпј 
пдрасуају кап и щире друщувене заједнице. Пукриваоем свеуа кпд 
деце се развијају сазнајне сппспбнпсуи, фпрмирају се пснпвни 
ппјмпви и ппсуепенп се граде пснпве за сисуем ппјмпва из пбласуи 
прирпде, друщтва и културе. Исупвременп суишу се знаоа, умеоа и 
вещуине кпје им пмпгућавају даље ушеое. Акуивним уппзнаваоем 
прирпдних и друщувених ппјава и прпцеса ппдсуише се прирпдна 
радпзналпсу деце. Најбпљи резулуауи ппсуижу се укпликп деца 
сампсуалнп исуражују и искусувенп дплазе дп сазнаоа-сппзнају свеу 
пкп себе. Сисуемауизпваоем, дппуоаваоем и ресурукууираоем 
искусувених знаоа ушеника и оихпвим дпвпђеоем у везу са наушним 
сазнаоима, дешја знаоа се надпграђују, прпверавају и примеоују. 
Крпз инуеракуивне спцијалне акуивнпсуи пни уппзнају себе 
исппљавају свпју индивидуалнпсу, уважавајући разлишиупсуи права 
других, уше се какп уреба живеуи заједнп. Фсвајаоем елеменуарних 
фпрми функципналне писменпсуи пмпгућују се суицаое и размена 
инфпрмација, кпмуницираое у разлишиуим живпуним сиууацијама и 
суварају се мпгућнпсуи за даље ушеое. Примена наушнпг ппдсуише 
даљи развпј деуеуа, дппринпси сувараоу пдгпвпрнпг пднпса ушеника 
према себи и свеуу кпји га пкружује и пмпгућује му успещну 
инуеграцију и савремене упкпве живпуа. 

Ппщуи циљ инуегрисанпг насуавнпг предмеуа Прирпда и друщтвп 
јесуе да деца уппзнају себе, свпје пкружеое и развију сппспбнпсуи за 
пдгпвпран живпу у оему. 

Псуали циљеви и задаци пвпг насуавнпг предмеуа су; 

-развијаое пснпвних ппјмпва п неппсреднпм прирпднпм и 
друщувенпм пкружеоу и ппвезиваое уих ппјмпва; 

 

I Прирпда-шпвек -
друщувп  

 Мпј завишај 

 Нежива прирпда 

 Веза живе и неживе 
прирпде 

  

II Креуаое у прпсупру и 
времену 

 

III Наще наслеђе 

 Некад и сад 

 

 

IV Мауеријали и оихпва 
уппуреба 

 

V  Људска делаунпсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX - IV   

 

 

 

-
Паруиципауивн
е 

-Инуеракуивне 

-Кппперауивне 

-Амбијенуалнп 
ушеое 

-Фшеое пууем 
пукрића  

-Игра 

-
Демпнсурауивн
п - 
илусурауивна 

-
експерименуал
на 

-исураживашка 

-рещаваое 
прпблем 
сиууација  

-дивергенунп 

фрпнуал. 

-индив. 

-групни 

-у пару 

 

 

 

-акуивна 
насуава 

-прпграм. 

-пплупрпг. 

-
индивидуа
л. 

-
диференц 

Ппсмаураое 
 пписиваое 
прпцеоивао
е 
груписаое 
преппзнавао
е 
разумеваое 
ушесувпваое 
и 
пракуикпвао
е 
сарађиваое 
креираое 
играое 
цруаое 
манипулисао
е 

Исураживаое 
експеримену 

класификпва
ое 

праћеое  

бележеое 

исураживаое 

сакупљаое 

- Слике 
- 
Сликпвниц
е 
- 
апликације 
- 
фланелпгра
ф 
- касеуе и 
уxбеници 
- прибпр  
за цруаое, 
бпјеое, 
резаое 
- аудип 
визуелна 
средсува  
мпдели 
- лисуићи 
са 
задацима 
- играшке 
- 
друщувене 
игре 
- пбјекуи у 
припди 
- предмеуи 
у 

-БРПЈШАНП 

Кпнуинуиран
п 

- Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищо
е, гпдищое 

 

 

- 
Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
- уесупви 
- прпдукуи 
ушенишких 
акуивнпсуи 
- белещке  
- разгпвпри 
- задпвпљс- 
   ува  
ушеника 
- 
креауивнпсу 
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-развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних свпјсуава пбјекауа, 
ппјава и прпцеса у пкружеоу и упшаваоу оихпве ппвезанпсуи 

-развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг мищљеоа; 

-развијаое радпзналпсуи, инуереспваоа и сппспбнпсуи за акуивнп 
уппзнаваое пкружеоа; 

-псппспбљаваое за сампсуалнп ушеое и прпналажеое инфпрмација; 

-суицаое елеменуарне наушне писменпсуи и сувараое пснпве за 
даље ушеое; 

-усвајаое цивизацијских уекпвина и уппзнаваое мпгућнпсуи оихпвпг 
раципналнпг кприщћеоа и дпграђиваоа 

-развијаое екплпщке свесуи. 

Циљеви и задаци: 

-развијаое пснпвних наушних ппјмпва из прирпдних и друщувених 
наука; 

- развијаое пснпвних ппјмпва п щирем прирпднпм и друщувенпм 
пкружеоу-завишају; 

-развијаое радпзналпсуи, инуереспваоа и сппспбнпсуи за акуивнп 
уппзнаваое пкружеоа; 

-развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних свпјсуава пбјекауа, 
ппјава и прпцеса у пкружеоу и упшаваое оихпве ппвезанпсуи; 

-развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг мищљеоа; 

-суицаое елеменуарне наушне писменпсуи, оена функципнална 
применљивпсу и развпј прпцеса ушеоа; 

-псппспбљаваое за сналажеое у прпсупру и времену; 

-разумеваое и уважаваое слишнпсуи и разлика међу ппјединцима и 
групама; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(суваралашкп) 
ушеое 

 

(прављеое  
збирки 
албума..) 

сувараое 

сналажеое 
на каруи 

акуивнп 
ппсмаураое, 
слущаое и 
ушещће у 
кпмуникацији 

пкружеоу 
-
експериме
ну- 
мауеријал 

каруе  

коиге 

аулас 

глпбус 

УВ емисије 

и ангажпва- 
ое у акуив- 
нпсуима 
- праћеое 
щкплскпг и 
дпмаћег 
рада 
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-кприщћеое разлишиуих спцијалних вещуина, знаоа и умеоа у 
непсреднпм пкружеоу; 

-развијаое пдгпвпрнпг пднпса према себи, пкружеоу и кулуурнпм 
наслеђу. 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ насуавнпг предмеуа прирпда и друщтвп јесуе уппзнаваое себе, свпг прирпднпг и друщувенпг 
пкружеоа и развијаое сппспбнпсуи за пдгпвпран живпу у оему.  

Задаци пвпг насуавнпг предмеуа су:  

- развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних свпјсуава пбјекауа, ппјава и прпцеса у пкружеоу и 
упшаваое оихпве ппвезанпсуи;  

- развијаое пснпвних ппјмпва п прирпднпм и друщувенпм пкружеоу и ппвезиваое уих ппјмпва;  

- развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг мищљеоа;  

- развијаое радпзналпсуи, инуереспваоа и сппспбнпсуи за акуивнп уппзнаваое пкружеоа;  

- псппспбљаваое за сампсуалнп ушеое и прпналажеое инфпрмација;  

- инуегрисаое искусувених и наушних сазнаоа у сисуем ппјмпва из пбласуи прирпде и друщува;  

- суицаое елеменуарне наушне писменпсуи и сувараое пснпва за даље ушеое;  

- усвајаое цивилизацијских уекпвина и уппзнаваое мпгућнпсуи оихпвпг шуваоа, раципналнпг 
кприщћеоа и дпграђиваоа;  

- развијаое екплпщке свесуи и разумеваое пснпвних елеменауа пдрживпг развпја.  

Урећи разред 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое) 

Задаци  

- развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних свпјсуава пбјекауа, ппјава и прпцеса у пкружеоу и 
упшаваое оихпве ппвезанпсуи;  

- развијаое пснпвних наушних ппјмпва из прирпдних и друщувених наука;  

- развијаое пснпвних ппјмпва п щирем прирпднпм и друщувенпм пкружеоу - завишају;  

- развијаое радпзналпсуи, инуереспваоа и сппспбнпсуи за акуивнп уппзнаваое пкружеоа;  

- развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг мищљеоа;  

- суицаое елеменуарне наушне писменпсуи, оена функципнална применљивпсу и развпј прпцеса ушеоа;  

- псппспбљаваое за сналажеое у прпсупру и времену;  

- разумеваое и уважаваое слишнпсуи и разлика међу ппјединцима и групама;  

- кприщћеое разлишиуих спцијалних вещуина, знаоа и умеоа у неппсреднпм пкружеоу;  

- развијаое пдгпвпрнпг пднпса према себи, пкружеоу и кулуурнпм наслеђу.  
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ПРИРПДА ШПВЕК  ДРФЩУВП 

Мпј завишај* 

Пблици рељефа у пкружеоу: низије, кпулине и планине (ппднпжје, суране, пбрпнци, врх планине).  

Пблици ппјављиваоа впде у пкружеоу (река и оене приупке, бара, језерп...).  

Живпуне заједнице (сасуав земљищуа, влажнпсу, ууицај свеулпсуи и упплпуе, биљни и живпуиоски свеу) 
и међуспбни ууицаји у живпунпј заједници.  

Кппнене живпуне заједнице (щуме и травнате пбласти).  

Кулуивисане живпуне заједнице: пбрадивп земљищуе (впћоаци, ппвруоаци, оиве...) и паркпви.  

Каракуерисуишни биљни и живпуиоски свеу кппнених живпуних заједница. Ланац исхране.  

Знашај и защуиуа рељефа (земљищуа и кппнених живпуних заједница).  

Впдене живпуне заједнице (баре, језера, реке...).  

Каракуерисуишни биљни и живпуиоски свеу впдених живпуних заједница. Ланац исхране.  

Знашај и защуиуа впда и впдених живпуних заједница.  

Нежива прирпда  

Разлике и слишнпсуи впде и других уешнпсуи (прпвиднпсу, гусуина, впда и друге уешнпсуи кап 
расувараши).  

Ппнащаое уела (мауеријала) у впди и разлишиуим уешнпсуима (плива - упне, расувара се - не расувара се; 
зависнпсу брзине расувараоа пд усиуоенпсуи мауеријала, уемпераууре и мещаоа).  

Прпмене при загреваоу и хлађеоу уешнпсуи (прпмена уемпераууре, испараваое - брже, спприје, 
замрзаваое...).  

Пснпвне каракуерисуике уешнпсуи (прпменљивпсу пблика, прпсупр кпји заузима - запремина, слпбпдна 
ппврщина, услпви упка ...).  

Ваздух приуиска и ппкреће. Прпменљивпсу пблика и запремине.  

Прпмене кпје насуају при загреваоу и хлађеоу ваздуха (прпмена уемпераууре, запремине, сурујаое 
ваздуха...).  

Шврсуп, уешнп, гаспвиуп - разлике и слишнпсуи (пблик, запремина, ппнащаое при механишким и 
упплпуним ууицајима).  

Прпмене мауеријала и пбјекауа: ппврауне (испараваое, кпндензпваое, еласуишнпсу) и неппврауне 
(сагпреваое, рђаое).  

Веза живе и неживе прирпде  
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Свпјсува земљищуа и оихпв знашај за живи свеу.  

Свпјсува впде и ваздуха кпја су знашајна за живи свеу и људску делаунпсу (ууицај впде и ваздуха на 
земљищуе, биљни и живпуиоски свеу, снага впде и веура ...).  

Кружеое впде у прирпди.  

Временске прилике и оихпв знашај за живпу у пкружеоу.  

Разлишиуи звуци у прирпди кап ппследица креуаоа.  

Ппвезанпсу живпуних заједница и улпга шпвека у оихпвпј пдрживпсуи.  

КРЕУАОЕ Ф ПРПСУПРФ И ВРЕМЕНФ  

Разлишиуи пблици креуаоа и оихпве пснпвне каракуерисуике (креуаое пп правпј линији, кружнп 
креуаое, креуаое уела на ппрузи, клауна, уаласаое... ; упшаваое узрпка насуанка неких креуаоа и 
перипдишнпг ппнављаоа).  

Креуаое прпизвпди звук (урепереое зауегнууе жице, гумице, зауегнууе кпже...).  

Када и какп уела падају, клизају се и кпурљају наниже.  

Пријенуација према Сунцу и пдређиваое главних сурана свеуа.  

Пријенуација ппмпћу плана насеља.  

Пријенуација на гепграфскпј каруи Републике Србије (упшаваое пблика рељефа, впда, насеља, 
сапбраћајнице, границе ... завишај на каруи Србије).  

Временске пдреднице (дауум, гпдина, деценија, век - ближа и даља прпщлпсу).  

НАЩЕ НАСЛЕЂЕ  

Какп пукривамп прпщлпсу (сведпци ближе и даље прпщлпсуи).  

Урагпви прпщлпсуи: мауеријални, писани, усмени и пбишајни.  

Шувамп и негујемп псуауке прпщлпсуи.  

Некад и сад  

Пдређиваое ближе и даље прпщлпсуи (живпу у ппрпдици, щкпли, насељу, завишају).  

Мпј завишај и оегпва прпщлпсу - кулуурна и исупријска (нашин живпуа, прпизвпдоа и размена дпбара, 
занимаоа, пдеваое, исхрана, урадиципналне свеукпвине, игре, забаве...).  

Ликпви из нащих нарпдних песама, приппведака и бајки - ппвезанпсу дпгађаја из прпщлпсуи са месупм и 
временпм дпгађаоа.  

Знамениуи људи нащег краја (прпсвеуиуељи, песници, писци, сликари, наушници...).  

МАУЕРИЈАЛИ И ОИХПВА ФППУРЕБА  
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Специфишне прпмене мауеријала ппд упплпуним и механишким ууицајима (меуал, пласуелин, впда, 
пласуика разлишиуе уврдпће, дрвп, впсак, алкпхпл, крзнп...).  

Елекуришна прпвпдљивпсу впде, впдених расувпра и ваздуха (прпвера ппмпћу сурујнпг кпла са 
бауеријпм и малпм сијалицпм).  

Ваздух - упплпуни изплаупр.  

Магнеуна свпјсува мауеријала (прирпдни магнеуи, мпгућнпсу намагнеуисаваоа уела и пспбине кпје уада 
исппљавају).  

Свпјсува мауеријала пдређују оихпву уппуребу.  

Знашај и неппхпднпсу рециклираоа мауеријала и раципналне ппурпщое прпизвпда пд суакла, пласуике, 
меуала.  

ЉФДСКА ДЕЛАУНПСУ  

Суанпвнищувп нащег краја (слишнпсуи, разлике, суживпу).  

Дешија права, правила група (ппзнаваое, уважаваое и живљеое у складу са оима).  

Прпизвпдне и непрпизвпдне делаунпсуи људи и оихпва међузависнпсу.  

Селп и град, слишнпсуи и разлике (загађенпсу...), оихпва ппвезанпсу, зависнпсу и међууслпвљенпсу.  

Сапбраћајнице у пкружеоу (ппнащаое на сапбраћајницама: прелазак прекп улице, пууа, креуаое дуж 
пууа, исуршаваое на кплпвпз, кприщћеое јавнпг превпза, впжоа бициклпм, игра ппред сапбраћајница; 
именпваое и преппзнаваое на гепграфскпј каруи).  

Међуспбни ууицаји шпвека и пкружеоа (нашин на кпји шпвек меоа пкружеое), ууицај на здравље и 
живпу крпз правила ппнащаоа кпја дппринпсе пдрживпм развпју.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Насуавни предмеу прирпда и друщтвп предсуавља прпграмски кпнуинуиуеу насуавнпг предмеуа свет 
пкп нас из прва два разреда пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа. Пн насуавља развпјну кпнцепцију 
узлазних спиралних кругпва у грађеоу ппјмпва, усвајаоу знаоа, вещуина, суавпва и вреднпсуи из 
инуеграуивних пбласуи прирпде и друщува. Ппсуупнп се развија принцип завишајнпсуи кпји се прпуеже 
крпз цеп први циклус:  

I разред Мпја пкплина (неппсреднп пкружеое)  

II разред Мпје местп (насеље са пкплинпм)  

III разред Мпј завишај (прирпднп и друщувенп пкружеое, крај)  

IV разред Мпја дпмпвина (држава Србија, деп свеуа).  

Сурукуура прпграма указује на кпнуинуиуеу у ппјашанпм развијаоу знаоа из прирпдних наука щуп се 
пгледа у избпру садржаја прпграма. Уакпђе, ппсупји нпв присууп при изушаваоу прпщлпсуи, кпји је 
пслпбпђен садржаја из щире исуприје јер их ушеници уеже усвајају на пвпм узрасуу.  
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Кап и у преухпдна два разреда ппуребнп је пбезбедиуи инуегрисанпсу градива кпје се пбрађује, какп 
међу разлишиуим садржајима прпграма, уакп и са другим предмеуима и реалним живпупм. 
Сисуемауизпваоем, дппуоаваоем и ресурукууираоем искусувених сазнаоа ушеника и оихпвим 
дпвпђеоем у везу са наушним сазнаоима, знаоа се надпграђују, прпверавају и примеоују. Запажаое 
пснпвних свпјсуава пбјекауа, ппјава и прпцеса у пкружеоу и упшаваое оихпве ппвезанпсуи уреба да 
буду у пснпви свих акуивнпсуи у реализацији пвпг прпграма, щуп на пвпм узрасуу предсуавља пдлишан 
ппдсуицај за развпј сазнајних сппспбнпсуи и кпгниуивних прпцеса ушеника.  

Знаоа кпја се суишу у пквиру пвпг предмеуа уреба да буду у функцији пдгпвпрнпг пднпса према себи, 
другима и прирпди, пднпснп уреба да буду пснпв за фпрмираое правилних навика, суавпва и 
вреднпсуи. За ушенике је важнп да месуп и улпгу шпвека у пкружеоу не ппсмаурају пп 
анурпппценуришнпм мпделу већ да развијају екпценуришни ппглед на свеу, јер је шпвек деп прирпде и у 
складу са опм уреба да се ппнаща.  

Прпграм садржи пеу уемауских целина: Прирпда ↔ шпвек ↔ друщтвп, Кретаое у прпстпру и 
времену, Наще наслеѐе, Материјали и оихпва упптреба, Људска делатнпст. Свака пд уемауских 
целина сурукууирана је уакп да указује на аспеку са кпг уреба размаурауи наведене садржаје.  

I уема: Прирпда ↔ шпвек ↔ друщтвп пдређује прирпдни прпсупр са оегпвим пснпвним 
каракуерисуикама и узајамним везама у пквиру кпга ће се размаурауи наведени садржаји. Живпуне 
заједнице, дпминануни садржаји пве уеме пбрађују се у пснпвним пбележјима пвпг ппјма дпк се 
каракуерисуишне живпуне заједнице у пкружеоу (завишају) изушавају уемељније крпз разне фпрме 
акуивнпг и амбијенуалнпг ушеоа.  

* Мпј завишај, пднпснп пкружеое, предсуавља гепграфски прпсупр краја, пднпснп крајине, у шијим 
границама се креће свих пеу прпграмских уема.  

* Крај - два или вище суседних предела кпји се међуспбнп разликују, али заједнп предсуављају 
пдређену уериупријалну целину (Машва са Ппцеринпм, Ппдриое, Пплимље, Гружа, Пещуер...).  

* Крајина - два или вище крајева слишних гепграфских каракуерисуика кпји заједнп сашиоавају пдређену 
уериупријалну целину (Срем, Банау, Башка, Щумадија, Негпуинска крајина...).  

Ф пквиру неживе прирпде насуавља се са развпјем ппјмпва са кпјима су се ушеници сусрели у прва два 
разреда. Сисуемауизују се знаоа п пбјекуима, впди и ваздуху и врщи се урансфер при грађеоу и 
разумеваоу ппјмпва шврсуп, уешнп, гаспвиуп. Уп ппдразумева и размаураое фенпмена ппврауних и 
неппврауних прпцеса.  

Шпвек кап живп и друщувенп биће дау је кап пкпсница пд кпје зависе пднпси кпји владају у живпуним 
заједницама. Пн је пдлушујући факупр у пдржаоу прирпдне равнпуеже или узрпк ппремећене екплпщке 
равнпуеже унууар живпуне заједнице. Шесуп је регулаупр у пднпсима разлишиуих живпуних заједница, 
щуп се не сме губиуи из вида при пбради садржаја прве уеме, али и свих псуалих уема у пквиру прпграма 
предмеуа прирпда и друщтвп.  

II Кретаое у прпстпру и времену - Ф пквиру пве уеме дауи су садржаји кпји уумаше пснпвне 
каракуерисуике неких реалних пблика креуаоа (правплинијскп, кружнп..., кап и креуаое кпје насуаје кап 
ппследица силе Земљине уеже - падаое, клизаое и кпурљаое наниже). Садржаје кпји се пднпсе на 
креуаое ппуребнп је размаурауи фенпменплпщки пднпснп, ппред сппзнаваоа пснпвних каракуерисуика 
креуаоа, биунп је упшиуи узрпке и ппследице наведених пблика креуаоа. Најппгпдније акуивнпсуи за 
реализацију пвих садржаја јесу: исураживаое, експерименуисаое, пгледи, праћеое, прпцеоиваое, 
ппсмаураое, пписиваое и бележеое на разне нашине. Уема пбухвауа и садржаје за симбплишкп 
предсуављаое прпсупра и времена, кап и сналажеое (пријенуација) ппмпћу наведених симбпла. Пве 
садржаје неппхпднп је пбрадиуи ради суицаоа функципналних знаоа и умеоа ппуребних за прпцесе 
даљег ушеоа и ради сналажеоа у свакпдневнпм живпуу.  
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III Наще наслеѐе - Пва уема у свпм увпднпм делу указује на урагпве прпщлпсуи (мауеријалне, писане, 
усмене и пбишајне) кпји нас впде у ближу и даљу прпщлпсу и пмпгућују нам да уппзнамп свпје кулуурнп 
наслеђе, пднпснп мауеријалну и духпвну урадицију. Ппдуема Некад и сад пдређује време и прпсупр на 
пууу кпји следимп, исуражујући прпщлпсу у оеним разним ппјавним фпрмама и пбележјима живпуа: 
некад и некад давнп, у ппређеоу са пвим, сад и пвде. Насуава кпја пбрађује садржаје и уеме Наще 
наслеѐе има два вида: уепријски и пракуишни, ппдједнакп засуупљен. Уепријски вид насуаве даје 
уумашеое пдређених урагпва прпщлпсуи, ппсуавља их у јаснп дефинисан кпнуексу, и уамп где је уп 
мпгуће приказује оен хрпнплпщки развпј пд некад давнп (седам, псам векпва), некад (један дп два 
века), не уакп давнп (некпликп деценија или гпдина уназад), па све дп садащоег времена. Рашунаое 
давне, далеке и ближе прпщлпсуи на временскпј ленуи уреба ппвезауи са насуавпм мауемауике у урећем 
разреду. Пракуишни вид насуаве ппдразумева акуиван дпдир са пбјекуима кпји шине мауеријалну 
кпмппненуу урадицијске кулууре: пбилазак еунплпщких и еунпграфских ппсуавки.  

IV Материјали и оихпва упптреба - Пва уема пбухвауа садржаје шије изушаваое указује на специфишна 
свпјсува мауеријала кпји се првп мпрају фенпменплпщки пбрадиуи, а уек ппупм ппвезауи са оихпвпм 
функципналнпм применљивпщћу у свакпдневнпм живпуу. Једна пд преппрушених акуивнпсуи у пвпј 
уемаускпј пбласуи, у кпјпј ушеници мпгу лишнп да се ангажују и дају дппринпс защуиуи живпуне средине 
и исупвременп се ппнащају у складу са кпнцепупм пдрживпг развпја, мпже биуи сакупљаое и 
раздвајаое птпада за рециклажу (папир, пластика, лименке...). 

V Људска делатнпст је заврщна уема кпја прпизилази из свих преухпдних. Пна наглащава шпвека кап 
инуелекууалнп, креауивнп и друщувенп биће кпје је сппспбнп да меоа свпје пкружеое, прилагпђава га 
сппсувеним ппуребама и ппуребама група кпјима припада. Пвде се мпрају нагласиуи правила кпје шпвек 
дпнпси и кпјих се мпра придржавауи да би защуиуип себе, друге и свпје пкружеое (здравсувенп-
хигијенска и сапбраћајна правила, дешја и људска права кпја уважавају разлишиупсуи и пмпгућују 
суживпу, правила кпја пбезбеђују екплпщку равнпуежу у пкружеоу и пдрживи развпј за будуће 
генерације). Ф реализацији садржаја пве уеме мпрају се имауи у виду циљ и задаци предмеуа кпји 
пмпгућују фпрмираое суавпва и вреднпсуи из сфере здравља, екплпгије, пдрживпг развпја, демпкрауије 
и уехнплпгије.  

Пвај насуавни предмеу предсуавља пснпву за изушаваое садржаја у пквиру насуавних предмеуа 
биплпгија, гепграфија, исуприја, физика и хемија. Акп се има у виду да ће се ушеници сусресуи са уим 
предмеуима уек за некпликп гпдина важнп је ппсуепенп градиуи мрежу ппјмпва и пбезбедиуи 
ппзиуиван урансфер знаоа. Предмеу не би уребалп ппуерећивауи преуеранпм факупграфијпм, већ се 
фпкусирауи на суицаое пснпвних знаоа кпја уреба да буду дпбрп инуегрисана какп не би псуала 
изплпвана и самим уим маое разумљива и јпщ маое применљива.  

Фз наведене уемауске целине није предлпжен брпј шаспва већ је псуављенп насуавнику да крпз 
пперауивне планпве пдреди динамику имајући у виду ппсуављене циљеве и задауке предмеуа и 
кпнкреуне услпве у кпјима се пдвија насуавни прпцес.  

Приликпм реализације насуавних уема ппжељнп је псувариуи инуегрисан уемауски и 
мулуидисциплинарни присууп. Прирпда и друщтвп кап насуавни предмеу има мпгућнпсуи за кпрелацију 
са пбавезним предмеуима кап и са знауним брпјем избпрних предмеуа (шувари прирпде, рука у тесту, 
нарпдна традиција, граѐанскп васпитаое...) јер су им садржаји међуспбнп кпмпауибилни.  

За изушаваое прирпдних ппјава врлп је знашајнп прпблемскп сурукуурираое садржаја кап ппдсуицај 
радпзналпсуи и инуелекууалне акуивнпсуи ушеника. Ф урећем разреду преднпсу и даље имају 
исураживашке акуивнпсуи заснпване на шулнпм сазнаоу, суешене пракуикпваоем крпз експерименуе у 
псмищљенпј пбразпвнпј акуивнпсуи, кап и у свакпдневнпм живпуу. Ппжељне су акуивнпсуи кпје 
пмпгућују инуеракцију са физишкпм и спцијалнпм срединпм, јер дппринпсе сппзнаваоу свеуа пкп нас, 
уакп щуп се пукривају пднпси и уппзнају свпјсува и каракуерисуике предмеуа, бића, ппјава и прпцеса уз 
развијаое спцијалних вещуина.  

Изабране акуивнпсуи уреба да ангажују какп ппједина шула, уакп и вище шула исупвременп. 
Синхрпнизација шулних ууисака даје целпвиуу слику пбјекауа, прпцеса, ппјава и оихпву инуеграцију у 
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кпмплексну слику свеуа, а уважава разлишиупсуи у склпнпсуима деце при уппзнаваоу свеуа и прпцесу 
ушеоа. Дпбра инуеграција шулних ууисака услпв је за правилнп искусувенп сазнаое и пувпрен пуу за 
урансфпрмацију предсуава и ппажајнп-пракуишнпг мищљеоа у ппјмпвнп.  

Кад гпд је уп мпгуће, у прпцесу ушеоа уреба пмпгућиуи ушеницима избпр разлишиуих акуивнпсуи и 
садржаја, схпднп оихпвим субјекуивним склпнпсуима, ради ппсуизаоа жељених циљева. Акуивнпсуи 
уреба псмислиуи уакп да (уз ппрез) деуе испрпбава свпје мпгућнпсуи. Неппхпднп је пружиуи му прилику 
да крпз акуивнпсуи ппкаже свпју псппспбљенпсу у пракуишнпј примени усвпјених знаоа.  

Знашајне акуивнпсуи ушеника у пквиру предмеуа прирпда и друщтвп јесу:  

- Ппсматраое са усмеренпм и кпнценурисанпм пажопм ради јаснпг запажаоа и упшаваоа свеуа у 
пкружеоу (упшаваое видних каракуерисуика);  

- Пписиваое - вербалнп или ликпвнп изражаваое сппљащоих и унууращоих запажаоа;  

- Прпцеоиваое - сампсуалнп пдмераваое;  

- Груписаое - упшаваое слишнпсуи и разлишиупсуи ради класификпваоа;  

- Праћеое - кпнуинуиранп ппсмаураое ради запажаоа прпмена;  

- Бележеое - записиваое графишкп, симбплишкп, елекурпнскп бележеое ппажаоа;  

- Практикпваое - у насуави, свакпдневнпм живпуу и сппнуанпј игри и раду;  

- Експериментисаое - намернп мпдификпване акуивнпсуи, пгледи кпје извпди сам ушеник;  

- Истраживаое - испиуиваое свпјсуава и пспбина, веза и узрпшнп-ппследишних пднпса;  

- Сакупљаое - прављеое кплекција, збирки, албума из прирпднпг и друщувенпг пкружеоа;  

- Ствараое - креауивна прпдукција;  

- Активнпсти у пквиру мини-прпјекта - псмищљаваое, реализација и презенуација;  

- Играое - дидакуишке, едукауивне и сппнуане игре.  

 

Ппсуављени циљеви и задаци предмеуа реализују се крпз насуавни прпцес у щкпли, пбпгаћен псуалим 
пблицима акуивнпсуи у пквиру щкплскпг прпграма. За ппуребе пвпг предмеуа ппсебнп су ппгпдни: 
прганизпване ппсеуе, щеуое, излеуи, насуава у прирпди, псмищљене екскурзије, псмищљени шаспви у 
прирпди, зимпваоа и леупваоа ушеника и сви псуали пблици амбијенуалнпг ушеоа, кап и ушещће у 
пдгпварајућим акцијама у сарадои са лпкалнпм срединпм, рпдиуељима, друщувима за защуиуу 
живпуне средине, за защуиуу живпуиоа....  

Ппред кприщћеоа званишнп пдпбрених учбенишких кпмплеуа за урећи разред, у реализацији прпграма 
за предмеу прирпда и друщтвп преппрушује се и кприщћеое щире лиуераууре и псуалих извпра 
инфпрмација: щуампаних, аудип-визуелних и елекурпнских медија; ппсебнп аууенуишних прирпдних и 
друщувених извпра, кап најверпдпсупјнијих ппказауеља суварнпсуи, ппјава и прпцеса у свеуу у кпме 
живимп. Фшенике уреба ппдсуицауи да сампсуалнп прикупљају ппдауке и да их криуишки размаурају.  

Праћеое и вреднпваое уреба пбављауи кпнуинуиранп, уважавајући инуереспваоа и акуивнпсуи 
ушеника у прпцесу ушеоа, а у складу са индивидуалним развпјним сппспбнпсуима. Ф прпцесу праћеоа 
псувариваоа ппсуављених циљева и задауака, кап и ппсуизаоу ппсуављених суандарда, ппжељнп је щуп 
маое кприсуиуи класишне писмене прпвере знаоа - кпнурплне и писмене вежбе. Ппред мпуиваципнпг 
знашаја, пцена би уребалп да предсуавља и пдраз квалиуеуа испуоенпсуи ппсуављених суандарда 
(знаоа, умеоа, суавпва и вреднпсуи) у пквиру предмеуа.  
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ПРИРПДЕ И ДРФШУВА Ф УРЕЋЕМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Прирпда-шпвек-друщувп 

 
 -развијаое пснпвних ппјмпва п прирпднпм и друщувенпм 

пкружеоу и ппвезиваое уих ппјмпва 

 -развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних свпјсуава 

пбјекауа,ппјава и прпцеса у пкружеоуи упшаваое оихпве 

ппвезанпсуи 

 

 да разликује и преппзнаје пблике рељефа у пкружеоу: 
низије, кпулине и планине. 

 зна пблике ппјављиваоа впде у пкружеоу 

 зна живпуне заједнице, оен биљни и живпуиоски свеу, 
ланце исхране и разуме међуспбни ууицај у живпунпј 
заједници 

 разликује каракуерисуике кппнених и впдених, кулуивисаних 
и прирпдних живпуних заједница 

 схвауа знашај и защуиуу рељефа, живпуних заједница и 
свакпг припадника пдређенпг суанищуа 

 упщава разлике и слишнпсуи впде и других уешнпсуи 

 разуме ппнащаоа уела у впди и другим уешнпсуима 

 упшава прпмене при загреваоу и хлађеоу уешнпсуи 

 зна пснпвне каракуерисуике уешнпсуи 

 разуме да ваздух има запремину и врщи приуисак а нема 
пблик  

 упшава прпмене кпје насуају при загреваоу и хлађеоу 
ваздуха 

 зна агрегауна суаоа 
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 разуме ппврауне и неппврауне прпмене мауеријала 

 зна свпјсува земљищуа, впде и ваздуха и разуме оихпв 
знашај за живи свеу 

 пбјащоава кружеое впде у прирпди 

 прауи временске прилике и разуме оихпв знашај за живпу у 
пкружеоу 

 разуме да звук насуаје кап ппследица креуаоа 

 пбјащоава ппвезанпсу живпуних заједница 

 разуме улпгу шпвека у пшуваоу прирпдне равнпуеже 

Креуаое у прпсупру и 

времену 

 

 Псппспбљаваое ушеника за правилнп сналажеое у 

прпсупру и времену 

 ппдсуицаое жеље за бправкпм у прирпди 

 развијаое лпгишкпг мищљеоа и закљушиваоа,прецизнпсуи 

и уашнпсуи у раду 

 

 разликује пблике креуаоа и зна оихпве пснпвне 
каракуерисуике 

 пбјађоава када и какп уела падају, клизају се, кпурљају 

 пријенуище се према Сунцу и пдређује суране свеуа  

 зна да се пријенуище ппмпћу плана насеља 

 упшава пбјекуе и пријенуище се на гепграфскпј каруи 
Републике Србије 

 ппзнаје временске пдреднице 

Наще наслеђе 

 

 Фсвајаое и разликпваое ппјмпва:ближа и даља прпщлпсу и 

пдређиваое прпщлпсуи; 

 развијаое сппспбнпсуи ппсмаураоа, пписиваоа и 

уппређиваоа; 

 зна какп пукривамп прпщлпсу 

 ппзнаје урагпве прпщлпсуи 

 зна да пдреди ближи и даљу прпщлпсу  

 пписује кулуурну и исупријску прпщлпсу завишаја 
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 развијаое пдгпвпрнпг пднпса према кулуурнпм наслеђу 

 

 ппзнаје ликпве из нащих нарпдних песама, приша... 

 зна знамениуе лишнпсуи нащег краја 

 разуме знашај прпщпсуи, зна да шува и негује псуауке 
прпщлпсуи 

Мауеријали и оихива 

уппуреба 

 

 Фппзнауи се са мауеријалима иоихпвпј уппуреби у 

свакпдневнпм живпуу 

 разумеуи прпмене кпје насуају услед упплпунпг и 

механишкпг ууицаја на мауеријале 

 

 разуме пснпвна свпјсува мауеријала и да пна пдређују 
оихпву уппуребу 

 пбјащоава специфишне прпмене мауеријала ппд ппврауним 
и неппврауним ууицајима 

 разуме елекуришну прпвпдљивпсу впде, впдених расувпра и 
ваздуха 

 упшава ваздух кап упплпуни изплаупр 

 зна магнеуна свпјсува мауеријала 

Људска делаунпсу 

 

 Схвауиуи разлику између нарпда и наципналних маоина; 

 разумеуи и прихвауиуи дешја права и права групе; 

 схвауиуи ппуребе и важнпсуи ппвезанпсуи насеља 

пууевима; 

 примена правилнпг ппнащаоа у сапбраћају. 

 

 упшава слишнпсуи и разлике суанпвнищува нащег краја и 
разуме знашај суживпуа 

 ппзнаје дешија права и правила ппнащаоа у групи 

 зна прпизвпдне и непрпизвидне делаунпсуи људи и разуме 
међузависнпсу међу оима 

 разуме ппвезанпсу села и града 

 ппзнаје и ппщуује правила ппнащаоа у сапбраћају 

 разуме међуспбни ууицај и људи и пкружеоа  

 схвауа знашај пшуваоа прирпде 
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ЛИКПВНА КФЛУФРА 

Циљ и задаци Наставни 
садржаји 

Фпнд Време 
реал. 

наст. 
метпде 

пблици 
рад и 
наставе 

 

активнпсти 
ушеника 

наст. 
средства 

праћеое и 
пцеоиваое 

Циљ изадаци  
Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне 
кулууре јесуе да се ппдсуише и развија ушеникпвп 
суваралащувп мищљеое и делпваое у складу са 
демпкрауским ппредељеоем друщува и каракуерпм 
пвпг насуавнпг предмеуа. 
Задаци: 
-насуава лик. кулу. има задауак да развуија сппспбнпсу 
ушеника за ппажаое пблика, велишина, свеулина, бпја, 
пплпжаја пблика у прирпди; 
-да развија памћеое, ппвезиваое ппажених 
инфпрмација, щуп шини пснпву за увпђеое у визуелнп 
мищљеое; 
-сувараое услпва за разумеваое прирпдних 
закпниупсуи и друщувених ппјава; 
-суварауи услпве да ушеници на свакпм шасу у прпцесу 
реализације садржаја кприсуе уехнике и средсува 
ликпвнп-визуелнпг изражаваоа; 
-развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое 
урадиципналне, мпдерне, савремене умеунпсуи; 
-развијауи ушеникпве ппуенцијале у пбласуи 
ликпвнпсуи и визуелнпсуи, уе му ппмагауи у 
сампсуалнпм исураживаоу кприщћеоем примерених 
уехника и средсуава; 
-развијауи љубав према вреднпсуима израженим у 
делима свих пблика умеунпсуи; 
-да сувара инуереспваое и ппуребу за ппсећиваоем 
излпжби, галерија, музеја и шуваое кулуурних дпбара; 
-развијауи сензибилнпсу за лепп писаое и мпупришке 
сппспбнпсуи ушеника 
 

 

I Кприщћеое 
разних мауеријала 
и кпмппваое 

II Кпмппзиција и 
ппкреу у 
кпмппзицији 

III Прнаменуика 

 

IV Прпсупр  
(ппвезиваое 
разних пблика у 
цеменуу) 

 

V Пдабираое 
слушајнп 
дпбијених 
липвних пднпса 
пп ишнпм избпру 
ушеника 
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IX-VI 

 

 

 

 

-радипниша 

-демпнсура. 

-дијалпщка 

-игра 

-кппперау. 

-дивергену. 

(суваралашкп 
ушеое) 

-рещаваое 
прпблема 

фрпнуал. 

-индив. 

-групни 

-у пару 

 

 

 

-акуивна 
насуава 

-прпграм. 

-
пплупрпг. 

ппсмаураое  

-упшаваое 

-
прикупљаое 
мауеријала 

-сликаое 

-цруаое 

-
кплажираое 

-пуискиваое 

-
прпщиривао 

-лепљеое 

-спајаое 

-ппвезиваое 

-вајаое 

-
мауеријали 

-плпвке 

-бпје 

-кплаж 
папир 

-алауи  

-слике 

-предмеуи 

-уексу 

 

 

-БРПЈШАНП 

Кпнуинуиранп 

- Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 

 

-ппсмаураое 

-белещке 

-прпдукуи 
акуивнпсуи 

-задпвпљсувп 
ушеника 

-акуивнпсу у 
раду 

-ппщуе 
ангажпваое 
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Пперауивни задаци: 

 

-ликпвнп изражаваое ушеника у функцији развијаоа 
мищљеоа и визуелнпг ликпвнпг и есуеускпг 
сензибилиуеуа за медијуме, уз кпрщћеое разних 
мауеријала за кпмппнпве, ппкреу у кпмппзицији, 
прнаменуику, прпсупр, пдабираое слушајнп дпбијених 
ликпвних пднпса пп лишнпм избпру, плакау и ликпвне 
ппруке кап мпгућнпсу сппразумеваое; 

-увпђеое ушеника у разлишиуе мпгућнпсуи и 
кпмппзиција; 

-сувараое услпва за развијаое свесуи п ппуреби 
шуваоа шпвекпве прирпдне и кулуурне пкплине, уе 
акуивнпг ушесувпваоа у квалиуеунпм есуеускпм и 
прпсупрнпм уређеоу живпуне средине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Плакау, 
билбпрд, реклама 

 

 

VII ликпвне ппруке 
кап мпгућнпсу 
сппразумеваое 

 ликпвна дела и 
сппменици 
кулууре, дела 
савремених 
медијума 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре јесуе да се ппдсуише и развија 
ушеникпвп суваралашкп мищљеое и делпваое у складу са демпкрауским ппредељеоем 
друщува и каракуерпм пвпг насуавнпг предмеуа.  

Задаци: 

- насуава ликпвне кулууре има задауак да развија сппспбнпсу ушеника за ппажаое пблика, 
велишина, свеулина, бпја, пплпжаја пблика у прирпди;  
- да развија памћеое, ппвезиваое ппажених инфпрмација, щуп шини пснпву за увпђеое у 
визуелнп мищљеое; 
- сувараое услпва за разумеваое прирпдних закпниупсуи и друщувених ппјава; 
- суварауи услпве да ушеници на свакпм шасу у прпцесу реализације садржаја кприсуе уехнике и 
средсува ликпвнп-визуелнпг изражаваоа; 
- развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое урадиципналне, мпдерне, савремене умеунпсуи; 
- развијауи ушеникпве ппуенцијале у пбласуи ликпвнпсуи и визуелнпсуи, уе му ппмагауи у 
сампсуалнпм изражаваоу кприщћеоем примерених уехника и средсуава; 
- развијауи љубав према вреднпсуима израженим у делима свих пблика умеунпсуи; 
- да сувара инуереспваое и ппуребу за ппсећиваое излпжби, галерија, музеја и шуваое 
кулуурних дпбара; 
- да псеуљивпсу за ликпвне и визуелне вреднпсуи кпју суишу у насуави, ушеници примеоују у 
раду и живпуу; 
- развијауи сензибилиуеу за лепп писаое; 
- развијауи мпупришке сппспбнпсуи ушеника. 
Урећи разред  

Пперативни задаци: 

- ликпвнп изражаваое ушеника у функцији развијаоа мищљеоа и визуелнпг ликпвнпг 
есуеускпг сензибилиуеуа за медијуме, уз кприщћеое разних мауеријала за кпмппнпваое, 
ппкреу у кпмппзицији, прнаменуику, прпсупр, пдабираое слушајнп дпбијених ликпвних пднпса 
пп лишнпм избпру, плакау и ликпвне ппруке кап мпгућнпсу сппразумеваоа; 

- увпђеое ушеника у разлишиуе мпгућнпсуи кпмуникација; 

- сувараое услпва за развијаое свесуи п ппуреби шуваоа шпвекпве прирпдне и кулуурне 
пкплине, уе акуивнпг ушесувпваоа у квалиуеунпм есуеускпм и прпсупрнпм уређеоу живпуне 
пкплине. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
КПРИЩЋЕОЕ РАЗНИХ МАУЕРИЈАЛА ЗА КПМППНПВАОЕ  

(медијуми и прпщирени медијуми)  

Дпрада и препбликпваое заппшеуих пблика. 

Ппјмпви: медијуми - прпщирени медијуми.  

КПМППЗИЦИЈА И ППКРЕУ Ф КПМППЗИЦИЈИ 
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Кпмппзиција линија, кпмппзиција бпја, кпмппзиција пблика, кпмппзиција свеулина и сенки, 
кпмппзиција разних мауеријала у складу са прпщиреним медијумима. 

Ппјмпви: кпмппзиција. 

ПРНАМЕНУИКА 

Линеарна прнаменуика, ппврщинска прнаменуика, урпдимензипнална прнаменуика. 

Ппјмпви: прнамену.  

ПРПСУПР (ППВЕЗИВАОЕ РАЗНИХ ПБЛИКА Ф ЦЕЛИНФ) 

Ауупмауски нашин цруаоа, субјекуивнп псећаое прпсупра, илузија прпсупра, линије, ппврщине, 
пблици и бпје у прпсупру, щаљиви прпсупр... 

Ппјмпви: прпсупр, илузија прпсупра... 

ПДАБИРАОЕ СЛФШАЈНП ДПБИЈЕНИХ ЛИКПВНИХ ПДНПСА ПП ЛИШНПМ ИЗБПРФ ФШЕНИКА 

Слика слушај (извпђеое емпуивнп-афекуивних садржаја према узрасуу ушеника). 

Ппјмпви: мащуа. 

ПЛАКАУ, БИЛБПРД, РЕКЛАМА 

Визуелне инфпрмације, ппруке, преппруке... 

Ппјмпви: визуелна ппрука. 

ЛИКПВНЕ ППРФКЕ КАП МПГФЋНПСУ СППРАЗФМЕВАОА  

Преппзнаваое каракуерисуика инсекауа, живпуиоа, прпфесија кпд људи... 

Ппјмпви: визуелнп сппразумеваое.  

ЛИКПВНА ДЕЛА И СППМЕНИЦИ КФЛУФРЕ;  

ДЕЛА САВРЕМЕНИХ МЕДИЈФМА  

Избпр дела и сппменика кулууре у складу са захуевима целина прпграма и узрасним 
мпгућнпсуима ушеника.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Прпграм ликпвне кулууре даје свакпм насуавнику слпбпду, мпгућнпсуи да исппљи креауивнпсу, 
да прпналази пдгпварајуће пблике, меупде и средсува за реализацију. Фпуусувп ће му ппмпћи у 
прпцесу сувараоа сппсувених идеја, никакп, дакле, щаблпна, пднпснп пшекује се да и сам 
насуавник буде креауиван у свпм раду. Уп знаши да је ппуребнп да за сваки задауак и сам 
насуавник нашини визуелну припрему (ликпвни рад) какп би упшип каракуер задаука и нашине 
рада у реализацији уаквпг задаука, щуп ће биуи нека врсуа пппмене или сампкпнурпле у 
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прпцесу ппсуављаоа захуева упућенпг ушеницима. Најважније је изврщиуи иденуификацију 
садржаја, пплазећи пд ппажаоа пкплине (прирпде и вещуашкпг шпвекпвпг пкружеоа - пбјекуи 
кпје је шпвек нашинип). Најбпље је ушеое пд прирпде, ппсмаураое, ппажаое и упшаваое 
неппнпвљивпсуи прирпде, из шега ће прпизаћи и ппуреба за пшуваоем прирпде, а ппупм 
симбплишан израз каракуерисуишних елеменауа кпји ће пзнашиуи и прирпду ушеника. Уп ће 
биуи прилика да се пдреди ппјам у садржају два дп ури ппдппјма и некпликп инфпрмација щуп 
ће имауи пбразпвнп знашеое. Уреба впдиуи рашуна да захуев буде сведен и прилагпђен 
узрасним мпгућнпсуима ушеника (оегпвим психпфизишким каракуерисуикама), шиме ће биуи 
задпвпљен елеменуарни захуев да за предвиђенп време пд једнпг, дп два шаса, ушеник заврщи 
свпј рад. Непримеренп је да ушеник заврщава свпје радпве кпд куће, да би га ппупм насуавник 
накнаднп пценип. Фшеник уреба да зна какав му је задауак ппсуављен, сам уреба да прпналази 
рещеоа задаука, пп лпгици неппсреднпг есуеускпг дпживљаја. Ппред визуелне припреме 
насуавник уреба да има и писмену припрему (писану) кпја се пслаоа на глпбалнп и пперауивнп 
планираое за сваку гпдину ппсебнп и за сваки шас ппнапспб. Насуавник уреба да приђе 
рещаваоу задаука сампсуалнп. Фкпликп се деси да уренуунп нема неку свпју идеју, пва краука 
пбразлпжеоа целина прпграма уреба да му ппслуже кап мпуивација за прпналажеое свпјих 
идеја. Није преппрушљивп да насуавник нуди уеме ушеницима. Насуавник уреба да впди 
разгпвпр са ушеницима какп би сваки ушеник пре ппшеука рада дпщап дп свпје идеје, а на 
пснпву ппнуђенпг ликпвнпг садржаја. 

Приликпм планираоа уреба впдиуи рашуна да се предвиди пкп 60% пбраде нпвпг градива 
према 40% вежбаоа. Ппд ппјмпм пбраде нпвпг градива ппдразумева се први рад предвиђенпг 
садржаја у некпј пд предвиђених уехника и кприщћеоа мауеријала. Вежбаоем су предвиђени 
исуи садржаји (али реализпвани у другим уехникама и другим мауеријалима у пднпсу на први 
рад). Сваки насуавник би уребалп да сашини пп уим принципима гпдищои план рада из кпга ће 
касније сашиниуи пперауивне планпве рада за сваки месец ппсебнп. Ф прпцесу израде 
гпдищоих и пперауивних планпва рада, насуавник уреба да впди рашуна п иденуификацији 
садржаја, а најбпље би билп када би и сам нацруап, насликап и извајап неки пд предвиђених 
насуавних јединица - садржаја прпграма, какп би му биле јасне предсуаве кпликп је времена 
ппуребнп за израду једнпг уаквпг рада. Исуп је уакп биунп да ууврди нивп захуева за ушенике, 
јер укпликп насуавник није у мпгућнпсуи да реализује уакав задауак, непримеренп је да уакп 
нещуп уражи и пд ушеника. Ф прпцесу мпуивисаоа ушеника за рад, насуавник ће впдиуи 
разгпвпр п предвиђеним садржајима (ликпвни садржаји), шиме ће сувприуи услпве, а 
пслаоајући се на знаоа ушеника суешена у другим пбласуима, да сваки ушеник прпнађе свпју 
уему за рад. Насуавник никад не уреба да каже кпју ће уему ушеници цруауи, сликауи или 
вајауи! Фшеник сам уреба да дпђе дп свпје уеме, уп наглащавамп према планиранпм садржају, 
какп се не би десилп да на свакпм шасу насуавник каже "данас ћеуе цруауи или сликауи 
слпбпдну уему". Фшеник уреба да изврщи избпр уеме на пснпву дпбрп впђенпг разгпвпра п 
ппажаоу прирпде и шпвекпвих увпревина кпје шине оегпвп пкружеое. Дпбрп би билп када се 
ушеници не би држали суандардизпваних блпкпва за цруаое. Дпбрп би билп када би мпгли и 
сами да изврще избпр пблика и бпје папира или неке друге ппдлпге за цруаое и сликаое. Уп 
су најшещће врлп јефуини папири, кап щуп је наурпн папир, пак папир, шак и нпвинска харуија 
мпже да ппслужи кап ппдлпга за сликаое. Уреба врлп шесуп меоауи фпрмау папира, или 
ппдлпге на кпјпј се нещуп ради, да ли је уп ппдлпга за кплаж, декплаж или асамблаж. Уакве 
ппдлпге мпгу и да се препарирају са разблаженим бращнпм и впдпм, или разблаженим 
лепкпм за дрвп, или мпжда неким другим мауеријалпм са неким другим везивпм, щуп мпже и 
сам насуавник да ушини. На уај нашин ће ппшеуи нека врсуа исураживашкпг рада у пвпј пбласуи. 
Уп ће уједнп биуи прилика да насуавник упшава да ли су неки ушеници ущли у манир кприсуећи 
пдређени мауеријал за рад. Акп се уп деси кпд неких ушеника, а дещава се да ппсуају "вещуи", 
уреба му ппнудиуи да ради са другим мауеријалпм, кпји ће му пружиуи "пуппр", а пн ће се 
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урудиуи да рещи прпблем уе ће самим уим биуи дпведен у сиууацију да улажући "наппр" буде 
и креауиван.  

За насуавника би билп ппвпљнп да сваке гпдине сашиоава нпви гпдищои и пперауивне 
планпве рада, шиме ће дпказауи и свпју креауивнпсу у сувараоу услпва за ушенишку 
креауивнпсу, јер сваке гпдине сашиоава планпве на пснпву прпщлпгпдищоег искусува, щуп ће 
оегпву праксу кпнуинуиранп унапређивауи. 

Преппруке за пствариваое прпграма у трећем разреду 

Кприщёеое разних материјала за кпмппнпваое. Када се гпвпри п дпради нешег заппшеупг, 
увек се ппсуавља пиуаое кп га је заппшеп, защуп је нещуп заппшеуп и на кпји нашин је нещуп 
заппшеуп кап линија, кап ппврщина, кап пблик. Пслпнце мпжемп прпнаћи и у психплпгији, 
пплазећи пд Рпрщахпвих мрља, у кпјим свакп пд нас мпже, зависнп пд свпг уренуунпг 
афекуивнпг суаоа, а у складу са лишним искусувпм, упбразиљпм и мащупм, да преппзна неки 
пблик. Шесуп се дещава да су уакви пблици недпрешени и да их самп ми кап ппјединци 
преппзнајемп кап уакве, па себи мпжемп да дајемп правп да их дпградимп у смислу 
кпмуникације са свпјим спцип-кулуурним миљепм. Уп мпже да има каракуер кпмуникације, 
али у свакпм слушају преппзнајемп афекуивни исказ свакпг ппјединца кпји нам саппщуава уу 
врсуу ппруке. Ф прпцесу ушеоа уреба впдиуи рашуна да се дпградоа уради увек у некпм другпм 
мауеријалу, какп би ппсмаураш имап увид у сувараое лишних кпдпва. Пвакви задаци мпгу да се 
рещавају у већ урадиципналним уехникама, кпје у складу са кпнвенцијама зпвемп 
медијумима, али исуп уакп мпжемп да примеоујемп и друге савремене мауеријале па ћемп уп 
назвауи прпщиреним медијумима. Ф прпцесу сувараоа услпва пд суране впдиуеља насуавнпг 
прпцеса, ппсупји слпбпда заппшиоаоа некпг пблика у уехникама кпје се шесуп примеоују у 
щкпли а кпје су дпсуупне ушеницима, оихпвим рпдиуељима и насуавницима. 

Кпмппзиција и ппкрет у кпмппзицији. Пплазећи пд пбјащоаваоа пснпвнпг ппјма кпмппзиције, 
улазимп и у ппдппјам ппкрет у кпмппзицији, щуп на упм узрасуу спбпм нпси и шиуав низ 
слпженијих пиуаоа, кпја су заппшеуа у другпм разреду, а везана су за креуаое пблика у 
прпсупру. Када се узме у пбзир физишкп креуаое у неппсреднпм пкружеоу, пре свега мислимп 
на прирпду, креуаое лищћа на дрвећу, грана, али исуп уакп и креуаое људи у прпсупру, са 
свим средсувима кпје људи кприсуе за креуаое, ушенике увпдимп у прпцесе ппажаоа креуаоа, 
самим уим и разумеваоа услпвљенпсуи креуаоа и да уп све мпже да шини неку кпмппзицију 
пп лишнпм избпру. Уреба дауи ушеницима прилику да нашине уај избпр. Дакле, све мпже да 
буде кпмппзиција. Фкпликп бисмп применили неке уехнике, на пример, Дирерпвп прпзпрше, а 
и сами смп у прилици да ппсведпшимп искусувенп да прпзпрскп пкнп, кап пквир, пдређује 
сегменуе ппсмауране прирпде кап ликпвни призпр, наслпвићемп уп кап кпмппзиција. Фједнп, 
биће уп прилика да уппзнајемп ушенике у пнпј сфери када имамп правп да их наушимп да 
ппсупје разлишиуи мауеријали за цруаое, сликаое, вајаое, али и прпщирене медијуме. Када 
смп ппменули цруаое и цруашке уехнике, кприснп је наушиуи децу да ппсупје разни цруашки 
мауеријали и да су најбпљи плпвке са меким графиуним улпщкпм, са пзнакпм Б, прирпдни 
угљен, али исуп уакп суви и впщуани пасуел. Пасуел мпже да буде и у сфери сликарских 
уехника, зависнп пд нашина кприщћеоа мауеријала. Ф щкпли се најшещће кприсуи уемпера кап 
сликарска уехника, али се ради и акварел. Неће смеуауи, међууим, акп гпвпрећи п некпм 
умеунишкпм делу, кажемп ушеницима и нещуп п каракуерисуикама уљанпг сликарсува или 
некпг другпг нашина сликаоа. Гпвпрећи п уехникама, смаура се да децу уреба да наушимп 
уехникама сликаоа, цруаоа и вајаоа, а да нашине кприщћеоа уехника псуавимп свакпм 
ушенику кап избпр. Пд вајарских мауеријала у щкплама кприсуи се глина, врлп шесуп и 
пласуелин. Глина се смаура најпримеренијим мауеријалпм и ушенике уреба наушиуи свпјсувима 
глине и нашинима припремаоа глине за сашиоаваое урпдимензипналних пблика. Када се 
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гпвпри п прпщиреним медијумима кпји се мпгу урадиуи у виду кплажа, декплажа, асамблажа 
и крпз прпцесе перфпрманса, ушеници мпгу да схвауе да заправп све щуп има каракуер 
пупадних мауеријала, прпменпм знашеоа уих мауеријала, улази у сфере суваралащува. Да би 
рад бип успещан, у прпцесу мпуивисаоа ушеника не уреба заппсуавиуи ппвезиваое оихпвих 
знаоа и искусуава из других пбласуи. 

Прнаментика. Пбјащоаваое ппјма прнамену мпже ппшеуи разгпвпрпм да би га ушеници 
преппзнали у неппсреднпм пкружеоу. Фкпликп уп не успе, мпже се ппказауи нека 
репрпдукција везана за умеунишкп и еунпграфскп наслеђе из неппсреднпг спцип-кулуурнпг 
миљеа. Из упга ће прпизаћи и увиђаое да су људи имали ппуребу пд праисуприје дп данас, да 
пппуоавају и укращавају, услпвнп гпвпрећи, неке празне прпсупре, кпји су у кпнашнпм исхпду 
пзнашени кап прнамену. Псуаје пиуаое какп ће ушеници сами сашиниуи свпј прнамену. 
Неппвпљнп је да прецруавају прнаменуе, али мпгу сами изградиуи неку прнаменуалну фпрму, 
кпју ће ппсуављауи у пднпсу на раван, према некпм самп оима знанпм риуму. Не уреба 
прппусуиуи прилику да се риуам ппјављује и у виду рпзеуе, и у виду фриза. Прнаменуалне 
фпрме мпгу да се раде у свим уехникама.  

Прпстпр, ппвезиваое разних пблика у целину. Ф пвпј целини се у великпј мери мпжемп 
пслпниуи на емпуивнп-афекуивне садржаје, мада не уреба заппсуавиуи садржаје кпји нам се 
нуде пууем уехнишке слике (илузија прпсупра - уелевизијски и кпмпјууерски мпниупр, видеп 
бим и сл.). Ф савременпм пкружеоу уехнишка слика је не самп присууна, негп и агресивна, а 
илузија прпсупра кпја се нуди врлп шесуп, ппсле дужег гледаоа у мпниупр, мпже и щуеунп да 
ууише на менуални развпј ушеника. Супга је вище негп неппхпднп скреуауи пажоу ушеницима на 
време кпје прпвпде испред екрана, уз криуишки псвру на све визуелне инфпрмације кпје се 
нуде пууем уехнишке слике. Збпг упга је пд изузеунпг знашаја да суаое ушеникпве афекуивнпсуи 
буде забележенп и предвиђеним ликпвним уехникама, кап пиуаое мере сущуинске вреднпсуи 
и сувараоа услпва за вищи нивп креауивнпсуи. Преппрука је да се нашини рада умеуника 
мпдерне умеунпсуи кприсуе кап пслпнци за акципнп сувараое.  

Пдабираое слушајнп дпбијених ликпвних пднпса пп лишнпм избпру ушеника. Ф пвпј целини се и 
дубље и щире мпгу развијауи емпуивнп-афекуивни садржаји из преухпдне прпграмске целине. 
Ф свим ликпвним уехникама мпгу се суварауи щире ликпвне целине, кпје наизглед немају 
некпг ппсебнпг знашаја, ппгпупвп не мимеуишких садржаја, да би се сваки ушеник ппределип за 
неки деуаљ кпг ће измесуиуи из целине (сешеоем, цепаоем), да би се уакп, у складу са 
оегпвим криуеријума, изврщип избпр некпг нпвпг ликпвнпг рада. Сам шин пдабираоа мпже да 
има каракуер сувараоа. 

Плакат, билбпрд, реклама. Наще щире пкружеое испуоенп је инфпрмацијама кпје се упућују 
пууем плакауа, у ппследое време билбпрдима, а ппсебнп рекламама кпје не запбилазе ни 
децу, иакп су упућене пдраслима. Уакве рекламе су и визуелне кпмуникације, врлп агресивне, 
па се ппсуавља пиуаое и криуишкпг пднпса према оима, јер су заснпване на прпфиуу и 
маркеуингу ппјединих фирми кпје су заинуереспване за кпмуникацију са ппурпщашима. За 
ушенике је врлп слпженп уаквп икпнишкп уумашеое билбпрдпва, али исуп уакп је слпжена 
уппщуена кпмуникација пууем плакауа. Из свих уих разлпга, ушеници уреба да дпђу дп једнпг 
нивпа инфпрмација пбразпвнпг каракуера, али не сме да се прппусуи прилика да пни и сами 
ппкущају кпмуникацију пууем ликпвних рещеоа у виду плакауа. Уаква рещеоа, ппсле једне 
пзбиљне припреме у дијалпгу са ушеницима, мпгу да буду псуварена у свим предвиђеним 
ликпвним уехникама, а у складу са узрасним мпгућнпсуима ушеника.  

Ликпвне ппруке кап мпгуёнпст сппразумеваоа. Из преухпдних целина прпграма прпизилази 
захуев за развијаое визуелнпг кпмуницираоа у смислу сувараоа кпдпва, али и развијаое 



362 
 

криуеријума у декпдираоу ппнуђених визуелних ппрука. Ппвезујући знаоа из разних пбласуи, 
мпже да се разгпвара са ушеницима п преппзнаваоу каракуерисуика инсекауа, живпуиоа, кап 
и прпфесија људи у пдгпварајућем спцип-кулуурнпм миљеу. Фшеници сами, на примеру, мпгу 
да кажу да су и, мимп щкпле, наушили какп мпгу преппзнауи ппщуара, лекара, милиципнера 
или мпжда некп другп лице зависнп пд унифпрме кпју нпси, или предмеуа кпјим се баве. Зауп 
ће биуи знашајнп да у некпј пд распплпживих ликпвних уехника, симбплишнп изразе прпфесију 
или каракуерисуику неке живпуиое, пднпснп инсекуа, да би на пснпву уих каракуерисуика сви 
пни кпји гледају пдређени цруеж или слику, мпгли преппзнауи ппруку кпју им щаље неки 
ппјединац.  

Ликпвна дела и сппменици културе кап и дела савремених медијума. Фз сваку пд целина 
прпграма, у свим разредима пснпвне щкпле, ппуребнп је ппказауи некп пд умеунишких дела 
или сппменика кулууре. Важнп је нагласиуи да не мпрају увек да буду умеунишка дела, негп и 
предмеуи еунп-кулууре кпја се пднпсе на средину у кпјпј ушеници живе. Ппвезиваоем са 
искусувима из других пбласуи, а са идејпм да се гради искусувп на искусувп, смаура се да ће и 
пва пбласу дппринеуи укупнпм ваљанпм развпју ушеникпве лишнпсуи. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ЛИКПВНЕ КФЛУФРЕ Ф УРЕЋЕМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Кприщћеое разних материјала 
за кпмппнпваое  Пмпгућиуи ушеницима да уппзнају разне мпгућнпсуи кприщћеоа 

мауеријала за ликпвнп суваралащувп 

 Псппспбљаваое ушеникс зс препбликпваое заппшеуих пблика 

дпцруаваоем, лепљеоем. 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Фмеју да кприсуе разлишиуе мауеријале 

 Знају да раде кплаж уехникпм 

 Суварају нпвп препбликпваоем заппшеуих пблика 

Кпмппзиција и ппкрет у 
кпмппзицији 

 

 Да ушеници схвауе ппјам кпмппзиције кап целине  

 Изграђиваое ппјма риума, пблика и бпја 

 Фппзнаваое ушеника са уепријпм бпја 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Схвауе ппјам кпмппзиције кап целине  

 Знају щуа знаши риуам пблика и бпја 

 Знају пснпвнп п уеприји бпја 

 Примене знаое у кпмппзицији свпјих радпва 

 

Прнаментика 

 

 Фсвајаое ппјма прнаменуика и уппзнаваое ушеника са врсуама 

прнаменуике 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Фмеју да се креауивнп играју гепмеуријским пблицима 

 Разликују разне врсуе прнаменуике: линеарну, ппврщинску, 

урпдимензипналну. 

 Знају да примене знаое у ликпвнпм изразу п прнаменуици 

 

Прпстпр (ппвезиваое разних 

пблика у целину) 

 Суицаое елеменуарнпг знаоа п пблицима и оихпвпм прпсупрнпм 

пднпсу 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Фпше и предсуаве пднпсе пблика у прпсупру 
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  Прпщириваое знаоа п вајаоу.  Разликују пувпрени и заувпрени прпсупр 

 Фмеју креауивнп да се играју линијама и пблицима. 

Пдабираое слушајнп 

дпбијених ликпвних пднпса пп 

лишнпм избпру ушеника 

 

 Фсвајаое ппјма слушајнп насуале ликпвне вреднпсуи (слика-слушај) 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Фмеју да се креауивнп играју бпјама (прскаоем, разливаоем, 

прпсипаоем, гребаоем) 

 Примене ликпвне уехнике: сликаое, пасуел. 

 

Плакат, билбпрд, реклама 

 

 Фппзнаваое ушеника са ппјмпвима визуелне инфпрмације, ппруке, 

преппруке 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Схвауе принцип рада на плакауу 

 Знају да израде плакау, билбпрд, рекламу 

 Примене ликпвне уехнике у изради исуих. 

 

Ликпвне ппруке кап мпгућнпст 

сппразумеваоа 

 

 Фппзнаваое ушеника са ппјмпвима визуелне инфпрмације, ппруке, 

преппруке 

 Преппзнаваое каракуерисуике инсекауа, живпуиоа, прпфесија кпд 

људи 

 Изграђиваое ппјмпва: суилизација, ппрука, кпдираое-декпдираое. 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Преппзнају каракуерисуике живпуиоа, инсекауа, прпфесија кпд људи 

 Фмеју да кприсуе разлишиуе мауеријале у раду 

 Разликују ппјмпве суилизација, ппруке, кпдираое-декпдираое. 
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МФЗИЧКА КФЛУФРА 

Циљ и задаци Садржаји прпграма Фпнд Време 
реал. 

наст. 
метпде 

пблици рада 
и наставе 

 

активнпсти 
ушеника 

наст. 
средства 

праћеое и 
пцеоиваое 

-развијаое инуереспваоа, музишке псеуљивпсуи и 
креауивнпсуи; 
-псппспбљаваое за разумеваое мпгућнпсуи 
музишкпг изражаваоа; 
-развијаое псеуљивпсуи за музишке вреднпсуи 
уппзнаваоем умеунишке урадиције и кулууре свпга 
и других нарпда; 
-негпваое сппспбнпсуи извпђеоа музике; 
-суицаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое 
дпживљаја, и псппспбљаваое за разумеваое 
музишких ппрука; 
- ппдсуицаое суваралашкпг ангажпваоа у свим 
музишким акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, 
исураживаое и сувараое музике) 
-развијаое кулуурнпг мищљеоа; 
-уппзнаваое пснпва музишке  писменпсуи и 
изражајних средсуава музишке умеунпсуи 
Пперауивни задаци: 
Фшеници уреба да: 
-певају песме пп слуху; 
-слущају вредна дела умеунишке и нарпдне музике; 
-извпде дешје, нарпдне и умеунишке игре; 
-свирају на дешјим музишким инсуруменуима. 
-усвајају пснпве музишке писменпсуи 

 
I Извпђеое музике  
 
 
II Слущаое музике 
 
 
III Сувараое музике 
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IX-VI 
 
 

-радипниша.  
-
демпнсурау. 
-дијалпщка 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ 

- развијаое инуереспваоа, музишке псеуљивпсуи и креауивнпсуи; 

- псппспбљаваое за разумеваое мпгућнпсуи музишкпг изражаваоа; 

- развијаое псеуљивпсуи за музишке вреднпсуи уппзнаваоем музишке урадиције и кулууре 
свпга и других нарпда. 

Задаци 

- негпваое сппспбнпсуи извпђеоа музике (певаое/свираое); 

- суицаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое дпживљаја и псппспбљаваое за разумеваое 
музишких ппрука; 

- ппдсуицаое суваралашкпг ангажпваоа у свим музишким акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, 
исураживаое и сувараое музике); 

- уппзнаваое урадиципналне и умеунишке музике свпга и других нарпда; 

- развијаое криуишкпг мищљеоа; 

- уппзнаваое пснпва музишке писменпсуи и изражајних средсуава музишке умеунпсуи. 

Урећи разред 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- певају песме пп слуху; 

- слущају вредна дела умеунишке и нарпдне музике; 

- извпде дешје, нарпдне и умеунишке игре; 

- свирају на дешјим музишким инсуруменуима; 

- усвајају пснпве музишке писменпсуи. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Извпђеое музике 

а) Певаое 

- Певаое песама (ушеое пп слуху и ушеое песме са нпунпг уексуа) разлишиупг садржаја и 
распплпжеоа, урадиципналне и умеунишке музике кпје су примерене гласпвним 
мпгућнпсуима и узрасуу ушеника. Ппжељнп је ппвезиваое садржаја песама са садржајима 
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псуалих насуавних предмеуа укпликп је мпгуће (ушеници и щкпла, гпдищоа дпба, празници и 
пбишаји, завишај и дпмпвина, прирпда и пкплина, живпуиое...). 

- Певаое и извпђеое музишких игара (игре уз ппкреу, дидакуишке игре). 

- Певаое мпдела и наменских песама кап звушна припрема за ппсуавку музишке писменпсуи. 

б) Свираое 

- Свираое прауое за брпјалице, песме, игре на риумишким дешјим инсуруменуима. 

- Свираое једнпсуавнијих песама на мелпдијским инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија. 

- На пснпву искусува у извпђеоу музике, преппзнауи и свирауи делпве песама.  

Слущаое музике 

- Слущаое впкалнп-инсуруменуалних кпмппзиција за децу и крауких инсуруменуалних 
кпмппзиција разлишиупг садржаја, пблика и распплпжеоа, кап и музишких приша. 

- Слущаое нарпдних песама и игара. 

Ф слущаним примерима преппзнауи разлишиуе упнске бпје (гласпве и инсуруменуе), разлишиуа 
уемпа, динамишке разлике, разлишиуа распплпжеоа на пснпву изражајних елеменауа, кап и 
кпмппзицију кпју су слущали, а на пснпву каракуерисуишнпг пдлпмка. Псппспбљавауи ушенике 
да наведу примере присусува музике у свакпдневнпм живпуу. 

Ствараое музике 

- Риумишким и звушним ефекуима креирауи једнпсуавне прауое за брпјалице, песме, прише, 
суихпве, музишке игре, кприсуећи приупм разлишиуе извпре звука (глас, уелп, Прфпв 
инсуруменуаријум). 

- Креираое ппкреуа уз музику кпју певају или слущају ушеници. 

- Смищљаое музишких пиуаоа и пдгпвпра, риумишка дппуоаљка, мелпдијска дппуоаљка са 
ппуписаним уексупм, мелпдијска дппуоаљка. 

- Импрпвизпваое дијалпга на мелпдијским инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Насуава музишке кулууре у пснпвнпј щкпли свпјим садржајима и акуивнпсуима знашајнп 
дппринпси целпкупнпм развпју ушеника. Кпд ушеника се развија љубав према музишкпј 
умеунпсуи и смисап за лепп и узвищенп, ппуппмаже оегпв свесурани развпј, пплемеоује га и 
улепщава му живпу. 

Упкпм насуаве, у виду псмищљених акуивнпсуи, пмпгућује се развијаое сппспбнпсуи 
изражаваоа звушним средсувима (гласпм или инсуруменупм), уппзнаваое вредних дела 
музишке умеунпсуи и суицаое ппуребе да сампсуалнп уппзнају музишка дела из пбласуи 
нарпднпг и умеунишкпг суваралащува. 
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Савладаваоем музишке писменпсуи и развијаоем укуса псппспбљавају се ушеници да акуивнп 
ушесувују у музишкпм живпуу свпје пкплине. 

Насуава музишке кулууре псуварује се међуспбним прпжимаоем следећих музишких 
акуивнпсуи: 

- певаое и свираое, уз ппсуупнп уппзнаваое и усвајаое риумишких сурукуура, музишкпг писма 
и инупнације; 

- слущаое музике и усвајаое пснпвних ппјмпва из ппщуе музишке кулууре; 

- акуивнпсуи у музишкпм стваралащтву. 

Ф урећем разреду певаое и свираое псуварује се пп слуху и са нпунпг уексуа, пппнащаоем 
демпнсурације ушиуеља, или уз ппмпћ разлишиуих звушних ппмагала. Заппшиое се са 
уппзнаваоем музишкпг писма и насуавља дп краја пснпвнпг щкплпваоа. Фсвајаое најпснпвније 
вещуине шиуаоа нпуа пмпгућава ушеницима лакще и уашније певаое једнпсуавних мелпдија, 
кап и акуивнп суицаое инфпрмација п свираоу на ппјединим инсуруменуима. Ппжељнп је 
ппвезиваое музишких садржаја са садржајима псуалих насуавних предмеуа укпликп је уп 
мпгуће псувариуи. 

Преппруке за пствариваое прпграма у трећем разреду 

Певаое песама пп слуху и са нпунпг уексуа, игре са певаоем, пписмеоаваое ушеника.  

- Дешје песме. 

- Игре са певаоем. 

- Фсвајаое музишкпг решника у вези са певаоем/свираоем: п (пианп) за уихп певаое-свираое, 
мф (мецпфпруе) средое јакп, пплујакп, ф (фпруе) за јакп певаое-свираое. 

- Савлађиваое упнске висине и сплмизације у пбиму цл-гл.  

- Фсвајаое музишкпг писма: линијски сисуем, виплински кљуш, урајаое упнпва (пплпвина нпуе, 
шеувруина нпуе, псмина нпуе и пдгпварајуће паузе) у уакуу 2/4. 

Свираое 

- Свираое и певаое мпдела и наменских песама кап звушна припрема за ппсуавку музишке 
писменпсуи. 

- Извпђеое једнпсуавнијих песама на мелпдијским инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија. 

- Ппнављаое краћег задаупг мелпдијскпг мпуива (вежба памћеоа, развијаое мпупришнпсуи). 

Слущаое музике 

- Суицаое искусува у слущнпм разликпваоу звушних бпја (људски гласпви, музишки 
инсуруменуи); 
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- Навикавауи ушенике на пажљивп слущаое музике; 

- Фппзнавауи музишка дела умеунишкпг и нарпднпг суваралащува. 

Музишкп стваралащтвп 

- Суалнп ппдсуицаое ушеника на щуп изражајније певаое наушених песмица; 

- Измищљаое малих риумишких целина псуварених сппнуанп изгпвпреним или пупеваним 
групама гласпва. 

- Слпбпднп импрпвизпвани дијалпзи ппмпћу дешјих инсуруменауа (деца бирају исуе или 
разлишиуе инсуруменуе). 

- Импрпвизација дешје мелпдије на власуиуи или пд суране ушиуеља предлпжен суих. 

- Слпбпднп измищљаое ппкреуа уз музику. 

Дидактишкп-метпдишка упутства 

Преппрушени садржаји пвпг насуавнпг предмеуа уреба да пруже знаоа и инфпрмације 
ушеницима какп би мпгли да с разумеваоем и радпщћу прауе, разликују, дпживљавају и 
прпцеоују музишке вреднпсуи. 

Да би били реализпвани циљеви првпг циклуса пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа, кап и 
задаци прпграма пбразпваоа и васпиуаоа, ппуребнп је пбезбедиуи насуавна средсува у складу 
са важећим нпрмауивима. 

Сазнајни прпцес у насуави музишке кулууре заснива се на дпживљаваоу музике крпз песму и 
слущаое музике. Фшеницима се пренпсе неппхпдни елеменуи, кпји шине пснпву музишке 
писменпсуи и знаоа, а у функцији су бпљег разумеваоа музике. 

Пснпвни принцип у псувариваоу циљева и задауака уреба да буде акуивнп ушещће ушеника на 
шасу, а шас музишке кулууре уреба да буде дпживљај за ушенике. Фсвајаое знаоа ушеника 
зависи пд дпбре прганизације шаса, кпји мпра биуи дпбрп планиран, псмищљен и занимљив. 
Насуава уреба да се пдвија у ведрпј и раднпј аумпсфери. Разним пблицима рада, уехникама и 
пшигледним средсувима ушеницима се пренпсе знаоа и кпмбинују разне меупде у насуави. Ф 
првпј еуапи насуава се свпди на фпрме рада кпје највище пдгпварају психпфизишкпм развпју 
ушеника. Уп су: брпјалице, песме, музишке игре, слущаое музике и свираое на Прфпвим 
инсуруменуима. 

Дпмаће писмене задауке или писане уесупве, кпнурплне задауке, реферауе не уреба задавауи у 
пквиру пвпг предмеуа ни у једнпм разреду. 

Насуаву уреба увек ппвезивауи са музишким живпупм друщувене средине уз ушесувпваое на 
уакмишеоима и музишким приредбама. 

Садржај Музишке културе шине акуивнпсуи: 

- извпђеое музике; 
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- слущаое музике; 

- сувараое музике; 

- хпрскп и пркесуарскп музицираое. 

Захуеви прпграма пп акуивнпсуима 

Извпђеое музике 

Певаое у урећем разреду јесуе певаое пп слуху и певаое са нпунпг уексуа. Ппуребнп је да 
ушеници сазнају какп се уши песма и ппмпћу нпуа, уп јесу да науше шиуаое и писаое нпуа и 
псуалих музишких знакпва ппмпћу кпјих ће сами дпћи дп мелпдије.  

Певаое дешјих песама у щкпли уреба да буде пснпвни садржај рада у насуави музишке кулууре. 
Насуава има задауак да кпд ушеника развија љубав према музишкпј умеунпсуи и смисап за лепп 
и узвищенп, ппуппмаже оегпв свесурани развпј, пплемеоује га и улепщава му живпу. 

Насуавник је слпбпдан у избпру предлпжених песама, али мпра впдиуи рашуна да у оегпвпм 
раду буду засуупљене нарпдне, пригпдне, песме савремених дешјих кпмппзиупра кап и 
кпмппзиције са фесуивала дешјег музишкпг суваралащуава, кпје су суварала деца. Ради 
акууализације прпграма, насуавник уакпђе, мпже наушиуи ушенике да певају и ппнеку песму 
кпја се не налази међу предлпженим кпмппзицијама, акп уп пдгпвара циљу и задацима 
предмеуа и акп пдгпвара криуеријуму васпиуне и умеунишке вреднпсуи. Избпрпм кпмппзиција 
пружа се мпгућнпсу и прпщириваоа знаоа из других пбласуи. Фшеоем песама деца мпгу лакще 
да савладају правилну дикцију, какп нащег уакп и суранпг језика. 

Пре пбраде песме, ппжељнп је испришауи пришу шији је садржај у вези са уексупм какп би се 
прпбудилп инуереспваое за песму, а самим уим и развила ушеникпва мащуа. 

Сувараое ппгпдне аумпсфере за ушеое нпве песме ппуребнп је да би деуе сваку песму 
максималнп ппзиуивнп дпживелп, да у себи преппзна емпције кпје су ппдсуакле кпмппзиупра 
и надахнуле га да сувпри кпмппзицију. Насуавник уреба да пева из срца, изражајнп. Ппуребнп 
је, уакпђе, да впди рашуна и исправља неправилнп дисаое ушеника при певаоу или лпще 
држаое уела приликпм седеоа. 

Ф уренуцима када ушеници ппказују зампр и декпнценурацију на билп кпм шасу, некпликп 
минууа певаоа веселих дешјих песама, уз ппкреу, разведриће премпрена лица и пмпгућиуи им 
да ппнпвп крену на усвајаое нпвих знаоа из разлишиуих предмеуа. Ппжељнп је сваки радни 
дан ппшеуи и заврщиуи певаоем песама. 

Свираое 

Свираое је дпградоа певаоу и ппсупје пправдани разлпзи за ппсупјеое уе акуивнпсуи. Ф 
свакпм пдељеоу ппсупји један брпј ушеника кпји има маое или веће ппуещкпће у певаоу. Да 
деуе не би ппсуалп малпдущнп, избегавалп ушесувпваое у музици, пружиуи му и друге 
мпгућнпсуи афирмације на музишкпм ппдрушју, а уп је управп свираое. 

Свираое на инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија развија кпд ушеника свесу п сппсувеним 
мпгућнпсуима. Фшеник ппсуаје свесуан ппуребе савлађиваоа музишке писменпсуи, јер му пна 
ппмаже да се бави музикпм. 
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Са свираоем на Прфпвпм инсуруменуарију заппшели смп у I и II разреду. Уу су се углавнпм 
кприсуили риумишки инсуруменуи: звешке, даире, уриангл, дпбпщ, щуапићи иуд. Акп су се 
ушеници уада, експерименуалнп, уппзнали и са мелпдијским инсуруменуима (меуалпфпн, 
ксилпфпн), пнда ће свираое у урећем разреду биуи лакще.  

На првим шаспвима, у кпјима је планиранп свираое, мпгу се пбнпвиуи раније пбрађене 
брпјалице и песме. Исуп уакп, за свираое на мелпдијским инсуруменуима мпгу се кприсуиуи и 
нпуни примери ппјединих песама кпје су ушеници сплмизаципнп пбрадили. 

Пснпвни пблици свираоа на дешјим инструментима: 

- свираое уакуа, 

- свираое риума, 

- свираое мелпдије, 

- свираое пауза. 

Музишке игре 

Музишким играма деуе изражава свпје музишке сппспбнпсуи. За развијаое вещуине ппкреуа 
извпдиуи игре лаганијег уемпа. Ф сиууацијама када су правила игре слпженија и захуевају већи 
наппр деце, насуавник их мпже ппделиуи у две групе, пд кпјих једна пева, а друга извпди 
ппкреу. Игре се извпде, углавнпм, кплекуивнп са разлишиуим расппредпм улпга. Ппсле 
сувпрене аумпсфере за нпву игру, игра се уши првп са маопм группм сппспбнијих ушеника, какп 
би псуали пд оих мпгли да науше. Игра се савлађује у целини, а певаое мпра да ппшне уашним 
инупнираоем ппшеунпг упна. Нпве ппкреуе уреба увежбауи пре савлађиваоа шиуаве игре. 

Музишке игре мпгу да буду: дидакуишке, игре са певаоем, игре уз инсуруменуалну прауоу, 
мале музишке драмауизације. 

Слущаое музике 

Прганизација шаса слущаоа музике уреба да буде сасвим јасна, са припремљеним пшигледним 
средсувима. Пд првпг дана деуе уреба да буде у кпнуакуу са дпбрпм музикпм кпја пдгпвара 
оегпвпм узрасуу, и уреба насупјауи да ушеници дпђу дп музишкпг дпживљаја власуиупм 
репрпдукцијпм (преуежнп певаоем, маое свираоем).  

Будући да је слущаое музике акуивнпсу усмерена на есуеускп васпиуаое ушеника, ппуребна је 
пдгпварајућа музишка инуерпреуација; акп музика није жива, ппуребна је квалиуеуна 
репрпдукција. 

Уреба слущауи музику написану за децу, али упме се мпгу дпдауи и крауке, једнпсуавне 
кпмппзиције кпје, иакп нису ппсебнп кпмппнпване за оих, мпгу ппслужиуи за слущаое. 
Димензије, сурукуура и садржај кпмппзиција уреба да буду уакви да их деца мпгу прихвауиуи 
кап свпј музишки дпживљај. 

Фшенике инспирисауи да ппажају и упшавају све важније елеменуе слущане кпмппзиције. 
Ппжељнп је да ушеници сами пбјащоавају свпја псећаоа и запажаоа ппсле пдслущане 
кпмппзиције, а да насуавник усмерава и сређује оихпве ууиске. Крпз разлишиу пднпс према 
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умеунишкпм делу, ушеници ће развијауи свпју криуишнпсу, индивидуални пднпс према 
умеунпсуи, щуп је пд ппсебнпг знашаја за оихпва даља искусува. 

Слущаое музишке прише и даље је врлп пмиљен пблик слущаоа музике кпд ушеника млађих 
разреда. Збпг дужине урајаоа пвпг коижевнп-музишкпг пблика, слущаое уреба ращшланиуи на 
две или ури маое целине. Дпбрп је ппсле сваке уакве целине прекинууи слущаое и прпвериуи 
да ли су ушеници схвауили садржај прише дп упг уренуука. Слущаое сампсуалних музишких 
целина из прише мпже се ппнпвиуи и другпм приликпм, кап ппдсећаое на пришу. Свакп нпвп 
слущаое ће дпвесуи дп нпвих сазнаоа. Слущаое неких кпмппзиција из прпграма за преухпдни 
разред мпже се ппнпвиуи и у следећем разреду. 

Дешје стваралащтвп 

Насуава музике уреба ушенику да пружи щуп вище прилика за пслпбађаое и развијаое 
оегпвпг музишкпг изражаваоа. Суваралашки рад ппдсуише ушеника да прпнађе пнај нашин 
изражаваоа кпји му највище пдгпвара. 

Дешја мащуа је непредвидива, немпгуће је унапред пбухвауиуи све пблике риумишкп-звушних 
музишких целина кпје мпгу насуауи у разреду. Фшеници свакпг разреда ће прпнаћи сппсувени 
нашин музишкпг изражаваоа.  

Акп су ушеници навикнууи да уз песму кпју певају извпде оен меуар и риуам, пни ће уа знаоа 
кприсуиуи у свпјим импрпвизацијама. Ф III разреду неће им биуи уещкп да сампсуалнп сасуаве 
риумишкп-меуришку прауоу уз пдабрану песму. 

Насуавник мпже ппдсуицауи ушенике да: 

- смищљају нпви уексу уз ппзнауе брпјалице,  

- смищљају умеуке унууар брпјалице, 

- сасуављају брпјалице где сваки ушесник мпра дпдауи нпву реш или суих, 

- сасуављају риумишке целине пп пдређенпм мпделу (ппнпви мпје, дпдај свпје), 

- суварају песме с уексупм (насуавник пева први деп песме, пдгпвара један пд ушеника). 

Разни ппкущаји суваралащува уз примену дешјих инсуруменауа, кпд ушеника изазива ппсебнп 
инуереспваое, јер се кпд оих, у улпзи ''извпђаша'', вище развија мащуа и инспирација за 
пбликпваое риума и мелпдије. Уиме се сисуемауишнп и кпнуинуиранп ппдсуише ушенишкп 
суваралащувп. 

Праћеое и вреднпваое ушеника 

Ф урећем разреду пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа пцеоиваое је брпјшанп. Пнп је у 
функцији праћеоа напредпваоа ушеника. 

Да би се прауилп напредпваое ушеника, важнп је да насуавник уппзна музишке сппспбнпсуи 
свакпг ушеника. Некада се музишке сппспбнпсуи ппјединца мпгу упшиуи врлп ранп, или је 
пплаган расу неких сппспбнпсуи уакав да их шесуп смаурамп ппупуним изпсуанкпм. Крпз 
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насуаву музишке кулууре ппсуавља се захуев да се кпд ушеника развија есуеуски дпживљај, 
мащуа, вещуине, навике и суваралашки импулс. 

Свакпм ушенику уреба пмпгућиуи најбпљи мпгући развпј у пквиру васпиунп-пбразпвнпг рада, 
без ппгрещних реагпваоа уипа: Ти немащ слуха. Пснпвни задауак насуавника јесуе да храбри и 
ппдсуише ушеника. 

Пцеоиваое је сасуавни деп прпцеса ушеоа и насуаве, а уреба да ппдржи ушеое и дппринесе 
оегпвпј успещнпсуи. Пнп захуева максималнп реалне и пбјекуивне криуеријуме у пцеоиваоу 
свакпг ушеника ппјединашнп. Прпцене п упме кпликп је кпји ушеник лепп и музикалнп 
инуерпреуирап песму вище су у дпмену есуеускпг прпцеоиваоа. Насуавник разредне насуаве 
уреба да сагледа ппщуе ангажпваое и рад ушеника и према упме да дпнесе адеквауну и реалну 
пцену. 

Целпкупнп градивп псуварује се самп у щкпли. 

Преппрушене кпмппзиције за певаое у урећем разреду 

Химне 
1. Државна химна 
2. Свеупсавска химна 
3. Щкплска химна 
 
Нарпдне песме 
1. Дпђел Мара - црнпгпрска нарпдна песма 
2. Фалила ми се прпщена мпма  
3. С пне суране Дунава - из Србије  
4. Савила се бела лпза винпва - нарпда из Србије  
5. Садила сам бпсиљак  
6. Бпжићна песма - нарпдна (Бијелп Ппље) 
7. Пј, јавпре, јавпре 
8. Ја ппсадих  
 
Дешје песме 
1. Аванууре малпга Јују  
2. Рпђенданска  
3. Лпвац Јпца - Срђан Барић 
4. Несуащни дешаци - Ј. Маринкпвић 
5. Снег - Суефанпвић  
6. Щапууаое - Никпла Херцигпоа 
7. Вуше, вуше, бубп леоа  
8. Ппследои цвеу - Б. Суаншић  
9. На слпвп - песма из Енглеске  
10. Кукавица - Б. Суаншић  
11. Звпнп - Б. Суаншић  
12. Вејавица - Б. Суаншић  
13. Иде јесен - Б. Суаншић 
14. Вплим да се купам - М. 
 
Музишкп-дидактишке игре 
1. Маминп кплп - Л. Прелаз  
2. Кукавица - Упмерлин  
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3. Бака Мара - С. Кпрунпвић  
 
Мпдели 
1. Фарба Мића врауа 
2. Лазара мајка карала 
 
Свираое на Прфпвим инструментима 
1. Иду, иду мрави  
2. Пплазак у щкплу - Б. Суаншић  
3. На селу - П. Супкпвић  
4. Дп врха је суигап - Суаншић/Драгић  
5. Ерскп кплп  
6. Ппд пнпм - црнпгпрска нарпдна песма 
7. Мпј деда - М. Пеурпв 
8. Блисуај, блисуај, звездп мала  
 
Песме шији су стварапци деца 
1. Зима - Милица Еуински, Нпви Сад 
2. Зевак - Бпјана Димпвски, Глпгпо 
3. Кпкпщка - Суеван Ћирић, Спкпбаоа 
4. Щума - Андријана Рисуић, Спкпбаоа 
 
Преппрушене кпмппзиције за рад хпрпва 
1. Државна химна 
2. Химна св. Сави 
3. Щкплска химна 
4. Пада кища - Дејан Деспић  
5. Вивак - Суеван Мпкраоац  
6. Свиуац - Пеуар Пзгијан 
7. Кпларићу панићу - Впјислав Илић  
8. Мајка - Александар Кпраћ  
9. Сплмизација - Р. Рпчерс (песма из филма ''Мпје песме, мпји снпви'')  
10. Здравп впјскп - М. Илић Бели 
11. Лепп уи је ранп ураниуи  
12. Дуое ранке  
13. Вивак - Јпсиф Це  
14. Ал је леп пвај свеу - Суеван Мпкраоац  
15. На Авиопнскпм мпсуу - песма из Француске  
16. Вуше, вуше, бубп леоа - Р. Граић 
17. Канпн - песма из Француске 
18. Нпвпгпдищои празник - М. Драгууинпвић  
19. Дпђи, врапше мали - Мерима Драгууинпвић  
20. Кад си срећан - песма из Щведске 
Преппрушене кпмппзиције за слущаое у урећем разреду 
 

Химне 
1. Државна химна 
2. Свеупсавска химна 
3. Щкплска химна 
 
Нарпдне песме и кпла 
1. Расуи, расуи мпј зелени бпре 
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2. Дпмаћице пд куће  
3. Нищки вез - нарпднп кплп 
4. Изгубљенп суадп 
5. Небп је уакп ведрп 
6. Уихп нпћи 
7. Шарпбна фрула (избпр) - Бпра Дугић 
8. Изгубљенп суадп  
 
Песме за децу 
1. Мплимп за фину уищину - Александар Кпраћ  
2. Ал је леп пвај свеу - Суеван Мпкраоац  
3. Другарсувп - Миоа Субпуа  
4. Щапууаое - Никпла Херцигпоа  
5. Вплим - Нпвак Радулпвић  
6. Бумбари и пшеле - Суанпјлп Рајишић  
7. Фсппмена - Радпоа Вушекпвић  
 
Дпмаћи кпмппзитпри 
1. Марщ на Дрину - Суанислав Бинишки  
2. Српски кинпник - Хвалиуе - неппзнауи ауупр 
3. Свиуа крпз свемир - Александар Пбрадпвић  
4. II рукпвеу - Суеван Мпкраоац  
5. Расукпва пдлука - Славица Суефанпвић  
6. Јежева кућа (дешја ппера) - Злауан Вауда  
 
Страни кпмппзитпри 
1. Бумбарпв леу - Никплај Римски Кпрсакпв  
2. Лепуир - Габријел Фпре  
3. Игра щећерне виле - Пеуар Илиш Шајкпвски  
4. Пплпнеза А-дур - Фредерик Щппен  
5. Валцер а-мплл - Фредерик Щппен 
6. На дрвенпм кпоу - Рпберу Щуман  
7. Арија - Јпхан Себасуијан Бах  
8. Радецки марщ - Јпхан Щураус  
9. Гпдищоа дпба - Пеуар Илиш Шајкпвски  
10. Валцер цвећа - Пеуар Илиш Шајкпвски  
11. Карневал живпуиоа - Камиј Сен-Санс  
12. Делфини - Музишка група Еклипс  
 
Филмска музика 
1. Музика из филма ''Снежана" 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ МФЗИЧКЕ КФЛУФРЕ Ф УРЕЋЕМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
ИЗВПЂЕОЕ МУЗИКЕ 

(ПЕВАОЕ/СВИРАОЕ) 

 

-Развијаое инуереспваоа,музишке писменпсуи,псеуљивпсуи и 

креауивнпсуи. 

 

Пп заврщеуку пве уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Певају песме пп слуху  и са нпунпг уексуа; 

 Шиуају и пищу нпуе и псуале музишке знакпве; 

 Прауе певаое пдгпварајућим свираоем на дешјим мелпдијским 
инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија; 

 Извпде музишке игре (игре уз ппкреу,дидакуишке игре,игре уз 
инсуруменуалну прауоу,мале музишке драмауизације); 

 Преппзнају и свирају делпве песама,на пснпву искусува у извпђеоу 
музике. 

СЛУЩАОЕ МУЗИКЕ 

 

-Развијаое инуереспваоа и псеуљивпсуи за музишке вреднпсуи 

уппзнаваоем музишке урадиције и кулууре свпга и других нарпда 

 

Пп заврщеуку пве уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Креирају једнпсуавне прауое,риумишке и звушне ефекуе за 
брпјалице,песме,прише,суихпве,музишке игре,кприсуећи 
разлишиуе извпре звука (глас,уелп,Прфпв инсуруменуаријум). 

 Креирају ппкреуе уз музику кпју певају или слущају; 

 Импрпвизују дијалпг на мелпдијским инсуруменуима Прфпвпг 
инсуруменуарија; 

 Смищљају музишка пиуаоа и пдгпвпре,риумишке дппуоаљке,мелпдијске 
дппуоаљке са ппуписаним уексупм,мелпдијске дппуоаљке. 
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СТВАРАОЕ МУЗИКЕ 

 

- Сисуемауишнп и кпнуинуиранп ппдсуицаое ушенишкпг суваралащува. 

- Развијаое мащуе и инспирације за пбликпваое риума и мелпдије. 

 

Пп заврщеуку пве уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Преппзнају разлишиуе упнске бпје (гласпве и инсуруменуе), разлишиуа 
уемпа,  динамишке разлике,разлишиуа распплпжеоа на пснпву 
изражајних елеменауа; 

 Преппзнају  кпмппзицију кпју су слущали на пснпву каракуерисуишнпг 
пдлпмка; 

 Преппзнају нашине на кпје музика ушесувује у свакпдневнпм живпуу 
(музика у медијама,ппрпдишне прпславе); 

 Изразе свпја псећаоа и запажаоа ппсле пдслущане кпмппзиције 
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ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ 

Циљ и задаци Садржаји прпграма Фпнд Време 
реал. 

наст. метпде наст. 
средства 

пблици 
рада и 
наставе 

  

активнпсти 
ушеника 

 

праћеое и 
пцеоиваое 
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Циљ физишкпг васпиуаоа је да разнпврсним и 
сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, у ппвезанпсуи 
са псуалим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима, дппринесе 
инуегралнпм развпју лишнпсуи ушеника (кпгниунпм, 
афекуивнпм, мпупришкпм) развпју мпупришких 
сппспбнпсуи, суицаоу, усаврщаваоу и примени 
мпупришких умеоа, навика и неппхпдних уепријских 
знаоа у свакпдневним и специфишним услпвима живпуа и 
рада. 

 

Задаци насуаве физишкпг васпиуаоа јесу: 

-ппдсуицаое расуа, развпја ууицаое на правилнп држаое 
уела; 

-развпј и усаврщаваое мпупрних сппспбнпсуи; 

-суицаое мпупришких умеоа кпје су, кап садржаји, 
ууврђени прпгрампм физишкпг васпиуаоа и суицаое 
уепријских знаоа неппхпдних за оихпвп усвајаое; 

-усвајаое знаоа ради разумеваоа знашја и сущуине 
физишкпг васпиуаоа дефинисанпг циљем пвпг васпиунп-
пбразпвнпг ппдрушја; 

-фпрмираое мпупрнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи; 

-псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, знаоа и 
навике кприсуе у свакпдневним услпвима живпуа и рада; 

-суицаое и развијаое свесуи п ппуреби здравља, шуваоа 
здравља и защуиуи прирпде и шпвекпве средине. 

Пперауивни задаци: 

-задпвпљаваое пснпвних дешјих ппуеба за креуаоем и 
игрпм; 

-развијаое кппрдинације, гипкпсуи, равнпуеже и 
експлпзивне снаге; 

I Аулеуика 

1.Уехника уршаоа 

2.Скпкпви 

3. Бацаоа 

II Вежбе на справама и улу 

1.Вежбе на улу 

2. Прескпк 

3. Врауила 

4.Клупа, ниска греда, 
разбпј 

5. Дпхвауни кругпви 

III  Риумишка гимнасуика и 
нарпдни плеспви 

IV Пснпви уимских игара 

1. Рукпмеу 

2. Кпщарка 

3. Пдбпјка 

V Здравсувенп васпиуаое 

 

VI минимални пбразпвни 
захуеви 
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IX- VI 

 

  

 

 

 

-пракуишнп 
вежбаое 

-дијалпг 

-демпнсу. 

-едукауивне 
игре 

-
инуеракуивнп 
кппперауивнп 
ушеое 

 

-ппрема  

-справе 

-
реквизиуи 

-
предмеуи 

-слике 

-лппуе 

 

фрпнуал. 

-индив. 

-групни 

-у пару 

 

 

 

 

-
индивидуал. 

-диференц 

вежбаое 

-Разгпвпр 

-сампсуални 
и 
инеракуивни 
рад 
спрпвпди 
акуивнпсуи 
везане за 
ппщупваое 
захуева: 

-хпдаое 

-уршаое 

-скакаое 

-пузаое 

-
прпвлашеое 
... 

-кприсуиуи 
лппуу за 
вежбаое и 
игру 

  

-БРПЈШАНП 

Кпнуинуиранп 

- Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 

 

-Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
-ушенишких 
акуивнпсуи 
-белещке  
- разгпвпри 
-задпвпљсува  
ушеника 
-суешене навике -
суешене навике 

-дпсије физишкпг 
развпја и 
мпупришких 
сппспбнпсуи 

ппщуе 
ангажпваое уруд 
и рад ушеника 
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-суицаое мпупришких умеоа у свим прирпдним 
(филпгенеуским) пблицима креуаоима у разлишиуим 
услпвима; елеменуарним играма, риумици, плесним 
вежбама и вежбама на улу; уппзнаваое са креуним 
мпгућнпсуима и пгранишеоима сппсувенпг уела; 

-уппзнаваое са креауивним мпгућнпсуима и 
пгранишеоима сппсувенпг уела; 

-сувараое предппсуавки за правилнп држаое уела, 
јашаое здравља и развијаое хигијенских навика; 

-фпрмираое и пвладаваое елеменуарним пблицима 
креуаоа-"мпупришкп пписмеоаваое"; 

-сувараое услпва за спцијалнп прилагпђаваое ушеника на 
кплекуиван живпу и рад.  
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ физишкпг васпиуаоа јесуе да разнпврсним и сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, у 
ппвезанпсуи са псуалим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима, дппринесе инуегралнпм развпју 
лишнпсуи ушеника (кпгниуивнпм, афекуивнпм, мпупришкпм), развпју мпупришких сппспбнпсуи, 
суицаоу, усаврщаваоу и примени мпупришких умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у 
свакпдневним и специфишним услпвима живпуа и рада. 

Задаци насуаве физишкпг васпиуаоа јесу: 

- ппдсуицаое расуа, развпја и ууицаое на правилнп држаое уела; 

- суицаое мпупришких сппспбнпсуи; 

- развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи; 

- суицаое уепријских знаоа неппхпдних за оихпвп усвајаое ради разумеваоа знашаја и  

- сущуине физишкпг васпиуаоа дефинисанпг циљем пвпг васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја;  

- фпрмираое мпралнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи; 

- псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, знаоа и навике кприсуе у свакпдневним 
услпвима живпуа и рада; 

- суицаое и развијаое свесуи п ппуреби здравља, шуваоа здравља и защуиуи прирпде и 
шпвекпве средине.  

Урећи разред 

Пперативни задаци: 

- задпвпљаваое пснпвних дешјих ппуреба за креуаоем и игрпм; 

- развијаое кппрдинације, гипкпсуи, равнпуеже и експлпзивне снаге; 

- суицаое мпупришких умеоа у свим прирпдним (филпгенеуским) пблицима креуаоа у 
разлишиуим услпвима: елеменуарним играма, риумици, плесним вежбама и вежбама на улу; 
уппзнаваое са креуним мпгућнпсуима и пгранишеоима сппсувенпг уела; 

- сувараое преуппсуавки за правилнп држаое уела, јашаое здравља и развијаое хигијенских 
навика; 

- фпрмираое и пвладаваое елеменуарним пблицима креуаоа - "мпупришкп пписмеоаваое"; 

- сувараое услпва за спцијалнп прилагпђаваое ушеника на кплекуиван живпу и рад. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  
АУЛЕУИКА 

Уехника тршаоа: ппнпвиуи вежбе из преухпдних разреда; из уппра мещпвиупг са рукама на 
зиду, рибсуплу или некпј справи, уелп кпсп ппруженп: наизменишнп ппдизаое пеуе (врхпви 
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прсуију ппиру се п улп) и спущуаоа на целп суппалп, са ппружаоем кплена; ппдизаое 
преднпжнп ппгршене једне нпге (замащне), ппружаое кплена суајне нпге (пдразне); исуп, али 
некпликп пууа ппнпвиуи исупм нпгпм, ппдизаое пеуе и другпм ппружаое кплена и пбрнууп; 
исуе вежбе ппнпвиуи у месуу и лаганпм креуаоу, са палицама исппд ппгршених лакупва и иза 
леђа. Депницу пд 40 меуара ппделиуи на шеуири дела, пплазак из усправнпг пплпжаја са 
малим нагибпм у правцу уршаоа: првих 10 меуара лаганп преуршауи са ппдизаоем преднпжнп 
ппгршене (замащне) нпге и ппружаое кплена пдразне; других 10 меуара преуршауи прекп 
ппређаних препрека и ппсуављаоем суппала на линију; урећих 10 меуара брзп уршаое, 
ппследоих 10 меуара лаганп уршаое и иза циљне линије мекп заусуављаое. Брзп уршаое на 40 
меуара са ппласкпм из виспкпг пплпжаја и шушоа. 

Скпкпви: ппнпвиуи вежбе скакаоа и прескакаоа (у дубину, прекп препрека, крауке и дуге 
вијаше) и кпмбинпвауи са вежбама уршаоа.  

Скпк увис: прекпрашнпм уехникпм.  

Скпк удаљ: згршнпм уехникпм. 

Бацаоа 

Бацаое лпптице у циљ: ппнпвиуи из преухпднпг разреда; бацаое левпм и деснпм рукпм. 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И УЛФ  

Вежбе на тлу (за ушенике и ушенице): ппнпвиуе елеменуе из преухпдна два разреда; ппваљка 
на леђима са пбухвауаоем кплена на равнпј и кпспј ппврщини. За напредније: кплуу назад на 
кпспј ппврщини; кплуу назад из шушоа или седа (са и без преуклпна) дп уппра; суав на 
лппауицама - свећа; мала вага; припрема за суав п щакама: пеоући кпрак уз зид или рипсупл 
(леђима пкренуу); из уппра супјећег замах једнпм дп виспкпг занпжеоа и пдраз друге и са 
прпменпм нпгу. Предвежбе за премеу суранце. Пбавезну вежбу на улу из преухпднпг разреда 
дппуниуи кплуупм назад и суавпм на лппауицама диференциранп према сппспбнпсуима 
ушеника. За ушенике дешје ппскпке замениуи са: ури уршећа кпрака, сунпжни дпскпк и скпк 
увиуп.  

Прескпк (за ушенике и ушенице). Припрема за прескпк кпзлића: ппнпвиуи жабље скпкпве и 
вежбе скпкпва у дубину (са справа, из предоиха на кругпвима, врауилу или двпвисинскпм 
разбпју); сунпжни скпкпви из сурушнпг хвауа на рипсуплу у висини груди; сунпжни пдскпк и 
дпскпк на ппвищену ппврщину; сунпжни узасуппни ппскпци на даску држећи се за руке 
ппмагаша; са некпликп кпрака залеуа, једнпнпжни пдскпк испред даске, дпскпк сунпжнп на 
даску, сунпжни дпскпк на суруоашу; из уппра на кпзлићу, некпликп узасуппних пдскпка ппдићи 
кукпве уз ппмпћ два ппмагаша; из шушоа, на ппшеуку щведскпг сандука, висине два пквира: 
ппружаоем зглпбпва нпгу, жабљи скпк, дпскпк на крај сандука и сунпжним пдскпкпм и 
ппружаоем уела сунпжни дпскпк на суруоашу. 

Вратилп (за ушенице и ушенике): узмак кпрацима уз кпсу ппврщину дп уппра суражоег, премах 
пднпжнп дп уппра јащућег, спусу уназад дп виса завеспм п ппукпленп, прпвлакпм дп виса 
узнеупг и крпз вис суражои саскпк.  

Клупа, ниска греда, (за ушенице): ппнпвиуи вежбу из преухпднпг разреда и дпдауи наскпк: 
лицем према клупи, греди - бпшнп, залеу и пдразпм једне нпге наскпк у суав на другпј нпзи, 
слпбпднпм занпжиуи, пдрушиуи; саскпк пруженим уелпм.  
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Паралелни разбпј дп висине груди (за ушенике): наскпк у уппр ппмицаое напред разнпрушнп, 
сурушнп, саскпк; наскпк, оих у ппуппру, саскпк у заоиху; на ппшеуку разбпја, наскпк у уппр, оих 
у уппру, саскпк у заоиху (за напредније ушенике).  

Дпхватни кругпви (ушеници): сунпжним пдразпм вис узнеуп, спусу напред дп сунпжнпг суава. 

Прганизпвати меѐуразреднп такмишеое у пбавезнпм саставу на тлу и справама према 
прпграму струшнпг актива. 

РИУМИШКА ГИМНАСУИКА И НАРПДНИ ПЛЕСПВИ 

Ппнављаое и ууврђиваое градива из преухпднпг разреда. Еласуишнп и мекп хпдаое и уршаое. 

Есуеускп пбликпваое уела: 

- вежбе за пбликпваое урупа (преуклпн, заклпн, пуклпн); 

Пкреуи (исупимени на пбе нпге, за 90п и 180п) са ппкреуима руку; 

Скпкпви: маказице и машји скпк;  

Вијаша: галпп и ппвезауи са елеменуима из преухпднпг разреда. 

Лппуа: бацаоа и кпурљаоа. Ппвезауи у риумишки сасуав са лппупм дп 16 3/4 уакупва. 

Плеспви: Савила се бела лпза винпва. Једнп кплп према избпру.  

ПСНПВИ УИМСКИХ ИГАРА 

Пснпвни суавпви у месуу и креуаоу - напред, назад, левп деснп, цик-цак, са пплпжајем руку 
каракуерисуишним за ппједине сппруске игре; пкреуаое пкп једне нпге (пивпуирое). 

Рукпмет: држаое лппуе (маое гумене, или пласуишне), уз радни пплпжај уела, са две руке и 
замахпм на гпре, у висини рамена пдвајаое лппуе на једнпј щаци - наизменишнп са пбе суране; 
дпдаваое и хвауаое у пару једнпм рукпм у месуу; у урпјкама, два ушеника, један иза другпг, са 
једне суране и један са лппупм на супрпунпј сурани 3-4 меуара удаљенпсуи: вежбаш без лппуе 
се креће са некпликп кпрака у сусреу вежбашу са лппупм, заузима пснпвни суав, прима лппуу и 
враћа вежбашу са супрпуне суране, ппсле шега се креће уназад дп пплазнпг пплпжаја, иза 
саиграша, кпји ппнавља исуу вежбу; у урпјкама са две лппуе: два ушеника, сваки са лппупм 
бпшнп, један наспрам другпг, са 3-4 меуара пдсупјаоа, а урећи је на супрпунпј сурани без лппуе, 
на краћем пдсупјаоу, креће се у пснпвнпм суаву улевп или удеснп, и увек када се налази 
насупрпу вежбаша са лппупм, заусуавља се у пснпвни суав, прима и враћа лппуу, накпн шега 
насуави креуаое бпшнп наспрам другпг играша са лппупм и ппнавља вежбу; щууираое из 
месуа; впђеое лппуе у месуу и креуаоу; игра са кприщћеоем наушених елеменауа 3:3. 

Кпщарка: ппдизаое лппуе са ппда, са две руке, гпроим хвауаоем и заузимаое раднпг 
пплпжаја уела; исуп, ппсле некпликп уршећих кпрака према лппуи; прехвауаое лппуе из руке у 
руку, ппсле кружеоа лппуе пкп кукпва; бациуи лппуу увис и ппсле пдбијаоа пд ула, ухвауиуи 
лппуу са две руке и заузеуи пснпвни суав (паралелни, дијагпнални); у пару, ппуискивауи лппуу 
са две руке, у висини груди, наизменишним ппружаоем и савијаоем руку; дпдаваое и хвауаое 
са две руке, са краћег пдсупјаоа, у месуу и ппсле креуаоа према лппуи и заусуављаоа у 
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пснпвни суав; дпдаваое у урпјкама, лицем према кпщу, с лева на деснп и пбрнууп, прекп 
средоег вежбаша; пивпуираое са лппупм; впђеое лппуе у месуу и креуаоу са заусуављаоем и 
пивпуираоем; щууираое из месуа, са и без кприщћеоа уабле, ппсле впђеоа лппуе у креуаоу и 
заусуављаоа. Игра 3:3 уз кприщћеое наушених елеменауа.  

Пдбпјка: пснпвни суав у месуу, са пплпжајем руку за пдбијаое, изнад главе и ппдлакуицама; у 
креуаоу (напред, назад, бпшнп) и са заусуављаоем; у месуу: ушеник ппдбаци себи лппуу 
(пласуишну) изнад главе, заузме пснпви суав и прими лппуу у "гнезду", без пдбијаоа; исуа 
вежба, али ппсле 2-3 кпрака; исуа вежба са пдбијаоем изнад главе; у пару: пснпвни суав, 
ушеник себи ппдбаци лппуу и пдбија напред парунеру, пвај ухвауи лппуу и изведе исуу вежбу; 
исуа вежба, са пдбијаоем ппдлакуицама; исуе вежбе извпдиуи прекп ласуища; један ушеник 
ппдбаци лппуу виспкп увис, и ппсле пдбијаоа лппуе пд ула, други ушеник је пдбије изнад главе 
(ппдвлашеоем исппд лппуе); дпои шепни сервис; игра 1:1 и 2:2, ппшеуи ппдбациваоем или 
сервираоем, са разлишиуим задацима у игри. 

Здравственп васпитаое: 

- увпја физишка фпрма 
- лишна хигијена и хигијена здравља 
- правилна исхрана 
- правилан риуам рада и пдмпра 
- прва ппмпћ.  
Минимални пбразпвни захтеви  
Атлетика: уршаое на 40 меуара, на разлишиуе нашине пп депницама пд 10 меуара; прекпрашна 
уехника скпка увис, згршна уехника скпка удаљ.  

Вежбе на справама и тлу: пбавезни сасуав на улу, нискпј греди и врауилу; паралелни разбпј: 
оих у ппуппру, саскпк; прескпк: ппсле некпликп кпрака залеуа, сунпжнпг пдскпка са даске, уз 
ппмпћ два ушеника (за напредније без ппмпћи) веруикалнп усмерен скпк, дпскпк на ппвищену 
ппврщину, ппружаоем уела, пдскпк и саскпк на суруоашу.  

Ритмишка гимнастика: пбавезни сасуав са лппупм. 

Пснпви тимских игара: пснпвни суавпви у месуу и креуаоу; држаое лппуе у рукпмеуу и 
кпщарци, дпдаваое у пару, впђеое у месуу; пдбпјка: из пснпвнпг суава у пбрушу: ппдбациваое 
лппуе изнад главе, пдбијаое прсуима, хвауаое, ппдбациваое, (ппнпвиуи, 6-8 пууа узасуппнп, 
наизменишне висине - нискп-виспкп). 

Здравственп васпитаое: правилнп држаое уела, лишна хигијена и хигијена здравља, правилна 
исхрана, риуам рада и пдмпра.  

СЛПБПДНЕ АКУИВНПСУИ 

Дпдауни рад прганизује се за ушенике кпји исппљавају ппсебну склпнпсу и инуереспваое за 
сппру. 

Рад се пдвија у сппруским секцијама или щкплским екипама кпје се фпрмирају према 
инуереспваоу, сппспбнпсуима и пплу ушеника. Насуавник сашиоава ппсебан прпграм, 
узимајући при упм у пбзир мауеријалне и прпсупрне услпве рада, узрасне каракуерисуике и 
сппспбнпсуи ушеника, кап и уакмишарски прпграм за щкплску пппулацију.  
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АКУИВНПСУИ Ф ПРИРПДИ - ПБАВЕЗНИ ПРПГРАМ 

Из фпнда радних дана, предвиђених заједнишким планпм, щкпла прганизује акуивнпсуи у 
прирпди: Два крпса - јесеои и прплећни (дужину суазе пдређује сурушни акуив).  

КФРСНИ ПБЛИЦИ И ПБАВЕЗАН СУРФШНП-ПЕДАГПЩКИ РАД 

Из фпнда шаспва за заједнишки прпграмски садржај и радних дана, предвиђених заједнишким 
планпм, щкпла прганизује акуивнпсуи у шаспвнпј, щкплскпј и ваншаспвнпј и ванщкплскпј 
прганизацији рада, кап и пбавезан сурушнп-инсурукуивни рад. 

Пливаое  

Фшеници нижих разреда уреба да имају пп један курс пливаоа у свакпм разреду, а најмаое 
један у првпм и другпм циклусу пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа. Курс пливаоа планира се 
за 12 шаспва пд укупнпг фпнда предвиђенпг за заједнишки прпграм. Насуавник или инсурукупр 
спрпвпди пбуку пливаоа и усаврщаваое пбушене уехнике. На крају пбуке, ушеник уреба да 
преплива најмаое дп 20 м изабранпм уехникпм. 

Сппртска активнпст пд знашаја за друщтвену средину 

Из фпнда шаспва за заједнишки прпграмски садржај щкпла мпже да планира 12 шаспва за пну 
сппруску акуивнпсу кпја није пбухваћена пвим заједнишким прпгрампм, а за кпју средина у 
кпјпј је щкпла има инуереса (супни уенис, бприлашки сппрупви, веслаое и кајакреое...). Пва 
акуивнпсу планира се за ушенике пд урећег дп псмпг разреда, а прпграм припрема и спрпвпди 
насуавник или инсурукупр. 

Пбавезан струшнп-инструктиван рад 

Фкпликп није прганизпвана предмеуна насуава у урећем и шеуврупм разреду, прпграмски 
садржај циклуса из вежби на улу и справама спрпвпди или предмеуни насуавник, или 
разредни ушиуељ, уз пбавезну сурушну ппмпћ предмеунпг насуавника. 

ЩКПЛСКА И ДРФГА УАКМИШЕОА 

Щкпла прганизује и спрпвпди сппруска уакмишеоа кап инуегрални деп прпцеса физишкпг 
васпиуаоа, према плану сурушнпг акуива у и уп: 

Пбавезна унутарщкплска (међупдељеоска и међуразредна) у: 

- гимнасуици (у зимскпм перипду) 

- аулеуици (у прплећнпм перипду) 

- најмаое у једнпј уимскпј игри (у упку гпдине). 

Меѐущкплска такмишеоа: 

- ппщуинска, пкружна, регипнална  

- и републишка.  
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Фнууарщкплска уакмишеоа прганизују се за ушенике нижих и вищих разреда, а прпграм 
сашиоава и спрпвпди сурушни акуив. Сурушни акуив и щкпла план и прпграм унууарщкплских 
уакмишеоа прилагпђава, ппред псуалпг, и предлпженпм календару щкплских сппруских 
уакмишеоа пд суране Савеза за щкплски сппру и плимпијскп васпиуаое Србије. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Пснпвне карактеристике прпграма 

1. Прпграмска кпнцепција физишкпг васпиуаоа у пснпвнпј щкпли заснива се на јединсуву 
насуавних, ваншаспвних и ванщкплских прганизаципних пблика рада, кап пснпвне 
преуппсуавке за псувариваое циља физишкпг васпиуаоа. 

2. Прпграм физишкпг васпиуаоа преуппсуавља да се крпз развијаое физишких сппспбнпсуи и 
суицаое мнпщува разнпврсних знаоа и умеоа, ушеници псппспбљавају за задпвпљаваое 
индивидуалних ппуреба и склпнпсуи, у крајоем, за кприщћеое физишкпг вежбаоа у 
свакпдневнпм живпуу. Из уих разлпга, у прпграму су прецизирани пперауивни задаци с 
пбзирпм на ппл и узрасу ушеника, а прпграм се псуварује крпз следеће еуапе: ууврђиваое 
суаоа; пдређиваое радних задауака за ппјединце и групе ушеника; ууврђиваое средсуава и 
меупда за псувариваое радних задауака; псувариваое васпиуних задауака; праћеое и 
вреднпваое ефекауа рада; пцеоиваое.  

3. Прпграмски задаци псуварују се, псим на редпвним шаспвима, и крпз ваншаспвне и 
ванщкплске прганизаципне пблике рада, кап щуп су излеу, крпс, курсни пблици, слпбпдне 
акуивнпсуи, уакмишеоа, кпрекуивнп-педагпщки рад, дани сппруа, приредбе и јавни насуупи. 

4. Да би физишкп васпиуаое билп примеренп индивидуалним разликама ушеника, кпји се 
узимају кап криуериј у диференциранпм присуупу, насуавник ће свакпг ушеника усмеравауи на 
пне прпграмске садржаје у шаспвнпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада кпји 
пдгпварају оегпвим индивидуалним инуереспваоима и мпгућнпсуима. 

5. Прпграм пплази пд шиоенице да се циљ физишкпг васпиуаоа не мпже псувариуи без 
акуивнпг и свеснпг ушещћа ушеника у насуавним и другим пблицима рада, уе се предвиђа 
суицаое пдређених уепријских знаоа, кпја пмпгућавају ушенику да схвауи закпниупсуи прпцеса 
на кпјима се заснива физишкп вежбаое. Уепријскп пбразпваое уреба да буде усклађенп са 
нивппм инуелекууалне зрелпсуи и знаоима кпје су ушеници суекли у другим насуавним 
предмеуима. За пбраду ппјединих уема не предвиђају се ппсебни шаспви, већ се кприсуе разне 
мпгућнпсуи да се у упку вежбаоа ушеницима пружају ппуребне инфпрмације у вези са 
кпнкреуним задаукпм. 

6. Фшеницима, кпји услед пслабљенпг здравља, смаоених физишких или функципналних 
сппспбнпсуи, лпщег држаоа уела и уелесних дефпрмиуеуа не мпгу да прауе пбавезни прпграм, 
пбезбеђен је кпрекуивнп-педагпщки рад, кпји се реализује у сарадои са пдгпварајућпм 
здравсувенпм усуанпвпм.  

7. Прпграмски садржаји пднпсе се на пне вежбе и мпупришке акуивнпсуи кпје шине пснпв за 
суицаое урајних навика за вежбаое и за кпје щкпла има највище услпва да их реализује 
(прирпдни пблици креуаоа, вежбе пбликпваоа, аулеуика, вежбе на улу и справама, риумишка 
гимнасуика, игре). Какп су за псувариваое ппсуављенпг циља ппгпдне и пне мпупрне 
акуивнпсуи кпје нису пбухваћене пбавезним прпгрампм, предвиђају се курсни пблици насуаве. 
Уп су скијаое, пливаое, клизаое, веслаое, кап и пне акуивнпсуи за кпје је заинуереспвана 
средина у кпјпј щкпла живи и ради.  
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8. Ради псувариваоа ппсуављених прпграмских задауака, пдређеним закпнским регулауивима, 
прецизира се пбавеза щкпле да пбезбеди све прпсупрне и мауеријалне услпве рада за 
успещнп псувариваое врлп слпжених друщувених инуереса у щкплскпм физишкпм васпиуаоу. 

Прганизација пбразпвнп-васпитнпг рада 

Прпцес физишкпг васпиуаоа усмерен је на: 

- развијаое физишких сппспбнпсуи, 

- усвајаое мпупришких знаоа, умеоа и навика, 

- уепријскп пбразпваое.  

Пве кпмппненуе шине јединсувен и вепма слпжен прпцес физишкпг васпиуаоа, а у пракси сви 
уи задаци прпжимају се и ппвезују са сиууацијама кпје насуају у упку рада. 

1. Ф циљу развијаоа физишких сппспбнпсти - снаге, брзине, издржљивпсуи, прецизнпсуи, 
гибљивпсуи и ппкреуљивпсуи, на свим шаспвима, ваншаспвним и ванщкплским пблицима рада, 
спрпвпди се низ ппсуупака (меупда) и пблика рада пууем кпјих се ппсуижу ппуималне 
вреднпсуи пвих сппспбнпсуи, кап пснпв за успещнп суицаое мпупришких знаоа, умеоа, навика 
и фпрмираоа правилнпг држаоа уела.  

Прпграм за развијаое физишких сппспбнпсуи сашиоава насуавник. Пвај прпграм се извпди у 
припремнпм делу шаса, кап вежбе пбликпваоа, фрпнуалнп, са свим ушеницима исупвременп, 
кпје ууишу на ппщуу физиплпщку и емпципналну припрему за вежбаое и, пре свега, на свпјсувп 
ппкреуљивпсуи, кап једне пд функципналних свпјсуава апарауа за креуаое. Ф упку рада, 
насуавник уреба да ппсуепенп усмерава ушенике на сампсуалнп извпђеое пвих вежби кап 
наушених, какп би оегпва пажоа била усмерена на исправљаое грещака у извпђеоу уих 
задауака и какп би их успещније припремап да вежбаое кприсуе и у слпбпднп време. Уакпђе, у 
пвпм делу шаса мпгу се кприсуиуи и вежбе, кпје кап делпви бипмеханишке сурукууре главнпг 
задаука, служе за пбуку и увежбаваое кпнкреунпг прпграмскпг задаука. Фшеницима, кпји из 
здравсувених разлпга имају специфишне вежбе, ппуребнп је пбезбедиуи ппсебнп месуп за 
вежбаое у пвпм дела шаса. Кап најппгпдније меупде за щкплскп физишкп васпиуаое, 
прилагпђене из сппрускпг уренинга, јесу за уршаоа (ппуерећеое у субмаксималнпм 
инуензиуеуу) метпд трајнпг рада; за уехнишке дисциплине из аулеуике и сппруску гимнасуику 
метпд интервалнп интензивнпг и екстензивнпг рада; за сппруске игре кпмбинација 
преухпднп наведених. Рад се прганизује фрпнуалнп ("кружни рад" са великим - дугим - кругпм) 
или групнп уз главни задауак ("кружни рад" кап "крауки круг") са индивидуалним дпзираоем. 
При изради прпграма, кпји садржи дп 10 вежби, уреба впдиуи рашуна да у редпследу вежби не 
буду неппсреднп једна за другпм две исупрпдне вежбе, пднпснп вежбе кпје ангажују исуе 
мищићне групе. За свакпг ушеника насуавник испуоава радни картпн. Радни картпни су 
пбавезан дидакуишки мауеријал кпјег кприсуи насуавник. Насуавник мпже да кприсуи и друге 
меупде кпје су ппзнауе у уеприји и пракси.  

2. Прпграмски садржаји дауи су пп разредима, а где је уп ппуребнп, пдвпјенп и према пплу. 
Акценау се суавља на пне мпупришке акуивнпсуи кпјима се најуспещније мпже супрпусуавиуи 
ппследицама свакпдневне хиппкинезије и на пне кпји су у нащпј средини најразвијенији и за 
кпје има инуереспваоа у ппјединим срединама.  
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Предмеуна насуава прганизује се у урећем и шеуврупм разреду. Фкпликп није мпгуће да се 
насуава физишкпг васпиуаоа у пва два разреда извпди кап предмеуна, пбезбеђује се струшнп-
инструктиван рад за циклус из вежби на улу и справама и пливаоа. 

Ф суаријем разреду, у прпграму су дауи самп кљушни прпграмски садржаји, али не и већи избпр 
вежби ппмпћу кпјих пне уреба да се псуваре. Уп је ушиоенп ради упга да би насуавник 
физишкпг васпиуаоа, мпгап слпбпднп и креауивнп да изналази ефикасна рещеоа и бира вежбе 
ппмпћу кпјих ће упк физишкпг вежбаоа да прилагпђава специфишнпсуима ушенишких 
мпгућнпсуи (диференцирани присууп), прпсупрним и мауеријалним услпвима рада.  

Прпгрампм се предвиђа најмаое један курс за пбуку пливаоа пд првпг дп шеуврупг разреда и 
акуивнпсуи кпја је пд инуереса за средину кпјпј щкпла живи и ради. 

Прпграм курсних пблика смаура се инуегралним делпм пбавезнпг насуавнпг прпграма и, с 
пбзирпм на уп да се за оегпву реализацију ураже специфишни мауеријални услпви, уп ће се пва 
насуава прганизпвауи на ппсебан нашин: на шаспвима у расппреду редпвне насуаве, у другим 
пбјекуима у супрпунпј смени пд редпвне насуаве (пливаое) и на другим пбјекуима, а у за уп 
планиране дане.  

2.2. Пд прганизаципних пблика рада кпји уреба да дппринесу усвајаоу пних умеоа и навика 
кпји су пд знашаја за свакпдневни живпу, прпграм се реализује у ваншаспвнпј и ванщкплскпј 
прганизацији рада и предвиђа: 

- упућиваое ушеника на сампсуалнп вежбаое; 

- кпрекуивнп-педагпщки рад; 

- излеуи; 

- крпсеви; 

- уакмишеоа; 

- дани сппруа; 

- слпбпдне акуивнпсуи. 

Разредни ушиуељ (или предмеуни насуавник) уреба да упућује ушенике да у слпбпднп време 
сампсталнп вежбају, јер се садржаји у највећпј мери савладавају самп на шасу физишкпг 
васпиуаоа. Збпг упга би се пва упуусува првенсувенп пднпсила на пне ушенике шије физишке и 
мпупришке сппспбнпсуи не задпвпљавају, али и на псуале, какп би суекли урајну навику за 
вежбаое. Ф упм смислу, упкпм шаспва физишкпг васпиуаоа, разредни ушиуељ и насуавник уреба 
да ушеницима прикаже и пбјасни вежбе, кпје за пдређенп време пни уреба кпд свпјих кућа, 
сампсуалнп, или уз ппмпћ других, да савладају. Ппсле извеснпг перипда, разредни ушиуељ или 
насуавник, на редпвним шаспвима кпнурплисаће щуа је ушеник пд ппсуављених задауака 
псуварип.  

Кпрективнп-педагпщки рад прганизује се са ушеницима смаоених физишких сппспбнпсуи, 
пслабљенпг здравља, са уелесним дефпрмиуеуима и лпщим држаоем уела и уп: 
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- са ушеницима смаоених физишких сппспбнпсуи ради се на савладаваоу прпграмских 
садржаја, кпје ушеници нису успели да савладају на редпвнпј насуави, кап и на развијаоу 
физишких сппспбнпсуи, углавнпм, снаге, брзине и издржљивпсуи; 

- са ушеницима пслабљенпг здравља рад се прганизује у сарадои са лекарпм-специјалисупм, 
кпји пдређује врсуу вежбе и суепен ппуерећеоа; 

- са ушеницима кпји имају лпще држаое уела, или дефпрмиуеуе, рад спрпвпди насуавник у 
сарадои са лекарпм или физијаурпм кпји ууврђује врсуу и суепен дефпрмиуеуа и, с уим у вези, 
вежбе кпје уреба примениуи. Уежи слушајеви уелесних дефпрмиуеуа уреуирају се у 
специјализпваним здравсувеним усуанпвама. 

Сви ушеници, кпји се упућују и на кпрекуивнп-педагпщки рад, уз пгранишеоа, вежбају на 
редпвним шаспвима и најмаое једнпм недељнп на шаспвима кпрекуивнп-педагпщкпг рада. 
Прпграм сашиоавају насуавник и лекар специјалисуа, и пн уреба да је примерен здравсувенпм 
суаоу ушеника. На уај нашин, пракуишнп нема ушеника кпји су пслпбпђени насуаве физишкпг 
васпиуаоа, већ се оихпвп вежбаое прилагпђава индивидуалним мпгућнпсуима.  

Излети се мпгу прганизпвауи пп пдељеоима, или са вище пдељеоа, а оихпве пперауивне 
задауке, кап и лпкацију, ууврђују заједнп сурушни акуиви насуавника физишкпг васпиуаоа, уз 
сарадоу са свим другим акуивима кпји крпз излеу уреба да реализују свпје задауке. Излеуи се 
прганизују у радне дане, или субпупм, кап пплудневни. 

Крпсеви се пдржавају два пууа гпдищое за све ушенике. Прганизација пвпг задаука збпг 
великпг брпја ушесника, псим щуп припада насуавнику физишкпг васпиуаоа, задауак је и свих 
насуавника щкпле. Пдржаваое крпсева преуппсуавља благпвремене и дпбре припреме 
ушеника. Крпс се пдржава у пквиру радних дана, планираних за пву акуивнпсу. Акуив 
насуавника ууврђује месуп пдржаваоа и дужину суазе, кап и целпкупну прганизацију.  

Такмишеоа ушеника шине инуегралну кпмппненуу прпцеса физишкпг васпиуаоа на кпјима 
ушеник прпверава резулуау свпга рада. Щкпла је пбавезна да сувпри мауеријалне, 
прганизаципне и друге услпве какп би щкплска уакмишеоа била дпсуупна свим ушеницима. 
Акуив насуавника на ппшеуку щкплске гпдине сашиоава план уакмишеоа (прпппзиције, 
време...), кпја се прганизују ппсле редпвне насуаве, раднпм субпупм или на Дан сппруа. 
Пбавезна су међупдељеоска, или међуразредна уакмишеоа из аулеуике, вежби на улу и 
справама и једне уимске игре. Фшеници ушесувују и на пним уакмишеоима кпја су у сисуему 
републишких уакмишеоа за щкплску пппулацију. 

Дани сппрта, два у упку щкплске гпдине, планирају се гпдищоим прпгрампм рада щкпле у 
пквиру пбавезних радних дана и мпгу се кприсуиуи за крпс, финална щкплска уакмишеоа, 
пријауељске сппруске сусреуе и щкплске приредбе и насуупи са прпгрампм из физишкпг 
васпиуаоа (јавни шас). 

Слпбпдне активнпсти прганизују се најмаое једнпм недељнп према плану рада кпјег 
сашиоава насуавник физишкпг васпиуаоа. На ппшеуку щкплске гпдине, ушеници се ппредељују 
за једну пд акуивнпсуи за кпје щкпла има услпва да их прганизује. Фкпликп у щкпли насуаву 
физишкпг васпиуаоа извпди самп један насуавник, пн мпже да у упку щкплске гпдине 
прганизује шаспве слпбпдних акуивнпсуи за вище сппруских грана, уакп щуп ће за пдређени 
временски перипд планирауи и пдређену сппруску грану (нпр. у јесеоем, за аулеуику, у 
зимскпм, за кпщарку иуд.). На уај нашин задпвпљила би се инуереспваоа ушеника за разлишиуе 
сппруске акуивнпсуи.  
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Захуев да се циљ физишкпг васпиуаоа псуварује и прекп пних прганизаципних пблика рада кпји 
се псуварују у ваншаспвнп и ванщкплскп време, ппдразумева и прилагпђаваое целпкупне 
прганизације и режима рада щкпле, уе ће се у кпнципираоу гпдищоег прпграма рада 
васпиунп-пбразпвнп делпваое прпщириуи и на пве прганизаципне пблике рада и за оихпву 
реализацију пбезбедиуи ппуребан брпј дана и неппхпдни мауеријални услпви за рад. На уај 
нашин, шиуав прпцес физишкпг васпиуаоа у шаспвнпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији 
рада биће јединсувен и ппд кпнурплнпм улпгпм щкпле, кап најпдгпвпрнијег и најсурушнијег 
друщувенп-васпиунпг факупра, какп би се сашувала пснпвна прпграмска кпнцепција насуаве 
физишкпг васпиуаоа.  

3. Тепријскп пбразпваое ппдразумева суицаое пдређених знаоа пууем кпјих ће ушеници 
уппзнауи сущуину вежбапнпг прпцеса и закпниупсуи развпја младпг прганизма, кап и суицаое 
хигијенских навика, знаоа п здрављу, какп би схвауили крајои циљ кпји физишким васпиуаоем 
уреба да се псувари. Садржаји се реализују на редпвним шаспвима, на ваншаспвним и 
ванщкплским акуивнпсуима, уз пракуишан рад и за уп се не предвиђају ппсебни шаспви. 

Из пбласуи здравственпг васпитаоа уепријски деп прпграмских садржаја реализују се у упку 
насуавне щкплске гпдине са шеуири шаса (два у првпм пплугпдищуу и два у другпм 
пплугпдищуу) и на свакпм пракуишнпм шасу. Насуавник реализује предлпжене уеме пдређује 
уеме схпднп узраснпм и пбразпвнпм нивпу ушеника и инуегрисаним уемауским планираоем 
крпз пбавезне и избпрне предмеуе. Приликпм дпнпщеоа гпдищоег плана и прпграма 
васпиунп пбразпвних задауака щкпле, на нивпу акуива и насуавнишкпг већа усаглащавају се 
уемауска ппдрушја кпја ће се реализпвауи из пбласуи здравсувенпг васпиуаоа.  

Часпви физишкпг васпитаоа - прганизација и пснпвни дидактишкп-метпдишки елементи  

Пснпвне каракуерисуике шаспва физишкпг васпиуаоа уреба да буду: јаснпћа насуавнпг 
садржаја; ппуималнп кприщћеое распплпживпг прпсупра, справа и реквизиуа; избпр 
раципналних пблика и меупда рада; избпр вежби ппуималне пбразпвне вреднпсуи; 
функципнална ппвезанпсу свих делпва шаса - унууар једнпг и вище узасуппних шаспва једне 
насуавне уеме; пуна ведрина и акуивнпсу ушеника упкпм шаса - мпупришка и мисапна; 
визуализација ппмпћу савремених уехнишких средсуава.  

Ф III разреду шаспви се мпрају дпбрп прганизпвауи, какп у ппгледу јасних и прецизних пблика и 
меупда рада, уакп и у ппгледу сувараоа радне и ведре аумпсфере. Ф дидакуишкпј 
шеувпрпделнпј ппдели уреба да препвладају игре, али и садржаји кпји захуевају прецизнпсу 
извпђеоа, а кпјима преухпде уашна упуусува ушиуеља или предмеунпг насуавника. Зауим, 
ушиуељ или предмеуни насуавник уреба да прауи упк рада и указује на грещке, какп би 
садржаји, преуежнп пригпднпг каракуера, дали дпбру пснпву за усвајаое садржаја са 
кпнвенципналнп слпженијпм бипмеханишкпм сурукуурпм, кпји се планирају за наредне 
разреде. Пд меупда препвладава меупд живе реши, пракуишни прикази задаука пд суране 
ушиуеља или ушеника суаријих разреда, кап и прикази пригпдних садржаја пууем слика, скица и 
видеп-уехнике. На крају шаса, ушиуељ или предмеуни насуавник, пригпдним решима уреба да 
да пцену рада упкпм прпуеклпг шаса и ушенике уппзна са наредним садржајем. Никакп не 
уреба да се дпгпди сиууација да деци није јаснп кпје садржаје су увежбавали и у кпјпј мери су 
их савладали. Ф упм циљу ће и педагпщке мере, кап щуп су ппхвале и исуицаое дпбрих 
примера извпђеоа, ууицауи на ефикаснију сазнајну функцију и мпуивисанпсу за усвајаое 
пдређених знаоа и суицаое навика, ппщуп деца у пвпм узрасуу имају велике ппуребе за 
уакмишеоем, щуп самп уреба ппзиуивнп усмериуи. 
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Приликпм избпра пблика рада, ушиуељ или предмеуни насуавник уреба да узме у пбзир 
прпсупрне услпве рада, брпј ушеника на шасу, кплишину справа и реквизиуа, динамику 
пбушаваоа и увежбаваоа насуавнпг задаука, щуп знаши да преднпсу има пнај пблик рада 
(фрпнуални, групни, индивидуални) кпји се правпвременп примеоује. Фрпнтални рад се 
пбишнп примеоује у ппшеунпј фази пбушаваоа и када је пбезбеђен дпвпљан прпсупр и 
кплишина реквизиуа у пднпсу на брпј ушеника (уршаоа, вежбе на улу, елеменуи уимских игара); 
групни рад са разлишиуим задацима примеоује се у фази увежбаваоа и уп уакп да су групе 
суалне за једну уемауску пбласу, сасуављене према индивидуалним сппспбнпсуима ушеника 
(хпмпгенизиране), а кпје и шине пснпв у диференциранпм присуупу избпру садржаја, у пднпсу 
на уе индивидуалне сппспбнпсуи, радна месуа у групнпм раду, псим главнпг задаука, уреба да 
садрже и ппмпћне справе за увежбаваое делпва бипмеханишке сурукууре главне вежбе 
(предвежбе), кап и пне вежбе кпје се пднпсе на развијаое пне сппспбнпсуи кпја је релевануна 
за извпђеое главне вежбе (највище ури вежбе из раднпг карупна). На уај нашин раднп месуп је 
пп садржају кпнзисуенунп у пднпсу на главни задауак, щуп је у складу са принципима 
инуензивнп прганизпване насуаве. Индивидуалан рад се, углавнпм, примеоује за ушенике 
маоих сппспбнпсуи, кап и за ушенике наупрпсешних сппспбнпсуи.  

Приликпм избпра меупдских ппсуупака пбушаваоа и увежбаваое мпупришких задауака, 
насуавник уреба да пдабере вежбе уакве пбразпвне вреднпсуи кпје ће за распплпжив брпј 
шаспва пбезбедиуи ппуималнп усвајаое упг задаука.  

Демпнсурација задаука мпра да буде јасна и прецизна щуп ппдразумева кприщћеое 
савремених уехнишких мпгућнпсуи (кпнуурпграми и видеп-уехника), какп би насуавник 
ефикасније упућивап ушенике на закпниупсуи кпје владају креуаоем, шиме се, упкпм вежбаоа, 
псуварује оихпва мпупрна и мисапна акуивнпсу.  

Планираое пбразпвнп-васпитнпг рада 

Насуава физишкпг васпиуаоа прганизује се са пп ури шаса недељнп. Насуавник уреба да изради: 

- ппщти глпбални план рада, кпји садржи све прганизаципне пблике рада у шаспвнпј, 
ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада са пперауивним елеменуима за кпнкреуну 
щкплу;  

- ппщти глпбални план пп разредима, кпји садржи прганизаципне пблике рада кпји су 
предвиђени за кпнкреуан разред и оихпву дисурибуцију пп циклусима. Зауим, пвај план рада 
садржи дисурибуцију насуавнпг садржаја и брпј шаспва пп циклусима и служи кап пснпва за 
израду пперауивнпг плана рада пп циклусима;  

- план рада пп циклусима садржи пбразпвнп-васпиуне задауке, све прганизаципне пблике 
рада кпји се реализују у кпнкреунпм циклусу, расппред насуавнпг садржаја са временскпм 
аруикулацијпм (месец, брпј шаспва и редни брпј шаспва) и меупдске наппмене. 

Насуавнп градивп ппдељенп је у ури циклуса или шеуири укпликп се за уај разред предвиђа 
курсни пблик. Уп су:  

- један циклус за аулеуику; 

- један циклус за вежбе на улу и справама; 

- један циклус за уимску игру; 



393 
 

- један циклус за курсни пблик (укпликп је планиран за пдређени разред у шаспвнпј 
прганизацији рада); 

- уепријски деп (2+2) за реализацију уема из здравсувенпг васпиуаоа. 

Фкпликп се прганизује курсни пблик за акуивнпсу у шаспвнпј прганизацији рада, пнда се 
планира шеувруи циклус, уакп щуп се пп шеуири шаса пдузима пд прва ури циклуса. Насуавнп 
градивп пп циклусима мпже да се псуварује у кпнуинуиуеуу за један временски перипд (нпр. 
аулеуика у јесеоем, вежбе на улу и справама у зимскпм и уимска игра у прплећнпм), или у два 
перипда (нпр. уршаоа и скпкпви из аулеуике у јесеоем, а бацаоа у прплећнпм перипду). 

Праћеое и вреднпваое рада ушеника 

Праћеое напреука ушеника пбавља се сукцесивнп у упку целе щкплске гпдине, на пснпву 
јединсувене меупдплпгије кпја предвиђа следеће уемауске целине. Ф урећем разреду 
пцеоиваое се врщи брпјшанп, на пснпву псувариваоа циљева пперауивних задауака и 
псувариваоу минималних пбразпвних захуева. 

1. Суаое мпупришких сппспбнпсуи; 

2. Суаое здравља и хигијенских навика; 

3. Дпсуигнууи нивп савладанпсуи мпупрних знаоа, умеоа и навика; 

4. Пднпс према раду. 

1. Праћеое и вреднпваое мпупришких сппспбнпсуи у прва два разреда врщи се на пснпву 
савладанпсуи прпграмскпг садржаја кпјим се ппдсуише развпј пних физишких сппспбнпсуи за 
кпје је пвај узрасу криуишан перипд збпг оихпве урансфпрмације ппд ууицајем физишких 
акуивнпсуи - кппрдинација, гипкпсу, равнпуежа и експлпзивна снага.  

2. Суаое здравља и хигијенских навика, прауи се на пснпву ууврђиваоа нивпа правилнпг 
држаоа уела и пдржаваоа лишне и кплекуивне хигијене и усвпјенпсуи и примени знаоа из 
пбласуи здравља. 

3. Суепен савладанпсуи мпупрних знаоа и умеоа спрпвпди се на пснпву минималних 
прпграмских захуева, кпји је ууврђен на крају навпђеоа прпграмских садржаја.  

4. Пднпс према раду вреднује се на пснпву редпвнпг и акуивнпг ушесувпваоа у насуавнпм 
прпцесу, уакмишеоима и ванщкплским акуивнпсуима. 

Пцену пдлишан (5) дпбија ушеник кпји је радпм у упку щкплске гпдине ппбпљщап свпје 
физишке сппспбнпсуи и шији резулуауи знаунп превазилазе суандарде узрасуа; кпји у сппрускп 
уехнишким дпсуигнућима знаунп превазилази ппсуављене захуеве пп пбиму и квалиуеуу и кпји 
има вепма акуиван пднпс према физишкпј кулуури. Фшеник има виспк суепен развијенпсуи 
физишких сппспбнпсуи акп вежбе извпди са ппуималним амплиуудама, експлпзивнп и 
кппрдинирани ппкреу. Вежбе пбликпваоа, ппсебнп за урбущну и леђну мускулаууру, кап и за 
рамени ппјас, извпди лакп и мпже да их ппнпви у једнпм риуму вище пд већине.  

Прпграмске садржаје је успещнп савладап и уп вище пд минималних прпграмских захуева, 
укљушује се у сппруске секције и друге сппруске акуивнпсуи изван щкпле, плива (акп је 
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спрпведена пбука или други нашин). Фшеник има пснпвне хигијенске навике, уредан је и 
редпван на шаспвима физишкпг васпиуаоа.  

Пцену врлп дпбар (4) дпбија ушеник кпји радпм у упку щкплске гпдине ппбпљщава свпје 
физишке сппспбнпсуи и шији резулуауи превазилазе суандарде узрасуа; кпји у сппрускп 
уехнишким дпсуигнућима превазилази ппсуављене захуеве пп пбиму и квалиуеуу и кпји има 
акуиван пднпс према физишкпј кулуури. Фшеник има дпбрп развијене физишке сппспбнпсуи, али 
неке вежбе извпди уз маое ппуещкпће - у гипкпсуи, експлпзивнпсуи, кппрдинацији и у 
равнпуежи. Вежбе за леђну и урбущну мускулаууру, кап и рамени ппјас, извпди лакп и мпже да 
их ппнпви изнад прпсека пдељеоа.  

Прпграмске садржаје савладава изнад минималних прпграмских захуева уз извесне маое 
ппуещкпће ппјединих и суалнп или ппвременп се укљушује у рад сппруских секција. 

Фшеник има пснпвне хигијенске навике, уреднпг је ппщуег изгледа, редпван је и акуиван на 
шаспвима физишкпг васпиуаоа.  

Пцену дпбар (3) дпбија ушеник кпји је радпм ппбпљщап у упку щкплске гпдине физишке 
сппспбнпсуи у границама суандарда, шији су резулуауи у сппрускп уехнишким дпсуигнућима у 
границама минималних пбразпвних захуева и шији је пднпс према физишкпј кулуури 
задпвпљавајући. Фшеник има прпсешнп развијене физишке сппспбнпсуи, акп вежбе извпди без 
дпвпљних амплиууда, са већим ппуещкпћама у кппрдинацији ппкреуа, експлпзивнпсуи и 
гибљивпсуи. Вежбе за урбущну и леђну мускулаууру, кап и рамени ппјас, извпди уз ппуещкпће 
у риуму и пбиму вежбаоа и не ппказује дпвпљнп инуереспваоа да уп превазиђе. 

Прпграмске садржаје савлађује у границама минималних пбразпвних захуева или маое. 
Делимишнп је савладап пснпвну уехнику пливаоа (акп је спрпведена пбука пливаоа).  

Фшеник редпвнп присусувује шаспвима физишкпг васпиуаоа, ппвременп избегава неке и не 
укљушује се у ваншаспвне и ванщкплске акуивнпсуи. Има пснпвне хигијенске навике, али 
ппнекад не дпнесе (забправи) ппрему за вежбаое.  

Пцену дпвпљан (2) дпбија ушеник кпји у упку гпдине није ппбпљщап свпје физишке 
сппспбнпсуи, шији су сппрускп уехнишки резулуауи исппд ууврђених суандарда и кпји не 
ппказује минимум инуереспваоа за физишку кулууру. Фшеник ппказује мали напредак у развпју 
физишких сппспбнпсуи, ппсебнп пних кпји се редпвним и акуивним вежбаоем мпгу усаврщиуи 
- снагу, леђне и урбущне мускулаууре и раменпг ппјаса.  

Већину прпграмских садржаја из минималних пбразпвних захуева ушеник није савладап, или 
их извпди са већим грещкама. 

Фшеник је суекап пснпвне хигијенске навике, али их се не придржава редпвнп. На шаспвима је 
углавнпм редпван, али не ппказује увек инуереспваое за вежбаое.  

Пцену недпвпљан (1) у принципу не би уребалп да дпбије ни један ушеник. Фшеник шије су 
физишке сппспбнпсуи ппале, и кпји не испуоава пшекиване суандарде, кап и кпји не ппказује 
ни минимум инуереспваоа за пдржаваое свпјих физишких и функципналних сппспбнпсуи, и 
кпји је здрав, упућује се на кпрекуивнп-педагпщки рад.  

Вреднпваое и пцеоиваое ппсуигнууих резулуауа и дпсуигнућа ушеника врщи се упкпм целе 
гпдине, у упку и накпн савладаваоа планиранпг прпграмскпг садржаја, а према наведеним 



395 
 

елеменуима за шеуири уемауске целине. Насуавник пажљивп прауи ушеника и пцеоује уакп да 
се дпбија ппупуна слика п психпфизишкпм суауусу свакпг ушеника. Насуавник мпже да унесе и 
јпщ нека свпја запажаоа кпја нису предвиђена пвим уемауским целинама, акп је уп у инуересу 
ушеника. Ф целини, ппуребан је и педагпщки присууп вреднпваоу дпсуигнућа ушеника, какп би 
пцена, билп да је пписна или брпјшана, делпвала суимулауивнп и указивала на напредак 
ушеника, ппгпупву щуп је за пвај узрасу каракуерисуишна велика заинуереспванпсу за ппкреу и 
игру. 

Ф упку праћеоа и пцеоиваоа, уреба ушенике уппзнавауи са циљем ппсуигнућа, пууем слика, 
ппсуера и других пшигледних мауеријала и средсуава, какп би пни ппсуали акуивни ушесници у 
прпцесу насуаве и псппспбљавали се за сампсуалнп вежбаое у слпбпднп време.  

На крају сваке пцене, ушиуељ или предмеуни насуавник уреба да наведе кпје су мпгуће 
преппруке за даљи напредак и укљуши рпдиуеље, ппгпупву акп је психпфизишкп суаое ушеника 
незадпвпљавајуће.  

Педагпщка дпкументација и дидактишки материјал 

Пбавезна педагпщка дпкуменуација је: 

1. Дневник рада, сурукуура и садржај ууврђује се на републишкпм нивпу, и пдпбрава га 
минисуар, а насуавнику се псуавља мпгућнпсу да га дппуни пним мауеријалпм за кпје има јпщ 
ппуребе.  

2. Планпви рада: гпдищои, пп разредима и циклусима, план сурушнпг акуива, план 
ваншаспвних и ванщкплских акуивнпсуи и праћеое оихпве реализације.  

3. Писане припреме насуавник сашиоава за ппједине насуавне уеме кпје садрже: временску 
аруикулацију псувариваоа насуавне уеме (укупан и редни брпј шаспва, време реализације), 
кпнзисуенуну дидакуишку сурукууру шаспва (пблике рада, меупдишке ппсуупке пбушаваоа и 
увежбаваоа). 

4. Радни картпн: уреба да има сваки ушеник са прпгрампм вежбапнпг садржаја кпјег сашиоава 
ушиуељ или предмеуни насуавник, а кпји су прилагпђени кпнкреуним услпвима рада. 

5. Фпрмулари за пбраду ппдатака за: суаое физишких сппспбнпсуи, реализацију прпграмских 
садржаја у шаспвнпј и ваншаспвнпј прганизацији рада.  

6. Пшигледна средства: цруежи, кпнуурпграми, видеп-ураке аранжиране, уаблице 
пријенуаципних вреднпсуи мпупришких сппспбнпсуи, разнпврсна пбележаваоа радних месуа и 
други писани мауеријали кпји упућују ушенике на лакще разумеваое радних задауака.  
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИУАОА Ф УРЕЋЕМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Атлетика 

 
  пвладауи мпупришким умећима, прирпдним и 

изведеним, елеменуарним пблицима креуаоа у 
разлишиуим услпвима, развијаое гипкпсуи и експлпзивне 
снаге 

 ''мпупришкп пписмеоаваое'' 

 урше на 40м на разлишиуе нашине пп депницама пд 10м уз 
прпмену риума и брзине, кап и уз савлађиваое лаких 
препрека 

 скашу увис прекпрашнпм уехникпм 

 скашу удаљ згршнпм уехникпм 

 скашу у дубину са меким сунпжним дпскпкпм 

 кпмбинују уршаое са прескакаоем препрека и вијаше 

 

Вежбе на справама и тлу 

 

 развијаое кппрдинације гипкпсуи, равнпуеже и 
експлпзивне снаге.  

 суицаоем мпупришких умећа у риумици и вежбама на улу 

 уппзнаваое са креуним мпгућнпсуима и пгранишеоима 
сппсувенпг уела 

 

 сампсуалнп извпде пбавезни сасуав на улу, нискпј греди и 
врауилу 

 извпде оих у ппуппру на паралелнпм разбпју са саскпкпм 

 праскашу и наскашу на ппвищену ппврщину са крауким 
залеупм (уз ппмпћ или без) са дпскпкпм, ппружаоем уела 
и саскпкпм на суруоашу 

 извпде на врауилу узмак кпрацима уз кпсу ппврщину дп 
уппра суражоег, премах пднпжнп дп уппра јащућег, спусу 
уназад дп виса завеспм п ппукпленп, превлакпм дп виса 
узнеупг и краз вис суражои саскпк 

 сампсуалнп извпде вежбу на нискпј греди уз дпдауак 
наскпка са бпшним суавпм према греди, залеупм и пдразпм 
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једне нпге наскпкпм у суав на другпј нпзи и са саскпкпм 
пруженим уелпм 

 извпде сунпжним пдразпм вис узнеуп, спусу напред дп 
сунпжнпг суава на дпхвауним кругпвима 

 уакмише се у пбавезнпм сасуаву на улу и справама у пквиру 
разреда 

 

Ритмишка гимнастика и 
нарпдни плеспви 

 

 развпј лишнпсуи, мпупришке сппспбнпсуи и есуеускп 
пбликпваое уела 

 ппдсуицаое расуа и развпја, фпрмираое мпралнп – 
впљних квалиуеуа лишнпсуи 

 развијаое свесуи п ппуребама пшуваоа нарпдне 
урадиције 

 

 мекп и еласуишнп хпдају и урше 

 правилнп извпде вежбе пбликпваоа урупа (преуклпн, 
заклпн,пуклпн) 

 правилнп извпде пкреуе на пбе нпге за 90 и 180 суепени са 
ппкреуима руку 

 усвпјили уехнику скпка увис "маказицама" 

 извпде "машји скпк" 

 прескашу вијашу у урку са нпге на нпгу 

 бацају и кпурљају лппуу 

 успещнп савладали кпрепграфију нарпдне песме "Савила 
се бела лпза винпва" 

 

Пснпви тимских игара 

Рукпмет 

 

 суицаое пснпвних уепријских знаоа неппхпдних за 
правилан развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи 

 знају пснпвне суавпве у месуу и креуаоу напред – назад, 
левп – деснп, цик цак са правилним пплпжајем руку и 

 правилнп држе лппуу, дпдају и хвауају лппуу у пару у месуу 

 заузимају пснпвни суав, примају лппуу пбема рукама, 
пдвајају лппуу на једнпј щаци и враћа лппуу пару и уназад 
дплази у ппшеуни суав 
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уела за пдређени сппру 

 
 дпдају и хвауају лппуу у урпјкама, бпшнп 

 щууирају на гпл из месуа 

 впде лппуу у месуу и креуаоу 

 примеоују наушенп у игри 3:3 

 

Кпщарка 

 

 суицаое пснпвних уепријских знаоа неппхпдних за 
правилан развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи 

 знају пснпвне суавпве у месуу и креуаоу напред – назад, 
левп – деснп, цик цак са правилним пплпжајем руку и 
уела за пдређени сппру 

 

 ппдижу лппуу са ппда са две руке и заузимају 
"кпщаркащки суав" 

 прихвауају лппуу из руке у руку, круже лппупм пкп кукпва 

 бацају лппуу увис и хвауају је пп пдбијаоу пд ула 

 заузимају паралелни и дијагпнални суав 

 ппуискују лппуу са две руке 

 дпдају лппуу ппруженим рукама и хвауају привлашеоем 
лппуе на груди 

 дпдају лппуу у урпјкама пкренууи лицем ка кпщу 

 щууирају из месуа у кпщ без уабле и пд уабле, ппсле 
впђеоа лппуе у креуаоу и заусуављаоа 

 впде лппуу у месуу и креуаоу са заусуављаоем и 
пивпуираоем 

 примеоују наушенп у игри 3:3 
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Пдбпјка  суицаое пснпвних уепријских знаоа неппхпдних за 
правилан развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи 

 знају пснпвне суавпве у месуу и креуаоу напред – назад, 
левп – деснп, цик цак са правилним пплпжајем руку и 
уела за пдређени сппру 

 

 заузимају "пдбпјкащки суав" са пплпжајем руку за 
пдбијаое лппуе 

 крећу се напред, назад, бпшнп и са заусуављаоем 

 ппдбацују лппуу изнад главе и примају је у "гнезду" без 
пдбијаоа 

 пдбијају лппуу башену изнад главе 

 пдбпјкащки дпдају лппуу у пару 

 извпде дпои шепни сервис 

 играју1:1 и 2:2 примеоујући наушенп 

 

 

Здравственп васпитаое 

 

 суицаое и развијаое свесуи п ппуребама јашаоа и шуваоа 
здравља 

 правилнп држаое уела, развијаое хигијенских навика 

 

 правилнп држе уелп 

 суекли су пснпвна знаоа п пдржаваоу лишне хигијене, 
правилнпј исхрани и знашају смеоиваоа рада и пдмпра 

 знају да пруже прву ппмпћ 
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ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 
  

ПРАВПСЛАВНИ КАУИХИЗИС (ВЕРПНАФКА) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве правпславнпг кауихизиса (верпнауке) у пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу јесуе 
да пружи целпвиу правпславни ппглед на свеу и живпу, уважавајући две димензије: исупријски 
хрищћански живпу (исупријску реалнпсу цркве) и есхауплпщки (будући) живпу (димензију 
идеалнпг). Уп знаши да ушеници сисуемауски уппзнају правпславну веру у оенпј дпкуриниранпј, 
лиуургијскпј, спцијалнпј и мисипнарскпј димензији, при шему се излагаое хрищћанскпг виђеоа 
живпуа и ппсупјаоа свеуа пбавља у вепма пувпренпм, уплеранунпм дијалпгу са псуалим 
наукама и уепријама п свеуу, кпјим се насупји ппказауи да хрищћанскп виђеое (лиуургијскп, 
кап и ппдвижнишкп искусувп Правпславне Цркве) пбухвауа сва ппзиуивна искусува људи, без 
пбзира на оихпву наципналну припаднпсу и верскп пбразпваое. Све пвп спрпвпди се какп на 
инфпрмауивнп-сазнајнпм уакп и на дпживљајнпм и на делаунпм плану, уз насупјаое да се 
дпкуриниране ппсуавке спрпведу у свим сегменуима живпуа (пднпс са Бпгпм, са свеупм, са 
другим људима и са спбпм). 

Задаци правпславнпг кауихизиса (верпнауке) јесу да кпд ушеника: 

- развије пувпренпсу и пднпс према Бпгу кап другпј и другашијпј лишнпсуи у пднпсу на нас, кап и 
пувпренпсу и пднпс према другпм шпвеку кап икпни Бпжијпј, лишнпсуи, уакпђе, другашијпј у 
пднпсу на нас, уе да се између пве две релације псувари узајамнп зависна веза (свесу п 
заједници); 

- развије сппспбнпсу за ппсуављаое пиуаоа п целини и најдубљем смислу ппсупјаоа шпвека и 
свеуа, људскпј слпбпди, живпуу у заједници, фенпмену смруи, пднпсу са прирпдпм кпја нас 
пкружује и другп, кап и пдгпвараое на пва пиуаоа у свеулу правпславне хрищћанске вере и 
искусува Цркве; 

- изграде сппспбнпсуи дубљег разумеваоа и вреднпваоа кулууре и цивилизације у кпјпј живе, 
усппна и падпва у исуприји шпвешансува, кап и дпсуигнућа у разним пбласуима суваралащува 
(при шему се псуварује кпмплеменуарнпсу са другим наукама); 

- ппмпгне у пдгпвпрнпм пбликпваоу заједнишкпг живпуа са другима, у изналажеоу равнпуеже 
између власуиуе лишнпсуи и заједнице, у псувареоу сусреуа са свеупм (са људима разлишиуих 
кулуура, религија и ппгледа на свеу, са друщувпм, са прирпдпм) и са Бпгпм;  

- изгради увереое да свеу и све щуп је у оему сувпрени су за вешнпсу, да су сви сувпрени да 
буду пришасници вешнпг живпуа, уе да из уе перспекуиве кпд ушеника развије сппспбнпсу 
разумеваоа, преиспиуиваоа и вреднпваоа сппсувенпг пднпса према другпм шпвеку кап 
неппнпвљивпм бићу и према увпревини Бпжијпј и изгради спремнпсу на ппкајаое. 

Садржаји насуаве правпславнпг кауихизиса расппређени су пп линеарнп-кпнценуришнпм 
(симбипуишкпм, спиралнпм) принципу. Уп знаши да се у свакпм разреду изабирају пдређени 
раније уведени садржаји, а зауим се у пквиру сваке уеме, кпје ће се упкпм дауе гпдине 
щкплпваоа низауи у сукцесивнпм следу, врщи се акуивизација преухпднп суешених знаоа и 
фпрмираних умеоа. Наравнп, у свакпм разреду увпде се и ппупунп нпве уеме, кпје ће 
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ппслужиуи кап пслпнац за надпграђиваое знаоа у наредним разредима. След уема је у нижим 
разредима силазни (десценденуни), пднпснп базира се на излагаоу мауерије према 
психплпщкпј присуупашнпсуи, дпк је у вищим разредима пснпвне щкпле узлазни 
(асценденуни), дакле уемељи се на нашелима уеплпщке наушне сисуемауике. 

Пперативни задаци насуаве правпславнпг кауихизиса (верпнауке) у урећем разреду јесу да 
ушеници:  

- упше да кпнкреуни људи кап и лишнпсуи нису ппсупјали пре негп щуп су се рпдили;  

- сппзнају да је Бпг из љубави сувприп свеу за вешнпсу; 

- упше да је Бпг сувприп свеу кап скуп кпнкреуних врсуа; 

- запазе да је Бпг на крају свега сувприп шпвека кап лишнпсу; 

- упше разлику између прирпде и лишнпсуи кпд шпвека; 

- упше да се сурукуура сувпренпг свеуа пгледа у Лиуургији. 

САДРЖАЈ ПРПГРАМА 
Бпг је сувприп јединсувени свеу и уп кап мнпге кпнкреуне врсуе ни из шега (узрпк ппсупјаоа 
свеуа јесуе Бпжија слпбпда). 

Ппследице сувпренпсуи пп прирпду и оенп ппсупјаое (кпнкреунпсу врсуа и бића знаши и 
оихпву међуспбну раздељенпсу - индивидуалнпсу, али и оихпву ппуенцијалну прппадљивпсу, 
смру зауп щуп су сувпрени ни из шега). 

Сувараое шпвека на крају свега сувпренпг пп "икпни и ппдпбију Бпжијем" (разлика између 
прирпде и лишнпсуи кпд шпвека).  

Евхарисуија кап свеу у малпм (Лиуургија кап сједиоеое свих сувпреоа прекп шпвека Исуса 
Хрисуа с Бпгпм Пцем). 

Сувараое свеуа и шпвека у правпславнпј икпнпграфији. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  
Верпушиуељи ће запазиуи да се пвај прпграм правпславнпг кауихизиса пп садржају и сурукуури 
разликује пд класишних прпграма кауихизиса у државним щкплама у перипду пре Другпг 
свеускпг рауа, кап и пд пних кпји се и данас псуварују у црквеним щкплама, а самим уим и пп 
циљу кпји би уребалп да се оиме ппсуигне.  

Класишни прпграми кауихизиса преузеуи су са Запада, кап и сама фпрма савременпг щкплсува. 
Оихпва сущуинска каракуерисуика јесуе у упме щуп пплазе пд упга да се биће, ппсупјаое, 
уемељи на прирпди и оеним закпнима, а не на лишнпсуи. Ф складу с уим, слпбпда (лишнпсу), 
какп Бпга уакп и шпвека, није пснпв и узрпк ппсупјаоа прирпде, већ је надградоа и дпдауак већ 
ппсупјећпј прирпди и зауп се лишнпсу пписупвећује са јединкпм, индивидупм. Бпг ппсупји, 
пднпснп јесуе уп щуп јесуе, на пснпву свпје прирпде и свпјсуава кпја уа прирпда ппседује: ума, 
впље, слпбпде и псећаоа. Ппсупјаое Бпжије је деуерминисанп оегпвпм прирпдпм. Слпбпда 
Бпжија је еуишка, а не пнуплпщка.  
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Шпвек је икпна Бпжија на пснпву исуих пвих прирпдних свпјсуава кпја су му дауа пд Бпга ради 
сампусаврщаваоа. Шпвек јесуе уп щуп јесуе на пснпву свпје прирпде, али мпже да ппсуане 
лишнпсу и уп на пснпву упга кпликп сампг себе усаврщи испуоавајући закпн Бпжији 
ппуппмпгнуу дауим му свпјсувима. Иденуиуеу свакпг шпвека кап лишнпсуи зависи пд оега сампг 
и суепена оегпве индивидуалне, мпралне сампусаврщенпсуи. На пснпву упга, мпглп би се 
закљушиуи да ни Бпг ни шпвек немају ппуребе за заједнищувпм с другпм лишнпщћу да би 
ппсупјали и да би били лишнпсуи. Оихпвп ппсупјаое се уемељи на оихпвпј прирпди. Аналпгнп 
пвпме, шпвек нема ппуребе за заједнищувпм с Бпгпм, пднпснп с другпм лишнпщћу, да би 
ппсупјап и бип кпнкреуна и неппнпвљива лишнпсу. Дпвпљнп му је да испуни закпн и да на уај 
нашин ппсуане саврщена лишнпсу.  

Схвауаое да се ппсупјаое шпвека уемељи на прирпди, пднпснп пписупвећеоу оегпве лишнпсуи 
са индивидупм, или са субјекупм, кпји себе лпгишки пдређује кап лишнпсу - сампсвещћу, 
ауупмауски сувара ппдлпгу за раздељенпсу и сукпб између једнпг и мнпгих, субјекауа и 
пбјекауа, щуп има негауивне ппследице, не самп пп Цркву и оенп ппсупјаое, већ и уппщуе за 
ппсупјаое.  

Индивидуализам је за Цркву ппаснпсу јер дефинище лишнпсу кап јединку независну пд другпг 
бића у свпм ппсупјаоу. Шпвек је лишнпсу самп акп је независан у свпм ппсупјаоу пд другпг 
шпвека и пд Бпга. Щуавище, други је смеуоа за наще псувареое кап апсплууне лишнпсуи. Уп 
впди ка разараоу Цркве кап кпнкреуне заједнице и оенпг лиуургијскпг усурпјсува и умнпжеоа 
неурпељивпсуи међу људима. 

Субјекуивизам пписупвећује лишнпсу шпвека са оегпвим унууращоим свеупм (псећаоем, 
размищљаоем, закљушиваоем) и прпуивсуавља оегпву сппљащоу акуивнпсу и видљиви свеу 
упм унууращоем дущевнпм свеуу. Ф Црквенпм искусуву уп знаши развијаое пијеуизма кап 
духпвнпсуи на щуеуу Црквенпг, лиуургијскпг ппреука. Индивидуализам, у спрези са 
субјекуивизмпм, пписупвећује шпвекпвп искусувп свеуа и Бпга са оегпвим псећаоима и 
индивидуалним искусувпм, щуп суавља у други план, мпжда ппупунп и елиминище, искусувп 
Цркве кап кпнкреуне лиуургијске заједнице.  

Фздизаое раципналнпг елеменуа у шпвеку кап кљушнпг у пдређеоу исуине и ппсупјаоа 
ппсуавља шпвека и оегпв ум кап мерилп исуине и дпвпди у пиуаое све пнп щуп се лпгишки не 
мпже ппуврдиуи. Уп впди пдбациваоу свега щуп је науприрпднп, кап щуп је, пре свега, 
ппсупјаое Бпга и вера у Бпга. Слпбпда лишнпсуи, пак, у спрези са индивидуализмпм и 
субјекуивизмпм, дпвпди дп негираоа свакпг аууприуеуа и сувараоа ппурпщашкпг менуалиуеуа 
кпд шпвека у пднпсу према прирпди кпја га пкружује. 

Щуп се уише схвауаоа Бпга и оегпвпг пднпса према свеуу и шпвеку, Бпг се дпживљава у 
јуридишкпм смислу - кап увпрац шпвека и оегпв судија. Хрищћанскп пукривеое је скуп 
мпралних нпрми и закпна кпје Бпг даје шпвеку, или приликпм оегпвпг сувараоа - рпђеоа, 
ууиснувщи их у људску прирпду, или, пак, прекп изабраних људи и на крају прекп Хрисуа. Пп 
уим мпралним нпрмама шпвек уреба да се влада, збпг шега ће на крају биуи награђен или 
псуђен.  

Црква је схваћена кап кпнфесипнална инсуиууција кпја шува исуиниуу веру, ушеое, Св. Уајне и 
мпрални закпн кап средсува спасеоа. 

Ф кпнуексуу уаквпг схвауаоа Цркве и пднпса Бпга и шпвека у опј, циљ кауихизиса јесуе да 
ушеници науше дефиниције вере, да приме благпдау Бпжију прекп Св. Уајни, кап и да се 
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мпралнп усаврще кап индивидуе. Крпз уп усаврщаваое пшекује се и ауупмаускп ппсуизаое 
друщувене хармпније и благпсуаоа у исуприји. 

За разлику пд упг класишнпг (схпласуишкпг) прпграма кауихизиса, прпграм кпји је пвде дау има 
за циљ да врауи суару лиуургијску кауихизацију, кпја је била свпјсувена исупшнпј хрищћанскпј 
Цркви, а кпја знаши увпђеое шпвека у Лиуургију кап лишну заједницу Бпга и шпвека у Хрисуу 
крпз Крщуеое, пднпснп сједиоеое с Бпгпм, кпји се прпјављује у свеуу крпз Лиуургију. 
Лиуургијскп сабраое предсуавља пснпв ппсупјаоа свеуа и шпвека, а не оегпву надградоу.  

Уаква кауихизација преуппсуавља схвауаое бића, ппсупјаоа, какп Бпга, уакп и шпвека, кпје се 
уемељи на слпбпди кап заједнищуву с другпм лишнпщћу, а не на себи сампм кап јединки, 
пднпснп на прирпди. Бпг ппсупји зауп щуп је заједница слпбпде кпнкреуних бића, ллишнпсуи 
Пца и Сина и Свеупга Духа. Исупвременп лишнпсу у Бпгу је нпсилац ппсупјаоа прирпде а не 
пбрнууп. Бпг Пуац кап лишнпсу је узрпк ппсупјаоа бпжанске прирпде. Међууим, Бпг је лишнпсу, 
Пуац, јер ппсупји у заједници са другим лишнпсуима, са Синпм и Свеуим Духпм. Лишнпсу, да би 
ппсупјала, преуппсуавља заједницу слпбпде, љубави према другпј лишнпсуи. Бпг је вешна 
лишнпсу, Пуац, зауп щуп је у вешнпј заједници слпбпде, љубави са Синпм и Свеуим Духпм, кап 
щуп су и Син и Дух вешне лишнпсуи захваљујући заједници са Пцем, пднпснп Бпг ппсупји зауп 
щуп је Св. Урпјица.  

Шпвек је сувпрен пп икпни Бпжијпј, щуп знаши да је и шпвек уакпђе лишнпсу шије ппсупјаое 
извире из заједнице с другпм лишнпщћу, с Бпгпм. Будући да је шпвек пп прирпди сувпрен, уп 
међууим, има за ппследицу да у оегпвпм ппсупјаоу прирпда преухпди лишнпсуи. Шпвек најпре 
ппсупји кап прирпда, па је уек накнаднп ппзван пд Бпга да прпјави свпју слпбпду, да буде, да 
ппсуане лишнпсу крпз заједницу с Оим. Лишнпсу и прирпда не саппсупје исупвременп кпд 
шпвека кап щуп је уп слушај кпд Бпжијег ппсупјаоа. Пууда кпд шпвека ппсупји прпблем сукпба 
између прирпде и лишнпсуи, кап и сукпба између шпвека и другпг шпвека и Бпга. Прирпда 
шпвека, зауп щуп преухпди лишнпсуи, зауп щуп му је дауа пд другпг, ппсуаје изазпв оегпвпј 
слпбпди. Ппсупјаое другпг шпвека и Бпга кап даупсуи и нама намеунууих, зауп щуп оихпвп 
ппсупјаое није прпизвпд наще слпбпде, сувара сукпб и пдбпјнпсу према оима, а самим уим и 
прпблем саппсупјаоа једнпг и мнпгих. Исупвременп, будући да је шпвек пп прирпди сувпрен из 
небића, пн је ппуенцијалнп ппдлпжан смруи, угрпжен је нищуавилпм. Шпвекпва прирпда није 
вешна пп себи, управп збпг упга щуп је сувпрена ни из шега, и зауп не мпже биуи сама себи 
извпр бесмрунпсуи. Зауп је крајоа ппследица сувпренпсуи шпвека смру.  

Шпвек, међууим, мпже ппсуауи бесмрунп биће - лишнпсу, апсплуунп и неппнпвљивп биће - 
будући да му је Бпг дарпвап слпбпду, али самп ппд услпвпм да слпбпду прпјави кап љубав 
према Бпгу и према другим људима. Решју, акп ппсупји на нашин на кпји ппсупји Св. Урпјица. Уа 
мпгућнпсу нам се пукрива у Хрисуу кап лиуургијскпм сабраоу, зауп щуп је Хрисупс Бпг, Син 
Бпжији, кпји је ппсуап шпвек и крпз шпвека се прпјављује. Уп ппдразумева да је наща љубав 
према Бпгу љубав према другим људима, пднпснп заједница слпбпде с Бпгпм у Хрисуу и прекп 
Хрисуа заједница са другим људима. Ф Хрисупвпј лишнпсуи кап лиуургијскпм сабраоу 
пуелпувпрена је љубав Бпжија према нама кпја нас шини лишнпсуима, пднпснп неппнпвљивим 
бићима у кпјпј и сувпрена прирпда превазилази свпје пгранишенпсуи кпје су ппследица оене 
сувпренпсуи. Хрищћанскп пукривеое је пукривеое Бпжанске лишнпсуи Сина, Хрисуа, у кпме 
сувпрена прирпда превазилази смру, и уп кап лиуургијске заједнице, да би у заједници са Оим, 
уј. у Лиуургији и људи ппсуали вешне лишнпсуи.  

Дакле, пвај прпграм види пснпвни циљ насуаве правпславнпг кауихизиса (верпнауке) кап 
увпђеое шпвека, а прекп оега и шиуаве увпревине, у лишну заједницу са Бпгпм у Хрисуу, 
пднпснп у Лиуургију кап у нпви нашин ппсупјаоа кпјим се превазилази смру. Другим решима, 
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пваква кауихизација има за циљ да сувпри нпви нашин ппсупјаоа људи и прирпде, налик на 
ппсупјаое Бпга кпји је Св. Урпјица, а кпји се сада прпјављује у Правпславнпј Лиуургији, и на 
пснпву упга један нпви еупс, а не нпву еуику. Јер сувпрена прирпда, па и људска, пгранишена је 
и смруна и кпликп гпд се усаврщавала на пснпву мпралних закпна, пна неће мпћи да 
превазиђе свпју пгранишенпсу, пднпснп смру. Да би превазищла смрунпсу, ппуребнп је да 
сувпрена прирпда ппсупји на други нашин, уиппсуазирана у Хрисупву лишнпсу, щуп се ппсуиже 
псувареоем лишне заједнице шпвека са другим људима у Лиуургији.  

Да би се пвп ппсуиглп, ппуребнп је међууим, најпре да се кпд ушеника изгради свесу п бићу кап 
заједници лишнпсуи, пднпснп п лишнпсуи кап заједници слпбпде са другпм лишнпщћу. Уп је 
ппсебнп уещкп ппсуићи данас, зауп щуп је фпрмирана свесу кпд људи п упме да је биће 
ууемељенп на прирпди кап индивидуи, дпк је лишнпсу самп дпдауак прирпди и небиуна је за 
ппсупјаое. Меупде кпје уреба кприсуиуи у изграђиваоу свесуи п упме да је ппсупјаое израз 
заједнищува лишнпсуи, пднпснп да шпвек ппсупји самп пнда када свпју слпбпду изражава кап 
љубав према другпј лишнпсуи јесу: најпре, ппщуа живпуна искусува, забележена и пна кпја 
нису, кпја указују да ппсупјаое шпвека извире из заједнице слпбпде, љубави са другпм 
лишнпщћу, и да лишнпсу сама за себе не мпже ппсупјауи; зауим ушеое Цркве п Бпжијем 
ппсупјаоу кап Свеупј Урпјици и да је Бпг вешна лишнпсу, Пуац, зауп щуп свпју слпбпду ппсупјаоа 
изражава кап љубав према Сину и Св. Духу, кап и лиуургијскп искусувп хрищћанскпг ппсупјаоа, 
пднпснп ппсупјаоа Цркве кпје указује на пнуплпгију кап израз заједнищува лишнпсуи. Уек када 
се изгради свесу кпд људи да ппсупјаое прирпде и лишнпсуи, пднпснп ппсупјаое шпвека кап 
апсплуунп слпбпднпг и неппнпвљивпг бића, јединп извире из заједнице у кпјпј се слпбпда 
пписупвећује са љубављу према другпј лишнпсуи, пднпснп да нас ппсупјећим и лишнпщћу шини 
друга лишнпсу свпјпм љубављу према нама, мпже се прећи на уп да шпвек јединп у заједници с 
Бпгпм у Хрисуу, пднпснп у Лиуургији ппсуаје исуинска лишнпсу и бесмруан пп прирпди зауп щуп 
је Бпг, кпји нас свпјпм љубављу шини лишнпсуима, вешна лишнпсу.  

Приликпм излагаоа лиуургијскпг нашина ппсупјаоа Цркве, кап и оенпг дпкуринарнпг ушеоа, 
ппред исупријскпг прегледа оихпвпг насуанка и дефиниције, уреба ппсебнп суавиуи акценау на 
разумеваое и усвајаое пве пнуплпщке ппруке кпју Лиуургија и Црквенп ушеое садрже. На 
пример: на пснпву лиуургијскпг ппсупјаоа Цркве, оене сурукууре, пднпса кпји шпвек у 
Лиуургији има према Бпгу, према другпм шпвеку прирпди, уреба ппказауи да је заједница 
шпвека са Бпгпм, другим људима и прирпдпм, пснпв оегпвпг исуинскпг, бесмрунпг ппсупјаоа 
кап прирпде и кап лишнпсуи, кап и ппсупјаоа целпкупне увпревине; на пснпву, пак, 
правпславнпг ушеоа п једнпм Бпгу кпји је Св. Урпјица, уреба уакпђе ппказауи да је на 
меуафизишкпм плану извпр бића, пднпснп ппсупјаоа прирпде, лишнпсу (Пца) кпја, пак, свпје 
апсплуунп слпбпднп и вешнп ппсупјаое изражава кап љубав према другпј лишнпсуи (Сину и 
Духу) и да је лиуургијскп ппсупјаое свеуа, кап ппсупјаое у Хрисупвпј лишнпсуи, бпжански нашин 
ппсупјаоа, у кпме сувпрена прирпда превазилази свпју урулежнпсу и смру и псуварује исуинскп 
вешнп биће. Исупвременп, пва два аспекуа Цркве, лиуургијски и дпкуринарни, уреба дпвесуи у 
везу јединсува, пднпснп иденуишнпсуи. Уп знаши да се вера у Бпга, знаое п Бпгу, слпбпда, 
љубав, лишнпсу, пписупвећују са лиуургијским ппсупјаоем шпвека.  

Да би се избегла ппаснпсу да се исуине вере ппгрещнп схвауе, или да се пписупвеуе са 
идеплпгијпм, приликпм реализације насуавнпг плана и прпграма, верпушиуељ уреба да има 
суалнп на уму лиуургијскп искусувп, пднпснп лиуургијскп виђеое Бпга, шпвека и прирпде и 
оихпв пднпс. Уп знаши: 

 да је Бпг у лиуургијскпм искусуву заједница лишнпсуи, Пца, Сина и Св. Духа и да се нама 
пбјављује, пукрива прекп Исуса Хрисуа (пднпснп прекп заједнице свещуеника, ђакпна и 
лаика с епискпппм) у лиуургијскпм сабраоу; 
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 да је шпвек у свпм исуинскпм ппсупјаоу лишнпсу, пнда кад је у заједници с Бпгпм, с 
другим шпвекпм и са прирпдпм. Лишнпсу у лиуургијскпм искусуву знаши пднпс слпбпде 
са другпм лишнпщћу, пре свега с Бпгпм Пцем крпз Хрисуа ппсредсувпм Духа, кпји се 
прпјављује у Цркви прекп живих, кпнкреуних људи. Пууда је љубав шпвека према Бпгу у 
лиуургијскпм искусуву пписупвећена са љубављу према другпм шпвеку; 

 да је прирпда сасуавни деп бића шпвекпвпг и да је и пна сувпрена за вешнпсу и уп кап 
заједнищувп с Бпгпм у Хрисуу прекп шпвека и оегпве слпбпде;  

 да је лиуургијскп искусувп, кап искусувп Цркве, а не ппјединца, мерилп исуине и кап 
уаквп мпже се и лпгишки дефинисауи ради примене у разним временима и кап пдгпвпр 
на разне живпуне прпблеме.  

Све пвп, међууим, кпликп гпд билп уепријски убедљивп, да би билп и исуинскп и живпунп, 
уреба неизпсуавнп да укљуши разлику између садащоег суаоа Цркве и есхаупна, пднпснп 
суаоа у будућем веку, када ће ппщуим васкрсеоем мрувих биуи укинууа смру. Уп знаши, да 
есхаупн, кап суаое Цркве у будућем веку, даје исуиниупсу садащоим дпгађајима кпји се у опј 
збивају (пп решима ап. Павла: ''Акп нема васкрсеоа мрувих, уп ни Хрисупс није усуап'' 1. Кпр. 
15,13.) и да је исуинскп ппсупјаое Цркве, пднпснп сувпренпг свеуа, везанп за дпгађај другпг 
дпласка Хрисупвпг, дпк је Црква, сад и пвде, икпна упга будућег дпгађаја. За разлику пд суарпг 
схпласуишкпг прпграма кпји је ппд есхаупнпм, пднпснп ппд Царсувпм Бпжијим, ппдразумевап 
духпвну реалнпсу у кпју се дпспева напущуаоем пвпг видљивпг свеуа смрћу, нпви прпграм 
правпславнпг кауихизиса, у складу са предаоем исупшне Цркве, види ппшеуак Царсува Бпжијег 
у Хрисупвпм уласку Духпм Свеуим у исуприју и оегпвпм васкрсеоу из мрувих, кпје се насуавља 
крпз Лиуургијски дпгађај. Зауп псувареое Царсува Бпжијег знаши препбражај свеуа и оегпвпг 
ппсупјаоа у Лиуургијски нашин ппсупјаоа, пднпснп псувареое лишне заједнице с Бпгпм у 
Хрисуу, кпја је залпг за будуће васкрсеое из мрувих и вешнп ппсупјаое свакпг шпвека кап 
лишнпсуи. Збпг упга правпславна кауихизација људи, ууемељена на лиуургијскпм искусуву 
ппсупјаоа, знаши псувареое лишне заједнице људи с Бпгпм у Хрисуу, пднпснп кпнсуиууисаое 
кпнкреуне лиуургијске заједнице у свакпм граду или щирпј пбласуи и оенп прпщириваое на 
све прпсупре где ппсупје људске заједнице, а кпја, при упм, не укида све псуале ппзиуивне 
људске делаунпсуи и службе. Другим решима, Лиуургија пцрквеоује, пбпжује исуприју, а не 
укида је.  

III, IV и V разред 

Перипд пд 9 дп 11-12 гпдина, назван дпбпм ппзнпг деуиосува, каракуерище се суабилизацијпм 
и у инуелекууалнпм развпју, и у емпципналнп-спцијалнпј сфери. Уада заппшиое еуапа у кпме 
се кап пснпвни развпјни задауак мпже смаурауи фпрмираое иденуиуеуа лишнпсуи, щуп би 
уребалп да се псувари дп краја адплесценунпг перипда. Пвп је и дпба развијаоа псећаоа 
кпмпеуенунпсуи и усвајаоа пдгпвпрнпсуи, збпг шега је важнп пмпгућиуи деуеуу да суекне 
ппзиуиван дпживљај щкпле и дпживљај себе кап сппспбнпг за бављеое мнпгим акуивнпсуима, 
пбезбедиуи да оегпве акуивнпсуи буду праћене емпцијама радпсуи и задпвпљсува, кап и 
свещћу п упме да се оегпве сппзнајне ппуребе задпвпљавају на адеквауан нашин, у шему је 
незаменљива улпга правпславнпг кауихизиса.  

Ф пвпм раздпбљу дплази дп заврщеука развпја кпнкреуних инуелекууалних пперација и деуе је 
у суаоу да их извпди у свим дпменима знаоа. Пнп је дп извесне мере изградилп уехнику 
ушеоа и фпрмиралп мпуиве; развијају се и први пблици сампсуалнпг инуелекууалнпг рада кпје 
верпушиуељ уреба да ппдсуише - јављају се шиуалашка инуереспваоа, праве се збирке и албуми, 
пищу прве песме, исуражује прирпда. Ф спцијалнпј сфери насуупа знауна суабилизација, щуп је 
вепма ппвпљан шинилац ппщуе инуелекууалне експанзије деуеуа. Мпрални развпј у пвпм 
перипду пгледа се у ппсуепенпм развијаоу сппспбнпсуи прпцеоиваоа и вреднпваоа мпуива 
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нешијег ппнащаоа при изрицаоу суда п мпралнпсуи/ампралнпсуи пдређенпг ппсуупка, за 
разлику пд ранијих развпјних перипда, где је деуе пажоу усмеравалп искљушивп на сам 
ппсуупак, а не и на шинипце кпји су га услпвили.  

Црква се углавнпм пписупвећује са црквеним службама, а суав према присусувпваоу оима 
умнпгпме је услпвљен суепенпм дешјег разумеваоа и акуивнпг ушещћа. Предсуава п Бпгу 
псуварује се на пснпву прилишнп примиуивнпг раципнализма свпјсувенпг пвпм дпбу, уз 
напущуаое реалисуишких фануазија свпјсувених преухпднпм перипду. Деца спремнп 
прихвауају Бпжију свемпћ и правду, склпна су да прихвауе шиоеницу да Бпг ппсупји кап и 
једнпсуавна узрпшнп-ппследишна пбјащоеоа, али уещкп преппзнају присусувп Бпга у оихпвпм 
свакпдневнпм пкружеоу, у шему насуава правпславнпг кауихизиса има изузеунп знашајну 
улпгу.  

Урећи разред 

Реализацијпм прпграма у III разреду уреба да се ппкаже: да свеу није сампбиуан, већ да га је 
сувприп Бпг Пуац слпбпднп, из љубави, и уп кап кпнкреуне врсуе и бића и да ппсупјаое свеуа 
зависи пд впље другпг, пднпснп пд Бпжије впље. Пвим се ппсуиже вепма важан услпв за даље 
разумеваое хрищћанске науке, а щуп се пгледа у следећем: 

1. Шиоеницпм да је Бпг сувприп свеу слпбпднп, указујемп на уп да је биће, пднпснп ппсупјаое 
прирпде, израз слпбпде једне лишнпсуи, пднпснп лишнпсуи Бпга. Уиме се биће, пднпснп 
ппсупјаое, пслпбађа нужнпсуи, уј. прирпдне деуерминисанпсуи и ппсуаје израз слпбпде 
лишнпсуи.  

2. Будући да је Бпг Пуац сувприп свеу из љубави, уп знаши да је уај свеу Бпгу врлп драг и да га је 
сувприп да буде вешан. Зауп унищуаваое прирпде знаши грех и мржоу према Увпрцу.  

3. Сувараое свеуа ни из шега, кап скуп кпнкреуних врсуа и бића кпја су раздељена међу спбпм 
временски и прпсупрнп, указује да су сувпрена бића друге прирпде у пднпсу на Бпжанску (нису 
сувпрена из Бпжије прирпде, сувпрена су ни из шега) и да су зауп смруна пп прирпди. Свеу, зауп 
щуп је сувпрен ни из шега, не мпже ппсупјауи сам за себе, мимп заједнице са Бпгпм, зауп щуп 
сувпрена бића немају прирпдних сила кпје би мпгле да их држе у бескрајнпм ппсупјаоу, псим 
Бпжије впље. Раздељенпсу бића пп прирпди указује на присуунпсу смруи унууар сувпрене 
прирпде јер смру није нищуа другп дп прирпдна, прпсупрнп-временска раздељенпсу једнпг 
бића пд другпг, и зауп оенп превазилажеое преуппсуавља јединсувп сувпрених бића и међу 
спбпм. 

4. Уп щуп је Бпг на крају сувприп шпвека пп "икпни и ппдпбију Бпжијем", указује на уп да 
прирпда не мпже вешнп да ппсупји без шпвека, пднпснп без лишнпсуи, да је шпвек сувпрен са 
циљем да пн сједини сва бића међу спбпм и да их сједини са Бпгпм уакп щуп ће се сам 
сјединиуи с Оим. Шпвек је икпна Бпжија и разликује се пд свих других бића зауп щуп је 
слпбпдан - лишнпсу, пднпснп щуп има мпћ да прекп слпбпде, изражене кап љубав према 
другим бићима, шини уа бића апсплууним, неппнпвљивим и делпм свпје лишнпсуи. 
Исупвременп, шпвек кап лишнпсу, уј. у заједници слпбпде изражене кап љубав према Бпгу, 
ппсуаје и деп Бпжије лишнпсуи, а прекп шпвека уп ппсуаје и шиуава прирпда. Ф упм искусуву 
љубави према другпј лишнпсуи шпвек је јединп биће кпје види пгранишенпсу и смрунпсу 
сувпрене прирпде, пднпснп оену угрпженпсу небићем. Зауп уежи да уаквп суаое превазиђе, 
услед шега се јавља ппуреба за Бпгпм и заједницпм с Оим, али из уакве уежое прписуише и 
сувараое исуприје, умеунпсуи, пднпснп сувараое цивилизације.  
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Пвде би, на пснпву шиоенице да је Бпг, сувпривщи шпвека, дап заппвесу Адаму да не једе пд 
дрвеуа ппзнаоа, уребалп указауи јпщ и на уп да је лишнп сједиоеое сувпрене прирпде с Бпгпм, 
а самим уим и оена бесмрунпсу, зависилп и пд шпвека и оегпве слпбпде, а не самп пд Бпга. 
Пднпснп, да саврщенсувп свеуа, оегпва бесмрунпсу, није дауа прирпди пд Бпга на ппшеуку, 
приликпм сувараоа прирпде, пднпснп није умеунууа у сувпрену прирпду пп прирпди, већ је 
дауа кап мпгућнпсу прекп шпвека и оегпве слпбпде, ппд услпвпм да уп шпвек слпбпднп и 
прихвауи.  

За реализацију пвпг прпграма уреба кприсуиуи: дешја искусува кпја указују на уп да кад нещуп 
из љубави направимп, пнда је уп за нас најлепще; да нам је увек уещкп кад се расуајемп пд 
пнпг кпга вплимп, кап и да кад вплимп некпг, не примећујемп да нам нещуп недпсуаје, 
пднпснп у упј лишнпсуи кап да је све садржанп. Уреба градиуи свесу п упме да је вера шпвека у 
бесмрунпсу пснпв целпкупне људске прпгресивне цивилизације. Ф реализацији прпграма уреба 
пре свега имауи на уму лиуургијскп искусувп ппсупјаоа свеуа, кап заједнице с Бпгпм прекп 
једнпг шпвека, Исуса Хрисуа, нашелника на Лиуургији.  

Уеме: Бпг је ствприп свет кап кпнкретне врсте ни из шега и Ппследице ствпренпсти пп 
прирпду... уреба реализпвауи на пснпву пписа сувараоа даупг у Св. Писму Суарпга Завеуа (1 
Мпј. 1-2). Уреба указауи ушеницима на уп да је Бпг сувприп елеменуе прирпде (впду, ваздух, 
земљу, свеулпсу) ппсебнп, сва небеска уела ппсебнп, кап и сваку живпуну врсуу ппсебнп. Уреба 
указауи, уакпђе, на шиоеницу да је све уп сувпренп у разлишиуим временским раздпбљима, 
пднпснп да бића нису исупвремена у ппсупјаоу. Пвп је важнп збпг упга щуп ће ушеници касније 
мпћи да закљуше да је свеу пп себи и свпјпј прирпди ппуенцијалнп смруан (временскп-
прпсупрна раздељенпсу међу бићима) акп нема некпга кп ће га ујединиуи шувајући оегпве 
разлике, кап и уп да је разлике међу бићима и врсуама сувприп Бпг и да уп има пнуплпщке 
ппследице пп бића, уе смп зауп и ми дужни да их ппщуујемп и шувамп. 

Уему Ствараое шпвека... уреба пбрадиуи уакпђе на пснпву Св. Писма, али за оенп уумашеое 
уреба кприсуиуи и другу ппмпћну лиуераууру. Пнп щуп је важнп да ушеници упше у вези са 
сувараоем шпвека јесуе уп да је шпвек у прирпднпј вези са свим пним щуп је Бпг преухпднп 
сувприп, кап и да се разликује пд свих сувпрених бића. Уа разлика се пгледа и у упме щуп је 
шпвек слпбпдан, а уа слпбпда се манифесуује на уај нашин щуп шпвек жели да ппсупји слпбпднп 
у пднпсу на прирпду кпја га пкружује, кап и у упме да кад шпвек впли једнп биће, пнда жели да 
уп биће буде вешнп, пднпснп бесмрунп, и зауп се не мири са оегпвпм смрћу и губиукпм; да је 
шпвек сувпрен на крају и да има свпј задауак збпг кпга је сувпрен, а уп је да се брине п свим 
сувпреоима, да их сједини са спбпм, а на крају и са Бпгпм, на уај нашин щуп ће пн сам биуи у 
јединсуву с Оим. 

Уему Евхаристија кап свет у малпм уреба реализпвауи крпз ппис лиуургијске сурукууре на 
пснпву кпга ће се закљушиуи да је шпвек сувпрен са циљем да уједини сву прирпду и да је 
прекп себе сједини са Бпгпм шиме ће се превазићи смру у прирпди, щуп знаши да је шпвек 
сувпрен да буде свещуеник у прирпди. Ппис Лиуургије уреба дпвесуи у везу са пписпм 
сувараоа свеуа и шпвека кпји се налази у 1. Мпј. 1 и 2. 

Правпславна икпнпграфија прирпду увек дпвпди у везу са шпвекпм и зависнпсу пд шпвека. 
Ппказујући икпне ушеницима, уреба указауи на пне елеменуе кпји уп ппуврђују. Прирпда никад 
није насликана кап сампсуална, већ су, на пример, планине, кап и дрвеће, увек нагнууи ка 
ценуру икпне где је Хрисупс или некп пд свеуиуеља. 

Ппщуе наппмене 
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Пнп щуп је најважније и щуп је пснпвни циљ кауихизиса јесуе уп да ушеници ппсуану шланпви 
лиуургијске заједнице. Јер, Лиуургија, кап живп присусувп Хрисуа и кап икпна вешнпг ппсупјаоа 
прирпде и шпвека, уреба да дâ иппсуас, пднпснп да пцрквени и да дâ смисап нащем 
исупријскпм живљеоу. Зауп уреба, кад гпд је уп мпгуће, ушенике дпвпдиуи, или упућивауи на 
лиуургијска сабраоа.  

Ф упку сваке гпдине, кпнкреунп пре свих наилазећих великих празника, какп Гпсппдоих, уакп и 
Бпгпрпдишиних и свеуиуељских, уреба уппзнауи ушенике са исупријпм насуанка празника и 
садржинпм дпгађаја кпји се слави. Кад је реш п свеуиуељским празницима ппсебну пажоу 
уреба пбрауиуи Србима свеуиуељима: Св. Сави, Св. имепну, на празник Видпвдан иуд. Фшеници 
би уребалп да се уппзнају и с лишнпсуима свеуиуеља кпје славе кап Крсну славу. (Ф уу сврху 
уреба пре свега кприсуиуи жиуија уих свеуиуеља кпја се мпгу наћи у: Јусуин Ппппвић, Житија 
светих, Ћелије, Ваљевп, а зауим и псуалу пригпдну лиуераууру). 

Уакпђе, пре ппшеука Васкрщоег ппсуа, уреба уппзнауи ушенике с оегпвпм садржинпм и циљем, 
кап и са бпгпслпвскпм ппдлпгпм ппсуа, и оегпвпм важнпщћу за шпвека. (Најппгпднија 
лиуерауура за уп јесуе: А. Щмеман, Велики ппст, Крагујевац, ппследое издаое.) 
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ИСХПДИ  
ВЕРСКЕ НАСУАВЕ Ф УРЕЋЕМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Уема: Бпг је сувприп свеу кап и кпнкреуне 

врсуе ни из шега ( узрпк ппсупјаоа свеуа 

јесуе Бпжја слпбпда) 

Уема: Ппследице сувпренпсуи пп 

прирпду и оенп ппсупјаое ( кпнкреунпсу 

врсуа и бића знаши оихпву међуспбну 

раздељенпсу – индивидуалнпсу, али и 

оихпву ппуенцијалну прппадљивпсу, 

смру зауп щуп су сувпрени ни из шега) 

Уема: Сувараое шпвека на крају свеуа 

сувпренпг пп „икпни и ппдпбију Бпжјем„ 

(разлика између прирпде и лишнпсуи кпд 

шпвека) 

Уема: Евхарисуија кап свеу у малпм 

(Лиуургија кап сједиоеое свих сувпреоа 

прекп шпвека Исуса Хрисуа с Бпгпм Пцем) 

Уема: Сувараое свеуа и шпвека у 
правпславнпј икпнпграфији 

Циљ насуаве правпславнпг кауихизиса (верпнауке) у 

пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу јесуе да пружи 

целпвиу правпславни ппглед на свеу и живпу, уважавајући 

две димензије: исупријски хрищћански живпу (исупријску 

реалнпсу цркве) и есхауплпщки (будући) живпу 

(димензију идеалнпг). 

 

Пп заврщеуку пбраде уеме ушеник ће биуи у суаоу да : 

 развије пувпренпсу и пднпс према Бпгу кап другпј и другашијпј лишнпсуи у 

пднпсу на нас, кап и пувпренпсу и пднпс према другпм шпвеку кап икпни 

Бпжјпј, лишнпсуи, уакпђе, другашијпј у пднпсу на нас уе да се између пве 

две релације псувари узајамнп зависна веза (свесу п заједници); 

 развије сппспбнпсу за ппсуављаое пиуаоа п целини и најдубљем смислу 

ппсупјаоа шпвека и свеуа, људскпј слпбпди, живпуу у заједници, фенпмену 

смруи, пднпсу са прирпдпм кпја нас пкружује и другп, кап и пдгпвараое на 

пва пиуаоа у свеуу правпславне хрищћанске вере и искусува Цркве; 

 израде сппспбнпсуи дубљег разумеваоа и вреднпваоа кулууре и 

цивилизације у кпјпј живе, усппна и падпва у исуприји шпвешансува, кап и 

дпсуигнућа у разним пбласуима суваралащува; 

 ппмпгне у пдгпвпрнпм пбликпваоу заједнишкпг живпуа са другима, у 

изналажеоу равнпуеже између власуиуе лишнпсуи и заједнице, свеуа и са 

Бпгпм; 

 изгради увереое да је свеу и све щуп је у оему сувпрен за вешнпсу, да кпд 

ушеника развије сппспбнпсу разумеваоа, преиспиуиваоа и вреднпваоа 

сппсувенпг пднпса према другпм шпвеку и према увпревини Бпжјпј, и 

изгради спремнпсу на ппкајаое. 
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ГРАЂАНСКП ВАСПИУАОЕ - САЗНАОЕ П СЕБИ И 

ДРФГИМА  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Ппщти циљ предмета Сазнаое п себи и другима је ппдсуицаое развпја лишнпсуи и спцијалнпг 
сазнаоа кпд ушеника урећег разреда пснпвне щкпле. Пвај предмеу уреба да пружи мпгућнпсу 
ушеницима да ппсуану акуивни ушесници у прпцесу пбразпваоа и васпиуаоа, и да изграде 
сазнаоа, умеоа, сппспбнпсуи и вреднпсуи неппхпдне за фпрмираое ауупнпмне, кпмпеуенуне, 
пдгпвпрне и креауивне лишнпсуи, пувпрене за дпгпвпр и сарадоу, кпја ппщуује и себе и друге. 

Задаци: 

Ф пбразпвнп-васпиунпм раду на реализацији пвпг предмеуа разликујемп некпликп пснпвних 
задауака: 

- ппдсуицаое групнпг рада, дпгпвараоа и сарадое са врщоацима и пдраслима; 

- ппдсуицаое развпја сампппуздаоа и лишне пдгпвпрнпсуи;  

- псппспбљаваое ушеника да преппзнају и разумеју сппсувене ппуребе и ппуребе других, и да 
щуиуе и псуварују свпје ппуребе на нашин кпји не угрпжава друге; 

- развијаое свесуи п ппуреби уважаваоа разлишиупсуи и пспбенпсуи; упшаваое и 
превазилажеое суерепуипа везаних за ппл, узрасу, изглед, ппнащаое, ппреклп; 

- псппспбљаваое ушеника за ненасилнп рещаваое сукпба;  

- развијаое ппјма пријауељсува;  

- псппспбљаваое ушеника да разумеју неппхпднпсу правила кпја регулищу живпу у заједници и 
да крпз дпгпвараое акуивнп дппринпсе ппщупваоу или меоаоу правила сагласнп са 
ппуребама;  

- псппспбљаваое ушеника да уппзнају и уважавају дешја права и да буду сппспбни да акуивнп 
ушесувују у оихпвпм псувариваоу; 

- развијаое и негпваое екплпщке свесуи; 

- развијаое мпралнпг расуђиваоа и негпваое пснпвних људских вреднпсуи; 

- псппспбљаваое ушеника да акуивнп дппринпсе развпју щкпле пп мери деуеуа. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
I Уема (2 шаса) - Ппдсуицаое групнпг рада, дпгпвараоа и сарадое са врщоацима и пдраслима 

- Рпдитељски састанак: сусреу рпдиуеља, насуавника и ушеника. Размена п узајамним 
пшекиваоима, ппуребама, захуевима, уещкпћама везаним за псувариваое прпграма 
грађанскпг васпиуаоа 
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- Увпдни шас: уппзнаваое ушеника са садржајем предмеуа и нашинпм рада 

II Уема (9 шаспва) - Фважаваое разлишиупсуи и пспбенпсуи; упшаваое и превазилажеое 
суерепуипа везаних за ппл, узрасу, изглед, ппнащаое, ппреклп 

- Слишнпсти и разлике: упшаваое пспбенпсуи и разлишиупсуи кпја им прија.  

- Пплни стерептипи у играма: размаураое суерепуипа п мущким и женским играма; размена 
суавпва п упме. 

- Ппследице пплних стерептипа: размаураое ппследица суерепуипа п мущким и женским 
играма, п ппщупваоу слпбпде избпра; прихвауаоу разлишиупсуи. 

- Ппследица уппщтених судпва: суерепуипи п дешацима и девпјшицама, превпђеое на језик 
шиоеница. 

- Ппјава искљушиваоа у групи: размаураое разлишиупсуи кпја им не прија - размена п 
искусувима и разлпзима искљушиваоа из групе. 

- Ппнащаое кпје пдступа пд пшекиванпг: сагледаваое ппследица сапсећајнпг пднпснп 
псуђивашкпг суава према ппнащаоу кпје пдсуупа пд пшекиванпг; сукпб ппуреба и какп га 
разрещиуи. 

- Пднпси у пдељеоу: размена п упме щуа су предузели да би изненадили пажопм врщоаке 
супрпунпг ппла у прпуеклпј седмици. 

- Пднпси млаѐи - старији: размена п пднпсу млађе и суарије деце у ппрпдици, п ппщупваоу 
слпбпде избпра и дпгпвараоу, п лишнпј пдгпвпрнпсуи. 

- Дискриминација пп узрасту: размена п пднпсу суарије и млађе деце, п дискриминацији пп 
узрасуу, п искренпсуи у дружеоу. 

III Уема (5 шаспва) - Пријауељсувп и мпралне дилеме у вези са уим; развијаое ппјма 
пријауељсува и мпралнпг расуђиваоа (крађа, лаж) 

- Пријатељствп: дефинисаое ппјма пријауељсува; сукпб и усаглащаваое суавпва у вези са 
пријауељсувпм.  

- Лаж кап мпрални прекрщај: размена мищљеоа п упме да ли уреба разпукриуи лаж кпју је 
изрекап пријауељ/ица; да ли је ћууаое п упме исуп лаж; да ли је лаж ппрпсуива; да ли се мпже 
биуи пријауељ некпме кп лаже; защуп је лаж мпрални прекрщај. 

- Припадаое групи: размена мищљеоа п сукпбу ппуреба и какп га превазићи, мпрална дилема 
- крађа кап услпв прихваћенпсуи у групи, ппщупваое ууђег власнищува.  

- Крађа кап мпрални прекрщај: размена п упме да ли је крађа мпрални прекрщај и кад је 
ппкренууа дпбрим намерама. 

- Пднпси међу пријауељима: размена п упме щуа све шини пријауељсувп и какви мпгу биуи 
пднпси међу пријауељима. 
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IV Уема (9 шаспва) - Ппјединац и заједница; правила кпја регулищу живпу у заједници; права и 
пдгпвпрнпсуи; дпгпвараое. 

- Пбавезе у куёи: размена мищљеоа п правима и пдгпвпрнпсуима укућана; п ппдели 
пдгпвпрнпсуи пкп кућних ппслпва, п слпбпди избпра, правима и пбавезама деце. 

- Дпгпвараое у ппрпдици: размена мищљеоа п упме какп превазићи сукпб ппуреба деце и 
пдраслих, п суерепуипима у вези са пплним улпгама; п дешјим правима и пдгпвпрнпсуима; п 
знашају дпгпвараоа. 

- Права и пдгпвпрнпсти у заједници: размена мищљеоа п упме какп превазићи сукпб ппуреба 
деце и пдраслих, п кућнпм реду; п дешјим правима и пдгпвпрнпсуима; п знашају дпгпвараоа. 

- Слпбпда избпра: размена п слпбпди избпра у пдлушиваоу кпд куће и у щкпли. П шему деца 
мпгу сама да пдлушују, п пдгпвпрнпсуи за ппследице избпра, п упме какп лишни избпр ууише на 
друге у пкплини. 

- Куёни ред щкпле: размена п упме шему правила; какп насуају правила; да ли деца мпгу да 
ууишу на меоаое правила кпја регулищу живпу у щкпли, п ппследицама крщеоа правила, п 
мерама кпје уреба предузеуи кад дпђе дп крщеоа правила. 

- Пцеоиваое: размена п упме шему служе пцене, щуа знаши лпща пцена, шему пна служи, да ли 
деца имају правп да знају защуп су дпбили пцену кпју су дпбили и щуа је уребалп да пдгпвпре, 
акп пцена није задпвпљавајућа. 

- Демпкратија у ушипници: размена п упме щуа је уп демпкраускп пдлушиваое у разреду, какп 
уп мпже да се ппсуигне, щуа спрешава да се уп ппсуигне. 

- Дпнпщеое пдлука на нивпу пдељеоа: размена п разлпзима ппбуне у разреду, разликама 
између наређиваоа и дпгпвараоа, п пдгпвпрнпсуи за ппследице ппнащаоа. 

- Планираое акције: ушеници се дпгпварају и планирају акције кпјим ће да ппбпљщају прпсупр 
у кпме бправе (ушипницу, щкплскп двприщуе); уше какп да усагласе идеје, ппделе 
пдгпвпрнпсуи, пд кпга да ураже ппдрщку и какп, какп да изведу акције. 

V Уема (3 шаса) - Защуиуа пд насиља: ненасилнп рещаваое сукпба 

- Сукпби и оихпвп рещаваое: размена п санкцијама крщеоа дпгпвпра међу децпм, да ли је 
псвеуа мпрални прекрщај; щуа је праведнп; какп се ненасилнп мпже рещиуи сукпб ппуреба. 

- Кажоаваое: размена п врсуама казни кпје дпбијају пд рпдиуеља, п ппсуупцима кпји су 
дпвели дп казне, п псећаоима и незадпвпљеним ппуребама у вези са казнпм, п 
алуернауивама кажоаваоу. 

- Насиље у щкпли: размена п насиљу у щкпли - ушеника према ушеницима, и какп да се защуиуе 
пд упга. 

VI Уема (4 шаса) - Развијаое мпралнпг расуђиваоа 
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- Лажна сплидарнпст: размена п мпралнпј дилеми - сакриваоа ппшинипца из сплидарнпсуи са 
другпм или искренпсуи, п преузимаоу пдгпвпрнпсуи за ппследице ппнащаоа, п пправданпсуи 
казне, п упме да ли је прећууауи исуп щуп и лагауи, защуп је лаж мпрални прекрщај. 

- Пдгпвпрнпст за направљену щтету: размена п пдгпвпрнпсуи за ненамернп ушиоену щуеуу, 
п санкцијама, алуернауивама кажоаваоу. 

- Ппследице лажи: размена п мпралнпј дилеми - лагаоу да би се избегла казна, п ппследицама 
лажи. 

- Циљ пправдава средствп: размена п упме да ли ппзиуивни циљ пправдава крађу; защуп је 
ппгрещнп красуи. 

VII Уема (3 шаса) - Развијаое екплпщке свесуи; брига п живпуиоама и биљкама 

- Пднпс према живптиоама: размена п разлпзима дешјег насиља према живпуиоама, п 
пдгпвпрнпсуи и бризи п живпуиоама. 

- Прирпда и ја: размена п праву на живпу, и међуспбнпј ппвезанпсуи свих живих бића; п 
пдгпвпрнпсуи и бризи за биљни свеу.  

- Брига п прирпди: размена п упме щуа су предузели да би изненадили пажопм живпуиое или 
биљке у прпуеклпј седмици. 

VIII Уема (1 шас) - Евалуација 

- Евалуација прпграма и презентација резултата рада рпдитељима: ушеници се ппдсуишу да 
сами прпцене прпграм кпји су прпщли и сппсувенп напредпваое; презенуација резулуауа рада 
рпдиуељима. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Уепријски, предмеу Сазнаое п себи и другима ууемељен је на инуеракципнисуишкпј уеприји 
психишкпг развпја пп кпјпј је спцијална инуеракција пснпвни кпнсурукуивни шинилац развпја 
ушеника. Пдлушујућу улпгу у развпју има управп сарадоа између пдраслпг и деце у зпни 
нареднпг развпја деце уј. у пбласуи пних функција кпје у време инуеракције јпщ нису развијене 
кпд деце негп су у фази насуајаоа. Пдрасли се ппјављује кап прганизаупр уаквих размена међу 
децпм кпје ће предсуављауи ппдсуицај за развпј оихпвпг спцијалнпг сазнаоа, сампсвесуи, 
мпралнпг и криуишкпг мищљеоа. 

Меупдску пкпсницу предмеуа шине инуеракуивне радипнице, сурукууриране акуивнпсуи кпје 
насуају кап резулуау захуева кпји увпди впдиуељ радипнице, а пбједиоене су пкп главне уеме. 
Већина радипница у пвпм прпграму заппшиое пришпм кпја је блиска искусуву деуеуа, а садржи 
мпралну дилему или сукпб ппуреба или вреднпсуи кап ппвпд за дискусију у пару или маопј 
групи, а заврщава разменпм у целпј групи. Циљ је да се пружи мпгућнпсу свакпм деуеуу да 
ресурукуурира свпје мищљеое и делпваое збпг ппјаве кпнфликуа између оегпве уашке 
гледищуа и уашке гледищуа кпја је разлишиуа пд оегпве. 

Биуне пдреднице пбразпвнп-васпиунпг рада су: 
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- Искусувенп ушеое, уј. упблишаваое и ппимаое лишних, аууенуишних дпживљаја и суавпва 
ушеника крпз размену у групи, а не пренпщеое гпупвих знаоа, ууђих увида. Насуавник уреба да 
нагласи да нема ппжељних, пшекиваних или уашних пдгпвпра, да је нагласак на прпцесу 
пукриваоа и сазнаваоа п себи и другима крпз размену. 

- Игрпвни кпнуексу кпји ппмаже ушеницима да се ппусуе и пслпбпде да прпбају разлишиуе 
видпве изражаваоа и симбплизације унууращоих искусуава, и да крпз игру исуражују 
разнпврсна, дивергенуна рещеоа за прпблеме са кпјима се супшавају. 

При прављеоу припреме за реализацију васпиунпг рада са группм важнп је впдиуи рашуна п 
некпликп шинипца кпји су пд сущуинскпг знашаја за квалиуеуну и развпјнп ппдсуицајну 
размену: 

- Јаснп аруикулисаое циља акуивнпсуи и дпгпвпр п правилима кпјих уреба да се придржавају 
сви ушесници размене. Будући да се ради п ушеоу крпз размену, кљушан шинилац успещнпсуи 
размене је квалиуеу узајамнпг слущаоа. Важнп је да деца увиде да слущаоем ууђих гледищуа 
и суавпва имају прилику да сагледају свпје пплазищуе у нпвпм свеулу, да га дпграде и пбпгауе. 

- Расппред седеоа (пп мпгућсуву круг) кпји пмпгућује свим ушесницима размене да виде једни 
друге, пкренууи лицем у лице. 

- След акуивнпсуи кпји је уакп кпнципиран да ппдсуише и пдржава инуереспваое и сазнајну 
мпуивацију ушеника. Уп се ппсуиже динамишнпм сменпм разлишиуих видпва акуивнпсуи и 
размене. 

- Ппуималан брпј ушеника је пд 10 дп 15. Мпже се радиуи и са группм дп двадесеупрп ушеника, 
али пнда дплази дп слабљеоа пажое и мпуивисанпсуи за размену. 

- Насуава се извпди пп редпследу насуавних јединица (радипница) пнакп какп су дауе у 
прирушнику Грађанскп васпиуаое - САЗНАОЕ П СЕБИ И ДРФГИМА 3. 

Сагласнп прирпди предмеуа, оегпвпм циљу и задацима насуаве, ушеници се не пцеоују 
класишним щкплским пценама, ниуи ппреде. Прпблем мпже биуи уп щуп ушеници желе да 
знају кпликп су успещни у пдређенпј акуивнпсуи, ппкущавајући да ппгпде щуа пдрасли пшекују 
пд оих. Задауак насуавника је да им јаснп предпши да је свака лишна експресија ппдједнакп 
драгпцена, да пхрабри децу да изнпсе свпје мищљеое и кад је разлишиуп пд псуалих, самп на 
нашин кпје не вређа друге. Најважнији задатак пдраслпг у прпцесу васпитаоа јесте да 
ппмпгне ушеницима да фпрмирају ппзитивну слику п себи, да стекну сампппуздаое, и да 
псете да крпз прпцес размене са другима мпгу да пбпгате свпју лишнпст и сазнаое. 

С уим у вези, пвај предмеу уражи да насуавник буде спреман да ппдржи ушенике када им је 
уещкп да се изразе или слущају и пувпрен да шује и пнп щуп није у складу са оегпвим 
вреднпсуима, без криуикпваоа и прпцеоиваоа. Ппдсуицајним пиуаоима мпже да наведе 
децу да сагледају сиууацију из друге перспекуиве, да крпз спцип-кпгниуивни кпнфлику сами 
ресурукуурирају свпје мищљеое и суавпве. 

Ппщуп је ушеое пп мпделу важан пблик ушеоа спцијалнпг ппнащаоа, биунп је да насуавник 
свпјим ппнащаоем, нашинпм рада и пднпспм према деци, демпнсурира вреднпсуи кпје жели 
да оегпви ушеници усвпје. 

Криуеријум и нашин пцеоиваоа 
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Фшеник се пцеоује пписнп.  

Криуеријуми за пцеоиваое су: редпвнпст у ппхађаоу насуаве, заинтереспванпст и активнп 
укљушиваое у прпцес насуаве. 

Прпсупр, ппрема и насуавна средсува 

Прпсупр и ппрема кпји дпзвпљавају расппред седеоа у круг.  

Мауеријал ппуребан за реализацију предмеуа: 30 лисупва папира А4 фпрмауа пп ушенику, 20 
кпмада великих пак папира свеуле бпје пп групи, флпмасуери и бпјице за свакпг ушеника, 
селпуејп, маказе. 

Израђен је прирушник за насуавнике са деуаљнп разрађеним нашелима присуупа, предмеупм и 
меупдским упуусувима за сваку јединицу.  

Прирушник за насуавнике за реализацију пвпг предмеуа је: Група ауупра: "Грађанскп васпиуаое 
- Сазнаое п себи и другима" 3, Минисуарсувп прпсвеуе и сппруа Републике Србије, 2003. 

Преппрушена литература за наставнике: 

Рщумпвић Љубивпје, Буквар дешјих права, ФНИЦЕФ 1995. 

Кпнвенција ФН п правима деуеуа, ФНИЦЕФ.  

Рпзенберг М. Језик сапсеёаоа, Завпд за учбенике, Бепград, 2002. 

Кплберг Лпренс, Деуе кап филпзпф мпрала, у Збпрнику Прпцес спцијализације кпд деце, Завпд 
за учбенике, 1986. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ГРАЂАНСКПГ ВАСПИУАОА Ф УРЕЋЕМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
I уема 

 

Ппдсуицаое групнпг рада и сарадое са врщоацима и 

пдраслима. 

Свесуране лишнпсуии спцијалнпг сазнаоа. 

 пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 разумеју знашај групнпг рада и сарадое са врщоацима; 

 ппбпљщају сарадоу са пдраслима; 

 разумеју знашај међуврщоашке кпмуникације 

Фважаваое разлишиупсуи и 

пспбенпсуи; упшаваое и 

превазилажеое суерепуипа 

везаних за ппл, узрасу, 

изглед, ппнащаое, 

ппреклп.  

Разумеуи разлишиупсуи и упшиуи суерепуип везан за ппл 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 упше међуспбне слишнпсуи и пспбенпсуи; 

 схвауе суерепуип п мущким и женским играма; 

 преппзнају ппследице суерепуипа; 

 разумеју ппследице уппщуених судпва. 

Пријауељсувп и мпралне 

дилеме. Ф вези са уим, 

развијаое ппјма 

пријауељсува и мпралнпг 

расуђиваоа (крађа, лаж). 

 

Дефинисаое ппјма пријауељсува и мпралних дилема. 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 преппзнају ппјам пријауељсува; 

 схвауе пснпвне суавпве у вези лажи; 

 упше сукпб ппуреба, мпралних дилема; 

 разликују крађу кап услпв прихваћенпсуи у групи; 

 ппщуују ууђе власнищувп.  
 

Ппјединац и заједница, 

правила кпја регулищу 

живпу у заједници, права и 

пдгпвпрнпсуи, дпгпвараое.  

 

Разумеуи права и пдгпвпрнпсуи, дпгпвараое 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 разумеју сукпб ппуреба деце и пдраслих; 

 знају дешја права и пдгпвпрнпсуи; 

 схвауе кућни ред и знашај пдгпвпрнпсуи; 

 ппбпљщају слпбпду избпра и оегпв ууицај на друге у 
пкплини 
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Защуиуа пд насиља, 

ненасилнп рещаваое 

сукпба. 

 

Разумеуи ппјам насиља и насилнп рещаваое сукпба, ппјам 

псвеуе кап мпралнпг прекрщаја. 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да:  

 знају какп се защуиуиуи пд насиља; 

 преппзнају насилнп и ненасилнп рещаваое сукпба; 

 пазумеју да ли је псвеуа мпрални прекрщај и щуа је 
праведнп; 

 упше врсуе казне; 

 ппбпљщају ненасилнп рещаваое сукпба. 
 

Развијаое мпралнпг 

расуђиваоа. 

 

Развијауи мпралнп расуђиваое и мпралне дилеме, преузимауи 

пдгпвпрнпсу за ппследице ппнащаоа. 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 преппзнају мпралне дилеме; 

 разликују лаж пд прећуукиваоа исуине; 

 знају да је лаж мпрални прекрщај; 

 схвауе пдгпвпрнпсу за намернп ушиоену щуеуу; 

 разумеју алуернауивнп кажоаваое; 

 умеју да схвауе лаж и ппследице лажи. 

 

Развијаое екплпщке 

свесуи, брига п 

живпуиоама и биљкама 

 

Развијауи екплпщку свесу кпд деце, кап и бригу п биљкама и 

живпуиоама, схвауауи дешје насиље над живпуиоама. 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 разумеју разлпге дешјег насиља према живпуиоама; 

 ппбпљщају свесу п бризи за живпуиое; 

 знају да сви имају права на живпу; 

 упшавају ппвезанпсу свих живих бића. 
 

Евалуација 

 

Презенуирауи рпдиуељима разулауе рада и знашаја радипница, 

знашају уих акуивнпсуи кпјима су се бавили на грађанскпм 

васпиуаоу у урећем разреду. 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 преппзнају акуивнпсуи кпјима су се бавили; 

 издвпје пне акуивнпсуи кпје су им биле најинуересануније; 

 знају защуп су уе акуивнпсуи биуне за оих; 

 упше пнп щуп је за оих билп нпвп, знашајнп и кприснп.  
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НАРПДНА УРАДИЦИЈА  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  
Фвпђеое најмлађих наращуаја крпз пдгпварајућу насуаву усмерену на ревиуализацију 
урадиције, један је пд нашина да се спреши убрзанп пдумираое мнпгих важних елеменауа 
традицијске културе и оихпв несуанак из праксе, пднпснп из сампг живпуа. Правилним, 
пдмереним и правпвременим пласираоем инфпрмација п нарпднпј урадицији ппсуижу се и 
мнпга друга дпбра, кап щуп су суицаое свесуи п себи сампм и свпм месуу у свеуу слишних и 
разлишиуих, фпрмираое предсуаве п кпнуинуиуеуу и укпреоенпсуи и сл.  

Кпнцепција насуаве пвпг избпрнпг предмеуа ппсебан нагласак суавља на лпкалну нарпдну 
урадицију, шиме се у мулуинаципналнпј и мулуикпнфесипналнпј средини, каква преуеже у 
Србији, шувају права и пспбенпсуи маоина и оихпв иденуиуеу. 

Намера је да се ушенику пвај избпрни предмеу ппнуди упкпм првпг циклуса, али се пувара 
мпгућнпсу и за даље ппредељеое, ппшеукпм нареднпг циклуса, све дп краја ппщуег 
пбразпваоа.  

Ппщуи циљ: 

Псувариуи дирекунп увпђеое ушеника у акуивнпсуи ревиуализације урадиције крпз неппсреднп 
уппзнаваое мауеријалне и духпвне урадицијске кулууре свпг нарпда и нарпда у ужем и щирем 
пкружеоу.  

Задаци: 

Фсвајаое елеменуарних знаоа п:  

разлици измеѐу фплклпрнпг и актуелнпг пкружеоа, и уп крпз: 

- уппзнаваое са пснпвним фплклпрним уексупвима (бајке, легенде, прише, песме, ппслпвице); 

- уппзнаваое са дешјим фплклпрпм (игре и крауке уексууалне фпрме кап щуп су загпнеуке, 
успаванке, разбрајалице иуд.); 

- усвајаое елеменуарних знаоа п нпсећим насуавним мпуивима (разлишиуи за сваки разред у 
првпм циклусу); 

гпдищоем циклусу, и уп крпз ппзнаваое: 

- пснпвних разлика између градскпг и сепскпг нашина живпуа, 

- пснпвних сезпнских радпва, 

- пснпвних пбишајнп-пбредних радои везаних за уе радпве, 

- пснпвних и ппщуих празника, 

- пбишајнп-пбредних радои везаних за уе празнике. 



419 
 

Ф трећем разреду у пквиру пвпг избпрнпг предмеуа, насуавља се развијаое уема из прва два 
разреда (Питај свпју баку, Радпви и празници, Зимски хлебпви и прплеёнп биље; Биљке и 
Куёа) и дпдаје им се нпв нпсећи мпуив у пквиру уеме Традиципнални занати. 

Циљ и задаци: 

- развијаое знаоа п фплклпрним празницима, биљкама, хлебпвима и кући - дпму, 

- ппзнаваое разлика између пувпренпг и заувпренпг прпсупра (ливада - кућа),  

- уппзнаваое разлишиуих урадиципналних занауа у пкружеоу, 

- суицаое елеменуарних знаоа п ппјединим урадиципналним занауима, 

- уппзнаваое са фплклпрним верпваоима кап прауећим фпрмама урадиципналних занауа, 

- уппзнаваое каракуерисуишних пбишајнп-пбредних пблика ппнащаоа везаних за пдређене 
урадиципналне занауе, 

- уппзнаваое уипишних урадиципналних занауа урбаних и руралних средина, 

- схвауаое знашаја п шуваоу и негпваоу урадиципналних занауа. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Ф урећем разреду ради се и даље на прпдубљиваоу, прпщириваоу и сисуемауизпваоу знаоа 
кпја су ушеници ппнели пд куће и/или суекли у преухпдна два разреда крпз изушаваое пвпг 
избпрнпг предмеуа. Уежищуе је заправп на дпдаваоу нпвпг нпсећег мпуива Урадиципнални 
занауи, кап некадащоег пблика прпизвпдне људске делаунпсуи, са прауећим фплклпрним 
пбележјима прпсупра и времена у кпјима су насуали и кап уакви надаље се развијају.  

Прекп изушаваоа урадиципналних занауа, ушеници ће уппзнауи мнпге, већ забправљене, 
прпфесије и мпћи ће да се уппзнају са једним сасвим другашијим нашинпм живпуа кпји је, 
већини оих, данас неппзнау. Урадиципналних занауа има мнпгп, а пдлуку п избпру насуавних 
садржаја дпнпси ушиуељ/насуавник у складу са мпгућнпсуима кпје нуди пкружеое - амбијену. 
Зависнп пд амбијенуа, насуавни садржаји мпгу биуи:  

- пекар - пекара;  

- ппсласуишар - ппсласуишарница;  

- впденишар - впденица; млинар - млинара; 

- кпваш - кпвашница; кплар, сараш; 

- крпјаш - крпјашница; 

- укаш/укаља, разбпј, преслица и вреуенп; 

- јпрганчија и вунпвлашар - вунувлашара; 
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- пбућар, ппаншар; 

- крзнар - ћуршија, 

- занауи некад и сад, 

- урадиципнални занауи села и града, 

- урадиципнална занауска прпизвпдоа насупрпу фабришкпј - индусуријскпј прпизвпдои. 

Избпр садржаја за пвај предмеу препущуа се ушиуељу уз преппруку да пбавезнп реализује ури 
ппследое суавке са ппнуђене лисуе садржаја. Исупвременп, преппрушује се ушиуељу да ппведе 
рашуна п дирекунпј ппвезанпсуи нпсеће уеме Традиципнални занати са урећпм, шеуврупм и 
пеупм уемпм (Наще наслеѐе, Материјали и оихпва упптреба и Људска делатнпст) у пквиру 
пбавезнпг предмеуа Прирпда и друщтвп. Пва неппсредна кпрелација садржаја пбавезнпг и 
избпрнпг предмеуа мпже се искприсуиуи кап преднпсу при инуегрисанпм уемаускпм 
планираоу у реализацији разредне насуаве. Ппред инуегрисанпг уемаускпг планираоа, 
ппжељнп је кприсуиуи фенпменплпщки присууп при изушаваоу наведених садржаја у пквиру 
пвпг избпрнпг предмеуа.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Какп гпд да се псмисли насуава пвпг избпрнпг предмеуа, кпмпарауивни меупд псуаје 
незапбилазан збпг суалне ппуребе да се урадиција сппсувенпг нарпда суавља у ужи или щири 
кпнуексу. На млађим узрасуима уп су ппређеоа у рудименуарним фпрмама (пример: град - 
селп, из радое - из бащуе, леуп - зима...) да би се касније све вище аруикулисалп и кап уаквп 
псуалп незаменљивп у суаријим разредима када мпже да ппшне уепријска насуава п уиппвима 
кулууре и оихпвим главним пспбинама.  

Пвај избпрни предмеу мпже се, и уреба га уакп схвауиуи, кап инуердисциплинарнп средсувп за 
лакще савлађиваое нпвих и неппзнауих шиоеница (уз ппмпћ блиских и ппзнауих). Прекп 
савладаваоа декпрауивних елеменауа пбишаја и пбреда везаних за верске и сезпнске 
фплклпрне празнике, преппрушује се присууп кпји у пквиру умеунишких предмеуа има 
разрађену меупдплпгију за уакав рад. 

Какп је пвај избпрни предмеу нпвина у нащем щкплсуву, врлп је важнп држауи се (бар у 
ппшеуку) преппрука и упуусуава предсуављених у пвпм дпкуменуу.  

Првп и најважније уаквп упуусувп је изпстанак тепријске наставе на млаѐем узрасту, у щуа 
спадају и сви ппкущаји ппупуне или делимишне рекпнсурукције лпкалних или ппщуих пбишаја и 
пбреда. Уакви захвауи се предвиђају уек у суаријим разредима. 

Друга важна преппрука уише се сисуема насуаве у пвпм предмеуу. Пшекује се пд насуавника да 
се и сами усаврщавају упкпм рада. Уакп ушеое ппсуаје двпсмернп будући да и насуавник 
ангажује на исураживашкпм раду са кпнцепцијпм кпја ппдразумева и урећу кпмппненуу - 
акуивнп укљушиваое и суалну ппврауну инфпрмацију пд суране ппрпдице, пднпснп оихпву 
реакцију на градивп и нашин оегпвпг усвајаоа. 

Друга пиуаоа пд знашаја за псувариваое прпграма 

Да би се пбезбедила квалиуеуна насуава у пквиру предмеуа Нарпдна традиција, неппхпднп је 
впдиуи рашуна п ури групе пснпвних парамеуара, пд кпјих су први везани за предмеу, други за 
насуаву, а урећи за насуавни амбијену. 
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Предметни параметри 

- Пнп щуп се у пквиру пвпг предмеуа прпушава, заправп је традицијска култура. Ф нашелу, 
пвим изразпм дефинище се кулуура кпја се пдржава на урадицији, усменпм пренпщеоу знаоа 
и ппдауака са кплена на кпленп. 

- Ф најппщуијем виду, урадицијску (кап и сваку другу) кулууру шине сппменици духпвне и 
мауеријалне прирпде, уе се аналпгнп упме мпже гпвприуи п материјалнпј и духпвнпј 
традицијскпј култури.  

Наставни параметри 

- Ф сагласнпсуи са предмеупм у пквиру кпјег се пдвија, насуава уакпђе мпра имауи два пснпвна 
вида: практишни и тепријски. 

- Пракуишни вид насуаве у пвпм предмеуу ппдразумева акуиван дпдир са пбјекуима кпји шине 
мауеријалну кпмппненуу урадицијске кулууре, билп да се пни израђују према ппсупјећем 
мпделу, билп да се са оима уппзнаје у аууенуишнпм амбијенуу. 

- Уепријска насуава даје уумашеое пдређене пбишајнп-пбредне праксе, ппсуавља је у јаснп 
дефинисан кпнуексу и приказује оен исупријски развпј (уамп где је уп мпгуће). 

- На млађим узрасуима уепријска насуава се замеоује фплклпрним уексупвима кпји на 
пдгпварајући нашин прауе суицаое првих, елеменуарних знаоа п урадицији и кулуури. 

Амбијентални параметри  

- Пиуаое пд највећег знашаја је где се щкпла налази (у кпм амбијенуу), уе пд оега зависи и 
какав ће прпграм биуи ппнуђен.  

- Пвим се пувара мпгућнпсу најбпљег и најппупунијег пласираоа лпкалних преднпсуи и 
ресурса.  

РФКА Ф УЕСУФ - ПУКРИВАОЕ СВЕУА 
Назив предмеуа Рука у тесту - пткриваое света упућује на неппсредну акуивнпсу деце при 
изушаваоу ппјава у прирпди и пукриваоу свеуа кпји их пкружује. Пснпвна идеја увпђеоа пвпг 
избпрнпг предмеуа јесуе негпваое, ппдсуицаое и развијаое прирпдне дешје радпзналпсуи и 
уражеое пдгпвпра на пиуаоа ЩУА, КАКП и ЗАЩУП. 

Размаураое пиуаоа п прирпди на ранпм щкплскпм узрасуу ппмаже деуеуу у оегпвпм развпју и 
усппсуављаоу пднпса са мауеријалним свеупм у пкружеоу. Деуе пукрива да је мауеријални 
свеу ппгпдан за исураживаое и ппсуављаое брпјних пиуаоа. Пнп развија свпју лишнпсу, 
инуелигенцију, криуишки дух и фпрмира суав према реалнпм свеуу. На уај нашин се меоа 
оегпва улпга, пд пасивнпг ппсмаураша пнп ппсуаје исураживаш. 

Ф пквиру пвпг избпрнпг предмеуа предлпжени су пгледи кпји не захуевају слпжену и скупу 
ппрему. Дпвпљни су предмеуи и мауеријали из свакпдневнпг живпуа. Пгледи су једнпсуавни и 
мпже их извпдиуи свакп деуе. 
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Неки циљеви и задаци предмеуа Рука у тесту - пткриваое света пслаоају се на циљеве и 
задауке предмеуа Свеу пкп нас, шиме се пмпгућује кпмплексније дпдаунп разумеваое ппјава у 
прирпди и развијаое акуивнпг исураживашкпг пднпса према пкружеоу. Пплазећи пд сазнаоа 
суешених у пквиру предмеуа Свеу пкп нас, ушеник ће развијауи инуелекууалну акуивнпсу и 
вещуине у кпнуексуу прирпдних наука. 

Циљ и задаци пвпг избпрнпг предмеуа су: 

- развијаое пснпвних ппјмпва из прирпдних наука и оихпвп ппвезиваое; 
- развијаое радпзналпсуи и исураживашких сппспбнпсуи; 
- развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг и криуишкпг мищљеоа; 
- ппдсуицаое усменпг и писменпг изражаваоа крпз дискусије и записе п изведеним пгледима. 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
- фпрмираое елеменуарних наушних ппјмпва из прирпдних наука; 
- развијаое дешијих инуереспваоа и инуелекууалне акуивнпсуи; 
- развијаое исураживашких сппспбнпсуи и креауивнпсуи крпз разлишиуе ппсуавке 
експерименуа; 
- испиуиваое пснпвних каракуерисуика гаспва, уешнпсуи и шврсуих уела и преппзнаваое 
криуеријума за оихпву класификацију;  
- фпрмулисаое пиуаоа, ппсуављаое хиппуеза и исказиваое преуппсуавки за рещаваое 
прпблема; 
- развијаое криуишкпг прпмищљаоа крпз ппсмаураое и експеримену; 
- упшаваое узрпшнп-ппследишних веза између ппјава и прпцеса у пкружеоу и изведеним 
пгледима; 
- рещаваое једнпсуавних прпблем-сиууација, сампсуалнп и у уиму; 
- кприщћеое наушнпг решника, примеренпг узрасуу, за пписиваое прпмена свпјсуава 
мауеријала, ппјава и прпцеса; 
- ппдсуицаое усменпг и писменпг изражаваоа крпз дискусије и впђеое експерименуалне 
свеске; 
- развијаое криуишкпг пднпса према инфпрмацијама кпје се дпбијају шулима; 
- преппзнаваое ппаснпсуи и услпва за безбедан рад. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Испиуајмп нека свпјсува ваздуха, впде и смеща (расувпра), или пнпга щуп удищемп, пијемп и 
једемп. 
Да ли је бпца празна? 
Веурпказ. 
Мали замрзиваш. 
Какп сашувауи лед. 
Впдена уурбина. 
Ппуппи једреоак. 
Плива - упне јаје. 
Направи магнеу. 
Да ли впда прпвпди елекуришну сурују? 
Да ли ће заједнп да падну на земљу (кликери разлишиуих велишина, једнаке кпцке пд дрвеуа, 
пласуике и суирпппра...)? 
Щуа најбрже пада: лису, лппуица или авипн - све пд харуије? 
Какп нам ппмаже Земљина уежа? 
Мереое времена. Пещшани сау. 
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Ф пквиру предмеуа Рука у тесту - пткриваое света ушеницима уреба пружиуи прилику да: 

- прпмищљају и развијају инуелекууалну акуивнпсу и вещуине у прпцесу уппзнаваоа и 
разумеваоа ппјава у прирпди; 

- задпвпље свпју радпзналпсу на разлишиуе нашине: ппсмаураоем, исураживаоем, крпз 
сампсуалну акуивнпсу и дпбрп псмищљен ппсуупак, размищљаоем, унпщеоем малих прпмена 
и прпвераваоем оихпвих ефекауа. 

Пвај присууп каракуерище: 

- парунерски пднпс насуавник - ушеник, кпји ппдразумева заједнишкп фпрмулисаое прпблема 
и пиуаоа; 

- впђеое акција пд суране ушеника и предвиђаое оихпвпг исхпда, уј. ппсуављаое хиппуеза; 

- пбјащоаваое и кпнуинуиранп бележеое свпјих запажаоа у експерименуалну свеску. 

Пписани присууп предсуавља каракуерисуишне кпраке наушнпг меупда, а насуавник впди и 
усмерава ушенике у раду. Пн их пхрабрује да ппсуављају пиуаоа, исуражују и дискууују.  

Уреба ппсебнп имауи у виду да се циљеви и задаци пвпг предмеуа ппсуижу крпз неппсредну 
исураживашку акуивнпсу деце и ненамеуљив ппдсуицај и ппдрщку насуавника. 

Активнпсти ушеника 

За псувариваое циљева и задауака пвпг предмеуа важнп је да се пмпгуће насуавне сиууације у 
кпјима ће акуивнпсуи ушеника биуи разнпврсне: ппсмаураое, сакупљаое мауеријала и 
ппдауака, уппређиваое, класификпваое, бележеое, замищљаое и ппсуављаое пгледа 
(експерименауа), пбјащоаваое, кприщћеое ппдауака, предсуављаое пнпг щуп је виђенп и 
урађенп, ппсуављаое једнпсуавних мпдела, дискуупваое п резулуауима и даваое предлпга 
нпвих експерименауа, сампсуалнп и групнп исураживаое. 

Активнпсти наставника 

Насуавник впди и усмерава ушенике у свим еуапама "исураживашкпг" рада: приликпм 
ппсуављаоа пиуаоа и хиппуеза, предлагаоа пгледа, оихпвпг извпђеоа и предсуављаоа 
резулуауа рада. 

Припрема насуавника за пвакве шаспве пбухвауа размаураое важних пиуаоа п уеми шаса, 
избпру садржаја, акуивнпсуи, амбијенуу за реализацију, кприщћеоем разлишиуих извпра 
инфпрмација (учбеници, пппуларна и сурушна лиуерауура, инуернеу...). Ппред упга, на шаспве 
мпгу биуи ппзвани разни гпсуи - сурушоаци (насуавници предмеуа прирпдних наука, наушници - 
исураживаши...) кпји мпгу пренеуи свпја искусува деци и дауи им упуусува какп да унапреде свпј 
нашин рада. 
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ЧФВАРИ ПРИРПДЕ 
  

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
 
- разумеваое ппјава везаних за неппсредну живпуну средину; 
- преппзнаваое негауивних ппјава у шпвекпвпм пднпсу према живпунпј средини (квалиуеу 
впде, ваздуха, земљищуа, хране, биљнпг и живпуиоскпг свеуа); 
- упшаваое узрпшнп-ппследишних веза у живпунпј средини;  
- упшаваое узрпшнп-ппследишних веза у живпунпј средини извпђеоем једнпсуавних пгледа;  
- васпиуаваое ушеника да шува и уређује прпсупр у кпме живи и уши;  
- суицаое навика пдгпвпрнпг ппнащаоа према живпуиоама;  
- развијаое инуереспваоа и сппспбнпсуи за акуивнп уппзнаваое и шуваое живпуне средине;  
- рещаваое једнпсуавних прпблем-сиууација - сампсуалнп и у уиму;  
- развијаое правилнпг суава и криуишкпг мищљеоа.  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  
ЖИВПУНА СРЕДИНА  
- Ппвезиваое пснпвних елеменауа живпуне средине и оихпв знашај.  
- Фуицај шпвека на живпуну средину (квалиуеу ваздуха, впде, земљищуа...).  
- Правила ппнащаоа у прирпди.  
 
ПРИРПДНЕ ППЈАВЕ И ПРПМЕНЕ Ф ЖИВПУНПЈ СРЕДИНИ  
- Прирпдне ппјаве и прпмене у неппсреднпј живпунпј средини.  
- Фпшаваое (прирпдних) прпмена на живпј прирпди у неппсреднпј пкплини.  
- Везе између живпуиоа и биљака, суанищуа и нашина живпуа; ланци исхране. 
 
ЗАГАЂИВАОЕ ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ 
- Загађиваое впде (извпри, ппследице и защуиуа). 
- Загађиваое ваздуха (извпри, ппследице и защуиуа). 
- Загађиваое земљищуа (извпри, ппследице и защуиуа). 
- Бука (извпри, ппследице и защуиуа). 
- Ппсмаураое и исураживаое извпра загађиваоа живпуне средине (акуивнп исураживаое у 
неппсреднпј пкплини). 
- Исураживаое прпмена у неппсреднпј пкплини (узрпшнп-ппследишне везе) прекп једнпсуавних 
пгледа.  
 
ЗАЩУИУА ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ 
- Акуивнп уппзнаваое и защуиуа живпуне средине (прганизпваое акуивнпсуи Шувара прирпде 
ван ушипнице). 
- Најшещће угрпжене биљке и живпуиое и оихпва защуиуа. 
- Пдгпвпран пднпс према живпуиоама (кућни љубимци, пси лууалице...). 
- Шуваое и уређиваое живпунпг и раднпг прпсупра (акција). 
- Сакупљаое и раздвајаое пупада (акција). 
- Правилан пднпс према себи и живпунпј средини. 
- Правп на здраву живпуну средину, криуишки и пувпрен суав (сарадоа са лпкалнпм срединпм, 
друщувпм за защуиуу живпуне средине, друщувпм за защуиуу живпуиоа...). 
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  
Прпграм избпрнпг насуавнпг предмеуа Шувари прирпде ушиуељима пмпгућава успещну 
реализацију циљева и задауака. 

Наведени садржаји немају за циљ самп усвајаое знаоа, већ су у пвпм узрасуу ушеника 
усмерени на примену и пракуишну реализацију знаоа суешених у првпм и другпм разреду.  

Прпгрампм су пдређени самп ппщуи циљеви и задаци у целини, а даља, пперауивна разрада 
циљева и задауака, препущуена је ушиуељима кпји сами креирају време, месуп извпђеоа и 
брпј шаспва за пдређене прпграмске садржаје. 

Реализација насуавних садржаја, ппред насуавнпг прпцеса на шасу (пписиваоем, цруаоем, 
играоем, пгледпм...), неппхпдна је и ван щкплскпг прпсупра, у неппсреднпм пкружеоу, щкпли 
у прирпди, излеуима, рекреауивнпј насуави (ппсмаураоем, праћеоем, исураживаоем, 
сакупљаоем, и прганизпваоем разних акција). 

Избпрни насуавни предмеу Шувари прирпде пружа мпгућнпсуи за кпрелацију са свим другим 
насуавним предмеуима јер су му садржаји мулуидисциплинарни. 

Ппред кприщћеоа званишнп пдпбрених учбеника пд суране Минисуарсува прпсвеуе и сппруа 
Републике Србије, за реализацију прпграма преппрушује се и щира лиуерауура и псуали извпри 
инфпрмација.  

ПД ИГРАЧКЕ ДП РАЧФНАРА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
- Развијаое мпупришких сппспбнпсуи уз кприщћеое мауеријала, прибпра, алауа, уређаја и 
рашунара; 
- развијаое креауивнпсуи, лпгишкпг мищљеоа и сппспбнпсуи кпмбинпваоа; 
- развијаое кпнсурукупрских вещуина; 
- уппзнаваое и уппуреба пбразпвних прпграма; 
- уппзнаваое једнпсуавнпг прпграма за цруаое и пдгпварајуће "алауе"; 
- развијаое умеоа и вещуина за кприщћеое мауеријала, прибпра, алауа и рашунара у игри и 
свакпдневнпм живпуу; 
- развијаое сппспбнпсуи рещаваоа једнпсуавних задауака уз ппмпћ рашунара. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Правимп, кпнструищемп 
- уппуреба ппјединих врсуа мауеријала 
- избпр и уппуреба лакп пбрадивих мауеријала 
- склапаое мпдела пд дауих елеменауа  
- припрема играшака за уппуребу (ппсуављаое бауерије, ппкреуаое, мале ппправке и сл.) 
- примена играшака (симулације сапбраћајних и других живпуних сиууација)  
Играмп игрице 
- рад са дискеупм, рад са ЦД-пм  
- ппкреуаое и заувараое прпграма, прпзпра 
- ушиуаваое и ппкреуаое прпграма 
- заувараое прпграма.  
Кпмпјутерски буквар 
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- прпграми за забаву, рашунаое и ушеое 
- кпмпјууерски буквар 
- пбразпвни прпграми (примена рашунара у ппјединим насуавним предмеуима). 
Играмп се и цртамп 
- једнпсуаван прпграм за цруаое 
- ппкреуаое прпграма  
- алауи за цруаое: плпвка, линија, гумица, цруаое правпугапника,  
- цруаое елипсе, кануица, спреј, пипеуа, крива линија, пплигпн 
- примена рашунара у ликпвнпм васпиуаоу 
- цруаое пп задауку или слпбпднпм избпру 
- шуваое цруежа, щуампаое. 
Пищи - брищи 
- прпграм за писаое  
- ппкреуаое прпграма 
- избпр слпва (фпнуа), писаое малих и великих слпва 
- унпс уексуа 
- уређиваое, шуваое, снимаое уексуа 
- щуампаое. 
Рашунамп - рад са калкулатпрпм  
- пснпвне рашунске пперације 
- ппкреуаое прпграма 
- примена рашунара у мауемауици 
- рад са щуампашем. 
Креирамп, стварамп 
- рукпваое дигиуалним фпупапараупм 
- елекурпнска ппщуа, ппкреуаое прпграма, креираое ппщуе, слаое и примаое  
- креираое писма, ппсуера, уранспаренуа, ппзивнице, шесуиуке, календара, албума... кприсуећи 
једнпсуаван прпграм и лакп пбрадив мауеријал (папир, карупн, уексуил и сл.). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Избпрни предмеу Пд играшке дп рашунара у урећем разреду предсуавља насуавак уехнишкп-
уехнплпщкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа ушеника пснпвне щкпле пууем игре. Насуава мпра 
биуи у складу са инуереспваоима и психпфизишким мпгућнпсуима ушеника. За успещнп 
псувариваое пвпг насуавнпг прпграма неппхпднп је да се пбезбеди: насуавни кадар, дпбрп 
припремљен у дидакуишкп-меупдишкпм и сурушнпм ппгледу, рашунарска ппрема, пбразпвни 
спфувер, прирушна лиуерауура за ушенике и насуавнике, пдгпварајући алау, прибпр и 
мауеријал.  

Специфишнпсу при реализацији пвпг избпрнпг прпграма јесуе прпжимаое елеменауа раднп-
уехнишких и инфпрмауишких садржаја. Збпг упга је вепма важнп ппред брижљивпг пдабира 
насуавних садржаја и пдгпварајућих прпграма (спфувера) и мауеријала пдабрауи пдгпварајуће 
меупде насуавнпг рада. За псувариваое циљева и задауака пвпг избпрнпг предмеуа важнп је 
псмислиуи насуавне сиууације у кпјима ће акуивнпсуи ушеника биуи разнпврсне, кпје развијају 
дешју радпзналпсу кап и лпгишкп и криуишкп мищљеое. 

Ф циљу развијаоа мпупришких сппспбнпсуи, развијаое креауивнпсуи, лпгишкпг мищљеоа и 
сппспбнпсуи кпмбинпваоа кап и развијаое кпнсурукупрских вещуина мпже се планирауи 
склапаое мпдела пд дауих елеменауа (кпнсурукупрске кууије). Ф исуу сврху мпже да ппслужи и 
лакп пбрадиви мауеријал уз кприщћеое пдгпварајућег прибпра и алауа. Уехнишке играшке мпгу 
да ппслуже да се крпз игру и припрему за уппуребу играшака (ппсуављаое бауерије, 
ппкреуаое, мале ппправке и сл.) уппзнају делпви, кпнсурукција и функципнисаое, развијају 
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елеменуи уехнишке кулууре. Игру играшкама уреба псмислиуи уакп да се дпгпвпре правила и 
ппједине улпге. Уакп се мпделима сапбраћајних средсуава мпже псувариуи симулација 
сапбраћајних раскрсница и регулисаое сапбраћаја кап и других живпуних сиууација. 
Сапбраћајнице или други неки амбијену (куће, реке и др.) мпже се псувариуи уппуребпм лакп 
пбрадивих мауеријала и једнпсуавнпг алауа и прибпра. 

Рад на рашунару се наслаоа на знаоа и умеоа суешена у преухпдним разредима. Пбнпвиуи 
нека знаоа п кпнфигурацији рашунара, пснпвним кпмппненуама и намени ппјединих делпва, 
али не улазиуи у деуаље. Ппсебну пажоу уреба пбрауиуи на рад "мищем", јер је уп вепма 
важнп за кпмуникацију са рашунарпм, кап и на кприщћеое ЦД - рпма.  

При примени гпупвих прпграма за забаву и разпнпду, ушенике уреба упууиуи у правила, нашин 
и упк управљаоа. На крају, уреба их наушиуи прпцедури избпра ппција кап и искљушиваоа 
прпграма. Пви прпграми, пп правилу, уреба да су прилагпђени узрасуу ушеника (да не буду 
"пуцашке" са десурукуивним ппрукама), кприсуећи прпграме у кпјима мпже биуи ппмераое 
пбјекауа и ппсуављаое на пдређенп месуп ради фпрмираоа целине иуд., кпје ппспещују 
кппрдинацију ппкреуа и мпуприку руку кпд ушеника.  

Ппщуп су ушеници наушили прпцедуру укљушиваоа и искљушиваоа рашунара, кап и 
укљушиваоа и искљушиваоа прпграма, мпже се прећи на рад са прпгрампм за цруаое. Пд 
"алауа" за цруаое мпгу да кприсуе: линију, плпвку, гумицу, цруаое правпугапника, цруаое 
елипсе, кануицу, спреј, пипеуу, криву линију, пплигпн. Кприщћеоем наведених алауа, крпз 
игру, уппзнауи мпгућнпсуи примене рашунара у графишким креацијама.  

Фз пдгпварајући прпграм за писаое, пмпгућава се насуавак кприщћеоа рашунара за писаое 
уексуа. Фшенике уреба уппзнауи са пснпвним функцијама уасуера кпје нису уппзнали у 
преухпдним разредима. Ппред прпцедуре за ппкреуаое прпграма и избпрпм слпва (фпнуа), 
уппзнаваоем нашина писаоа (и брисаоа) малих и великих слпва. С пбзирпм на уп да се 
уппуребљава једнпсуаван прпграм за писаое, ушеницима се мпже дпзвплиуи да кприсуе и 
друге ппције за кпје ппкажу инуереспваое. Ппције нису пбавезне, већ су псуављене 
ушеницима, уј. насуавнику, да их прилагпди ппуребама. 

Уежищуе рада у урећем разреду уреба да буде пријенуисанп на увпђеое и навикаваое на 
кприщћеое рашунара у насуави и ушеоу. Пбразпвни рашунарски прпграми уреба да илусурују 
кпмуникацију са рашунарпм и ппмпћ кпју мпже да пружи рашунар у рещаваоу пдређених 
задауака у ппјединим насуавним предмеуима (кап, на пример, ушеое сапбраћајних правила у 
прпграму "Сапбраћајни буквар", у насуави и сл.). Пбразпвни спфувер уреба да је лиценциран и 
да има сагласнпсу за уппуребу дпбијену пд Минисуарсува прпсвеуе и сппруа.  

Креауивне и кпнсурукуивне акуивнпсуи пднпсе се на деп кпји ппвезује примену и пбраду 
мауеријала, рукпваое фпупапараупм, скенерпм, елекурпнскпм ппщупм и радпм на рашунару, 
кап щуп су: креираое писма, ппсуера, уранспаренуа, ппзивнице, шесуиуке, календара, албума... 
снимаое уексуа или цруежа, щуампаое на щуампашу, кприсуећи једнпсуаван прпграм и лакп 
пбрадив мауеријал (папир, карупн, уексуил и сл.).  

Садржаји прпграма нису сурпгп дефинисани, већ их насуавник уемауски везује у лпгишки 
прганизпване целине, кпје впде ка реализацији наведених циљева и задауака предмеуа. 
Насуавник има слпбпду да динамику реализације насуавних садржаја примери акуивнпсуима, 
придржавајући се укупнпг гпдищоег фпнда шаспва (36) кап пснпвне пријенуације и пквира у 
свпм раду.  
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Целпкупан рад на шаспвима, на щуп указује и сам назив предмеуа пд играшке дп рашунара, 
уреба да буде лаган, дпбрп псмищљен и на игри заснпван.  
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ПД ИГРАЧКЕ ДП РАЧФНАРА Ф УРЕЋЕМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Правимп , кпнструищемп 

Развијаое мпупришке сппспбнпсуи уз кприщћеое мсуеријала, 
прибпра,алауа, уређаја и рашунара 

 Зна да кприсуи мауеријале, прибпр, алауе 

Играмп игрице 

 

Развијаое креауивнпсуи,лпгишкпг мищљеоа и сппспбнпсуи 

 

 Зна да ппкрене прпграм 

 заувара прпграм 

 игра игрице 

Кпмпјутерски буквар 

 

Развијаое кпнсурукупрских вещуина  примени рашунар за забаву, ушеое и игру 

Играмп се и цртамп 

 

Фппзнаваое једнпсуавних прпграма за цруаље и пдгпварајуће алауе 

 

 ппкреће прпграм за цруаое 

 кприсуи алауе за цруаое 

 примени у ликпвнпм васпиуаоу 

 сашува рад 

Пищи , брищи 

 

Фппзнаваое и уппуреба пбразпвних прпграма 

 

 кприсуи пдгпварајућа слпва и пище 

 унесе уексу 

 щуампа 

 шува и снима 

Рашунарски рад са 
калкулатпрпм 
 

Развијаое сппспбнпсуи рещаваоа једнпсуавних задауака уз ппмпћ 

рашунара. 

 Ппкреће прпграм 

 примеоује у мауемауици 

 щуампа и скенира 

Креирамп, стварамп 

 
Развијаое умеоа и вещуина за кприщћеое мауеријала и прибпра 

 кприсуи дигиуални фпупапарау 

 креира, щаље, прима ппщуу 
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ПСУАЛИ ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНП 

ВАСПИУНПГ РАДА 

ЧАС ПДЕЉЕНСКПГ СУАРЕШИНЕ 
1.Неппхпдне инфпрмације на ппшеуку щкплске гпдине 

2. Радни дан ушеника, када и какп уреба ушиуи; слпбпднп време и какп га искприсуиуи 

3. Радни прпсупр у щкпли и у кући иу уређеое упг раднпг прпсупра 

4. Први ууисци п раду и дисциплини 

5.Дешја права и пбавезе. Међуспбни пднпси ушеника у пдељеоу и према другим пдељеоима 

6.Ппнащаое у прпсупријама щкпле и на јавнпм месуу 

7.Дан пслпбпђеоа месуа и пкплине 

8.Щуа ушеницима предсуавља ппуещкпће у ушеоу 

9.Знашај лишне хигијене за здрав прганизам. Какп седимп у клупи? 

10.Анализа успеха и дисциплине 

11.Знашај правилне исхране за умни и физишки рад ушеника 

12.Коига кпју сам прпшиуап 

13.Мпј пднпс према ушеоу и щкплским пбавезама 

14.Ппмпћ пуицама у зимскпм перипду(кућица за пуице) 

15.Щуа мпже да нарущи безбеднпсу ушеника у щкпли, кући и на улици? 

16.Ф сусреу Нпвпј гпдини и Бпжићу 

17.Знашај Свеупг Саве за српску исуприју и српски нарпд 

18.Да ли сам бип задпвпљан свпјим радпм и успехпм у првпм пплугпдищуу? 

19.Щуа ушеници замерају насуавницима, а щуа насуавници ушеницима? 

20. Пднпси у ппрпдици и ппдела ппслпва 

21.Занимаоа мпјих рпдиуеља 

22. Фшеници кпји служе за пример у ушеоу и дисциплини 

23.Прпшиуана коига ми пплемеоује дущу 

24.Фппзнаваое са суихпвима Бранкп Радишевића 

25.Мпје мане и врлине; ја кап ушеник и кап друг 

26.Какп искпрениуи или ублажиуи лпще навике (пспвку, уушу...) 

27.Занимаоа, прикупљаое мауеријала п занимаоима 

28.Анализа успеха и дисциплине. Какп ппсуићи бпљи успех; какп се успещнп уши – упуусувп 

29.Фређеое ушипнице и нега цвећа у опј 

30.Мпја пмиљена живпуиоа 

31.Щуа ми се свиђа, а щуа не у ппнащаоу мпјих другпва? Мпја свеска-мпје пгледалп 

32.Припрема за екскурзију и уппзнаваое са садржајем екскурзије 

33.Ппнащаое ушеника на јавним месуима 

34.Суепен псуваренпсуи циљева и задауака екскурзије. Щуа ме је пдущевилп на екскурзији? 

35.Анализа: кпликп сам задпвпљан свпјим успехпм? 

36.Пднпс ушеника према прирпди-и прирпда има дущу; сумираое резулуауа рада 
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СЛПБПДНЕ ФЧЕНИЧКЕ АКУИВНПСУИ 

ФА – ФВПДНЕ АКУИВНПСУИ --------------------------------- 1 ШАС 

ЛА – ЛИУЕРАРНЕ АКУИВНПСУИ---------------------------- 7 ШАСПВА 

ДРА – ДРАМСКП-РЕЦИУАУПРСКЕ АКУИВНПСУИ----- 6 ШАСПВА 

НА – НПВИНАРСКЕ АКУИВНПСУИ------------------------- 1 ШАС 

УВ, Ф, РА – УЕЛЕВИЗИЈА, ФИЛМ, РАДИП---------------- 2 ШАСА 

ЛС – ЛИКПВНП СУВАРАЛАЩУВП-------------------------- 7 ШАСПВА 

МА – МФЗИШКЕ АКУИВНПСУИ------------------------------- 7 ШАСПВА 

СА – СППРУСКЕ АКУИВНПСУИ------------------------------ 4 ШАСА 

ЗА – ЗАВРЩНЕ АКУИВНПСУИ-------------------------------- 1 ШАС 

               ФКФПНП 36 ШАСПВА 

СЛПБПДНE ФЧЕНИЧКЕ АКУИВНПСУИ 

 

1.ФА: Ппјмпви-слпбпднп време, слпбпдне акуивнпсуи, хпби.  Избпр рукпвпдсува 

2. СА:Игре пп избпру ушеника 

3. МА:Слущаое и певаое песама п щкпли, јесени 

4. ЛА:”Звуци, мириси и бпје јесени”-лиуерарни радпви 

5.ЛС:”Јесен”-ликпвни радпви 

6.МА:Слущаое и певаое песама пп избпру ушеника 

7.ДРА:Скеш пп избпру 

8.ДРА:Фвежбаваое скешева и припрема сцене 

9.ДРА:Извпђеое скешева 

10.ЛА:Прпшиуап сам п Вуку Карачићу 

11.ЛА:П шему бих разгпварап са Вукпм? 
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12.Ф,УВ,РА:Разгпвпр п медијумима. Щуа најрадије слущају и гледају 

13. Ф,УВ,РА:Разгпвпр п филму, радију и УВ емисији 

14.ЛА:”Ппзна јесен”  или “Први снег” – шиуаое сасуава 

15.ЛС: “Зима” – ликпвни радпви 

16.ЛС: Прављеое шесуиуки и украса за Нпву гпдину 

17.МА:Певаое песама п зими и п Нпвпј гпдини 

18.ДРА:Свеуи Сава у приши и песми 

19.СА: Игре на снегу 

20. ЛА:”Да имам шарпбну мпћ”- песма, сасуав 

21. ЛС:”Да имам шарпбну мпћ”- ликпвни радпви 

22. СА:Креираое ппкреуа уз слущану музику 

23.МА:Слущаое музике 

24.МА:Слущаое и певаое песама п мајци, баки... 

25.ЛА:Мпја мама, бака...-сасуав суихпви 

26.ДРА:Казујмп суихпве Б.Радишевића 

27.ЛС:Илусурација песме “Циц” – Б.Радишевић 

28.НА:Израда зидних нпвина п Б.Радишевићу 

29.ЛА:”Пп мирису ваздуха псећам дах прплећа” - сасуав 

30.ЛС:”Прплеће” – ликпвни радпви 

31.МА:Певаое песама п прплећу 

32.ЛС:Мпј љубимац 

33.МА:Игре уз музику 

34.СА:Игре пп избпру ушеника 

35.ДРА:Драмауизација уексупва “На ппзпрници” 

36.ЗА:Сумираое резулуауа рада слпбпдних акуивнпсуи 
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ДППФНСКА НАСУАВЕ ИЗ СРПСКПГ ЈЕЗИКА 

 

1.Пришаое п дпживљајима са распусуа 
2. Коижевни ппјмпви везани за лирику 
3.Драмски уексу;решенице пп знашеоу 
4. Коижевни ппјмпви везани за епику 
5.Пписиваое прирпде 
6.Ппуврдне и пдришне решенице 
7.Знаци инуерпункције 
8.Заједнишке и власуиуе именице;уппуреба великпг слпва 
9.''Машак у шизмама'', ''Заљубљене ципеле'' - шиуаое,разгпвпр 
10.Глагпли:радоа,суаое,збиваое 
11.Писаое имена празника и писаое дауума 
12.Лице и брпј глагпла 
13. Великп слпвп - наслпви коига,шаспписа,нпвина 
14.Фправни гпвпр 
15.Сасуављаое решеница 
16.Пписиваое прирпде на прагу зиме 
17.Великп слпвп у писаоу назива улица 
18.Прицаое дпживљаја са зимскпг распусуа 
19.Садржаји из језика - вежбаое 
20. Азбука и абецеда 
21.''Суакларева љубав'' - прпришаваое 
22. Писаое решце НЕ и решце ЛИ 
23.Субјекау и предикау 
24.Извещуај п себа - ауупбпграфија 
25.Реши кпје пзнашавају месуп,нашин и време врщеоа радое 
26.Пписни и присвпјни придеви 
27.Рпд и брпј придева;писаое брпјева слпвима 
28.Бпгаћеое решника 
29. Бпгаћеое решника  
30.Пписиваое прирпде у прплеће 
31.Вежбе препришаваоа 
32.Писмени задауак - анализа и исправка 
33.Писаое сугласника Ј између И-П и П-И 
34.Вежбе шиуаоа 
35.Пбнављаое садржаја из грамауике и правпписа 
36. Пбнављаое садржаја из грамауике и правпписа 
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ДППФНСКА НАСУАВЕ ИЗ МАУЕМАУИКЕ 

 

1.Прирпдни брпјеви дп 1000 

2. Супуине прве хиљаде 

3. Писаое,шиуаое и уппређиваое брпјева дп 1000 

4. Римске цифре 

5.Мере за дужину 

6.Мереое и мере 

7.Замена месуа и здруживаое сабирака 

8.Сабираое и пдузимаое 

9. Сабираое и пдузимаое 

10. Сабираое и пдузимаое 

11. Сабираое и пдузимаое 

12.Зависнпсу збира пд сабирака.Сулнпсу збира 

13. Зависнпсу разлике пд умаоеника и умаоипца.Суалнпсу разлике 

14.Једнацине и неједнашине 

15.Круг икружница 

16.Замена месуа и здруживаое шинилаца 

17.Мнпжеое и дељеое 

18.Дељеое збира и разлике брпјем 

19. Мнпжеое и дељеое 

20. Зависнпсу прпизвпда пд шинилаца.Суалнпсу прпизвпда 

21. Мнпжеое и дељеое 

22. Фгап.Врсуе углпва 

23.Паралелне и нпрмалне праве 

24.Ппређеое и грфишкп надпвезиваое дужи 

25.Правпугапник и квадрау 

26.Писменп сабиарое и пдузимаое 

27. Писменп сабиарое и пдузимаое 

28. Писменп сабиарое и пдузимаое 

29.Урпугап 

30.Писменп мнпжеое 

31. Писменп мнпжеое 

32. Писменп дељеое 

33.Задаци са две пперације 

34.Разлпмци 

35.Разлпмци 

36.Изрази 
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ЧЕУВРУИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



436 
 

 

 

 

 

НАСУАВНИ ПЛАН 

А) Пбавезни наставни предмети: 

Р.Б. Назив предмета нед. фпнд гпд. фпнд 

1.  Српски језик 5 180 

2.  Енглески језик 2 72 

3.  Математика 5 180 

4.  Прирпда и друщтвп 2 72 

5.  Ликпвна култура 2 72 

6.  Музишка култура 

Физишкп васпитаое 

1 

3 

36 

108 7.  

 

Б) Избпрни наставни предмети 

Р.Б. Назив предмета нед. фпнд гпд. фпнд 

1. Верска настава/грађ. вас. 1 36 

2. Пд играшке дп рашунара 1 36 

3. Нарпдна традиција 1 36 

4. Чувари прирпде 

Рука у тесту – Пткриваое света 

1 

1 

36 

36 5. 

 

В) Пстали пблици пбразпвнп-васпитнпг рада 

Р.Б. Назив предмета нед. фпнд гпд. фпнд 

1. Час пдељенскпг старещине 1 36 

2. Слпбпдне активнпсти 1 36 

3.  Дппунска настава 1 36 
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4.  Дпдатна настава 1 36 
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  ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ и задаци 

Садржаји 
прпграма 

 

Фпнд 

Време 
реал. 

Наст. метпде Пблици 
рада и 
наставе 

 

Наст. 
средства 

Активпсти 
ушеника 

Праћеое и 
пцеоиваое 

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да ушеници пвладају 
пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг језика на 
кпјем ће се усменп и писменп правилнп изражавауи, да 
уппзнају, дпживе и псппспбе се да уумаше пдабрана 
коижевна дела, ппзприщна, филмска и друга умеунишка 
псувареоа из српске и свеуске бащуине. 

Задаци насуаве српскпг језика: 

-развијаое љубави према мауероем језику и ппуребе да 
се пн негује и унапређује; 

-пснпвнп пписмеоаваое најмлађих ушеника на 
уемељима пруппедских и прупграфских суандарда 
српскпг коижевнпг језика; 

-ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и 
правпписа српскпг језика; 

-уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое 
нпрмауивнпм грамауикпм и суилским мпгућнпсуима 
српскпг језика; 

-псппспбљаваое за успещнп служеое коиж. јез.у раз. 
видпвима оегпве ус. и пис. уппуребе и разлишиуим 
кпмуник. сиууац. (улпга гпвпрника, слущапца, 
сагпвпрника и шиуапца); 

-развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у 

 

I Језик 

1.грамауи
ка 

2.правппи
с 

 

 

 

II  
Коижевнп
су 

 1.лирика 

2.епика 

3.драма 

 

III Језишка 
кулуура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

-инуеракуивна 

-кппперауивнп 

     ушеое 

-дивергенунп 

суваралашкп ушеое 

-смисапнп-пракуи 

шнп ушеое  

 -ушеое пууем пукрић 
а и рещаваое 
прпблема 

-демпнсурауивна 

-илусурауивна 

-вербална 

-ушеое пп мпделу 

-ушеое напамеу  

(смисленпг гра-  

дива) 

-фрпнуал. 

-индив. 

-групни 

-у пару 

 

 

 

-акуивна 
насуава 

-прпграм. 

-пплупрпг. 

-
индивидуал. 

-диференц. 

-припремоени 

 мауеријал за  

игру и ушеое 

-лисуићи са  

пбавещуеоима  

и упусувима 

-слике 

-разни мпдели, 

предмеуи и игр. 

-сликпвнице и  

коиге 

-уxбеници 

-лекуира 

-дешја щуампа 

-фланелпграф 

-мпдели ппрука, 

невербалне 
акуивнпсуи 

-вежбе за 
гпвпр 

-гпвпрне игре 

-шиуаое 

-писаое 

-закљушиваое 

-мисапне 
пперације 

-акуивнп 
ппскаураое, 
слущаое и 
ушещће у 
кпмуникацији 

-игре слпвима, 
решима, 
сликама 

-
псмищљаваое 
прише 

-БРПЈШАНП 

Кпнуинуиранп 

- Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое
, гпдищое 

 

 

-Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
-уесупви 
-прпдукуи 
ушенишких 
акуивнпсуи 
-белещке  
-разгпвпри 
-задпвпљсува  
ушеника 
-креауивнпсу 
и ангажпваое 
у 
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коижевнпј умеунпсуи; 
-развијаое смисла и сппспб. за правилнп, уешнп, 
екпнпмишнп и уверљивп усменп и писменп изражаваое, 
бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг израза; 

-увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа (правилнпг, 
лпгишкпг израж.) шиуаоа у себи (дпживљајнпг, усменпг, 
исураживашкпг); 

-псппспбљаваое за сампс. шиуаое, дпживљаваое, 
разумеваое,  свесуранп уум. и вреднпваое 
коижевнпумеунишких дела разних жанрпва; 

-уппзнаваое,шиуаое и уумашеое пппуларних и 
инфпрмауивних уексупва из илусурпваних енциклппедија 
и шаспписа за децу; 

-ппсуупнп,сисуемауишнп и дпследнп псппспбљаваое 
ушеника за лпгишкп схвауаое и криуишкп прпцеоиваое 
прпшиуанпг уексуа; 

-развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме 
сампсуалнп служи; навикаваое на сампсуалнп 
кприщћеое библипуеке; ппсуупнп пвладаваое нашинпм 
впђеоа дневника п прпшиуаним коигама; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за 
дпживљаваое и вреднпваое сценских псувареоа 
(ппзприщуе, филм); 

- усвајаое пснпвних уепријских и функципналних 
ппјмпва из ппзприщне и филмске умеунпсуи; 

-уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое власуиупг 
наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа на делима српске 
коижевнпсуи, ппз. и филм. умеунпсуи; 

-развијаое ппщупваоа према кулуурнпј бащуини и 

1.пснпвни 
пблици 
усменпг и 
писменпг 
изражава
оа 

2.усмена и 
писмена 
вежбаоа 

& Фпнд 
шаспва је 
пквиран 
ппщуп се 
на већини 
шаспва 
преплиће 
вище 
садржаја 

 

 

 

 

 

 

-амбијеуална 

-игра улпга, скеш, 

симулација, мпзгали- 

ца, 
драмауизација 

-писани рад 

-рад са 
коигпм 

-кприщћеое 
медија 

-смисленп-
рецепуивнп 
ушеое 

-прекуишнп 
смисапнп 
ушеое 

-суваралашкп 
ушеое 

писама, 
разглед. 

ппзивница 

-прибпр за 
цруа- 

ое. бпје 

-аудип-
визуелна  

средсува 

-УВ и РА мисије, 

филм, 
предсуаве 

 

-драмске игре 

-изражајнп 
шиуаое и 
казиваое, 
прављеое 
решника 

-сасуављаое и 
рещаваое 
укрщуеница, 
ребуса, 
загпнеуки 

-ппсмаураое 

-пришаое 

-
препришаваое 

-пписиваое 

- впђеое дн. п 
прпш. коигама 

-бележеое 

-ппсуављаое 
пиуаоа 

- даваое 
пдгпвпра 

-илусурпваое 

-
применљивпсу 

акуивнпсуима 
- праћеое 
щкплскпг и 
дпмаћег рада 
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ппуребе да се пна негује и унапређује; 

-навикаваое на редпвнп праћеое и криуишкп 
прпцеоиваое емисија за децу на радију и уелевизији; 

-ппдсуицаое уценика на сампсуалнп језишлиуерарнп и 
сценскп суваралащувп; 

-ппдсуицаое, негпваое и вреднпваое ушенишких 
ваннасуавних аку. (лиуер. јез. рециу. драм. нпвинарска 
цекција и др.); 

-васпиуаое уценика за живпу и рад у духу 
хуманизма,исуинпљубивпсуи,сплидарнпсуи и других 
мпралних вреднпсуи; 

-развијаое паурипуизма и васп. у духу мира, кул. пднпса 
и сар. међу људима. 

Пперауивни задаци: 

-пвладаваое уехникпм шиуаоа и писаоа на пба писма; 

-савладаваое прпсуе решенице (ппјам,главни делпви); 

-суицаое пснпвних ппјмпва п именицама,придевима и 
глагплима; 

-ппсуепенп увпђеое у уумашеое пснпвне предмеунпсуи 
коижевнпг дела (псећаоа, дпгађаји, радое ликпви, 
ппруке, језишкп-суилскекаракуерисуике);  

- пвладаваое усменпм и писменпм изражаваоем према 
захуевима прпграма (препришаваое,  пришаое, 
пписиваое, извещуаваое); 

-ппсуепенп уппзнаваое меупдплпгије израде писменпг 
сасуава. 

-суваралащувп 

-запажаое 

-уппређиваое 

-дпказиваое 

-дефинисаое 

-навпђеое 
примера 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да ушеници пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг 
језика на кпјем ће се усменп и писменп правилнп изражавауи, да уппзнају, дпживе и псппспбе се да 
уумаше пдабрана коижевна дела, ппзприщна, филмска и друга умеунишка псувареоа из српске и свеуске 
бащуине. 

Задаци насуаве српскпг језика: 

- развијаое љубави према мауероем језику и ппуребе да се пн негује и унапређује; 

- пснпвнп пписмеоаваое најмлађих ушеника на уемељима прупепских и прупграфских суандарда 
српскпг коижевнпг језика; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа српскпг језика; 

- уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм грамауикпм и суилским 
мпгућнпсуима српскпг језика; 

- псппспбљаваое за успещнп служеое коижевним језикпм у разлишиуим видпвима оегпве усмене и 
писмене уппуребе и у разлишиуим кпмуникаципним сиууацијама (улпга гпвпрника, слущапца, 
сагпвпрника и шиуапца); 

- развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у коижевнпј умеунпсуи; 

- развијаое смисла и сппспбнпсуи за правилнп, уешнп, екпнпмишнп и уверљивп усменп и писменп 
изражаваое, бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг израза; 

- увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа (правилнпг, лпгишкпг и изражајнпг) и шиуаоа у себи 
(дпживљајнпг, усмеренпг, исураживашкпг); 

- псппспбљаваое за сампсуалнп шиуаое, дпживљаваое, разумеваое, свесуранп уумашеое и 
вреднпваое коижевнпумеунишких дела разних жанрпва; 

- уппзнаваое, шиуаое и уумашеое пппуларних и инфпрмауивних уексупва из илусурпваних 
енциклппедија и шаспписа за децу; 

- ппсуупнп, сисуемауишнп и дпследнп псппспбљаваое ушеника за лпгишкп схвауаое и криуишкп 
прпцеоиваое прпшиуанпг уексуа; 

- развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме сампсуалнп служе кап извпрпм сазнаоа; 
навикаваое на сампсуалнп кприщћеое библипуеке (пдељеоске, щкплске, месне); ппсуупнп пвладаваое 
нашинпм впђеоа дневника п прпшиуаним коигама; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за дпживљаваое и вреднпваое сценских псувареоа 
(ппзприщуе, филм); 

- усвајаое пснпвних уепријских и функципналних ппјмпва из ппзприщне и филмске умеунпсуи; 

- уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое власуиупг наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа на 
делима српске коижевнпсуи, ппзприщне и филмске умеунпсуи, кап и других умеунишких псувареоа; 

- развијаое ппщупваоа према кулуурнпј бащуини и ппуребе да се пна негује и унапређује; 
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- навикаваое на редпвнп праћеое и криуишкп прпцеоиваое емисија за децу на радију и уелевизији; 

- ппдсуицаое ушеника на сампсуалнп језишкп, лиуерарнп и сценскп суваралащувп; 

- ппдсуицаое, негпваое и вреднпваое ушенишких ваннасуавних акуивнпсуи (лиуерарна, језишка, 
рециуаупрска, драмска, нпвинарска секција и др.); 

- васпиуаваое ушеника за живпу и рад у духу хуманизма, исуинпљубивпсуи, сплидарнпсуи и других 
мпралних вреднпсуи; 

- развијаое паурипуизма и васпиуаваое у духу мира, кулуурних пднпса и сарадое међу људима. 

Четврти разред 

Пперативни задаци: 

- прпщириваое знаоа п прпсупј решеници и оеним делпвима; 

- савладаваое пснпвних ппјмпва п прпменљивим и непрпменљивим решима; 

- псппспбљаваое за изражајнп шиуаое и казиваое; 

- ппсуупнп псппспбљаваое ушеника за сампсуалнп уумашеое пснпвне предмеунпсуи коижевнпг уексуа и 
сценских дела (псећаоа, фабула, радоа, ликпви, ппруке, суилпгенпсу сценскпг израза); 

- навикаваое на сажеуп и јаснп усменп и писменп изражаваое према захуевима прпграма; 

- савладаваое пснпва меупдплпгије израде писмених сасуава. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Језик 

Граматика 

Пбнављаое и ууврђиваое знаоа усвпјених у преухпдним разредима. 

Фпшаваое реши кпје у гпвпру и писаоу меоају свпј пснпвни пблик (прпменљиве реши) - без дефиниција 
и захуева за прпменпм пп падежима и временима. Фпшаваое реши кпје задржавају свпј пснпвни пблик у 
свим сиууацијама (непрпменљиве реши) без именпваоа врсуа уих реши. 

Решеница - ппјам глагплскпг предикауа (лишни глагплски пблик); упшаваое реши и групе реши (синуагма) у 
функцији пбјекуа и прилпщких пдредаба за месуп, време и нашин. Ппјам субјекуа; упшаваое реши у 
функцији аурибууа уз именицу и именишкпг скупа реши (именишка синуагма). Ред решенишних шланпва у 
решеници. 

Именице - збирне и градивне; рпд и брпј - ппјам и преппзнаваое. 

Придеви - присвпјни и градивни - упшаваое знашеоа, рпда и брпја у решеници. 

Заменице - лишне; рпд и брпј лишних заменица; лишна заменица у функцији субјекуа у решеници - ппјам и 
преппзнаваое. 

Брпјеви - главни (пснпвни) и редни - ппјам и преппзнаваое у решеници. 
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Глагпли - ппјам и пснпвна знашеоа презенуа, перфекуа и фууура; вежбе у решеници заменпм глагплских 
пблика у времену, лицу и брпју. 

Фправни и неуправни гпвпр. 

Фуврђиваое и сисуемауизација садржаја пбрађених пд I дп IV разреда. 

Правппис 

Фппуреба великпг слпва у писаоу: имена држава и ппкрајина и оихпвих суанпвника; имена насеља 
(градпва, села) и оихпвих суанпвника. 

Писаое управнпг и неуправнпг гпвпра (сва ури мпдела). 

Навпдници. Заграда. 

Писаое присвпјних придева изведених пд власуиуих имена (-пв / -ев, -ин / -ски). 

Писаое сугласника ј у придевским пблицима на -ски, и у лишним именима и презименима. 

Писаое скраћеница уипа: иуд., сл., нпр. и скраћеница кпје пзнашавају имена држава. 

Ппнављаое, увежбаваое и прпвераваое псппспбљенпсуи ушеника за примену пбрађених правпписних 
правила. 

Пртпепија 

Фпшаваое наглащених и ненаглащених реши: вежбе у изгпвараоу акценауских целина. Вежбе за 
пуклаоаое грещака кпје се јављају у гпвпру ушеника. 

Изгпвпр свих сугласника и гласпвних група у складу са коижевнпјезишкпм нпрмпм ш, ћ, ч, ђ, х; - дс - 
(људских), - ип, - ап иуд. Вежбе за пуклаоаое грещака кпје се јављају у гпвпру и писаоу ушеника. 

Фпшаваое диференцијалне (дисуинкуивне) функције акценуа у решима исупг гласпвнпг сасуава, а 
разлишиупг акценуа. 

Коижевнпсу 

Лектира 

Лирика 

Нарпдна песма: Начоева се мпмак и девпјка 

Нарпдна песма: Јеленше 

Јпван Јпванпвић Змај: Циганин хвали свпга кпоа 

Впјислав Илић: Јесен 

Десанка Максимпвић: Паукпвп делп 

Дущан Радпвић: Плави зец 
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Драган Лукић: Друг другу 

Мирпслав Ануић: Јунашка песма 

Бранислав Црншевић: Мрав дпбра срца 

Бранкп Ћппић: Мјесец и оегпва бака 

Суеван Раишкпвић: Ка да тп буде 

Милпван Данпјлић: Трещоа у цвету 

Дпбрица Ерић: Свитац пщенишар и впденишар 

Љубивпје Рщумпвић: Аждаја свпме шеду тепа 

Избпр из ппезије Милпвана Данпјлића 

Федерикп Гарсија Лпрка: Луцкаста песма 

Епика 

Нарпдна песма: Јетрвица адамскп кпленп 

Нарпдна песма: Стари Вујадин 

Нарпдна приппвеука: Меѐед, свиоа и лисица 

Нарпдна бајка: Пепељуга 

Нарпдна приша: Најбпље задужбине 

Јанкп Веселинпвић: Град 

Исидпра Секулић: Ппзнп јесеое јутрп 

Мирпслав Демак: Виплина 

Бранислав Нущић: Прва љубав  

Бранкп В. Радишевић: Приша п дешаку и Месецу 

Бранислав Црншевић: Бпспнпги и небп 

Грпздана Плујић: Плданини вртпви и друге бајке (избпр) 

Свеулана Велмар-Јанкпвић: Коига за Марка (Златнп јагое, Стефанпвп дрвп) 

Ханс Крисуијан Андерсен: Ружнп паше 

Рене Гијп: Бела Грива 

Луис Керпл: Алиса у земљи шуда 
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Браћа Грим: Трнпва ружица 

Анупан де Сену Егзипери: Мали принц (пдлпмак) 

Михаел Енде: Бескрајна приша (пдлпмак) 

Драма 

Гвидп Уаруаља: Ппдела улпга 

Александар Ппппвић: Пепељуга 

Дпбрица Ерић: Шик, да ппгпдите збпг шега су се ппсваѐали два златна брата 

Дппунски избпр 

Ппред наведених дела, насуавник и ушеници слпбпднп бирају најмаое ури, а највище јпщ пеу дела за 
пбраду. 

Наушнп-пппуларни и инфпрмативни текстпви 

Милууин Миланкпвић: Крпз васипну и векпве (пдлпмак) 

Михајлп Пупин: Пд пащоака дп наушеоака (пдлпмак) 

Избпр из коига, енциклппедија и шаспписа за децу. 

Читаое текста 

Шиуаое наглас и у себи кап увпд у разгпвпр п уексуу. Фсмеренп шиуаое (с преухпднп дауим задацима): 
пукриваое каракуерисуика ликпва (ппсуупци, реши, изглед, пспбине), радои, дпгађаја, прирпдних ппјава 
и пписа; упшаваое језишкп-суилских слика. 

Шиуаое усклађенп с врсупм и прирпдпм уексуа (лирски, епски, драмски, наушнп-пппуларни, нпвински 
иуд.). Ппдсуицаое ушеника на варијације у уемпу, јашини и инупнацији гласа и на лпгишкп паузираое при 
шиуаоу. 

Фсмеренп шиуаое у себи: брзп схвауаое садржине, уражеое пдгпварајућих ппдауака п лику, ппису, 
псећаоима и нашину оихпвпг приказиваоа. 

Казиваое напамеу наушених ппеуских и прпзних целина и пдлпмака. Сценске импрпвизације. 

Уумашеое текста 

Фпшаваое и уумашеое песнишких слика, упка радое, главних ликпва и пснпвних ппрука у коижевнпм 
делу. Фпшаваое знашајних ппјединпсуи у ппису прирпде (пукриваое шулних дражи: визуелних, 
акусуишких, кинеуишких, уакуилних, мирисних и других). Фказиваое на знашајна месуа, изразе и реши 
кпјима су изазвани ппједини ууисци у ппеуским, прпзним и драмским уексупвима. 

Фпшаваое и именпваое садржинских целина у прпзним уексупвима; сувараое плана. Запажаое 
шинилаца кпји у разним сиууацијама делују на ппсуупке главних јунака (сппљащое и друщувене 
пкплнпсуи, унууращои ппдсуицаји - псећаоа, намере, жеље). Фпшаваое и уумашеое израза, реши и 
дијалпга кпјима су приказани ппсуупци, сукпби, драмауишне сиууације и оихпви узрпци, рещеоа и 
ппследице. 
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Коижевни ппјмпви 

Лирика 

Пснпвни мпуив и сппредни мпуиви у лирскпј песми. 

Визуелни и аудиуивни елеменуи у песнишкпј слици. Песнишка слика кап шинилац кпмппзиције лирске 
песме. 

Дужина суиха према брпју слпгпва - преппзнаваое. 

Ппнављаоа у суиху, сурпфи, песми - функција. 

Перспнификација кап суилскп средсувп. 

Сликпвиупсу кап пбележје песнишкпг језика. 

Пбишајне нарпдне лирске песме - пснпвна пбележја. 

Лирска песма - пснпвна пбележја. 

Епика 

Уема и идеја у епскпм делу. 

Фабула: хрпнплпщки редпслед дпгађаја, елеменуи фабуле (увпд, заплеу, расплеу). 

Пднпси међу ликпвима; пснпвни уиппви (врсуе) каракуеризације. 

Приппведаш, приппведаое; дијалпг, мпнплпг, ппис у епскпм делу. 

Приша и рпман - разлике. 

Рпман за децу - пснпвна пбележја. 

Драма 

Ликпви у драмскпм делу. Ремарке (дидаскалије). Драмска радоа - нашин развијаоа радое. Драмски 
уексупви за децу. 

Функципнални ппјмпви 

Ппдсуицаое ушеника да схвауају и усвајају ппјмпве: главнп, сппреднп, мащуа, збиља, ууисак, 
распплпжеое, инуереспваое, пкплнпсу, сиууација, исппљаваое; ппдсурек, услпв, ппређеое, 
прпцеоиваое, уврдоа, дпказ, закљушак; дивљеое, пдущевљеое, љубав (према шпвеку, дпмпвини, 
раду, прирпди); привлашнпсу, искренпсу, правишнпсу, племениупсу. 

Језишка кулуура 

Пснпвни пблици усменпг и писменпг изражаваоа 

Препришаваое уексуа са прпменпм грамауишкпг лица. Препришаваое са изменпм заврщеука фабуле. 
Препришаваое уексуа у целини и пп делпвима - пп даупм плану, пп заједнишки и сампсуалнп сашиоенпм 
плану. 
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Пришаое у дијалпщкпј фпрми; унпщеое дијалпга, управнпг гпвпра у сурукууру казиваоа - пп заједнишки 
и сампсуалнп сашиоенпм плану. Пришаое према сампсуалнп пдабранпј уеми. Насуављаое прише 
инспирисане дауим ппшеукпм. Сасуављаое прише пп слпбпднпм избпру мпуива. 

Пписиваое слика кпје приказују пејзаже, енуеријере, ппруреуе. Пписиваое слпженијих пднпса међу 
предмеуима, бићима и ппјавама. 

Извещтаваое п пбављенпм или непбављенпм задауку у щкпли или кпд куће - у пблику пдгпвпра на 
пиуаоа. 

Фсмена и писмена вежбаоа 

Пртпепске вежбе: увежбаваое правилнпг изгпвпра реши, исказа, решеница, ппслпвица, брзалица, 
загпнеуака, пиуалица, краћих уексупва; слущаое звушних записа, казиваое напамеу лирских и епских 
уексупва; снимаое казиваоа и шиуаоа, анализа снимка и вреднпваое. 

Диктати: са дппуоаваоем, избпрни, слпбпдни, кпнурплни дикуау. 

Лексишке и семантишке вежбе: грађеое реши - фпрмираое ппрпдица реши; изналажеое синпнима и 
анупнима, упшаваое семануишке функције акценуа; некоижевне реши и ууђице - оихпва замена 
језишким суандардпм; пснпвнп и пренесенп знашеое реши. 

Синтаксишке и стилске вежбе: сасуављаое и писаое решеница према ппсмаураним предмеуима, слици 
и заданим решима; сасуављаое и писаое пиуаоа п уемаускпј целини у уексуу, на слици, у филму; писаое 
пдгпвпра на уа пиуаоа. 

Преписиваое решеница у циљу савладаваоа правпписних правила. 

Кприщћеое умеунишких, наушнппппуларних и ушенишких уексупва кап ппдсуицаја за сликпвиуп 
казиваое. Вежбе за бпгаћеое решника и уражеое ппгпднпг израза. Фппщуенп и кпнкреунп казиваое. 
Прпмена гледищуа. Фпшаваое и пуклаоаое безнашајних ппјединпсуи и сувищних реши у уексуу и гпвпру. 
Пуклаоаое празнпслпвља и ууђица. Пуклаоаое нејаснпсуи и двпсмисленпсуи. 

Фвежбаваое уехнике израде писменпг сасуава: анализа уеме, пдређиваое оенпг уежищуа; ппсмаураое, 
упшаваое и избпр грађе; расппређиваое ппјединпсуи; елеменуи кпмппзиције. 

Псам дпмаћих писмених задауака и оихпва анализа на шасу. Шеуири щкплска писмена задаука - пп два у 
првпм и другпм пплугпдищуу. Један шас за израду и два шаса за анализу задауака и писаое ппбпљщане 
верзије сасуава. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Језик (граматика и правппис) 

Ф насуави језика ушеници се псппспбљавају за правилну усмену и писмену кпмуникацију суандардним 
српским језикпм. Пууда захуеви у пвпм прпграму нису усмерени самп на језишка правила и грамауишке 
нпрме већ и на оихпву функцију. На пример, решеница се не уппзнаје самп кап грамауишка јединица (са 
суанпвищуа оене сурукууре), већ и кап кпмуникауивна јединица (са суанпвищуа оене функције у 
кпмуникацији). 

Пснпвни прпграмски захуев у насуави грамауике јесуе да се ушеницима језик представи и тумаши кап 
систем. Ниједна језишка ппјава не би требалп да се изушава изплпванп, ван кпнтекста у кпјем се 
пстварује оена функција. Ф I и II разреду у пквиру вежби слущаоа, гпвпреоа, шиуаоа и писаоа ушеници 
запажају језишке ппјаве без оихпвпг именпваоа, да би се пд III дп VIII разреда у кпнценуришним 
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кругпвима и кпнуинуираним низпвима грамауишки садржаји изушавали ппсуупнп и селекуивнп у складу 
са узрасупм ушеника. 

Ппступнпст се пбезбеђује самим избпрпм и расппредпм насуавних садржаја, а кпнкреуизација нивпа 
пбраде, кап врсуа упуусува за насуавну праксу у ппјединим разредима, назнашена је пписнп 
фпрмулисаним захуевима: запажаое, упшаваое, усвајаое, ппјам, преппзнаваое, разликпваое, 
инфпрмауивнп, уппуреба, пбнављаое, сисуемауизација и другима. Фказиваоем на нивп прпграмских 
захтева насуавницима се ппмаже у оихпвим насупјаоима да ушенике не пптерете пбимпм и дубинпм 
пбраде језишке грађе. 

Селективнпст се псуварује избпрпм најпснпвнијих језишких закпниупсуи и инфпрмација п оима. 

Уаквим присууппм језишкпј грађи у прпграму насуавници се усмеравају да уумашеое грамауишких 
кауегприја заснивају на оихпвпј функцији кпју су ушеници у преухпдним разредима упшили и опме, у 
маопј или већпј мери, пвладали у језишкпј пракси. Ппсуупнпсу и селекуивнпсу у прпграму грамауике 
најбпље се упшавају на садржајима из синуаксе и мпрфплпгије пд I дп VIII разреда. Исуи принципи су, 
међууим, дпследнп спрпведени и у псуалим пбласуима језика. На пример, алуернацију сугласник к, г, х, 
ушеници ће првп запажауи у грађеоу реши и деклинацији у V разреду, а вежбама и језишким играма у 
упм и преухпдним разредима навикавауи се на правилну уппуребу уих кпнспнанауа у гпвпру и писаоу; 
елеменуарне инфпрмације п палауализацији дпбиће у VI разреду, а усвпјена знаоа п биуним гласпвним 
пспбинама српскпг језика пбнпвиуи и сисуемауизпвауи у VIII разреду. Уим нашинпм ће ушеници суећи 
пснпвне инфпрмације п гласпвним прпменама и алуернацијама, псппспбиће се за језишку праксу, а неће 
биуи ппуерећени ушеоем пписа и исуприје уих језишких ппјава. 

Елеменуарне инфпрмације из мпрфплпгије ппшиоу се ушеницима давауи пд II разреда и ппсуупнп се из 
разреда у разред прпщирују и прпдубљују. Пд сампг ппшеука ушенике уреба навикавауи да упшавају 
пснпвне мпрфплпщке кауегприје, на пример: у II разреду ппред упшаваоа реши кпје именују предмеуе и 
бића, увпди се и разликпваое рпда и брпја кпд уих реши а у III разреду разликпваое лица кпд глагпла. 
Уим пууем ће се ушеници ппсуупнп и лпгишки увпдиуи не самп у мпрфплпщке већ и у синуаксишне 
закпниупсуи (разликпваое лица кпд глагпла - лишни глагплски пблици - предикау - решеница). Реши увек 
уреба упшавауи и пбрађивауи у пквиру решенице, у кпјпј се запажају оихпве функције, знашеоа и 
пблици. 

Прпграмске садржаје из акцентплпгије не уреба пбрађивауи кап ппсебне насуавне јединице. Не самп у 
насуави језика, већ и у насуави шиуаоа и језишке кулууре, ушенике уреба у свакпм разреду увпдиуи у 
прпгрампм предвиђене суандардне акценауске нпрме а суалним вежбаоем, пп мпгућсуву уз 
кприщћеое аудип снимака, ушенике уреба навикавауи да шују правилнп акценупвану реш а у крајевима 
где се пдсуупа пд акценауске нпрме да разликују суандардни акценау пд свпга акценуа. 

Правппис се савлађује пууем сисуемауских вежбаоа елеменуарних и слпжених кпје се прганизују шесуп, 
разнпврснп и разлишиуим пблицима писмених вежби. Ппред упга, ушенике врлп ранп уреба упућивауи 
на служеое правпписпм и правпписним решникпм (щкплскп издаое). 

Вежбе за усвајаое и ууврђиваое знаоа из грамауике дп нивпа оегпве пракуишне примене у нпвим 
гпвпрним сиууацијама прписуише из прпграмских захуева, али су у великпј мери услпвљене кпнкреунпм 
сиууацијпм у пдељеоу - гпвпрним пдсуупаоима пд коижевнпг језика, кплебаоима, грещкама кпје се 
јављају у писменпм изражаваоу ушеника. Супга се садржај вежбаоа у насуави језика мпра пдређивауи 
на пснпву сисуемаускпг праћеоа гпвпра и писаоа ушеника. Уакп ће насуава језика биуи у функцији 
псппспбљаваоа ушеника за правилнп кпмуницираое савременим коижевним српским језикпм. 

У настави граматике уреба примеоивауи следеће ппсуупке кпји су се у пракси ппуврдили свпјпм 
функципналнпщћу: 

- ппдсуицаое свесне акуивнпсуи и мисапнпг псампсуаљиваоа ушеника; 
- сузбијаое мисапне инерције и ушеникпвих имиуаупрских склпнпсуи; 
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- засниваое уежищуа насуаве на сущуинским вреднпсуима, пднпснп на биуним свпјсувима и суилским 
функцијама језишких ппјава; 
- уважаваое сиууаципне услпвљенпсуи језишких ппјава; 
- ппвезиваое насуаве језика са дпживљаваоем умеунишкпг уексуа; 
- пукриваое суилске функције, пднпснп изражајнпсуи језишких ппјава; 
- кприщћеое умеунишких дпживљаја кап ппдсуицаја за ушеое мауероег језика; 
- сисуемауска и псмищљена вежбаоа у гпвпру и писаоу; 
- щуп ефикасније превазилажеое нивпа преппзнаваоа језишких ппјава; 
- негпваое примеоенпг знаоа и умеоа; 
- кпнуинуиранп ппвезиваое знаоа п језику са неппсреднпм гпвпрнпм пракспм; 
- псувариваое кпнуинуиуеуа у сисуему правпписних и суилских вежбаоа; 
- ппбуђиваое ушеникпвпг језишкпг израза живпуним сиууацијама; 
- указиваое на грамауишку сашиоенпсу суилских изражајних средсуава; 
- кприщћеое прикладних илусурација пдређених језишких ппјава. 
 

Ф насуави грамауике изразиуп су функципнални пни ппсуупци кпји успещнп сузбијају ушеникпву мисапну 
инерунпсу, а развијају радпзналпсу и сампсуалнпсу ушеника, щуп ппјашава оихпв исураживашки и 
суваралашки пднпс према језику. Наведена усмереоа насуавнпг рада ппдразумевају оегпву шврсуу 
везанпсу за живпуну, језишку и умеунишку праксу, пднпснп за пдгпварајуће уексупве и гпвпрне сиууације. 
Збпг упга је указиваое на пдређену језишку ппјаву на изплпваним решеницама, исургнууим из кпнуексуа, 
пзнашенп кап изразиуп неппжељан и нефункципналан ппсуупак у насуави грамауике. Фсамљене 
решенице, лищене кпнуексуа, ппсуају мруви мпдели, ппдпбни да се фпрмалнп кппирају, уше напамеу и 
репрпдукују, а све уп спрешава свесну акуивнпсу ушеника и сувара ппгпдну пснпву за оихпву мисапну 
инерунпсу. 

Савремена меупдика насуаве грамауике залаже се да уежищуе пбраде пдређених језишких ппјава буде 
заснпванп на сущуинским пспбенпсуима, а уп знаши на оихпвим биуним свпјсувима и суилским 
функцијама, щуп ппдразумева занемариваое фпрмалних и сппредних пбележја прпушаваних језишких 
ппјава. 

Ф насуави језика нужнп је ппсмаурауи језишке ппјаве у живпуним и језишким пкплнпсуима кпје су 
услпвиле оихпвп знашеое. Фшенике ваља упууиуи на ппгпдне уексупве и гпвпрне сиууације у кпјима се 
пдређена језишка ппјава прирпднп јавља и исппљава. Уексупви би уребалп да буду ппзнауи ушеницима, а 
акп пак нису, уреба их прпшиуауи и п оима разгпварауи са ушеницима. 

Насуавник ваља да има на уму и уп да уппзнаваое сущуине језишке ппјаве шесуп впди прекп 
дпживљаваоа и схвауаоа умеунишкпг уексуа, щуп ће биуи дпвпљна јак ппдсуицај за насуавника да щуп 
шещће упућује ушенике да пукривају суилску функцију (изражајнпсу) језишких ппјава. Уп ће дппринеуи 
развијаоу ушеникпве радпзналпсуи за језик, јер умеунишка дпживљаваоа шине грамауишкп градивп 
кпнкреунијим, лакщим и применљивијим. Кад ушеницима ппсуане присуупашна суилска (изражајна, 
експресивна) функција језишке ппјаве, прихвауају је кап стваралашки ппступак, щуп је врлп ппгпдан и 
ппдсуицајан пуу да знаоа п језику брже прелазе у умеоа, да се на уај нашин дппринпси бпљем 
писменпм и усменпм изражаваоу, али и успещнијпј анализи коижевних уексупва. 

Нужнп је да насуавник увек има на уму пресудну улпгу умесних и сисуемауских вежбаоа, пднпснп да 
насуавнп градивп није усвпјенп дпк се дпбрп не увежба. Уп знаши да вежбаоа мпрају биуи сасуавни 
шинилац пбраде насуавнпг градива, примене, пбнављаоа и ууврђиваоа знаоа. 

Меупдика насуаве језика, уепријски и пракуишнп, упућује да у насуави мауероег језика уреба щуп пре 
превазићи нивпе преппзнаваоа и репрпдукције, а сурпљивп и уппрнп негпвауи вище пблике знаоа и 
умеоа - применљивпст и стваралащтвп. Ф насупјаоима да се у насуавнпј пракси удпвпљи уаквим 
захуевима, функципналнп је у свакпј ппгпднпј прилици знаоа из грамауике суавиуи у функцију уумашеоа 
уексуа (умеунишкпг и пппуларнпг), шиме се пнп уздиже пд преппзнаваоа и репрпдукције на нивпе умеоа 
и пракуишне примене. 
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Пракуишнпсу и применљивпсу знаоа п језику и оегпвп прелажеое у умеое и навике ппсебнп се 
ппсуиже негпваоем правпписних и стилских вежби. 

Фшенике, уакпђе, кпнуинуиранп уреба ппдсуицауи да свпја знаоа п језику ппвезују са кпмуникауивним 
гпвпрпм. Један пд изразиуп функципналних ппсуупака у насуави грамауике јесу вежбаоа заснпвана на 
кприщћеоу примера из неппсредне гпвпрне праксе, щуп насуаву грамауике приближава живпуним 
ппуребама у кпјима се примеоени језик ппјављује кап свесуранп мпуивисана људска акуивнпсу. Насуава 
на уај нашин ппсуаје пракуишнија и занимљивија, шиме ушенику пувара разнпврсне мпгућнпсуи за оегпва 
суваралашка исппљаваоа. 

Сиууације у кпјима се исппљавају пдређене језишке ппјаве мпже и сам насуавник да ппсуавља 
ушеницима, да их спреунп ппдсећа на оихпва искусува, а пни ће казивауи или писауи какп у изазпвним 
приликама гпвпрнп реагују. 

Целпвиуи сазнајни кругпви у насуави грамауике, кпји заппшиоу мпуивацијпм, а заврщавају сазнаваоем, 
резимираоем и применпм пдређенпг градива, у савременпм меупдишкпм присуупу, ппгпупву у 
прпблемски усмеренпј насуави, пуварају се и зауварају вище пууа упкпм насуавнпг шаса. Уакав сазнајни 
прпцес ппдразумева ушесуалп спајаое индукције и дедукције, анализе и синуезе, кпнкреуизације и 
апсуракције, уепријских пбавещуеоа и пракуишне пбуке. 

Савремена меупдика насуаве исуише низ сапднпсних меупдишких радои кпје ваља примениуи у 
насуавнпј пбради прпграмских јединица из језика и кпје пмпгућују да сваки целпвиу сазнајни пуу, ппшев 
пд пнпг кпји је упквирен щкплским шаспм, дпбије свпју ппсебну сурукууру. 

Пбрада нпвих насуавних (прпграмских) јединица ппдразумева примену следећих меупдишких радои: 

- Кприщћеое ппгпднпг пплазнпг текста (језишкпг предлпщка) на кпме се увиђа и пбјащоава 
пдгпварајућа језишка ппјава. Најшещће се кприсуе краћи умеунишки, наушнп-пппуларни и публицисуишки 
уексупви, а и примери из писмених радпва ушеника. 

- Кприщћеое исказа (примера из пригпдних, уекућих или запамћених) гпвпрних ситуација. 

- Ппдсуицаое ушеника да пплазни уексу дпживе и схвате у целини и ппјединпсуима. 

- Фуврђиваое и пбнављаое знаоа п ппзнауим језишким ппјавама и ппјмпвима кпји неппсреднп 
дппринпсе бпљем и лакщем схвауаоу нпвпг градива. (Пбишнп се кприсуе примери из ппзнаупг уексуа.) 

- Фпућиваое ушеника да у уексуу, пднпснп у записаним исказима из гпвпрне праксе, упшавају примере 
језишке ппјаве кпја је предмеу сазнаваоа. 

- Најављиваое и бележеое нпве наставне јединице и ппдсуицаое ушеника да запажену језишку ппјаву 
истраживашки сагледају. 

- Сазнаваое битних свпјстава језишке ппјаве (пблика, знашеоа, функције, прпмене, изражајних 
мпгућнпсуи...). 

- Сагледаваое језишких шиоеница (примера) са разних станпвищта, оихпвп уппређиваое, пписиваое 
и класификпваое. 

- Илусурпваое и графишкп представљаое језишких ппјмпва и оихпвих пднпса. 

- Дефинисаое језишкпг ппјма; исуицаое свпјсува језишке ппјаве и упшених закпниупсуи и правилнпсуи. 
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- Преппзнаваое, пбјащоаваое и примена сазнаупг градива у нпвим пкплнпсуима и у примерима кпје 
навпде сами ушеници (неппсредна дедукција и првп вежбаое). 

- Фуврђиваое, пбнављаое и примена суешенпг знаоа и умеоа (даља вежбаоа, у щкпли и кпд куће). 

Наведене меупдишке радое међуспбнп се дппуоују и прпжимају, а псуварују се у сукцесивнпј и 
синхрпнпј ппсуавци. Неке пд оих мпгу биуи псуварене пре насуавнпг шаса на кпме се размаура пдређена 
језишка ппјава, а неке и ппсле шаса. Уакп, на пример, дпбрп је да уексу на кпме се усваја градивп из 
грамауике буде раније уппзнау, а да ппједине језишке вежбе буду предмеу ушенишких дпмаћих задауака. 
Илусурпваое, на пример, не мпра биуи пбавезна еуапа насуавнпг рада, већ се примеоује кад му је 
функципналнпсу непсппрна. 

Паралелнп и здруженп у наведенпм сазнајнпм пууу уеку све важне лпгишке пперације: запажаое, 
уппређиваое, закљушиваое, дпказиваое, дефинисаое и навпђеое нпвих примера. Уп знаши да шаспви 
на кпјима се изушава грамауишкп градивп немају пдељене еуапе, пднпснп јаснп упшљиве прелазе између 
оих. Нещуп је видљивији прелаз између индукуивнпг и дедукуивнпг нашина рада, кап и између 
сазнаваоа језишке ппјаве и увежбаваоа. 

Коижевнпст 

Фвпђеое најмлађих ушеника у свеу коижевнпсуи али и псуалих, узв. некоижевних уексупва (пппуларних, 
инфпрмауивних), предсуавља изузеунп пдгпвпран насуавни задауак. Фправп, на пвпм суупоу щкплпваоа 
суишу се пснпвна и не малп знашајна знаоа, умеоа и навике пд кпјих ће у дпбрпј мери зависиуи не самп 
ушенишка коижевна кулуура већ и оегпва ппщуа кулуура на кпјпј се уемељи укупнп пбразпваое свакпг 
щкплпванпг шпвека. 

Лектира 

Фкинууа је неприрпдна и неппуребна ппдела на дпмаћу и щкплску лектиру, па уакп извпри за пбраду 
уексупва из лекуире, ппред шиуанки, ппсуају коиге лекуире за пдређени узрасу и сва псуала присуупашна 
лиуерауура. 

Дауа је лекуира за пдређен разред, разврсуана пп коижевним рпдпвима - лирика, епика, драма, да би 
се крпз све прпграме мпгла прауиуи пдгпварајућа и разлпжна прпппрција и имауи увид у уп. 

Уексупви из лектире предсуављају прпграмску пкпсницу. Фшиуељ има нашелну мпгућнпсу да ппнуђене 
уексупве прилагпђава кпнкреуним насуавним ппуребама, али је пбавезан и на слпбпдан избпр из наще 
нарпдне усмене коижевнпсуи и узв. некоижевних уексупва - према прпграмским захуевима. 

Разлике у укупнпј умеунишкпј и инфпрмауивнпј вреднпсуи ппјединих уексупва ууишу на пдгпварајућа 
меупдишка рещеоа (прилагпђаваое шиуаоа врсуи уексуа, ппсег уумашеоа уексуа у зависнпсуи пд 
слпженпсуи оегпве унууращое сурукууре, ппвезиваое и груписаое са пдгпварајућим садржајима из 
других предмеуних ппдрушја - грамауике, правпписа и језишке кулууре и сл.). 

Читаое и тумашеое текста 

Пспбенпсу и деликаунпсу пвпг предмеунпг сегменуа нису упликп у прпграмираним садржајима кпликп су 
у узрасним мпгућнпсуима најмлађих ушеника да дауе садржаје ваљанп усвпје, уе да се суешеним 
знаоима и умеоима функципналнп служе и у свим псуалим насуавним пкплнпсуима. Схпднп упме, 
шиуаое и уумашеое уексуа у млађим разредима превасхпднп је у функцији даљег усаврщаваоа гласнпг 
шиуаоа, уз ппсуепенп, сисуемаускп и дпследнп увпђеое у уехнику шиуаоа у себи, кап и усвајаое 
пснпвних ппјмпва, пднпса и релација кпје садржи у себи прпшиуани уексу. 

Шитаое текста, према упме, на млађем узраснпм нивпу има сва пбележја првпг и уемељнпг 
пвладаваоа пвпм вещуинпм кап знаоем, нарпшиуп у првпм разреду. Ппсебнп је важнп да ушеници 
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ппсуупнп и функципналнп усвпје ваљанп шитаое наглас кпје у себи садржи неке пд важнијих шинилаца 
лпгишкпг шиуаоа (изгпвпр, јашина гласа, паузираое, инупнаципнп прилагпђаваое и др.) и кпје ће 
прирпднп уежиуи све већпј изражајнпсуи упкпм другпг разреда (наглащаваое, емпципналнп 
ппдещаваое, уемпп и сл.) шиме се у дпбрпј мери плакщава усвајаое уехнике изражајнпг шиуаоа (урећи 
разред). Приупм, пд пспбиуе је важнпсуи да се свакп шиуаое наглас и свакпг ушеника ппнапспб (а 
нарпшиуп у првпм разреду) - псмищљенп, криуишки и дпбрпнамернп вреднује. Сваки ушеник, наиме, 
накпн щуп је прпшиуап неки уексу наглас, уреба пд свпјих другпва у разреду и ушиуеља да сазна щуа је у 
упм шиуаоу билп дпбрп, а щуа евенууалнп уреба меоауи да би пнп ппсуалп јпщ бпље. 

Ппсуупнпсу, сисуемауишнпсу и дпследнпсу ппсебнп дплазе дп изражаја у псппспбљаваоу ушеника за 
шитаое у себи. Пвај вид шиуаоа у млађим разредима предсуавља слпженији насуавни захуев, иакп са 
суанпвищуа искуснпг, фпрмиранпг шиуаша уп не изгледа уакп. Шиуаое у себи, наиме, садржи низ 
слпжених мисапних радои кпје ушеник уреба симулуанп да савлада, а ппсебан прпблем предсуавља узв. 
унууращои гпвпр. Зауп се кпд већине ушеника првпг разреда пвп шиуаое најпре исппљава у виду уихпг 
шиуаоа (уихи жагпр, мрмљаое), да би касније, али уппрним вежбаоем, дпбилп свпја ппуребна 
пбележја. Међу оима свакакп ваља исуаћи разлишиуе видпве мпуивисаоа, ппдсуицаоа и усмереоа, 
шиме се плакщава дпживљаваое и разумеваое уексуа кпји се шиуа, уе уакп шиуаое у себи, са суанпвищуа 
меупдике савремене насуаве коижевнпсуи, ппсуаје незапбилазни услпв за ваљанп уумашеое уексуа. 

Тумашеое текста у млађим разредима предсуавља изузеунп слпжен и деликауан прпграмски захуев. 
Уексу је уемељни прпграмски садржај кпји има впдећу и инуеграципну насуавну улпгу јер пкп себе 
пкупља и групище пдгпварајуће садржаје и из псуалих предмеуних ппдрушја. Али, збпг узрасних 
пгранишеоа у рецепцији, уумашеоу и усвајаоу пснпвних сурукуурних а нарпшиуп умеунишких шинилаца 
уексуа, ппуребнп је исппљиуи мнпгп инвенуивнпсуи, сисуемауишнпсуи и уппрнпсуи у псппспбљаваоу 
ушеника за ппсуепенп упшаваое, преппзнаваое, а зауим пбразлагаое и сппнуанп усвајаое оегпве 
пснпвне предмеунпсуи. 

Ф првпм разреду уумашеое уексуа има изразиуа пбележја сппнуанпг и слпбпднпг разгпвпра са 
ушеницима п релевануним ппјединпсуима - прпсупрним, временским, акципним - у циљу прпвере 
разумеваоа прпшиуанпг, пднпснп у функцији акуивнпг увежбаваоа и ваљанпг усвајаоа шиуаоа наглас и 
у себи. Инвенуивним мпуивисаоима, ппдсуицаоима и усмереоима (кп, где, када, защуп, какп, шиме, 
збпг шега, щуа је радпснп, уужнп, смещнп, занимљивп, непбишнп и сл.) - ушеницима се пмпгућава да 
упшавају, запажају, пукривају, уппређују, пбјащоавају, пбразлажу дауе ппјавнпсуи кпје шине предмеунпсу 
прпшиуанпг уексуа. 

Ф другпм разреду присууп уумашеоу уексуа скпрп је у свему исуи кап и у преухпднпм разреду, самп щуп 
су захуеви, пп прирпди сувари, нещуп увећани а прпграмски садржаји адекваунп дппуоени (сампсуалнп 
саппщуаваое ууисака п прпшиуанпм уексуу, заузимаое власуиуих суавпва п важнијим ппјавнпсуима из 
уексуа и решиуп пбразлагаое и пдбрана уаквих схвауаоа, пукриваое и схвауаое ппрука у уексуу, 
преппзнаваое пдељка, упшаваое каракуерисуишних језишких и суилских ппјмпва и сл.). 

Фшенике уреба сисуемауски и на ваљан нашин ппдсуицауи на укљушиваое у библипуеку (щкплску, месну), 
фпрмираое пдељеоске библипуеке, приређиваое уемауских излпжби коига, слущаое/гледаое 
звушних/видеп записа са умеунишким казиваоима уексуа, прганизпваое сусреуа и разгпвпра са писцима, 
лиуерарних игара и уакмишеоа, впђеое дневника п прпшиуаним коигама (наслпв, писац, ууисци, главни 
ликпви, пдабране решенице, непбишне и занимљиве реши и сл.), фпрмираое лишне библипуеке, 
цедеуеке, видепуеке и др. 

Уаквим и оему слишним меупдишким присууппм шиуаоу и уумашеоу уексуа, при шему ппсебну пажоу 
ваља ппсвеуиуи улпзи ушеника кап знашајнпг насуавнпг шинипца (оегпвпм щуп већем псампсуаљиваоу, 
слпбпднпм исураживаоу и исппљаваоу, пружаоу мпгућнпсуи за власуиуп мищљеое), псуварују се нека 
пд уемељних нашела меупдике савремене насуаве и коижевнпсуи, међу кпјима су свакакп ппсуупнп и 
псмищљенп увпђеое ушеника у слпжени свеу коижевнпумеунишкпг дела и симулуанп али и планскп 
бпгаћеое, усаврщаваое и негпваое оегпве језишке кулууре. 

Читаое пд III дп VIII разреда 
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Уумашеое уексуа заснива се на оегпвпм шиуаоу, дпживљаваоу и разумеваоу. При упме је квалиуеу 
схвауаоа ппрука и неппсреднп услпвљен квалиуеупм шиуаоа. Зауп су разни пблици усмеренпг шиуаоа 
пснпвни предуслпв да ушеници у насуави суишу сазнаоа и да се успещнп увпде у свеу коижевнпг дела. 

Изражајнп шитаое негује се сисуемауски, уз суалнп ппвећаваое захуева и насупјаое да се щуп ппупуније 
искприсуе сппспбнпсуи ушеника за ппсуизаое виспкпг квалиуеуа у вещуини шиуаоа. Вежбаоа у 
изражајнпм шиуаоу извпде се плански и уз сплиднп насуавникпвп и ушеникпвп припремаое. Ф пквиру 
свпје припреме насуавник благпвременп пдабира ппгпдан уексу и суудипзнп прпушава пне оегпве 
пспбенпсуи кпје ууишу на прирпду изражајнпг шиуаоа. Ф складу са мисапнп-емпуивним садржајем уексуа, 
насуавник заузима пдгпварајући суав и пдређује сиууаципну услпвљенпсу јашине гласа, риума, уемпа, 
инупнације, пауза, решенишнпг акценуа и гласпвних урансфпрмација. При упме се ппвременп служи 
аудип снимцима узпрних инуерпреуауивних шиуаоа. 

Ппщуп се изражајнп шиуаое, пп правилу, увежбава на преухпднп пбрађенпм и дпбрп схваћенпм уексуу, 
уп је кпнкреунп и успещнп уумашеое щуива неппхпдан ппсуупак у припремаоу ушеника за изражајнп 
шиуаое. Ф пквиру неппсредне припреме у VI, VII и VIII разреду ппвременп се и ппсебнп анализирају 
психишки и језишкпсуилски шинипци кпји захуевају пдгпварајућу гпвпрну реализацију. Ф ппјединим 
слушајевима насуавник (заједнп са ушеницима) ппсебнп приређује уексу за изражајнп шиуаое на уај 
нашин щуп у оему пбележава врсуе пауза, решенишне акценуе, уемпп и гласпвне мпдулације. 

Изражајнп шиуаое увежбава се на уексупвима разлишиуе садржине и пблика; кприсуе се лирски, епски и 
драмски уексупви у прпзи и суиху, у нарауивнпм, дескрипуивнпм, дијалпщкпм и мпнплпщкпм пблику. 
Ппсебна пажоа ппсвећује се емпципналнпј динамици уексуа, оегпвпј драмауишнпсуи и гпвпреоу из 
перспекуиве писца и ппјединих ликпва. 

Ф пдељеоу уреба пбезбедиуи пдгпварајуће услпве за изражајнп шиуаое и казиваое - ушеницима у улпзи 
шиуаша и гпвпрника ваља пбезбедиуи месуп испред пдељеоскпг кплекуива, у пдељеоу сувприуи дпбру 
слущалашку публику, заинуереспвану и сппспбну да криуишки и пбјекуивнп прпцеоује квалиуеу шиуаоа и 
казиваоа. Ппсредсувпм аудип снимка, ушеницима ппвременп уреба пмпгућиуи да шују свпје шиуаое и да 
се криуишки псврћу на свпје умеое. На шаспвима пбраде коижевних дела примеоиваће се ушенишка 
искусува у изражајнпм шиуаоу, уз суалнп насупјаое да сви пблици гпвпрних акуивнпсуи буду кпрекуни и 
уверљиви. 

Читаое у себи је најпрпдуктивиои пблик стицаоа знаоа па му се у насуави ппклаоа ппсебна пажоа. 
Пнп је увек усмеренп и исураживашкп; ппмпћу оега се ушеници псппспбљавају за свакпдневнп суицаое 
инфпрмација и за ушеое. 

Вежбе шиуаоа у себи неппсреднп се уклапају у псуале пблике рада и увек су у функцији свесуранијег 
суицаоа знаоа и разумеваоа не самп коижевнпг дела, већ и свих псмищљених уексупва. 

Примена уексу меупде у насуави ппдразумева врлп ефикасне вежбе за савладаваое брзпг шиуаоа у себи 
с разумеваоем и дппринпси развијаоу сппспбнпсуи ушеника да шиуају флексибилнп, да усклађују 
брзину шиуаоа са циљем шиуаоа и каракуерисуикама уексуа кпји шиуају. 

Квалиуеу шиуаоа у себи ппдсуише се преухпдним усмераваоем ушеника на уексу и даваоем 
пдгпварајућих задауака, а ппупм и пбавезним прпвераваоем разумеваоа прпшиуанпг уексуа, пднпснп 
псувареоа дпбијених задауака. Инфпрмауивнп, прпдукуивнп и аналиуишкп шиуаое најуспещније се 
ппдсуишу сампсуалним исураживашким задацима кпји се ушеницима дају у припремнпм ппсуупку за 
пбраду уексуа или пбраду садржаја из грамауике и правпписа. Уим пууем се унапређују лпгика и брзина 
шиуаоа, а нарпшиуп брзина схвауаоа прпшиуанпг уексуа, шиме се ушеници псппспбљавају за сампсуалнп 
ушеое. 

Фшеници суаријих разреда увпде се у "леуимишнп" шиуаое кпје је услпвљенп брзинпм и суварнп 
прпшиуаним уексупм. Пнп се сасупји пд брзпг уражеоа инфпрмације и знашеоа у уексуу, при шему се не 
прпшиуа свака реш, већ се ппгледпм "прплази" крпз уексу и шиуа се на прескпк (међунаслпви, 



455 
 

ппднаслпви, први редпви у пдељцима, увпд, закљушак). При вежбаоу ушеника у "леуимишнпм" шиуаоу, 
преухпднп се задају пдгпварајући задаци (уражеое пдређених инфпрмација, ппдауака и сл.), а ппупм 
прпверава квалиуеу оихпвпг псувареоа и мери време за кпје су задаци изврщени. "Леуимишним" 
шиуаоем ушеници се уакпђе псппспбљавају да ради ппдсећаоа, пбнављаоа, мемприсаоа, шиуају 
ппдвушене и на други нашин пзнашене делпве уексуа приликпм ранијег шиуаоа "с плпвкпм у руци", кпје 
уреба сисуемауски спрпвпдиуи кап вид припремаоа ушеника за сампсуалан рад и ушеое. 

Изражајнп казиваое напамеу наушених уексупва и пдлпмака у прпзи и суиху знашајан је пблик рада у 
развијаоу гпвпрне кулууре ушеника. Ваља имауи у виду да је убедљивп гпвпреое прпзнпг уексуа пплазна 
пснпва и неппхпдан услпв за прирпднп и изражајнп казиваое суихпва. Зауп је ппжељнп да се 
ппвременп, на исупм шасу, наизменишнп увежбава и уппређује гпвпреое уексупва у прпзи и суиху. 

Напамеу ће се ушиуи разни краћи прпзни уексупви (нарација, дескрипција, дијалпг, мпнплпг), лирске 
песме разних врсуа и пдлпмци из епских песама. Фспех изражајнпг казиваоа знаунп зависи пд нашина 
ушеоа и лпгишкпг усвајаоа текста. Акп се механишки уши, кап щуп ппнекад бива, усвпјени ауупмауизам 
се пренпси и на нашин казиваоа. Зауп је ппсебан задауак насуавника да ушенике навикне на псмищљенп 
и инуерпреуауивнп ушеое уексуа напамеу. Упкпм вежбаоа уреба сувприуи услпве да казиваое уеше "пши 
у пши", да гпвпрник ппсмаура лице слущалаца и да с публикпм усппсуавља емпципнални кпнуаку. 
Максимална пажоа се ппсвећује свим вреднпсуима и изражајним мпгућнпсуима гпвпрнпг језика, 
ппсебнп - прирпднпм гпвпрникпвпм суаву, ппузданпм пренпщеоу инфпрмација и сугесуивнпм 
казиваоу. 

Уумашеое текста пд III дп VIII разреда 

Са пбрадпм уексуа ппшиое се ппсле успещнпг инуерпреуауивнпг шиуаоа наглас и шиуаоа у себи. 
Коижевнпумеунишкп делп се шиуа, према ппуреби и вище пута, све дпк не изазпве пдгпварајуће 
дпживљаје и ууиске кпји су неппхпдни за даље уппзнаваое и прпушаваое уексуа. Разни пблици 
ппнпвљенпг и усмеренпг шиуаоа дела у целини, или оегпвих пдлпмака, пбавезнп ће се примеоивауи у 
пбради лирске песме и краће прпзе. 

При пбради уексуа примеоиваће се у већпј мери јединсувп аналиуишких и синуеуишких ппсуупака и 
гледищуа. Знашајне ппјединпсуи, елеменуарне слике, експресивна месуа и суилскп-језишки ппсуупци 
неће се ппсмаурауи кап усамљене вреднпсуи, већ их уреба сагледавауи кап функципналне делпве вищих 
целина и уумашиуи у прирпднпм садејсуву с другим умеунишким шинипцима. Коижевнпм делу присуупа 
се кап слпженпм и неппнпвљивпм прганизму у кпме је све услпвљенп узрпшнп-ппследишним везама, 
ппдсуакнууп живпуним искусувпм и упблишенп суваралашкпм мащупм. 

Фшенике уреба ревнпснп навикавауи на уп да свпје ууиске, суавпве и судпве п коижевнпм делу 
ппдрпбније дпказују шиоеницама из сампга уексуа и уакп их псппспбљавауи за сампсуалан исказ, 
исураживашку делаунпсу и заузимаое криуишких суавпва према прпизвпљним пценама и закљушцима. 

Насуавник ће имауи у виду да је уумашеое коижевних дела у пснпвнпј щкпли, ппгпупву у млађим 
разредима, у нашелу предтепријскп и да није услпвљенп ппзнаваоем сурушне уерминплпгије. Уп 
међууим, нималп не смеуа да и пбишан "разгпвпр п щуиву" у млађим разредима буде сурушнп заснпван 
и изведен са пунп инвенуивнпсуи и исураживашке радпзналпсуи. Вредније је прпјекупваое ушеника 
ппвпдпм неке умеунишке слике и оенп инуензивнп дпживљаваое и кпнкреуизпваое у ушеникпвпј 
мащуи негп самп сазнаое да уа слика фпрмалнп спада у ред меуафпра, перспнификација или ппређеоа. 
Зауп се јпщ пд првпг разреда ушеници навикавају да слпбпднп исппљавају свпје ууиске, псећаоа, 
аспцијације и мисли изазване сликпвиупм и фигурауивнпм применпм песнишкпг језика. 

Ф свим разредима пбрада коижевнпг дела уреба да буде прпукана рещаваоем прпблемских питаоа 
кпја су ппдсуакнууа уексупм и умеунишким дпживљаваоем. На уај нашин суимулисаће се ушенишка 
радпзналпсу, свесна акуивнпсу и исураживашка делаунпсу, свесураније ће се уппзнауи делп и пружауи 
мпгућнпсу за афирмацију ушеника у раднпм прпцесу. 
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Мнпги уексупви, а ппгпупву пдлпмци из дела, у насуавнпм ппсуупку захуевају умесну лпкализацију, шесуп 
и вищесуруку. Сиууираое уексуа у временске, прпсупрне и друщувенп-исупријске пквире, даваое 
неппхпдних ппдауака п писцу и насуанку дела, кап и пбавещуеоа п биуним садржајима кпји преухпде 
пдлпмку - све су уп услпви без кпјих се у брпјним слушајевима уексу не мпже инуензивнп дпживеуи и 
правилнп схвауиуи. Зауп прпупуипску и психплпщку реалнпсу, из кпје ппуишу уемауска грађа, мпуиви, 
ликпви и дубљи ппдсуицаји за сувараое, уреба дауи у пригпднпм виду и у пнпм пбиму кпји је неппхпдан 
за ппупуније дпживљаваое и ппузданије уумашеое. 

Меупдика насуаве коижевнпсуи већ некпликп деценија, уепријски и пракуишнп, развија и суалнп 
усаврщава насуавникпв и ушеникпв истраживашки, прпналазашки, стваралашки и сатвпрашки пднпс 
према коижевнпумеунишкпм делу. Коижевнпсу се у щкпли не предаје и не уши, већ шита, усваја, у опј 
се ужива и п опј расправља. Уп су пууеви да насуава коижевнпсуи щири ушеникпве духпвне видике, 
развија исураживашке и суваралашке сппспбнпсуи ушеника, криуишкп мищљеое и умеунишки укус, 
ппјашава и кулуивище лиуерарни, језишки и живпуни сензибилиуеу. 

Мпдерна и савремена прганизација насуаве мауероег језика и коижевнпсуи ппдразумева активну 
улпгу ушеника у насуавнпм прпцесу. Ф савременпј насуави коижевнпсуи ушеник не сме биуи пасивни 
слущалац кпји ће у пдређенпм уренууку репрпдукпвауи "наушенп градивп", пднпснп насуавникпва 
предаваоа, већ акуивни субјекау кпји истраживашки, стваралашки и сатвпрашки ушесувује у 
прпушаваоу коижевнпумеунишких псувареоа. 

Фшеникпва акуивнпсу уреба да свакпдневнп прплази крпз све ури радне еуапе; пре шаса, у упку шаса и 
ппсле шаса. Ф свим еуапама ушеник се мпра сисуемауски навикавауи да у упку шиуаоа и прпушаваоа дела 
сампсталнп рещава брпјна пиуаоа и задауке, кпји ће га у пунпј мери емпципналнп и мисапнп 
ангажпвауи, пружиуи му задпвпљсувп и ппбудиуи исураживашку радпзналпсу. Уакви задаци биће 
најмпћнија мпуивација за рад щуп је пснпвни услпв да се псуваре предвиђени инуерпреуауивни дпмеуи. 
Насуавник ваља да ппсуави задауке кпји ће ушеника ппдсуицауи да упшава, пткрива, истражује, 
прпцеоује и закљушује. Насуавникпва улпга јесуе у упме да псмищљенп ппмпгне ушенику уакп щуп ће га 
ппдсуицауи и усмеравауи, насупјећи да развија оегпве индивидуалне склпнпсуи и сппспбнпсуи, кап и да 
адекваунп вреднује ушенишке наппре и резулуауе у свим пблицима уих акуивнпсуи. 

Прпушаваое коижевнпумеунишкпг дела у насуави је слпжен прпцес кпји заппшиое насуавникпвим и 
ушеникпвим припремаоем (мпуивисаое ушеника за шиуаое, дпживљаваое и прпушаваое умеунишкпг 
уексуа, шиуаое, лпкализпваое умеунишкпг уексуа, исураживашки припремни задаци) за уумашеое дела, 
свпје најпрпдукуивније видпве дпбија у интерпретацији коижевнпг дела на насуавнпм шасу, а у 
пблицима функципналне примене стешених знаоа и умеоа насуавља се и ппсле шаса: у прпдукуивним 
пбнављаоима знаоа п пбрађенпм насуавнпм градиву, у ппредбеним изушаваоима 
коижевнпумеунишких дела и истраживашкп-интерпретативним приступима нпвим 
коижевнпумеунишким псувареоима. Средищое еуапе прпцеса прпушаваоа коижевнпумеунишкпг дела 
у насуави јесу метпдплпщкп и метпдишкп засниваое инуерпреуације и оенп развијаое на насуавнпм 
шасу. 

Ф засниваоу и развијаоу насуавне инуерпреуације коижевнпумеунишкпг дела пснпвнп метпдплпщкп 
ппредељеое уреба да буде превасхпдна усмеренпст интерпретације према уметнишкпм тексту. 
Савремена меупдика насуаве коижевнпсуи ппределила се, дакле, за унутращое (иманентнп) 
изушаваое уметнишкпг текста, али пна никакп не превиђа нужнпсу примене и вантекстпвних 
гледищта да би коижевнпумеунишкп делп билп ваљанп и ппузданп прпуумашенп. 

Фз наведена метпдплпщка ппредељеоа, насуавна инуерпреуација коижевнпумеунишкпг дела ваља да 
удпвпљи и захуевима кпје јпј ппсуавља метпдика наставе коижевнпсти: да буде пригинална, 
естетски мптивисана, свестранп усклаѐена са наставним циљевима и знашајним дидактишким 
нашелима, да има сппствену кпхерентнпст и ппступнпст, а да меупдплпщка и меупдишка ппсуупаоа 
на свакпј депници инуерпреуације псуварују јединствп анализе и синтезе. 

П пквиру пснпвне метпдплпщке пријентације да насуавна инуерпреуација коижевнпумеунишкпг дела у 
највећпј мери буде усмерена према уметнишкпм тексту, примау припада ппредељеоу да се динамика 
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интерпретације усклађује са впдеёим уметнишким вреднпстима коижевнпг псувареоа, уакп щуп ће 
пне биуи шинипци пбједиоаваоа инуерпреуауивних упкпва крпз свеу дела. Једнп пд најважнијих нашела 
кпје ппщуује уакп заснпвана и ппредељена насуавна инуерпреуација јесуе удпвпљаваое захуеву да се 
тумашеоем впдеёих вреднпсти пбухвауи, пднпснп прпуши, делп у целини. Ппщуп су пбједиоена 
ппставка и пднпси свестраних меѐуспбних прпжимаоа прирпдне датпсти умеунишких шинилаца у 
делу, уумашеоем впдећих умеунишких вреднпсуи пбухвауају се и уппзнају и сви други битни шинипци 
умеунишке сурукууре, међу кпјима сваки у инуерпреуацији дпбија пнпликп месуа кпликп му припада у 
складу са уделпм кпји има у ппщупј умеунишкпј вреднпсуи дела. Ф насуавнпј инуерпреуацији 
коижевнпумеунишкпг дела пбједиоавајуёи и синтетишки шинипци мпгу биуи: уметнишки дпживљаји, 
текстпвне целине, битни структурни елементи (уема, мпуиви, умеунишке слике, фабула, сиже, 
коижевни ликпви, ппруке, мпуиваципни ппсуупци, кпмппзиција), пблици казиваоа, језишкп-стилски 
ппступци и литерарни (коижевнпуметнишки) прпблеми.  

Ф свакпм кпнкреунпм слушају, дакле, на ваљаним естетским, метпдплпщким и метпдишким разлпзима 
ваља ууемељиуи избпр пних вреднпсних шинилаца према кпјима ће биуи усмеравана динамика насуавне 
инуерпреуације коижевнпумеунишкпг дела. Зауп метпдплпщки и метпдишки прилази 
коижевнпумеунишкпм делу, кпје уепријски и пракуишнп заснива и развија савремена меупдика насуаве 
коижевнпсуи, не ппзнају и не признају ууврђене метпдплпщке и метпдишке системе кпје би уребалп 
примениуи у инуерпреуацији свакпг ппјединпг дела. Уп знаши да нема ппзнауих и једнпм заувек 
пукривених пууева кпјима се улази у свеу свакпг ппјединпг коижевнпумеунишкпг псувареоа, већ су уи 
пууеви унекпликп увек другашији у присуупу свакпм ппјединпм коижевнпуметнишкпм делу - пнпликп 
кпликп је пнп аутпнпмнп, сампсвпјнп и неппнпвљивп умеунишкп псувареое. 

Коижевни ппјмпви 

Коижевне ппјмпве ушеници ће уппзнавауи уз пбраду пдгпварајућих уексупва и ппмпћу псвруа на 
преухпднп шиуалашкп искусувп. Уакп ће се, на пример, упкпм пбраде неке рпдпљубиве песме, а уз 
ппредбени псвру на две-ури раније прпшиуане песме исуе врсуе, развијауи ппјам рпдпљубиве песме и 
суицауи сазнаое п упј лирскпј врсуи. Фппзнаваое меуафпре биће ппгпднп уек када су ушеници у 
преухпднпм и предуепријскпм ппсуупку пукривали изражајнпсу извеснпг брпја меуафпришких слика, кад 
неке пд оих већ знају напамеу и нпсе их кап умеунишке дпживљаје. Језишкп-суилским изражајним 
средсувима прилази се с дпживљајнпг суанпвищуа; пплазиће се пд изазваних умеунишких ууисака и 
есуеуишке сугесуије, па ће се ппупм исураживауи оихпва језишкп-суилска услпвљенпсу. 

Функципнални ппјмпви 

Функципнални ппјмпви се не пбрађују ппсебнп, већ се у упку насуаве указује на оихпва примеоена 
знашеоа. Фшеници их сппнуанп усвајају у прпцесу рада, у уекућим инфпрмацијама на шаспвима, а уз 
паралелнп присусувп реши и опме пзнашенпг ппјма. Ппуребнп је самп ппдстицати ушенике да наведене 
реши (а и друге слишне оима) разумеју и схвате и да их примеоују у пдгпварајућим сиууацијама. Акп, на 
пример, на захуев да се упше и пбјасне пкплнпсти кпје ууишу на ппнащаое некпг лика, ушеник наведе уе 
пкплнпсуи, пнда је уп знак (и прпвера) да је уај ппјам и пдгпварајућу реш схвауип у пунпм знашеоу. 

Ф усменпм и писменпм изражаваоу узгреднп ће се прпверавауи да ли ушеници правилнп схвауају и 
уппуребљавају реши: узрпк, услпв, ситуација, ппрука, пднпс и сл. Упкпм пбраде коижевних дела, кап и у 
пквиру гпвпрних и писмених вежби, насупјаће се да ушеници пукривају щуп вище пспбина, псеёаоа и 
дущевних стаоа ппјединих ликпва, при шему се уе реши бележе и уакп сппнуанп бпгауи решник 
функципналним ппјмпвима. 

Функципналне ппјмпве не треба пгранишити на ппједине разреде. Сви ушеници једнпг разреда неће 
мпћи да усвпје све прпгрампм наведене ппјмпве за уај разред, али ће зауп сппнуанп усвпјиуи знауан брпј 
ппјмпва кпји су у прпграмима суаријих разреда. Фсвајаое функципналних ппјмпва је непрекидан прпцес 
у упку васпиуаоа и пбразпваоа а псуварује се и прпверава у тпку псувариваоа садржаја свих 
прпграмскп-уемауских ппдрушја. 

Језишка култура 
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Пперауивни задаци за реализацију насуавних садржаја пвпг ппдрушја јаснп указују да је кпнуинуиуеу у 
свакпдневнпм раду на бпгаћеоу ушенишке језишке кулууре једна пд примарних меупдишких пбавеза, 
ппшев пд упшаваоа сппспбнпсуи свакпг деуеуа за гпвпрнп кпмуницираое у узв. претхпдним 
испитиваоима деце приликпм уписа у први разред, па прекп разлишиуих вежби у гпвпру и писаоу дп 
ушенишкпг сампсуалнпг излагаоа мисли и псећаоа у упку насуаве, али и у свим псуалим живпуним 
пкплнпсуима у щкпли и ван ое, где је ваљанп језишкп кпмуницираое услпв за ппупунп сппразумеваое. 
Правилна аруикулација свих гласпва и графишки узпрна уппуреба писма, напущуаое лпкалнпг гпвпра и 
навикаваое на суандардни коижевни језик у гпвпру, шиуаоу и писаоу, псппспбљаваое за слпбпднп 
препришаваое, пришаое и пписиваое, и уз функципналну примену усвпјених и правпписних правила, 
разнпврсна усмена и писмена вежбаоа кпја имају за циљ бпгаћеое ушенишкпг решника, сигурнп 
пвладаваое решеницпм кап пснпвнпм гпвпрнпм кауегпријпм и указиваое на суилске вреднпсуи 
уппуребе језика у гпвпру и писаоу и др. - пснпвни су насуавни задаци у псувареоу прпграмских садржаја 
из језишке кулууре. 

Пвп предмеунп ппдрушје нещуп је другашије кпнципиранп у пднпсу на преухпдне прпграме. Најпре, 
усуанпвљен је другашији, примеренији назив кпји је исупвременп и једнпсуавнији и свепбухваунији пд 
раније кприщћених уермина. Исуп уакп, преуређена је сурукуура прпграмских садржаја кпји у нпвпј 
ппсуавци делују прегледнп, сисуемауишнп и преппзнауљивп, без неппуребних ппнављаоа и кпнфузије. 
Јер, на пснпву укупне разредне насуаве, ппсупје језишки ппјмпви кпје ушеник пвпг узрасуа уреба 
ппсуупнп, сисуемауишнп и ваљанп (а уп знаши - урајнп) да усвпји, па су и замищљени кап прпграмски 
садржаји (захуеви). А дп оихпвпг урајнпг и функципналнпг усвајаоа, скпрп без изузеуака, пуу впди прекп 
брпјних и разнпврсних пблика усмених и писмених језишких исппљаваоа ушеника, а уп су најшещће: 
језишке игре, вежбе, задаци, тестпви и сл. На пример, најмлађег ушеника ваља, између псуалпг, 
псппспбиуи да сампсуалнп, убедљивп и дппадљивп пписује пне живпуне ппјаве кпје језишким пписпм 
(дескрипцијпм) ппсуају најпреппзнауљивије (предмеуи, биљке, живпуиое, људи, пејзаж, енуеријер и 
др.). Зауп се пписиваое кап прпграмски захуев (садржај) јавља у сва шеуири разреда. А псуварује се, 
усваја кап знаое и умеое применпм пних пблика кпји ће ефикасним, екпнпмишним и функципналним 
ппсуупаоима у насуавним пкплнпсуима ушенишку и језишку кулууру ушиниуи ппузданпм и урајнпм. А уп 
су: гпвпрне вежбе, писмене вежбе (или псмищљенп кпмбинпваое гпвпра и писаоа), писмени радпви, 
изражајнп казиваое умеунишких пписних уексупва, ауупдикуау и сл. А уп важи, у маопј или већпј мери и 
за све псуале врсуе ушенишкпг језишкпг изражаваоа. 

Пснпвни пблици усменпг и писменпг изражаваоа у млађим разредима предсуављају уемељне 
прпграмске садржаје за суицаое, усаврщаваое и негпваое ваљане и ппуздане језишке кулууре 
најмлађег ушеника. Неки пд уих пблика (препришаваое, пришаое) присууни су и у преухпдним 
испиуиваоима деце за упис у щкплу щуп знаши да на оих ваља гледауи кап на језишкп искусувп кпје 
пплазници у извеснпј мери већ ппседују. Пууда и ппуреба да се са усаврщаваоем и негпваоем уих 
пснпвних пблика гпвпрнпг кпмуницираоа пуппшне и пре фпрмалнпг пписмеоаваоа ушеника. 

Препришаваое разнпврсних садржаја предсуавља најједнпсуавнији нашин ушенишкпг језишкпг 
исппљаваоа у насуавним пкплнпсуима. И дпк се у ппменууим преухпдним испиуиваоима кап и у 
припремама за усвајаое ппшеунпг шиуаоа репрпдукпваоу пдређених садржаја присуупа слпбпднп, већ 
пд краја узв. букварске насуаве па надаље ваља му присуупиуи плански, псмищљенп и кпнуинуиранп. Уп 
знаши, најпре, да се унапред зна (а уп се дефинище у пперауивним планпвима рада ушиуеља) кпје ће 
садржаје ушеник препришавауи у насуавним пкплнпсуима. Оихпв избпр уреба да пбухвауи не самп 
уексупве, и не самп пне из шиуанки, већ и из других медијских пбласуи (щуампа, ппзприщуе, филм, 
радип, уелевизија и сл.). Ппупм, ушенике ваља благпвременп мпуивисауи, ппдсуицауи и усмеравауи на 
пвај вид језишкпг изражаваоа, а уп знаши - пмпгућиуи им да се сампсуалнп припреме за препришаваое 
али у кпје ће исупвременп биуи инуегрисани и пдгпварајући прпграмски захуеви. Ваља, зауим, впдиуи 
рашуна п упме да се нашелнп препришавају самп пни садржаји кпји су преухпднп 
прпуумашени/анализирани или п кпјима се са ушеницима впдип макар присуупни разгпвпр. Кпнашнп, и 
препришаваое, кап и све псуале видпве ушенишкпг изражаваоа, уреба на пдгпварајући нашин 
вреднпвауи (најбпље у разреду и уз свесуранп ушесувпваое ушеника и ппдрщку ушиуеља). 

Пришаое у пднпсу на препришаваое јесуе слпженији пблик језишкпг изражаваоа ушеника, јер дпк је 
препришаваое углавнпм репрпдукпваое прпшиуанпг, пдслущанпг или виђенпг садржаја, пришаое 



459 
 

предсуавља пспбен вид суваралащува кпје се пслаоа на пнп щуп је ушеник дпживеп или прпизвеп у 
свпјпј суваралашкпј мащуи. Зауп пришаое уражи ппсебан инуелекууални наппр и језишку изграђенпсу, уе 
ушеника свесуранп ангажује: у избпру уемауске грађе и оених знашајних ппјединпсуи, у кпмппнпваоу 
пдабраних деуаља и у нашину језишкпг упблишаваоа свих сурукуурних елеменауа прише. Меупдишки 
присууп пвпм знашајнпм пблику усаврщаваоа и негпваоа ушенике језишке кулууре у пснпви је исуи кап и 
кпд препришаваоа (ваљанп функципналнп лпкализпваое у планпвима рада, псмищљенп ппвезиваое са 
српдним садржајима из псуалих предмеуних ппдрушја, а нарпшиуп са шиуаоем и уумашеоем уексуа, 
псмищљенп и инвенуивнп мпуивисаое, усмераваое и ппдсуицаое ушеника да у пришаоу псуваре щуп 
свесуранију мисапну и језишку перспекуиву, умещнп вреднпваое ушенишких дпмащаја у пришаоу и др. 
Ппсебнп уреба впдиуи рашуна п упме да пришаое у функцији шиуаоа и уумашеоа уексуа (у узв. увпднпм 
делу шаса) не прерасуе у схемауизпванп и ппврщнп набрајаое/именпваое пдређених ппјавнпсуи, а да 
се приупм занемари индивидуални присууп ушеника даупј предмеунпсуи, уе да изпсуане сувараое прише 
кап целпвиуе менуалне предсуаве, дпвпљнп преппзнауљиве и ваљанп мисапнп и језишки упблишене. 
Уакп, на пример, увпдни разгпвпри п дпмаћим и дивљим живпуиоама ппвпдпм басне кпја се шиуа и 
уумаши неће дауи жељене резулуауе на нивпу увпдних гпвпрних акуивнпсуи акп се уакве живпуиое самп 
класификују пп ппзнаупј припаднпсуи, именују или самп набрајају, кап щуп ће слпбпднп пришаое п 
неким непбишним, занимљивим, али суварним и ппјединашним сусреуаоима ушеника са дауим 
живпуиоама, у кпјима су дпживљени радпсу, изненађеое, пдущевљеое, радпзналпсу, упиуанпсу, сурах 
и сл. - сувприуи праву исураживашку аумпсферу на шасу. Пришаое, пак, кпликпгпд билп изазпвнп у свим 
свпјим сегменуима за језишкп исппљаваое најмлађих ушеника - нашелнп ваља реализпвауи кап деп 
щирег насуавнпг кпнуексуа у кпме ће се сапднпснп и функципналнп наћи и други пблици језишкпг 
изражаваоа, а нарпшиуп пписиваое. 

Пписиваое јесуе најслпженији пблик језишкпг изражаваоа на нивпу најмлађих разреда. Пнп је маое 
или вище засуупљенп у свакпдневнпм гпвпру, јер је неппхпднп за јаснп предсуављаое сущуинских 
пднпса између предмеуа, сувари, бића и других ппјмпва и ппјава у свакпј живпунпј сиууацији. Јер, дпк је 
за препришаваое пснпва пдређени садржај, за пришаое ппдсуицај некп дпгаѐаое, дпживљај, дпуле за 
пписиваое нису неппхпдне неке ппсебне пкплнпсуи, већ се пнп кприсуи кад гпд се дпђе у дпдир са 
ппјавнпстима кпје у свакпдневнпм језишкпм кпмуницираоу мпгу скренууи пажоу на себе. Нп, збпг 
брпјних узрасних пгранишеоа у раду са најмлађим ушеницима, пвпј врсуи језишкпга кпмуницираоа ваља 
присуупиуи ппсебнп пдгпвпрнп и уз нарпшиуп ппщупваое принципа насуавне услпвнпсуи и ппсуупнпсуи у 
захуевима: псппспбљаваое ушеника да пажљивп ппсмаурају, упшавају, пукривају, запажају, уппређују, па 
уек пнда дауу предмеунпсу да мисапнп запкруже и језишки упблише. Исуп уакп, ушенике пвпг узраснпг 
нивпа ваља ппдсуицауи и усмеравауи да из слпженпг прпцеса пписиваоа најпре усвпје некплика ппщуа 
месуа кпјима се мпгу служиуи све дпуле дпк се не псппспбе за сампсуални и индивидуални присууп пвпм 
захуевнпм језишкпм пблику. Ф упм смислу ваља их навикавауи да лпкализују пнп щуп пписују (временски, 
прпсупрнп, узрпшнп), да упше, издвпје и запкруже биуна свпјсува/пспбине (сппљащое и услпвнп 
унууращое) и да се пдреде према ппсмауранпј предмеунпсуи (први ппкущаји фпрмираоа лишнпг 
суава/пднпса према даупј ппјави). Исуп уакп, неппхпдна је ппуздана прпцена планираоа вежби у 
пписиваоу са усмереоима/ппдсуицаоима у пднпсу на пна вежбаоа у кпјима мпже дпћи дп изражаја 
ушенишка сампсуалнпсу и индивидуалнпсу. Какп се, пак, пписиваое врлп шесуп дпвпди у блиску везу са 
шиуаоем и уумашеоем уексуа (нарпшиуп коижевнпумеунишкпг) уп је ппуребнп суалнп усмеравауи 
ушенишку пажоу на пна месуа у уаквим уексупвима кпја пбилују пписним елеменуима, а ппсебнп када се 
пписују предмеуи, енуеријер, биљке и живпуиое, коижевни ликпви, пејзаж и сл., јер су уп и најбпљи 
пбрасци за сппнуанп усвајаое пписиваоа кап урајне вещуине у језишкпм кпмуницираоу. Ппщуп је за 
пписиваое ппуребан већи мисапни наппр и дуже време за псувареое дуже замисли - ваља преднпсу 
дауи писменпј фпрми пписиваоа над усменпм. Псуали ппщуи меупдишки присуупи пвпм знашајнпм 
пблику језишкпг изражаваоа исуи су или слишни кап и кпд препришаваоа и пришаоа (пд планираоа, 
прекп реализације планираних акуивнпсуи, дп вреднпваоа ппсуигнуупг и функципналнпг ппвезиваоа са 
српдним садржајима какви су и усмена и писмена вежбаоа за суицаое, усаврщаваое и негпваое 
језишке кулууре ушеника). 

Усмена и писмена вежбаоа, какп им и сам назив каже, замищљена су кап дппуна пснпвних пблика 
језишкпг изражаваоа, ппшев пд најједнпсуавнијих (изгпвпр гласпва и преписиваое реши), прекп 
слпженијих (лексишке, семануишке, синуаксишке вежбе, псуале вежбе за савладаваое узпрнпг гпвпра и 
писаоа), дп најслпженијих (дпмаћи писмени задаци и оихпвп шиуаое и свесуранп вреднпваое на шасу). 
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Свака пд прпграмираних вежби планира се и псуварује у пнпм насуавнпм кпнуексуу у кпме се јавља 
ппуреба за функципналним усвајаоем дауе језишке ппјаве или ууврђиваоа, пбнављаоа или 
сисуемауизпваоа знаоа и примене уих знаоа у кпнкреунпј језишкпј сиууацији. Уп знаши да се, нашелнп, 
све уе или оима слишне вежбе не реализују на ппсебним насуавним шаспвима већ се планирају у склппу 
пснпвних пблика језишкпг изражаваоа (препришаваое, пришаое, пписиваое) или пдгпварајућих 
прпграмских садржаја псуалих предмеуних ппдрушја (шиуаое и уумашеое уексуа, грамауика и правппис, 
пснпве шиуаоа и писаоа). Фправп у псмищљеним сапднпсним ппсуавкама уа вежбаоа вищесурукп ууишу 
на ппдизаое нивпа ушенишке језишке кулууре. 

Прирпднп је да се планским псувареоем прпграмских садржаја из језишке кулууре пуппшне уек у другпм 
пплугпдищуу првпг разреда (ппщуп се савлада елеменуарна уехника шиуаоа и писаоа). Међууим, јаснп 
је да се мнпги пд оих симулуанп псуварују већ у перипду припрема за шиуаое и писаое, кап и у перипду 
ушеоа, усвајаоа пснпвне писменпсуи. Јер, без ппуребне језишке развијенпсуи (слпбпдан разгпвпр, 
препришаваое краћих садржаја, аналиуишкп-синуеуишке гласпвне вежбе и сл.) не мпже се усппсуавиуи 
неппхпдна гпвпрна кпмуникација, прекп ппуребна за усвајаое ппјмпва гласа и слпва. Касније, пна 
ппсуаје пснпва за псувареое насуавних садржаја и из свих псуалих ппдрушја пвпг предмеуа (кап и укупне 
разредне насуаве), али се исупвременп и сама щири и прпдубљује дп нивпа јаснпг, правилнпг, 
садржајнп и суилски примеренпг језишкпг ппщуеоа у усменпј и писменпј фпрми. Уиме језишка кулуура у 
највећпј мери дппринпси јединсуву целпвиупсуи насуаве српскпг језика и шини да се пна реализује у 
функципналнпм ппвезиваоу наизглед разлишиуих прпграмских садржаја али кпји се најбпље псуварују 
управп у уаквпј меупдишкпј спрези. 
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ СРПСКПГ ЈЕЗИКА Ф ЧЕУВРУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. ЈЕЗИК 

ГРАМАУИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Псппспбљаваое ушеника за упшаваое прпменљивих и 
непрпменљивих реши. 

 Схвауаое ппјма глагплскпг предикауа, кап и упшаваое 
реши и групе реши у функцији пбјекуа и прилпщких 
пдредаба за месуп, време и нашин. 

 Фпшаваое реши у функцији аурибууа уз именицу и 
именишкпг скупа реши. 

 Фпшаваое правилнпг редпследа реши у решеници. 

 Псппспбљаваое за схвауаое врсуа реши : именица, 
глагпла, придева, заменица и брпјевева и пдређиваое 
оихпвпг рпда и брпја. 

 Схвауаое ппјма и знашеоа презенуа, перфекуа и 
фууура. 

 Схвауаое и усвајаое ппјма управнпг и неуправнпг 
гпвпра. 

 

 

 

 

Пп заврщетку теме ушеник ће бити у стаоу да: 

 

 упши прпменљиве и непрпменљиве реши; 

 упшава,разликује,пдређује и именује глагплски 
предикау, групу реши у функцији пбјекуа и прилпщких 
пдредаба за месуп, време и нашин; 

 упшава,разликује,пдређује и именује  реши у функцији 
аурибууа уз именицу и именишки скуп реши; 

 зна правилан редпслед реши у решеници  

 упшава и разликује упбишајен пд неупбишајенпг 
редпследа реши; 

 упшава знашеое и разликује врсуе реши  : именице, 
глагпле, придеве, заменице и брпјеве  и пдређује оихпв 
рпд и брпј ;  

 ппзнаје ппјам именица и разликује врсуе именица-
власуиуе,заједнишке,збирне и градивне;  

 разликује присвпјне и градивне придеве; 

 упшава и преппзнаје лишне заменице у функцији 
субјекуа у решеници; 
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ПРАВППИС 

ПРУПЕПИЈА 

 

 Фппзнаваое ушеника са правилним писаоем пснпвних 
и редних брпјева.  

 Фсвајаое правила за писаое управнпг и неуправнпг 
гпвпра (сва ури мпдела). 

 Псппспбљаваое ушеника за правилну уппуребу великпг 
слпва у писаоу имена држава и ппкрајина и оихпвих 
суанпвника, кап и имена насеља и оихпвих суанпвника. 

 Схвауаое правилнпг писаоа присвпјних придева 
изведених пд власуиуих имена. 

 Фпшаваое правилнпг писаоа и уппуребе сугласника ј у 
придевским пблицима на – ски, и у лишним именима и 
презименима. 

 Псппспбљаваое за правилнп писаое скраћеница кпје пзнашавају имена држава. 

 Фпшаваое наглащених и ненаглащених реши. 

 Псппспбљаваое за правилан изгпвпр свих сугласника и 
гласпвних група кпје су у складу са коижевнпјезишкпм 
нпрмпм ш, ћ, ђ, ч, х, -дс, -ип, -ап. 

 Фпшаваое диференцијалне (дисуинкуивне) функције 
акценуа у решима исупг гласпвнпг сасуава,а разлишиупг  
акценуа. 

 

 зна ппјам и преппзнаје пснпвне и редне брпјеве у 
решеници; 

 разликује ппјам и пснпвна знашеоа презенуа,перфекуа 
и фууура; 

 примеоује наушенп у решеници заменпм глагплских 
пблика у времену,лицу и брпју; 

 ппзнаје и кпристи сва ури мпдела управнпг гпвпра; 

 разликује управни пд неуправнпг гпвпра; 

 уме да трнсфпрмище решенице из управнпг у 
неуправни гпвпр и пбрнууп; 

 преппзнаје,примеоује и ппвезује грамауишке садржаје 
из преухпдних разреда са нпвим садржајима; 

 

 правилнп пище пснпвне и редне брпјеве,упшава их у 
решеници; 

 правилнп пбележава и пище управни и неуправни 
гпвпр ; 

 зна да кпристи навпднике и заграде ; 

 упптребљава великп слпвп у писаоу имена држава и 
ппкрајина и оихпвих суанпвника, кап и имена насеља и 
оихпвих суанпвника ; 

 уме правилнп да пище присвпјне придеве изведене пд 
власуиуих имена ; 

 правилнп кпристи сугласник ј у придевским пблицима 
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на – ски, и у лишним именима и презименима ; 

 правилнп пище и упптребљава скраћенице у писаоу ; 

 зна да упши наглащене и ненаглащене реши ; 

 зна да изгпвара све сугласнике и гласпвне групе кпје су 
у складу са коижевнпјезишкпм нпрмпм ш, ћ, ђ, ч, х, -дс, -
ип, -ап ; 

 правилнп акцентује реши у решеници; 

 упшава разлишиуп знашеое реши исупг гласпвнпг 
сасуава,а разлишиупг акценуа; 

 ппвезује и примеоује пбрађена правпписна правила. 

2. КОИЖЕВНПСТ 

 

ЛИРИКА 

ЕПИКА 

ДРАМА 

 

 Псппспбљаваое ушеника за шиуаое наглас и у себи. 

 Ппдсуицаое ушеника на пукриваое каракуерисуишних 
ликпва, радои, дпгађаја, пснпвних ппрука, прирпдних 
ппјава, пписа и упшаваое језишкп - суилских слика у 
уексуу. 

 Схвауаое знашаја изражајнпг шиуаоа у складу са врсупм 
и прирпдпм уексуа (лирски, епски, драмски, наушнп - 
пппуларни и нпвински). 

 Псппспбљаваое за брзп        схвауаое 
садржине,уражеое пдгпварајућих ппдауака п 
лику,ппису,псећаоима и нашину оихпвпг приказиваоа. 

 Псппспбљаваое за казиваое напамеу наушених 
ппеуских и прпзних целина и пдлпмака. 

 Фпшаваое и именпваое садржинских целина у 
прпзним уексупвима, сувараое плана, уумашеое 
израза, реши и дијалпга кпјима су приказани ппсуупци, 

 правилнп шита наглас и у себи ; 

 пткрива каракуерисуишне ликпве, радое, дпгађаје, 
пснпвне ппруке, прирпдне ппјаве, пписе и упшава 
језишкп - суилске слике у уексуу ; 

 схвата знашај изражајнпг шиуаоа у складу са врсупм и 
прирпдпм уексуа (лирски, епски, драмски, наушнп - 
пппуларни и нпвински) ; 

 шита с пажопм и функципналнп; 

 разуме и схвата садржину прпшиуанпг уексуа; 

 сагледава и прпналази пдгпварајуће ппдауке п 
лику,ппису,псећаоима; 

 казује напамеу наушене ппеуске и прпзне целине и 
пдлпмке ; 

 упшава и именује садржинске целине у прпзним 
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сукпби и драмауишне сиууације,оихпви узрпци и 
ппследице. 

 Псппспбљаваое ушеника за преппзнаваое и 
именпваое коижевних ппјмпва у лирскпј ппезији : 
пснпвни и сппредни мпуиви у лирскпј песми, песнишке 
слике, суих, дужина суиха, сурпфа, песма, 
перспнификација кап суилскп средсувп, сликпвиупсу 
кап пбележје песнишкпг језика, пснпвна пбележја 
пбишајних нарпдних лирских песама. 

 Псппспбљаваое ушеника за преппзнаваое и 
именпваое коижевних ппјмпва у епици : уема, идеја, 
фабула, пднпси међу ликпвима, ппрука, приппведаш, 
приппведаое, дијалпг, мпнплпг, ппис у епскпм делу, 
разлике између прише и рпмана и пснпвна пбележја 
рпмана за децу. 

 Ппдсуицаое за упшаваое ликпва у драмскпм делу и 
нашина развијаоа радое 

 Ппдсуицаоеа ушеника да схвауају п пјмпве: главнп, 
сппреднп, мащуа, збиља, ууисак, распплпжеое, 
инуереспваое, пкплнпсу, сиууација, услпв, ппређеое, 
прпцеоиваое, дпказ, закљушак, дивљеое, 
пдущевљеое, љубав (према шпвеку, прирпди, 
дпмпвини...), правишнпсу, искренпсу, племениупсу... 

 

уексупвима, ствара план, тумаши изразе, реши и дијалпге 
кпјима су приказани ппсуупци, сукпби и драмауишне 
сиууације,оихпви узрпци и ппследице ; 

 преппзнаје и именује коижевне ппјмпве у лирскпј 
ппезији :пснпвни и сппредни мпуиви, песнишке слике, 
суих, пдређује дужину суиха, сурпфу, песму, 
перспнификацију кап суилскп средсувп, сликпвиупсу кап 
пбележје песнишкпг језика, ;  

 зна пснпвна пбележја пбишајних нарпдних лирских 
песама ; 

 преппзнаје и именује коижевне ппјмпве у епици : 
уема, идеја, фабула, пднпси међу ликпвима, ппрука, 
приппведаш, приппведаое, дијалпг, мпнплпг, ппис у 
епскпм делу ; 

 прави разлику између прише и рпмана ; 

 зна пснпвна пбележја рпмана за децу ; 

 зна пснпвна пбележја нарпдних епских песама и 
разликује епску и лирску песму; 

 упшава ликпве у драмскпм делу и схвата нашин 
развијаоа радое. 

 преппзнаваје,упшава и правилнп упптребљава ппјмпве: 
главнп, сппреднп, мащуа, збиља, ууисак, распплпжеое, 
инуереспваое, пкплнпсу, сиууација, услпв, ппређеое, 
прпцеоиваое, дпказ, закљушак, дивљеое, 
пдущевљеое, љубав (према 
шпвеку,прирпди,дпмпвини...),правишнпсу, искренпсу, 
племениупсу. 

 kпристи разлишиуе извпре знаоа и щиру лиуераууру; 
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 ппказује и негује шиуалашка инуереспваоа; 

3.ЈЕЗИЧКА  КФЛУФРА 

ФСМЕНП И ПИСМЕНП 

ИЗРАЖАВАОЕ 

ФСМЕНА И ПИСМЕНА 
ВЕЖБАОА 

 Псппспбљаваое ушеника за препришаваое уексуа са 
прпменпм грамауишкпг лица, изменпм заврщеука 
фабуле, кап и препришаваое уексуа у целини и пп 
делпвима – пп даупм плану, пп заједнишки и 
сампсуалнп сашиоенпм плану. 

 Ппдсуицаое ушеника на пришаое у дијалпщкпј фпрми – 
пп заједнишки и сампсуалнп сашиоенпм плану, 
насуављаое прише према даупм ппшеуку и сасуављаое 
прише према слпбпднпм избпру мпуива. 

 Псппспбљаваое ушеника за пписиваое пејзажа, 
енуеријера, ппруреуа, кап и пписиваое слпженијих 
пднпса међу предмеуима, бићима и ппјавама. 

 Псппспбљаваое ушеника за извещуаваое п пбављенпм 
или непбављенпм задауку у щкпли или кпд куће – у 
пблику пдгпвпра на пиуаоа. 

 Псппспбљаваое ушеника за писаое дикуауа са 
дппуоаваоем, избпрнпг, слпбпднпг, кпнурплнпг 
дикуауа. 

 Схвауаое грађеоа реши – фпрмираое ппрпдица реши. 

 Ппдсуицаое на изналажеое синпнима и анупнима. 

 Фпшаваое семануишке функције акценуа. 

 Ппдсуицаое ушеника на кприщћеое реши суандарднпг 
српскпг језика, уз щуп маое кприщћеое ууђица и 
некоижевних реши. 

 Фсаврщаваое уехнике израде писменпг сасуава. 

 препришава уексу са прпменпм грамауишкпг лица, 
изменпм заврщеука фабуле ; 

 препришава уексу у целини и пп делпвима – пп даупм 
плану, пп заједнишки и сампсуалнп сашиоенпм плану ; 

 приша у дијалпщкпј фпрми – пп заједнишки и 
сампсуалнп сашиоенпм плану; 

 наставља пришу према даупм ппшеуку ; 

 саставља пришу пп слпбпднпм избпру мпуива ; 

 пписује пејзаж, енуеријер, ппруреу, слпженије пднпсе 
међу предмеуима, бићима и ппјавама ; 

 извещтава у пблику пдгпвпра на пиуаоа п пбављенпм 
или непбављенпм задауку у щкпли или кпд куће ; 

 пище диктат са дппуоаваоем, избпрни, слпбпдни, 
кпнурплни дикуау; 

 схвата грађеоа реши – фпрмира ппрпдице реши ; 

 разликује и изналази синпниме и анупниме ; 

 упшава семануишке функције акценуа ; 

 кпристи реши суандарднпг српскпг језика, уз щуп маое 
кприщћеое ууђица и некоижевних реши ; 

 зна уехнику израде писменпг сасуава; 

 сампстанп пище сасуаве,уз правилну примену 
ппсуављених захуева-пдређиваое уежищуа 
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 Псппспбљаваое за правилан изгпвпр 
реши,решеница,ппслпвица,брзалица,пиуалица,краћих 
уексупва,казиваое напамеу лирских и епских 
уексупва,анализу и вреднпваое казиваоа. 

 Псппспбљаваое за сасуављаое и писаое решеница 
према ппсмаураним предмеуима,слици и задауим 
решима;сасуављаое и писаое пиуаоа п уемаускпј 
целини у уексуу, п слици,п филму;писаое пдгпвпра на 
уа пиуаоа. 

 Псппспбљаваое за сликпвиуп казиваое на пснпву 
прпшиуаних уексупва - умеунишких, наушнппппуларних, 
ушенишких.   

 Псппспбљаваое за уппщуенп и кпнкреунп казиваое, 
прпмену гледищуа, упшаваое и пуклаоаое безнашајних 
ппјединпсуи у уексуу и гпвпру, пуклаоаое нејаснпсуи и 
двпсмисленпсуи. 

 

уеме,ппсмаураое,упшаваое и избпр грађе и 
расппређиваое ппјединпсуи, елеменуи кпмппзипције... 

 зна да изврщи анализу писменпг сасуава на пснпву 
ппсуавоених захуева и да пписну пцену на пснпву 
анализе; 

 правилнп изгпвара реши, решенице, ппслпвице, 
брзалице, пиуалице, краће уексупве, казује напамеу 
лирске и епске уексупве; 

 зна да изврщи анализу и вреднпваое казиваоа; 

 сампстлнп саставља и пище решенице на пснпву 
ппсмаураоа предмеуа,слике и задауих реши; 

 фпрмулище,саставља и пище пиуаоа и пдгпвпре п 
уемаускпј целини у уексуу, слици, филму; 

 кпристи прпшиуане уексупве кап ппдсуицај за сликпвиуп 
казиваое; 

 уме да се изражава уппщуенп и кпнкреунп и са 
прпменпм гледищуа; 

 упшава и птклаоа безнашајне ппјединпсуи у уексуу и 
гпвпру; 

 птклаоа нејаснпсуи и двпсмисленпсуи у изражаваоу; 

 зна да се изражава јаснп и недвпсмисленп. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
  

Заједнишки деп прпграма 

  
Четврти разред 
(друга гпдина ушеоа) 

Пвај прпграм сураних језика за шеувруи разред пснпвне щкпле исуи је за ушенике кпји сурани 
језик уше шеувруу гпдину и за ушенике кпји га уше другу гпдину. С пбзирпм на уп да су прпграми 
за први и други разред били усмерени на сензибилизацију ушеника на суране језике и 
развијаое вещуина разумеваоа на слух и гпвпра, већ у урећем разреду упшава се јасна 
уенденција да се прпграм за урећи разред кап ппшеуни и за урећи за урећу гпдину ушеоа 
усагласе. Уеме су у урећем разреду за пба курса гпупвп иденуишне и фпрсирају се све шеуири 
језишке вещуине (гпвпр, разумеваое, шиуаое и писаое). Ф складу са узрасним, развпјним и 
сппзнајним каракуерисуикама ушеника, у шеуврупм разреду пшекује се да ушеници, уз некпликп 
и дппунских шаспва, мпгу да дп краја шеуврупг разреда дпсуигну исуи нивп кпмпеуенција у 
језику кпји уше. 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве суранпг језика на млађем щкплскпм узрасуу је да псппспби ушеника да на суранпм 
језику кпмуницира на пснпвнпм нивпу у усменпм и писанпм пблику п уемама из оегпвпг 
пкружеоа. Ф исуп време, насуава сураних језика уреба да: 

- ппдсуакне развијаое свесуи п сппсувенпм напредпваоу ради јашаоа мпуивације за ушеое 
језика; 

- плакща разумеваое других и разлишиуих кулуура и урадиција; 

- суимулище мащуу, креауивнпсу и радпзналпсу; 

- ппдсуише задпвпљсувп кприщћеоа суранпг језика. 

Ппщти стандарди 

Крпз насуаву сураних језика ушеник бпгауи себе уппзнајући другпг, суише свесу п знашају 
сппсувенпг језика и кулууре у кпнуакуу са другим језицима и кулуурама. Фшеник развија 
радпзналпсу, исураживашки дух и пувпренпсу према кпмуникацији са гпвпрницама других 
језика. 

Ппсебни стандарди 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник разуме и реагује на краћи усмени уексу у вези са ппзнауим уемама. 

Разумеваое писанпг текста 

Фшеник шиуа са разумеваоем крауке писане и илусурпване уексупве у вези са ппзнауим уемама. 
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Усменп изражаваое 

Фшеник сампсуалнп усменп изражава садржаје у вези са ппзнауим уемама. 

Писменп изражаваое 

Фшеник у писанпј фпрми изражава краће садржаје у вези са ппзнауим уемама, ппщуујући 
правила писанпг кпда. 

Интеракција 

Фшеник псуварује кпмуникацију и са сагпвпрницима размеоује инфпрмације у вези са 
ппзнауим уемама ппщуујући спципкулуурне нпрме кпмуникације. 

Знаоа п језику1 

Преппзнаје пснпвне принципе грамауишке и спциплингвисуишке кпмпеуенције упшавајући 
знашај лишнпг залагаоа у прпцесу ушеоа суранпг језика. 

_______ 
1 Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпсу ушеника да 
језишке сурукууре правилнп уппуреби у даупј кпмуникауивнпј сиууацији. 

Задаци на нивпу језишких вещтина 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник уреба да: 

- разуме ппщуи садржај крауких и прилагпђених уексупва ппсле некпликп слущаоа; 

- разуме краће дијалпге (дп 5 реплика / пиуаоа и пдгпвпра), прилагпђене прише и песме у 
пквиру уема предвиђених прпгрампм, кпје шује уживп, или са аудип-визуелних записа и 
адекваунп реагује на ппјединашне делпве усмених ппрука издвајајући биуне инфпрмације 
(дауум, време, месуп, пспбе, кплишину...); 

- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на усмене ппруке у вези са лишним искусувпм и са 
акуивнпсуима на шасу (ппзив на игру, заппвесу, упуусувп, дпгађај из неппсредне прпщлпсуи и 
планпви за будућнпсу иуд.). 

Разумеваое писанпг текста 

Фшеник уреба да: 

- разуме краћи уексу (дп 50 реши), написане реши и решенице сасуављене углавнпм пд ппзнауих 
језишких елеменауа (реши и језишке сурукууре предвиђене прпгрампм); 

- разуме пснпвна знашеоа крауких писаних и илусурпваних уексупва п ппзнауим уемама; 
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- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на писане ппруке у вези са лишним искусувпм и са 
акуивнпсуима на шасу (ппзив на игру, заппвесу, упуусувп, дпгађај из неппсредне прпщлпсуи и 
планпви за будућнпсу иуд.). 

Усменп изражаваое 

Фшеник уреба да: 

- разгпвеунп изгпвара гласпве, акценуује реши, ппщуује риуам и инупнацију; 

- сампсуалнп даје инфпрмације п себи и пкружеоу; 

- пписује у некпликп решеница ппзнауу радоу или сиууацију, препришава ппщуи садржај 
прпшиуанпг или саслущанпг уексуа, кприсуећи усвпјене језишке елеменуе и сурукууре. 

Интеракција 

Фшеник уреба да: 

- у суварним и симулираним гпвпрним сиууацијама са сагпвпрницима размеоује исказе у вези 
са кпнуексупм ушипнице, акуивнпсуима у ушипници, свакпдневним акуивнпсуима и дпгпвприма 
(у садащопсуи и будућнпсуи), кап и дпгађајима из неппсредне прпщлпсуи; 

- размеоује инфпрмације п хрпнплпщкпм и меуепрплпщкпм времену; 

- ушесувује у кпмуникацији (у пару, у групи иуд.) ппщуујући спципкулуурне нпрме кпмуникације 
(уражи реш, не прекида сагпвпрника, пажљивп слуща друге...); 

- преппзнаје кад нещуп не разуме, ппсуавља пиуаоа и уражи разјащоеоа. 

Писменп изражаваое 

Фшеник уреба да: 

- дппуоава и пище решенице и краће уексупве (дп 5 решеница, пднпснп 20 реши), шију 
кпхеренунпсу и кпхезију ппсуиже кприсуећи језишке елеменуе предвиђене прпгрампм и у вези 
са ппзнауим писаним уексупм или визуелним ппдсуицајем, кприсуећи ппзнауе уемауске и 
језишке елеменуе; 

- препришава уексу, пище шесуиуку или разгледницу, ппруку, ппзивницу и др.; 

- пппуоава фпрмулар или пријаву (име, презиме, улица и брпј, месуп и ппщуански брпј, дауум 
рпђеоа). 

Знаоа п језику2 

Фшеник уреба да: 

- преппзнаје и кприсуи предвиђене грамауишке садржаје (глагплска времена: садащое, 
прпщлп и будуће време у јаснп кпнуексууализпваним сурукуурама, пднпснп без уепријскпг 
пбјащоаваоа и инсисуираоа на апсплуунпј грамауишкпј уашнпсуи); 
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- ппщуује ред реши у решеници; 

- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације (нпр. фпрме 
ушуивпсуи); 

- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким акуивнпсуима. 

_______ 
2 Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпсу ушеника да 
језишке сурукууре правилнп уппуреби у даупј кпмуникауивнпј сиууацији. 

Четврти разред 
  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Уеме и ситуације 

Шкпла: 

- склпнпсуи према предмеуима, акуивнпсуи и уеме пп предмеуима, щкплски дан 

Ја и мпји другпви: 

- хпби, заједнишке акуивнпсуи, сплидарнпсу и уплеранција (ппмпћ другу/другарици, 
ппзајмљиваое сувари, ужине, ппдела пдгпвпрнпсуи) 

Ппрпдица и блискп пкружеое: 

- слпбпднп време у ппрпдици, ппрпдишна пуупваоа и излеуи  

- ппдела ппслпва и пбавеза у ппрпдици 

- ппис и пспбине живпуиоа; пднпс према живпуиоама 

Празници: 

- прпславе и манифесуације у пквиру щкпле и ван ое (Дан щкпле, уакмишеоа, ревије...) 

Мпј дпм: 

- дневни расппред акуивнпсуи упкпм радних дана и викендпм (ушеое, игре, пбавезе...) 

Исхрана: 

- пбрпци ван куће (ресупран, ужина у щкпли, куппвина у супермаркеуу...) 

Пдећа: 

- пдевни предмеуи за пдређене прилике (фпрмалнп и нефпрмалнп пдеваое) 

- нарпдна нпщоа земаља шији се језик изушава 
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Пкружеое: 

- суседски пднпси 

- екплпгија, пднпс према шпвекпвпј пкплини 

Псталп: 

- знамениупсуи земаља шији се језик уши 

- пригпдна дешја приша или бајка 

- брпјеви дп 1.000 

- исказиваое времена (деуаљнп) 

- кприщћеое нпвца 

Прпграм за шеувруи разред ппдразумева кпмуникауивне функције кап и у преухпднпм разреду. 
Пне се услпжоавају лексишким и грамауишким садржајима предвиђеним насуавним 
прпгрампм. 

Садржај кпмуникауивних функција мпже биуи једнпсуаван или слпжен у зависнпсуи пд циљне 
групе (узрасу, нивп језишких кпмпеуенција, нивп пбразпваоа). Ф насуави сураних језика садржај 
кпмуникауивних функција зависиће пд насуавнпг прпграма. 

Иакп су кпмуникауивне функције исуе кап у преухпднпм разреду, пне су сурукууралнп и 
лексишки у складу са прпгрампм за суране језике за шеувруи разред пснпвне щкпле. 

Кпмуникауивне функције 

1. Предсуављаое себе и других; 

2. Ппздрављаое; 

3. Иденуификација и именпваое пспба, пбјекауа, делпва уела, живпуиоа, бпја, брпјева иуд. (у 
вези са уемама); 

4. Разумеваое и даваое једнпсуавних упуусуава и кпманди; 

5. Ппсуављаое и пдгпвараое на пиуаоа; 

6. Мплбе и изрази захвалнпсуи; 

7. Примаое и даваое ппзива за ушещће у игри / групнпј акуивнпсуи; 

8. Изражаваое дппадаоа/недппадаоа; 

9. Изражаваое физишких сензација и ппуреба; 

10. Именпваое акуивнпсуи (у вези са уемама); 
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11. Исказиваое прпсупрних пднпса и велишина (Идем, Дплазим из..., Левп, деснп, гпре, дпле...); 

12. Даваое и уражеое инфпрмација п себи и другима; 

13. Уражеое и даваое пбавещуеоа; 

14. Пписиваое лица и предмеуа; 

15. Изрицаое забране и реагпваое на забрану; 

16. Изражаваое припадаоа и ппседпваоа; 

17. Уражеое и даваое пбавещуеоа п времену на шаспвнику; 

18. Скреуаое пажое; 

19. Уражеое мищљеоа и изражаваое слагаоа/неслагаоа; 

20. Исказиваое извиоеоа и пправдаоа. 

Грамауишки садржаји са примерима 

Енглески језик 

1. Фппуреба пдређенпг и непдређенпг шлана у решенишнпм кпнуексуу (пснпвни принципи и 
најшещће кпмбинације) - и рецепуивнп и прпдукуивнп: 

I have a new book. 

The book is very interesting. 

2. Слагаое именица и заменица са глагплима у лицу и брпју (пснпвни принципи и најшещће 
кпмбинације) - и рецепуивнп и прпдукуивнп: 

I speak, you speak, he/she/it speaks, etc. 

Do you speak English? Does she speak English? 

3. Пблици лишних заменица - и рецепуивнп и прпдукуивнп (без грамауишких пбјащоеоа 
укпликп ушеници на оима не инсисуирају): 

I, you, he/she/it, we, you, they, me, you, him/her/it, us, you, them 

4. а) Рецепуивнп и прпдукуивнп: 

- The Simple Present Tense, the Present Continuous Tense 

She goes to school every day. They are watching TV now. 

- Прпщлп време, самп пдређени брпј најфреквенунијих глагпла и рецепуивнп и прпдукуивнп, 
кап кпмплеуне фразе (без грамауишких пбјащоеоа укпликп ушеници на оима не инсисуирају: 
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The Past Simple Tense, the Present Perfect Tense 

She made a cake yesterday. She has never been in London. 

- Будуће време ппмпћу going to и the Future Tense: 

I am going to see my grandparents. 

They will come tomorrow. 

б) Пснпвни глагплски изрази - рецепуивнп и прпдукуивнп: 

I am hungry. He is cold. They are feeling thirst. 

I like cooking. 

в) Најшещћи мпдални глагпли - рецепуивнп и прпдукуивнп (без грамауишких пбјащоеоа 
укпликп ушеници не инсисуирају): 

must, can, may 

I must go. You mustn't touch it! Can I sit here? I had to go earlier. 

г) Имперауив - рецепуивнп и прпдукуивнп кап кпмплеуне фразе (без грамауишких пбјащоеоа 
укпликп ушеници на оима не инсисуирају) 

Come in. Stop talking. Let's go. 

д) Безлишне кпнсурукције са инфиниуивпм 

It is important to study English. 

 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Кпмуникауивна насуава језик смаура средсувпм кпмуникације. Примена пвпг присуупа у насуави сураних 
језика заснива се на насупјаоима да се дпследнп спрпвпде и примеоују следећи суавпви: 

- циљни језик уппуребљава се у ушипници у дпбрп псмищљеним кпнуексуима за ушенике, у пријаунпј и 
ппущуенпј аумпсфери; 

- гпвпр насуавника прилагпђен је узрасуу и знаоима ушеника; 

- насуавник мпра биуи сигуран да је схваћенп знашеое ппруке укљушујући оене кулуурплпщке, васпиуне 
и спцијализирајуће елеменуе; 

- биунп је знашеое језишке ппруке; 

- пд шеуврупг разреда насуавник ушеницима скреће пажоу и упућује их на знашај грамауишке 
прецизнпсуи исказа; 
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- знаоа ушеника мере се јаснп пдређеним релативним криуеријумима уашнпсуи уе узпр није извпрни 
гпвпрник; 

- с циљем да унапреди квалиуеу и пбим језишкпг мауеријала, насуава се заснива и на спцијалнпј 
инуеракцији; рад у ушипници и ван ое спрпвпди се пууем групнпг или индивидуалнпг рещаваоа 
прпблема, ппурагпм за инфпрмацијама из разлишиуих извпра (Инуернеу, дешји шаспписи, прпспекуи и 
аудип-мауеријал) кап и рещаваоем маое или вище слпжених задауака у реалним и вирууелним 
услпвима са јаснп пдређеним кпнуексупм, ппсуупкпм и циљем; 

- пд шеуврупг разреда насуавник упућује ушенике у закпниупсуи усменпг и писанпг кпда и оихпвпг 
међуспбнпг пднпса. 

Кпмуникауивнп-инуеракуивни присууп у насуави сураних језика укљушује и следеће: 

- усвајаое језишкпг садржаја крпз циљанп и псмищљенп ушесувпваое у друщувенпм шину; 

- ппимаое насуавнпг прпграма кап динамишнпг, заједнишки припремљенпг и прилагпђенпг скупа 
задауака и акуивнпсуи; 

- насуавник је уу да пмпгући присууп и прихвауаое нпвих идеја; 

- ушеници се уреуирају кап пдгпвпрни, креауивни, акуивни ушесници у друщувенпм шину; 

- учбеници ппсуају извпри акуивнпсуи и мпрају биуи праћени уппуребпм аууенуишних мауеријала; 

- ушипница ппсуаје прпсупр кпји је мпгуће прилагпђавауи ппуребама насуаве из дана у дан; 

- рад на прпјекуу кап задауку кпји псуварује кпрелацију с другим предмеуима и ппдсуише ушенике на 
суудипзан и исураживашки рад; 

- за увпђеое нпвпг лексишкпг мауеријала кприсуе се ппзнауе грамауишке сурукууре и пбрнууп. 

Уехнике (активнпсти) 

Упкпм шаса се преппрушује динамишнп смеоиваое уехника/акуивнпсуи кпје не би уребалп да урају дуже 
пд 15 минууа. 

1. Слущаое и реагпваое на кпманде насуавника или са ураке (слущај, пищи, ппвежи, пдреди, али и 
акуивнпсуи у вези с радпм у ушипници: цруај, сеци, бпји, пувпри/заувпри свеску иуд.); 

2. Рад у парпвима, малим и великим групама (мини-дијалпзи, игра пп улпгама, симулације иуд.); 

3. Мануалне акуивнпсуи (израда панпа, презенуација, зидних нпвина, ппсуера за ушипницу или 
рпдиуеље и сл.); 

4. Вежбе слущаоа (према упуусувима насуавника или са ураке ппвезауи ппјмпве у вежбанци, дпдауи 
делпве слике, дппуниуи инфпрмације, селекупвауи уашне и неуашне исказе, ууврдиуи хрпнплпгију и сл.); 

5. Игре примерене узрасуу; 

6. Певаое у групи; 

7. Класираое и уппређиваое (пп кплишини, пблику, бпји, гпдищоим дпбима, вплим / не вплим, 
кпмпарације...); 
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8. Рещаваое "уекућих прпблема" у разреду, уј. дпгпвпри и мини-прпјекуи; 

9. Цруаое пп дикуауу, израда сликпвнпг решника; 

10. "Превпђеое" исказа у гесу и гесуа у исказ; 

11. Ппвезиваое звушнпг мауеријала са илусурацијпм и уексупм, ппвезиваое наслпва с уексупм или, пак, 
именпваое наслпва; 

12. Заједнишкп прављеое илусурпваних и писаних мауеријала; 

13. (извещуај/дневник са пуупваоа, рекламни плакау, прпграм приредбе или неке друге 
манифесуације); 

14. Разумеваое писанпг језика: 

а) упшаваое дисуинкуивних пбележја кпја указују на грамауишке специфишнпсуи (рпд, брпј, глагплскп 
време, лице...) 

б) преппзнаваое везе између група слпва и гласпва 

в) пдгпвараое на једнпсуавна пиуаоа у вези с уексупм, уашнп/неуашнп, вищесуруки избпр 

г) изврщаваое прпшиуаних упуусуава и наредби 

14. Фвпђеое дешје коижевнпсуи и урансппнпваое у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликпвни 
израз; 

15. Писменп изражаваое: 

а) ппвезиваое гласпва и групе слпва 

б) замеоиваое реши цруежпм или сликпм 

в) прпналажеое недпсуајуће реши (уппупуоаваое низа, прпналажеое "уљеза", псмпсмерке, укрщуене 
реши, и слишнп) 

г) ппвезиваое краћег уексуа и решеница са сликама/илусурацијама 

д) пппуоаваое фпрмулара (пријава за курс, преуплауу на дешји шасппис или сл., налепнице за кпфер) 

ђ) писаое шесуиуки и разгледница 

е) писаое краћих уексупва. 

Фпутствп за пцеоиваое 

Елеменуи кпји се пцеоују не уреба да се разликују пд упбишајених акуивнпсуи на шасу. Исуп уакп, 
пцеоиваое уреба схвауиуи кап сасуавни деп прпцеса насуаве и ушеоа, а не кап изплпвану акуивнпсу кпја 
ппдиже нивп суреса кпд ушеника. Пцеоиваоем и евалуацијпм уреба да се пбезбеди напредпваое 
ушеника у складу са пперауивним задацима и квалиуеу и ефикаснпсу насуаве. Пцеоиваое се спрпвпди 
са акценупм на прпвери ппсуигнућа и савладанпсуи ради јашаоа мпуивације, а не на ушиоеним 
грещкама. 
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Елементи за прпверу и пцеоиваое: 

- разумеваое гпвпра 
- разумеваое краћег писанпг уексуа 
- усменп изражаваое 
- писменп изражаваое 
- усвпјенпсу лексишких садржаја 
- усвпјенпсу грамауишких сурукуура 
- правппис 
- залагаое на шасу 
- израда дпмаћих задауака и прпјекауа (ппјединашних, у пару и групи). 
 
Нашини прпвере мпрају биуи ппзнауи ушеницима, пднпснп у складу са уехникама, уипплпгијпм вежби и 
врсуама акуивнпсуи кпје се примеоују на редпвним шаспвима. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ЕНГЛЕСКПГ ЈЕЗИКА Ф ЧЕУВРУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
 
1. Щкпла  
 
2. Ја и мпји другпви 
 
3. Ппрпдица и блискп 
пкружеое 

 
4. Празници 
 
5. Мпј дпм 
 
6. Исхрана 

 
7. Пдећа  
 
8. Пкружеое 
 
9. Псуалп 

 

Циљ насуаве суранпг језика на млађем щкплскпм 

узрасуу је да псппспби ушеника да на суранпм језику 

кпмуницира на пснпвнпм нивпу у усменпм и 

писанпм (пд урећег разреда) пблику п уемама из 

оегпвпг пкружеоа. Ф исуп време, насуава сураних 

језика уреба да: 

 ппдсуакне ппуребу за ушеоем суранпг 

језика; 

 ппдсуакне развијаое свесуи п сппсувенпм 

напредпваоу ради јашаоа мпуивације за 

ушеое језика; 

 плакща разумеваое других и разлишиуих  

кулуура и урадиција; 

 суимулище мащуу, креауивнпсу и 

радпзналпсу; 

 ппдсуише уппуребу суранпг језика у лишне 
сврхе и из задпвпљсува. 

 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник уреба да: 

- преппзнаје гласпве (ппсебнп пне кпјих нема у мауероем језику) у гпвпрнпм ланцу, акценау, 
риуам и  инупнацију; 

- разуме вербални садржај уз ппмпћ пблика невербалне кпмуникације; 

- разуме гпвпр насуавника, крауке дијалпге, прише и песме п ппзнауим уемама, кпје шује уживп 
или са аудип-визуелних записа; 

- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на крауке усмене ппруке у вези са лишним искусувпм 
и са акуивнпсуима на шасу (ппзив на игру,заппвесу, упуусувп, иуд.). 

 

Усменп изражаваое 

Фшеник уреба да: 

- разгпвеунп изгпвара гласпве, наушене реши и изразе, ппщуује риуам и инупнацију; 

- даје пснпвне инфпрмације п себи и свпм пкружеоу, сампсуалнп и уз насуавникпву ппмпћ; 

- пписује крауким и једнпсуавним језишким сурукуурама себе и друге у ппзнауим сиууацијама; 

- репрпдукује, сам или у групи, крауке рециуације и брпјалице и пева ппзнауе песмице. 
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Интеракција 

Фшеник уреба да: 

- реагује вербалнп и невербалнп на упуусува и ппсуављена пиуаоа; 

- ппсуавља једнпсуавна пиуаоа; 

- изражава дппадаое и недппадаое; 

- ушесувује у кпмуникацији (у пару, у групи,иуд.); 

- преппзнаје кад нещуп не разуме, ппсуавља пиуаоа и уражи разјащоеоа. 

 

Знаоа п језику 

Фшеник уреба да: 

- преппзнаје щуа је нпвп наушип; 

- схвауа знашај ппзнаваоа језика, мауероег и суранпг у међуљудскпј кпмуникацији. 
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МАУЕМАУИКА 

 

Циљ и задаци 

Садржај
и 
прпграм
а 

 

Фпнд 

Време 
реал. 

наст. метпде пблици 
рада и 
наставе 

активнпсти уш. наст. 
средства 

праћеое и 
пцеоиваое 

Циљ насуаве мауемауике у пснпвнпј щкпли јесуе: да 
ушеници усвпје елеменуарна мауемауишка знаоа 
кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и зависнпсуи у 
живпуу и друщуву; да псппспби ушенике за примену 
усвпјених мауемауишких знаоа у рещаваоу 
разнпврснихзадауака из живпуне праксе, за успещнп 
насуављаое мауемауишкпг пбраз-ваоа иза 
самппбразпваое; кап ии да дппринпсе развијаоу 
менуалних сппспбнпсуи, фпрмираоеу наушнпг 
ппгледа на свеу ии свесуранпм развиуку лишнпсуи 
ушеника. 
Задаци насуаве мауемауике јесу: 
-да ушеници суишу знаоа неппхпдна за разумеваое 
квануиуауивних и прпсупрних пднпса и закпниупсуи у 
разним ппјавама у прирпди, друщуву и 
свакпдневнпм живпуу; 

-да ушеници суишу пснпвну мауемауишу кулууру 
ппуребну за пукриваое улге и примене мауемауике у 
разлишиуим ппдрушјима шпвекпве делаунпсуи 
(мауемауишкп мпделпваое), за успещнп насуављаое 
пбразпваоа и укљушиваое у рад; 

-да развијају уш. сппспбнпсу ппсмаураоа, ппажаоа и 
лпгишкпг, криуишкпг, суварала-кпг и апсуракунпг 
мищљеоа; 

-да развијају кулуурне, радне,еуишке, есуеуске 
навике ушеника, кап и мауемауишку радпзналпсу у 

 

Скуп 
прирпд
них 
брпјева  

Мерео
е и 
мере  

Ппврщ
ина  
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IX-VI 

 

 

 

 

  

 

 пракуишнп 
смисапнп 
ушеое 

 амбијенуа
лнп 

 дивергену
нп ушеое 

 инуеракуи
внп 
(кпперауив
нп) ушеое 

 смисленп 
рецепуерс
кп ушеое 

 ушеое 
пууем 
пукрића и 
рещаваое 
прпблема 

 амбијенуа
лнп ушеое 

фрпнуал. 

-индив. 

-групни 

-у пару 

 

 

 

-акуивна 
насуава 

-прпграм. 

-пплупрпг. 

-
индивидуал
. 

-диференц 

ппсмаурао 

 упшаваое 

 именпвао 

 преппзнавао
е 

 кпмуницира
ое 

 репрпдукција 

 мемприсаое 

 ппвезивао 

 разликпваое 

 груписаое 

 писаое 

 шиуаое 

 цруаое 

 израда 
мпдела 

 

апликације 

слике 

предмеуи из 
пкружеоа 

мпдели 

прибпр за 
цруаое 

мауеријал за 
цруаое  

дидакуишке 
игре 

играшке 

припремље
ни задаци и 
мауеријали 
за ушеое 

насуавни 
лисуићи 

 

-БРПЈШАНП 

Кпнуинуиранп 

- Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 

 

 

-Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
-испиуиваое 
-уесупви 
-прпдукуи 
ушенишких 
акуивнпсуи 
-белещке  
-разгпвпри 
-задпвпљсува  
ушеника 
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ппсмаураоу и изушаваоу прирпдних ппјава 

-да ушеници суишу навику и пбушавају се у 
кприщћеоу разнпврсних извпра знаоа. 

- да уш. пмпгући разумеваое пдгпварајућих садржаја 
прирпдних наука и дппринпсе раднпм и 
пплиуехнишкпм васпиуаоу и пбразпваоу; 

-да изграђују ппзиуивне пспбине ушеникпве 
лишнпсуи, кап щуп су; исуинпљубивпсу, уппрнпсу, 
сисуемауишнпсу, уреднпсу, уашнпсу, пдгпвпрнпсу, 
смисап за сампсуални рад; 

-да инуерпреуацијпм мауемауишких садржаја и 
уппзнаваоем пснпвних мауемауишких меупда 
дппринесе фпрмираоу правилнпг ппгледа на свеу и 
свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника; 

-да ушеници суишу сппспбнпсу изражаваоа 
мауемауишким језикпм, јаснпћу и прецинпсу 
изражаваоа у писменпм и усменпм пблику; 

-да уш. усвпје пснпвне шинипце п скуппвима, 
релацијама и преликаваоима; 

-да уш. савладају пснпвне пперације с прирпдним, 
целим, раципналним и реал бр., кап и пснпвне 
закпне уих пперација 

-да ушеници уппзнају највище равне и прпсупрне 
гепмеуријске фигуре и оихпве узајамне пднпсе; 

-да псппспби уш. за прецизнпсу у мереоу, цруаоу и 
гепмеур. кпнсурукцијама 

 

 игра 

 меупда 
писмених 
и 
графишких 
радпва  

 демпнсура
у. 

 илусурауив
на 

 акуи
внп, 
исураживашк
п ушеое 

 иску
сувенп 
ушеое 

 верб
ална 

 сува
ралашкп 
ушеое 

 уше
ое пп 
мпделу 

 рад 
са коигпм 

 брпјаое 
(унапред, 
уназад, са 
прескпцима) 

 сређиваое 
пп редпследу 
(нумерисаое) 

 сабираое 

 пдузимао 

 рашунаое 
напамеу 

 пукриваое 
релација 

 рещаваое 
прпблема 

 примена 
знаоа 

 анализа 

 синуеза 

 сампсуалнсас
уављаое и 
рещаваое 

 мнпжеое 

дељеое 

уxбеници 

збирке 

аудипвизуел
на средсува  

пбјекуи у 
прирпди 

- креауивнпсу 
и ангажпваое 
у 
акуивнпсуима 
- праћеое 
щкплскпг  и 
дпмаћег рада 
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Пперауивни задаци: Фшеници уреба да: 

- савладају шиуаое, писаоеи уппређиваое 
прирпдних брпјева дп 1000; уппзнају римске 
цифре(I,V,X,L,C,М) и принцип шиуаоа и писаоа 
брпјева ппмпћу оих; успещнп пбављају све шеуири 
пперације дп 1000; уппзнају зависнпсу резулуауа пд 
кмпмппненауа ппрације; знају да израшунају 
вреднпсу брпјева израза са највище ури пперације; 
умеју да прпшиуају и напищу ппмпћу слпва свпјсува 
рашунских пперација; знају да пдреде вреднпсу 
израза са слпвима и дауе вреднпсуи слпва; знају да 
рещавају једнпсуавније једнашине у скупу брпјева дп 
1000; уппзнају и правилнп записују разлпмке шији је 
брпјилац 1, а именилац маои или једнак 10; 
успещнп рещавају уелсууалне задауке; фпрмирају 
предсуаве п правпј и пплуправпј; упшавају и умеју да 
цруају прав, пщуар и ууп угап; знају да цруају 
паралелне и нпрмалне праве, квадрау, 
правпугапник, урпугап и кружницу (ппмпћу леоира, 
урпугапника и щесуара); суишу предсуаве 
ппдударнпсуи фигура ( прекп мпдела и цруаоа); 
знају да пдреде пбим правпугапника, квадрауа и 
урпугла;- уппзнају мереое масе уела и запремине 
уешнпсуи, кап нпве јединице за време (гпдина,век). 

 кпри
щћеое 
медија 

  

. рад са 
уабелама и 
неппупунум 
једнакпсуима 

-цруаое скицс 

-демпнсурац. 
рещеоа 

-уппщуаваое 

-
спецификпвао
е 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе математике у пснпвнпј щкпли јесуе: да ушеници усвпје елеменуарна мауемауишка знаоа 
кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и зависнпсуи у живпуу и друщуву; да псппспби ушенике за примену 
усвпјених мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака из живпуне праксе, за успещнп 
насуављаое мауемауишкпг пбразпваоа и за самппбразпваое; кап и да дппринпсе развијаоу менуалних 
сппспбнпсуи, фпрмираоу наушнпг ппгледа на свеу и свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника. 

Задаци наставе математике јесу: 

- да ушеници суишу знаоа неппхпдна за разумеваое квануиуауивних и прпсупрних пднпса и закпниупсуи 
у разним ппјавама у прирпди, друщуву и свакпдневнпм живпуу;  

- да ушеници суишу пснпвну мауемауишку кулууру ппуребну за пукриваое улпге и примене мауемауике у 
разлишиуим ппдрушјима шпвекпве делаунпсуи (мауемауишкп мпделпваое), за успещнп насуављаое 
пбразпваоа и укљушиваое у рад; 

- да развија ушеникпву сппспбнпсу ппсмаураоа, ппажаоа и лпгишкпг, криуишкпг, суваралашкпг и 
апсуракунпг мищљеоа; 

- да развија кулуурне, радне, еуишке и есуеуске навике ушеника, кап и мауемауишку радпзналпсу у 
ппсмаураоу и изушаваоу прирпдних ппјава; 

- да ушеници суишу навику и пбушавају се у кприщћеоу разнпврсних извпра знаоа; 

- да ушеницима пмпгући разумеваое пдгпварајућих садржаја прирпдних наука и дппринесе раднпм и 
пплиуехнишкпм васпиуаоу и пбразпваоу; 

- да изграђује ппзиуивне пспбине ушеникпве лишнпсуи, кап щуп су: исуинпљубивпсу, уппрнпсу, 
сисуемауишнпсу, уреднпсу, уашнпсу, пдгпвпрнпсу, смисап за сампсуалан рад; 

- да инуерпреуацијпм мауемауишких садржаја и уппзнаваоем пснпвних мауемауишких меупда дппринесе 
фпрмираоу правилнпг ппгледа на свеу и свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника; 

- да ушеници суишу сппспбнпсу изражаваоа мауемауишким језикпм, јаснпћу и прецизнпсу изражаваоа у 
писменпм и усменпм пблику; 

- да ушеници усвпје пснпвне шиоенице п скуппвима, релацијама и пресликаваоима; 

- да ушеници савладају пснпвне пперације с прирпдним, целим, раципналним и реалним брпјевима, кап 
и пснпвне закпне уих пперација; 

- да ушеници уппзнају најважније равне и прпсупрне гепмеуријске фигуре и оихпве узајамне пднпсе; 

- да псппспби ушенике за прецизнпсу у мереоу, цруаоу и гепмеуријским кпнсурукцијама. 

Четврти разред 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- успещнп савладају шиуаое и писаое прирпдних брпјева у декаднпм брпјевнпм сисуему; 
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- уппзнају скуп прирпдних брпјева; 

- науше да прирпдне брпјеве приказују уашкама брпјевне пплуправе; 

- умеју да шиуају и записују ппмпћу слпва пснпвна свпјсува рашунских пперација; 

- уппзнају и упшавају зависнпсу између резулуауа и кпмппненауа пперације (на примерима); 

- примеоују уппзнауа свпјсува рашунских пперација при урансфпрмисаоу израза и у слушају рашунских 
плакщица; 

- знају да шиуају, сасуављају и израшунавају вреднпсу израза са вище пперација; 

- знају да рещавају једнпсуавније једнашине и неједнашине (уппзнауих пблика) у скупу прирпдних 
брпјева; 

- успещнп рещавају задауке дауе у уексууалнпј фпрми; 

- уппзнају разлпмке (наведене у прпграму), оихпвп шиуаое, писаое и знашеое, уз кприщћеое 
пдгпварајућих уермина; 

- знају да цруају мреже и праве мпделе кпцке и квадра; 

- уппзнају јединице за ппврщину и примеоују их при израшунаваоу ппврщине квадрауа, правпугапника, 
квадра и кпцке. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Скуп прирпдних брпјева 

Писаое и шиуаое прирпдних брпјева у декаднпм сисуему. 

Брпјевна пплуправа. 

Разлпмци пблика  
а  

 (а < б и б ≤ 10). 
б  

Рашунске пперације у скупу прирпдних брпјева и оихпва пснпвна свпјсува (изражена фпрмулпм). 

Зависнпсу збира, разлике и прпизвпда пд шланпва. 

Изрази са вище пперација. 

Једнашине и неједнашине раније уппзнауих пблика. 

Рещаваое уексууалних задауака. 

Мереое и мере 

Мере за ппврщину. 
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Ппврщина 

Ппврщина правпугапника и квадрауа. Ппврщина кпцке и квадра. 

Наппмена: Пбавезна су шеуири једнпшаспвна щкплска писмена задаука са једнпшаспвним исправкама (8 
шаспва). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Збпг лакщег планираоа насуаве даје се пријенуаципни предлпг шаспва за ппједине уеме пп мпделу 
(укупнп шаспва за уему; шаспва за пбраду, шаспва за ппнављаое и увежбаваое). 

Скуп прирпдних брпјева (132; 50 + 82) 

Мереое и мере (10; 4 + 6) 

Ппврщина (30; 12 + 18) 

Главна пдлика прпграма мауемауике за млађе разреде јесуе щуп су акценупвани ппажајни ппјмпви, кпји 
се суварају крпз дпбрп планирану акуивнпсу. 

Скуппви. - Издвајаоем група пбјекауа, кпји се ппсмаурају кап сампсуалне целине, плански се 
сисуемауизује дидакуишки мауеријал. Да би именпваое пваквих разнпврсних целина и оихпвих пбјекауа 
билп једнппбразније и да би се уиме ппдсуицала апсуракција, предвиђа се акуивна уппуреба реши скуп и 
елеменау, без ппкущаја да се идеја скупа ушини експлициунпм. При издвајаоу скуппва впди се рашуна п 
упме да је, на неки деуеуу дпсуупан нашин, јасан кљуш пп кпјем је изврщенп издвајаое и уиме у оегпвпј 
свесуи ппупунп пдређена реализација припаднпсуи. 

Уреба, уакпђе, у разнпврсним примерима и задацима кприсуиуи симбпле за скуп и припаднпсу елеменуа 
скупу. 

Графишкп предсуављаое разних суварних сиууација ппмпћу Венпвих дијаграма (и на друге прикладне 
нашине) има изванредну сазнајну улпгу: исуицаое биунпг и занемариваое небиунпг, развијаое 
"дидакуишке писменпсуи" и псппспбљаваое деуеуа за сврсисхпднп мищљеое. Исупвременп, уиме се 
псуварују разне кпресппнденције, щуп акуивнп зашиое и ппдсуише развпј идеје п функцији. Зауп се шесуп 
предвиђа кприщћеое дијаграмских слика и рад са оима - спајаое, преслагаое елеменауа и сл. 

На ппдесан визуелан нашин или крпз пригпдан језик уреба исуицауи свпјсува релације, захуевајући при 
упме да их ушеници и сами упшавају, исправнп предсуављају и у упм смислу са оима акуивнп раде. При 
упме је излищнп преранп инсисуираое на уерминима кпји изражавају свпјсува релација, кап и на 
пдређиваоу ппјмпва пууем дефиниција. 

Брпјеви. - Прпграм мауемауике предвиђа да ушеници ппсуупнп уппзнају брпјеве прирпднпг низа и брпј 
нулу, какп би на крају IV разреда у ппупунпсуи савладали сисуем прирпдних брпјева и оегпва свпјсува. 

Пперације с брпјевима, у духу пвпг прпграма, уреба схвауиуи пп следећем плану: издвајауи ппгпдне 
прирпдне и дидакуишки припремљене сиууације кпје дају знашеое пперацијама и брпјевима уз 
исуицаое непрпменљивпсуи резулуауа. 

Дељеое једнпцифреним брпјем, са и без псуаука, запкружује минимум садржаја пбавезних за усменп 
рашунаое и уакп шине усмени фпнд за алгприуме рашунаоа са брпјевима у декадскпм запису. 

Прпграм предвиђа првп уппзнаваое свпјсуава пперација, а зауим, на упј пснпви, пбјащоаваое нашина 
рашунаоа. Уиме се ппвећава ефикаснпсу насуаве и ушеницима знаунп плакщава усвајаое уаблица 
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сабираоа и мнпжеоа, кап и фпрмираое других рашунских умеоа. Исуп уакп, благпвременп изушаваое 
свпјсуава пперација и веза између оих ппдиже уепријски нивп целпг рада из мауемауике и ппупуније 
пукрива смисап пперације. Фсвајаое свакпг свпјсува пперације прплази крпз некпликп еуапа: припремна 
вежбаоа, пдгпварајуће пперације на пдабраним примерима, фпрмулисаое свпјсува, примена свпјсува у 
пдређиваоу вреднпсуи израза и нашину рашунаоа, запис свпјсува ппмпћу слпва. Ппсебнп је важнп да се 
ууврди какп прпмене кпмппненауа рашунских пперација ууишу на резулуау; кап и да се укаже на знашај 
пвих шиоеница у пракуишнпм рашунаоу. Уакп, на пример, није дпвпљнп да ушеници самп знају да 
прпизвпд двају брпјева не меоа вреднпсу акп се један пд оих ппмнпжи неким брпјем, а други ппдели 
уим исуим брпјем, већ уп уреба да умеју и да примене на кпнкреуним примерима. 

Ппред писменпг рашунаоа и даље уреба ппклаоауи пажоу усменпм рашунаоу, јер пнп шесуп брже и 
једнпсуавније дпвпди дп резулуауа и има преднпсу у пракуишнпм живпуу кад се рашуна с малим 
брпјевима. Уакп, на пример, умесуп да ушеници писменп израшунавају 8 x 39, мнпгп је брже и 
једнпсуавније да усменп израшунавају 8 x 40, па да пд упг привременпг резулуауа пдузму 8. За пвакав 
рад неппхпднп је да ушеници дпбрп схвауе свпјсува рашунских пперација. Пвп ће биуи псуваренп уек када 
ушеницима ппсуане ппупунп јасна зависнпсу између кпмппненауа рашунских пперација. 

При изушаваоу пперација уреба предвидеуи дпвпљан брпј вежбаоа шијим ће пбављаоем ушеници 
изграђивауи сигурнпсу и спреунпсу усменпг и писменпг рашунаоа. Сама уа уехника међууим, није 
дпвпљна. Уек разумеваоем щуа кпја рашунска пперација предсуавља у кпнкреуним задацима, пднпснп 
свеснп пдлушиваое, а не нагађаое, када кпју пперацију уреба примениуи, преувара уу уехнику у суварнп 
а не фпрмалнп знаое. 

Брпјевне изразе уреба пбрађивауи уппредп са увежбаваоем рашунских пперација. Уреба инсисуирауи на 
упме да ушеници уексууалне задауке приказују брпјевним изразима да решима исказују брпјевне изразе, 
пднпснп да их шиуају. Пваквим нашинпм пбрађиваоа брпјевних израза ушеници се сигурнп сналазе у 
редпследу рашунских пперација и лакп схвауају знашај заграда у задацима. 

Ппшеци фпрмираоа математишкпг језика. - Мауемауишки језик шине пснпвни симбпли, изрази и 
фпрмуле. Уп је језик уашан, јасан и исупвременп прецизан. 

Кпд ушеника се ппсуупнп изграђује предсуава п прпменљивпј, при шему слпвп насуупа у свпјсуву симбпла 
прпменљиве. Фшеници најпре пдређују вреднпсуи најпрпсуијих израза за разлишиуе брпјевне вреднпсуи 
слпва кпја у оима фигурищу. Касније ппсуепенп уппзнају слпженије изразе. 

Паралелнп са слушајевима једнакпсуи двају израза, ушеници ппзнају и слушајеве неједнакпсуи, кпји 
дпзвпљавају не самп увпђеое мнпгих разнпврснпсуи у сисуем вежбаоа негп и уппзнаваое нпвих 
слушајева када ппсупји самп неки пдређени брпј вреднпсуи слпва кпје задпвпљавају ппсуављени услпв. 
Кприснп је размаурауи и уакве слушајеве када ниједна пд мпгућих брпјевних вреднпсуи дауе пбласуи 
брпјева не испуоава задауе услпве. 

Прпграм предвиђа да се једнашине и неједнашине, кап специјалне фпрмуле, рещавају паралелнп са 
врщеоем пдгпварајућих рашунских пперација. Рещаваое једнашина заснива се на ппзнаваоу рашунских 
пперација и оихпве међуспбне ппвезанпсуи. При рещаваоу једнашина с неппзнауим елеменупм 
мнпжеоа и дељеоа уреба узимауи самп примере с целпбрпјним рещеоима. Кпд рещаваоа 
неједнашина уреба кприсуиуи нашин "ппгађаоа" на ппгпднп пдабраним примерима. Исуп уакп, уз дауу 
неједнашину, уреба ппсмаурауи и пдгпварајућу једнашину кпја се дпбија кад се у неједнашини знак 
неједнакпсуи замени знакпм једнакпсуи. Акп пдредимп рещеое једнашине, пнда је лакп пдредиуи скуп 
рещеоа дауе неједнашине. 

Једнашине и неједнашине пружају велике мпгућнпсуи за јпщ ппупуније сагледаваое свпјсуава рашунских 
пперација и функципналне зависнпсуи резулуауа пперације пд оених кпмппненауа. 

Када пдређени брпј задпвпљава (не задпвпљава) дауу једнашину или неједнашину, пнда уп ушеници 
уреба да исказују и записују решима "уашнп" ("неуашнп") или на неки други, краћи нашин. 
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Присуунпсу алгебарске прппедевуике у прпграму пмпгућују да се дубље и на вищем нивпу изушавају 
предвиђени мауемауишки садржаји. Другим решима, кприсуећи се елеменуима мауемауишкпг језика, 
ушеници усвајају знаоа с већим суепенпм уппщуенпсуи. 

Идеја функције. - Идеја функције прпжима све прпграмске садржаје, ппшевщи пд фпрмираоа ппјма 
брпја и пперације. Највећи знашај на пвпм плану придаје се пукриваоу идеје пресликаваоа (нпр. свакпј 
дужи, при пдређенпј јединици мереоа, пдгпвара један пдређени брпј иуд.). Изграђиваоу ппјма 
пресликаваоа ппмаже увпђеое уаблица и дијаграма. 

Уаблишни нашин изражаваоа пресликаваоа кприсуи се за ууврђиваое прпмене резулуауа пперација у 
зависнпсуи пд прпмене једне пд кпмппненауа, кап и за усуанпвљаваое прпппрципналнпсуи прпмена 
ппјединих елеменауа пперације. 

Ф прпцесу сисуемаускпг рада с уаблицама ушеници пвладавају самим нашинпм кприщћеоа уаблица за 
ууврђиваое пдгпварајућих зависнпсуи између ппдауака (велишина) щуп је, самп пп себи, ппсебнп важнп. 

Пукриваоу идеје функције дппринпсе и разнпврсна вежбаоа с брпјевним низпвима. На пример, мпже 
се дауи задауак: "Прпдужиуи низ 10, 15, 20 ... Кпји ће брпј биуи у низу на псмпм (пеунаесупм) месуу? Да 
ли је у даупм низу брпј 45 (или 44)? На кпјем ће месуу у даупм низу биуи брпј 55 (или 70)?" 

Уекстуални задаци. - Уексууални задаци кприсуе се кап садржаји разних вежбаоа, при шему ушеници у 
разним живпуним сиууацијама упшавају пдгпварајуће мауемауишке релације, и пбраунп - мауемауишке 
апсуракције примеоују у пдгпварајућим живпуним пднпсима: пни предсуављају средсувп ппвезиваоа 
насуаве мауемауике са живпупм. Ф прпцесу рещаваоа задауака ушеници изграђују пракуишна умеоа и 
навике кпје су им неппхпдне у живпуу и уппзнају нащу друщувену суварнпсу. Сам прпцес рещаваоа 
уексууалних задауака на најбпљи нашин дппринпси мауемауишкпм и ппщуем развиуку ушеника. Уреба 
насупјауи да се у прпцесу рещаваоа ппупунп искприсуе све мпгућнпсуи кпје ппсупје у задацима. 

Размаурају се једнпсуавни задаци кпји се пднпсе на пукриваое узајамних веза између дирекуних и 
пбрауних пперација (задаци за пдређиваое неппзнауе кпмппненуе). Слпжене задауке уреба рещавауи 
ппсуупнп, према оихпвпј кпмпликпванпсуи: првп задауке с две, па зауим с ури и, на крају, са вище 
пперација. 

Фппуреба израза предвиђа се и при рещаваоу слпжених задауака. При рещаваоу задауака с преухпдним 
сасуављаоем израза пажоа се усредсређује на анализу услпва задауака и сасуављаое плана оегпвпг 
рещеоа. Ф сурукуури израза приказује цеп упк рещеоа задауака: пперације кпје уреба пбавиуи, брпјеви 
над кпјима се пбављају пперације и редпслед кпјим се изврщавају уе пперације. 

Сасуављаое израза предсуавља дпбру припрему за сасуављаое најпрпсуијих једнашина према услпву 
задаука. Ф свакпј кпнкреунпј сиууацији задауке уреба рещавауи најраципналнијим нашинпм, уз уппуребу 
дијаграма, схема и других средсуава приказиваоа. Неппхпднп је, уакпђе, да ушеник преухпднп 
прпцеоује резулуау и да прпверава уашнпсу сампг резулуауа. Прпвери уреба ппсвећивауи велику пажоу; 
указауи ушеницима на оену неппхпднпсу, на разне нашине прпвераваоа и навикавауи их да сампсуалнп 
врще прпверу резулуауа. Ниједан задауак не уреба смаурауи заврщеним дпк није изврщена прпвера. При 
рашунаоу, кпје се мпра пбављауи уашнп, уреба развијауи брзину, с уим да пна никада не иде на щуеуу 
уашнпсуи кпја је ипак главна. 

Гепметријски садржаји. - Пснпвна инуенција прпграма у пбласуи гепмеурије сасупји се у упме щуп се 
инсисуира и на гепмеурији пблика, кап и на гепмеурији мереоа (мереое ппврщи). Изушаваое 
гепмеуријскпг градива ппвезује се с другим садржајима насуаве мауемауике. Кприсуе се гепмеуријске 
фигуре у прпцесу фпрмираоа ппјма брпја и пперација с брпјевима; и пбраунп, кприсуе се брпјеви за 
изушаваое свпјсува гепмеуријских фигура. 
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Сисуемауски рад на развијаоу елеменуарних прпсупрних предсуава кпд ушеника уреба да сувпри дпбру 
пснпву за щире и дубље изушаваое гепмеуријских фигура и оихпвих свпјсуава у суаријим разредима 
пснпвне щкпле. 

Мереое и мере. - За уппзнаваое меуарскпг сисуема мера уреба кприсуиуи пшигледна средсува и давауи 
ушеницима да мере предмеуе из пкплине (у ушипници, щкплскпм двприщуу, кпд куће иуд.). Исуп уакп, 
неппхпднп је и да се ушеници вежбају да прпцеоују пдпка (нпр. раздаљину између два предмеуа, масу и 
сл.), па да пп заврщенпм уаквпм мереоу ууврђују израшунаваоем кплику су грещку ушинили. Приликпм 
пбраде мера за ппврщину уреба кприсуиуи мпделе у велишини квадраунпг меура, квадраунпг 
децимеура, квадраунпг ценуимеура. 

Преувараое јединица у маое и веће јединице уреба ппказивауи и увежбавауи на примерима, али у 
задацима не уреба преуеривауи с великим брпјем разних јединица. Благпвременим увпђеоем 
меуарскпг сисуема мера, пупада ппуреба да се вищеимени брпјеви издвајају у ппсебан пдељак, пднпснп 
рашунске пперације са вищеименим брпјевима уреба извпдиуи уппредп са рашунаоем с прирпдним 
брпјевима, на уај нашин щуп ће се вищеимени брпјеви преуварауи у једнпимене брпјеве најнижих 
јединица. 

ПСНПВНИ ЗАХУЕВИ Ф ППГЛЕДФ МАУЕМАУИЧКИХ ЗНАОА И ФМЕОА ФЧЕНИКА 

Знати: 
- низ прирпдних брпјева; 
- свпјсува рашунских пперација; 
- ппнащаое нуле при сабираоу и мнпжеоу и јединице при мнпжеоу; 
- јединице за ппврщину; 
- фпрмуле за ппврщину квадрауа, правпугапника, кпцке и квадра; 
 
Фмети: 
- шиуауи, записивауи и уппређивауи прирпдне брпјеве; 
- придруживауи прирпдним брпјевима уашке брпјевне пплуправе; 
- шиуауи и сасуављауи изразе са вище пперација и израшунавауи оихпву вреднпсу; 
- врщиуи шеуири пснпвне рашунске пперације у скупу прирпдних брпјева; 
- кприсуиуи при пбављаоу рашунских пперација уппзнауа свпјсува уих пперација ради лакщег и бржег 
рашунаоа; 
- упшавауи зависнпсу између резулуауа и кпмппненауа рашунских пперација; 
- шиуауи и писауи разлпмке (наведене у прпграму); 
- рещавауи једнашине и неједнашине уппзнауих пблика; 
- сампсуалнп прпвериуи уашнпсу изврщене рашунске пперације, кап и рещеое једнашине или рещеое 
неједнашине; 
- рещавауи уексууалне задауке (сасуављаоем израза, пднпснп ппмпћу једнашине); 
- израшунавауи ппврщину квадрауа, правпугапника, кпцке и квадра; 
- кпрекунп записивауи рещеое задаука (у свесци или на уабли); 
- кприсуиуи учбеник. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ МАУЕМАУИКЕ  Ф ЧЕУВРУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. Скуп прирпдних брпјева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да ушеници уппзнају скуп прирпдних брпјева; савладају шиуаое 
и писаое брпјева у декаднпм брпјевнпм сисуему; рещавају 
слпженије уексууалне задауке; примеоују усвпјена мауемауишка 
знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака из живпуне праксе са 
циљем даљег мауемауишкпг пбразпваоа и самппбразпваоа; 
развијају менуалне сппспбнпсуи; фпрмирају наушни ппглед на 
свеу. 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да:  

 шиуају у пищу брпјеве дп милипн и веће пд милипна у 
декаднпм брпјевнпм сисуему 

 приказују прирпдне брпјеве уашкама брпјевне пплуправе 

 шиуају и записују ппмпћу слпва пснпвна свпјсува 
рашунских пперација 

 схвауају зависнпсу резулуауа пд кпмппненауа 

 шиуају, сасуављају и израшунавају вреднпсу израза са вище 
пперација 

 рещавају једнпсуавније једнашине и неједнашине у скупу N  

 рещавају слпженије уексууалне задауке 

 знају знашеое разлпмака, оихпвп шиуаое и писаое уз 
кприщћеое пдгпварајућих уермина. 
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2. Мереое и мере 

 

Да ушеници суекну елеменуарна мауемауишка знаоа п мереоу и 
мерама; да примеоују суешена знаоа у рещаваоу задауака из 
живпуне праксе (пракуишна мереоа) . 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да:  

 знају да цруају мреже кпцке и квадра 

 праве мпделе кпцке и квадра. 

3. Ппврщина 

 

Да ушеници суекну пснпвна знаоа п израшунаваоу ппврщине 
квадрауа и правпугапника, квадра и кпцке. 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да:  

 знају и разумеју јединице за ппврщину и оихпв пднпс 

 знају да их примене при израшунаваоу ппврщине  

 квадрауа и правпугапника, квадра и кпцке. 
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ПРИРПДА И ДРФШУВП 

Циљ и задаци Садржаји 
прпграма 

Фпнд Време 
реал. 

наст. метпде пблици 
рада и 

наставе 

активнпсти 
ушеника 

наст. 
средства 

праћеое и 
пцеоиваое 

Пснпвна сврха изушаваоа инуегрисанпг 
насуавнпг предмеуа Прирпда и друщтвп је 
да усвајаоем знаоа, умеоа и вещуина деца 
развијају, свпје сазнајне, физишке, спцијалне 
и креауивне сппспбнпсуи, а исупвременп 
сппзнају и граде суавпве и вреднпсуи 
средине у кпјпј пдрасуају кап и щире 
друщувене заједнице. Пукриваоем свеуа 
кпд деце се развијају сазнајне сппспбнпсуи, 
фпрмирају се пснпвни ппјмпви и ппсуепенп 
се граде пснпве за сисуем ппјмпва из 
пбласуи прирпде, друщтва и културе. 
Исупвременп суишу се знаоа, умеоа и 
вещуине кпје им пмпгућавају даље ушеое. 
Акуивним уппзнаваоем прирпдних и 
друщувених ппјава и прпцеса ппдсуише се 
прирпдна радпзналпсу деце. Најбпљи 
резулуауи ппсуижу се укпликп деца 
сампсуалнп исуражују и искусувенп дплазе 
дп сазнаоа-сппзнају свеу пкп себе. 
Сисуемауизпваоем, дппуоаваоем и 
ресурукууираоем искусувених знаоа 
ушеника и оихпвим дпвпђеоем у везу са 
наушним сазнаоима, дешја знаоа се 
надпграђују, прпверавају и примеоују. Крпз 
инуеракуивне спцијалне акуивнпсуи пни 
уппзнају себе исппљавају свпју 
индивидуалнпсу, уважавајући разлишиупсуи 
права других, уше се какп уреба живеуи 
заједнп. Фсвајаоем елеменуарних фпрми 
функципналне писменпсуи пмпгућују се 
суицаое и размена инфпрмација, 
кпмуницираое у разлишиуим живпуним 

 

МПЈА 
ДПМПВИНА 
ДЕП СВЕУА 

СФСРЕУ СА 
ПРИРПДПМ 

ШПВЕК ДЕП 
ПРИРПДЕ 

ИСУРАЖФЈЕМП 
ПРИРПДНЕ 
ППЈАВЕ 

РАД, 
ЕНЕРГИЈА, 
ПРПИЗВПДОА 
И ППУРПЩОА 

ПСВРУ ФНАЗАД 
- ПРПЩЛПСУ 

 

 

 

 72 

  

 

 

 

 

IX- VI 

 

 

 

 

 

 

 

-Паруиципауивне 

-Инуеракуивне 

-Кппперауивне 

-Амбијенуалнп 
ушеое 

-Фшеое пууем 
пукрића  

-Игра 

-Демпнсурауивнп 
- илусурауивна 

-
експерименуална 

-исураживашка 

-рещаваое 
прпблем 
сиууација  

-дивергенунп 
(суваралашкп) 
ушеое 

 

 

фрпнуал. 

-индив. 

-групни 

-у пару 

 

 

 

-акуивна 
насуава 

-прпграм. 

-пплупрпг. 

-
индивидуал. 

-диференц 

 

Ппсмаураое 
 пписиваое 
прпцеоиваое 
груписаое 
преппзнаваое 
разумеваое 
ушесувпваое и 
пракуикпваое 
сарађиваое 
креираое 
играое 
цруаое 
манипулисаое 

Исураживаое 
експеримену 

класификпваое 

праћеое  

бележеое 

исураживаое 

сакупљаое 
(прављеое  
збирки 
албума..) 

 

- Слике 
- Сликпвнице 
- апликације 
- 
фланелпграф 
- касеуе и 
уxбеници 
- прибпр  
за цруаое, 
бпјеое, 
резаое 
- аудип 
визуелна 
средсува  
мпдели 
- лисуићи са 
задацима 
- играшке 
- друщувене 
игре 
- пбјекуи у 
припди 
- предмеуи у 
пкружеоу 
-
експеримену- 
мауеријал 

 

-БРПЈШАНП 

Кпнуинуиранп 

- Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 

 

 

- Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
- уесупви 
- прпдукуи 
ушенишких 
акуивнпсуи 
- белещке  
- разгпвпри 
- задпвпљс- 
   ува  ушеника 
- креауивнпсу 
и ангажпва- 
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сиууацијама и суварају се мпгућнпсуи за 
даље ушеое. Примена наушнпг ппдсуише 
даљи развпј деуеуа, дппринпси сувараоу 
пдгпвпрнпг пднпса ушеника према себи и 
свеуу кпји га пкружује и пмпгућује му 
успещну инуеграцију и савремене упкпве 
живпуа. 

Ппщуи циљ инуегрисанпг насуавнпг 
предмеуа Прирпда и друщтвп јесуе да деца 
уппзнају себе, свпје пкружеое и развију 
сппспбнпсуи за пдгпвпран живпу у оему. 

Псуали циљеви и задаци пвпг насуавнпг 
предмеуа су; 

-развијаое пснпвних ппјмпва п 
неппсреднпм прирпднпм и друщувенпм 
пкружеоу и ппвезиваое уих ппјмпва; 

-развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних 
свпјсуава пбјекауа, ппјава и прпцеса у 
пкружеоу и упшаваоу оихпве ппвезанпсуи 

-развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг 
мищљеоа; 

-развијаое радпзналпсуи, инуереспваоа и 
сппспбнпсуи за акуивнп уппзнаваое 
пкружеоа; 

-псппспбљаваое за сампсуалнп ушеое и 
прпналажеое инфпрмација; 

-суицаое елеменуарне наушне писменпсуи и 
сувараое пснпве за даље ушеое; 

-усвајаое цивизацијских уекпвина и 
уппзнаваое мпгућнпсуи оихпвпг 
раципналнпг кприщћеоа и дпграђиваоа 

 

сувараое 

сналажеое на 
каруи 

акуивнп 
ппсмаураое, 
слущаое и 
ушещће у 
кпмуникацији 

каруе  

коиге 

аулас 

глпбус 

УВ емисије 

ое у акуив- 
нпсуима 
- праћеое 
щкплскпг и 
дпмаћег рада 
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-развијаое екплпщке свесуи. 

Циљеви и задаци: 

-развијаое пснпвних наушних ппјмпва из 
прирпдних и друщувених наука; 

- развијаое пснпвних ппјмпва п щирем 
прирпднпм и друщувенпм пкружеоу-
завишају; 

-развијаое радпзналпсуи, инуереспваоа и 
сппспбнпсуи за акуивнп уппзнаваое 
пкружеоа; 

-развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних 
свпјсуава пбјекауа, ппјава и прпцеса у 
пкружеоу и упшаваое оихпве ппвезанпсуи; 

-развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг 
мищљеоа; 

-суицаое елеменуарне наушне писменпсуи, 
оена функципнална применљивпсу и развпј 
прпцеса ушеоа; 

-псппспбљаваое за сналажеое у прпсупру и 
времену; 

-разумеваое и уважаваое слишнпсуи и 
разлика међу ппјединцима и групама; 

-кприщћеое разлишиуих спцијалних 
вещуина, знаоа и умеоа у непсреднпм 
пкружеоу; 

-развијаое пдгпвпрнпг пднпса према себи, 
пкружеоу и кулуурнпм наслеђу. 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Пснпвна сврха изушаваоа инуегрисанпг насуавнпг предмеуа Прирпда и друщтвп јесуе да усвајаоем 
знаоа, умеоа и вещуина деца развијају свпје сазнајне, физишке, спцијалне и креауивне сппспбнпсуи, а 
исупвременп сппзнају и граде суавпве и вреднпсуи средине у кпјпј пдрасуају, кап и щире друщувене 
заједнице. Насуавни предмеу Прирпда и друщтвп развија кпд деце сазнајне сппспбнпсуи, фпрмира 
пснпвне ппјмпве и ппсуепенп гради пснпве за сисуем ппјмпва из пбласуи прирпде, друщтва и културе. 
Исупвременп, суишу се знаоа, умеоа и вещуине кпје им пмпгућавају даље ушеое. Акуивним 
уппзнаваоем прирпдних и друщувених ппјава и прпцеса, ппдсуише се прирпдна радпзналпсу деце. 
Најбпљи резулуауи ппсуижу се укпликп деца сампсуалнп исуражују и искусувенп дплазе дп сазнаоа - 
сппзнају свеу пкп себе кап прирпднп и друщувенп пкружеое. Сисуемауизпваоем, дппуоаваоем и 
ресурукуурираоем искусувених знаоа ушеника и оихпвим дпвпђеоем у везу са наушним сазнаоима, 
дешија знаоа се надпграђују, прпверавају и примеоују. Прекп инуеракуивних спцијалних акуивнпсуи пни 
уппзнају себе, исппљавају свпју индивидуалнпсу, уважавајући разлишиупсуи и права других, уше се какп 
уреба живеуи заједнп. Фсвајаоем елеменуарних фпрми функципналне писменпсуи, пмпгућује се 
суицаое и размена инфпрмација, кпмуницираое у разлишиуим живпуним сиууацијама и суварају се 
мпгућнпсуи за даље ушеое. Примена наушенпг ппдсуише даљи развпј деуеуа, дппринпси сувараоу 
пдгпвпрнпг пднпса ушеника према себи и свеуу кпји га пкружује и пмпгућује му успещну инуеграцију у 
савремене упкпве живпуа. 

Ппщти циљ инуегрисанпг насуавнпг предмеуа Прирпда и друщтвп јесуе уппзнаваое себе, свпг 
прирпднпг и друщувенпг пкружеоа и развијаое сппспбнпсуи за пдгпвпран живпу у оему. 

Пстали циљеви и задаци пвпг насуавнпг предмеуа су: 

- развијаое пснпвних ппјмпва п прирпднпм и друщувенпм пкружеоу и ппвезиваое уих ппјмпва; 

- развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних свпјсуава пбјекауа, ппјава и прпцеса у пкружеоу и 
упшаваое оихпве ппвезанпсуи; 

- развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг мищљеоа; 

- развијаое радпзналпсуи, инуереспваоа и сппспбнпсуи за акуивнп уппзнаваое пкружеоа; 

- псппспбљаваое за сампсуалнп ушеое и прпналажеое инфпрмација; 

- инуегрисаое искусувених и наушних сазнаоа у кпнууре сисуема ппјмпва из пбласуи прирпде и друщува; 

- суицаое елеменуа наушне писменпсуи и сувараое пснпва за даље ушеое; 

- усвајаое цивилизацијских уекпвина и уппзнаваое мпгућнпсуи оихпвпг раципналнпг кприщћеоа и 
дпграђиваоа; 

- развијаое екплпщке свесуи и навика здравпг живљеоа. 

Циљеви и задаци 

- развијаое пснпвних наушних ппјмпва из прирпдних и друщувених наука; 

- развијаое пснпвних ппјмпва п щирем прирпднпм и друщувенпм пкружеоу - завишају и дпмпвини; 

- развијаое радпзналпсуи, инуереспваоа и сппспбнпсуи за акуивнп уппзнаваое пкружеоа; 
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- развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних свпјсуава мауеријала, пбјекауа, ппјава и прпцеса у 
пкружеоу и упшаваое оихпве ппвезанпсуи; 

- развијаое елеменауа лпгишкпг мищљеоа; 

- суицаое елеменуарне наушне писменпсуи, оена функципнална применљивпсу и развпј прпцеса ушеоа; 

- псппспбљаваое за сналажеое у прпсупру и времену; 

- разумеваое и уважаваое разлишиупсуи међу ппјединцима и групама; 

- кприщћеое разлишиуих спцијалних вещуина, знаоа и умеоа у кпмуникацији и другим инуеракцијским 
пднпсима; 

- развијаое пдгпвпрнпг пднпса према себи, другима, пкружеоу и кулуурнпм наслеђу; 

- шуваое наципналнпг иденуиуеуа и уграђиваое у свеуску кулуурну бащуину. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

МПЈА ДПМПВИНА ДЕП СВЕУА 

- Пснпвне пдреднице државе (уериуприја, суанпвнищувп, симбпли ...). 

- Пснпвне пдреднице државе Србије (уериуприја, границе, суанпвнищувп, главни град, симбпли). 

- Развпј мпдерне српске државе (перипд девеунаесупг и двадесеупг века). 

- Сурауещки пплпжај Србије - физишкп-гепграфски и сапбраћајнп-гепграфски (у државнпј заједници СЦГ, 
на Балканскпм пплупсурву, Еврппи и свеуу). 

- Прирпднп-гепграфске пдлике Србије: рељеф, впде и клима наще дпмпвине. 

Рељеф (Панпнска низија, низије у дплинама река и кпулина, брдскп-планински предели, највеће 
планине) впде (најдуже реке, сливпви, прирпдна и вещуашка језера, баое) клима (пдлике умерене 
климе). 

- Фгрпжена и защуићена ппдрушја у Србији (наципнални паркпви, резервауи сппменици прирпде). 

- Суанпвнищувп Србије: прирпднп креуаое суанпвнищува (брпј, гусуина насељенпсуи, миграције); 
сурукууре суанпвнищува (суарпсна, пбразпвна; наципнална, верска, језишка ...). 

- Грађеое демпкрауских пднпса (уппзнауи правила кпја регулищу узајамна права и пбавезе државе и 
грађана). 

- Пшуваое наципналнпг иденуиуеуа и уграђиваое у свеуску кулуурну бащуину (негпваое иденуиуеуа, 
развијаое уплеранције и свесуи п припаднпсуи мулуиеунишкпм, мулуикулууралнпм и 
мулуикпнфесипналнпм свеуу). 

- Ми смп деца једнпг Свеуа - Кпнвенција п правима детета (ПФН, ФНИЦЕФ, ФНЕСКП, САВЕУ ЕВРППЕ 
"Радпсу Еврппе"...). 

СФСРЕУ СА ПРИРПДПМ 
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Биљни и живптиоски свет у Србији 

- Груписаое живпг свеуа на пснпву слишнпсуи и разлика (ппдела на царсува); 

- Флпра наще земље (знашај, уипишне, реуке и угрпжене биљке; разнпврснпсу, бпгаусувп, защуиуа, 
ревиуализација); 

- Фауна наще земље (знашај, уипишне, реуке и угрпжене живпуиое; разнпврснпсу, бпгаусувп, защуиуа, 
ревиуализација); 

- Дпмаће живпуиое и гајене биљке (знашај, ппуребе и мпгућнпсуи; ппуенцијали за прпизвпдоу здраве 
хране); 

- Прирпдне ппјаве, прилагпђаваое: ппсмаураое, запажаое, праћеое и бележеое на разлишиуе нашине 
неких адапуивних прпмена и ппнащаоа (рађаое, цвеуаое, плпдпнпщеое, лиоаое - миуареое, 
сепбе...). 

Шпвек деп прирпде 

- Шпвек, деп прирпде - свеснп и друщувенп биће. 

- Сппзнаја себе, упшаваое пплне разлишиупсуи. 

- Пснпви здравпг живљеоа - какп мпгу да ууишем на квалиуеу живпуа (исхрана, хигијена, пдеваое, 
суанпваое, здравсувена кулуура...). 

- Пдгпвпран пднпс према себи и другима (врщоацима, суарим лицима, бплесним лицима, кућним 
љубимцима, напущуеним живпуиоама...). 

ИСУРАЖФЈЕМП ПРИРПДНЕ ППЈАВЕ 

Истраживаое и упшаваое узрпшнп-ппследишних веза, издвајаое парамеуара, оихпв међуспбни пднпс, 
пглед 

- Правила кпја важе за сва креуаоа (ппкреуаое, заусуављаое, прпмена брзине...); сисуемауизација 
дпсадащоих знаоа и прпвера парамеуара. 

- Щуа и какп ууише на пређенп расупјаое некпг предмеуа; падаое разлишиуих предмеуа; клизаое и 
кпурљаое наниже; щуа ууише на брзину креуаоа клауна? 

- Пд шега зависи велишина сенке? 

- Какп висина ваздущнпг сууба (нивп впде у шащи) ууише на висину звука? 

Испитиваое свпјстава материјал 

- Мауеријали и оихпва свпјсува: механишка, тпплптна, електришна, магнетна, раствпрљивпст.  

- Кпји се предмеуи (мауеријали) најбпље наелекурищу, а кпји најбпље прпвпде елекуришну сурују. Какп 
уп ууврдиуи? 

- Какп ппвећауи или смаоиуи дејсувп магнеуа? 

- Мауеријали и свеулпсна прппусуљивпсу. 
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- Кпји мауеријали најбпље прпвпде упплпуу? 

- Испиуиваое расувпрљивпсуи мауеријала (упшаваое разлика у расувпрљивпсуи шврсуих, уешних и 
гаспвиуих мауеријала у впди). 

- Смеще - иденуификпваое и пписиваое смеща у пкружеоу (впда у прирпди, ваздух, земљищуе, 
храна...). 

- Раздвајаое сасупјака смеще разлишиуим ппсуупцима, кпји се бирају на пснпву свпјсуава сасупјака 
(прпсејаваоем, цеђеоем, испараваоем впде из расувпра...). 

Прпмене материјала 

- Ппврауне и неппврауне прпмене мауеријала. 

- Иденуификпваое прпмена мауеријала при кпјима насуају други мауеријали, разлишиуих свпјсуава 
(сагпреваое, рђаое, уруљеое, куваое...). 

- Сагпреваое мауеријала - ваздух (кисепник), запажаое прпмена при сагпреваоу. 

- Запаљиви мауеријали, пзнаке за запаљиве мауеријале; ппаснпсу и защуиуа пд ппжара, гащеое ппжара. 

Где све запажамп и кпристимп пнп щтп смп наушили п: разлишиуим пблицима креуаоа, елекуришним 
ппјавама, магнеуима, свеулпсним ппјавама, разлишиуим свпјсувима и прпменама мауеријала 

РАД, ЕНЕРГИЈА, ПРПИЗВПДОА И ППУРПЩОА 

- Рад - свесна акуивнпсу шпвека (ппредиуи рад људи и акуивнпсуи разлишиуих живпуиоа). 

- Фуицај прирпдних и друщувених факупра на живпу и рад људи. 

- Прирпдна бпгаусува и оихпвп кприщћеое (ресурси, уехнплпгије, прпизвпди, раципнална прпизвпдоа 
и ппурпщоа, рециклажа, ревиуализација). 

- Ресурси: впде, гприва, руде и минерали, земљищуе, щуме, биљни и живпуиоски свеу. 

- Прирпдне сирпвине - примена: (кухиоска сп, гипс, мермер...). 

- Прерада прирпдних сирпвина - уехнплпгије дпбијаоа меуала, папира, гуме... Прерада впде и дпбијаое 
здраве хране. 

- Сунце, ваздух, впда - пбнпвљиви извпри енергије. 

- Фгаљ, нафуа, гас - непбнпвљиви извпри енергије, защуиуа живпуне средине. 

- Недпвпљнп искприщћени и екплпщки извпри енергије. 

- Делаунпсуи људи у разлишиуим крајевима Србије (равнишарским, кпулинским, брдскп-планинским; 
селу и граду). 

- Прпизвпдоа и услуге, пласман и уржищуе, ппнуда и ппуражоа, ургпвина и ппурпщоа (маркеуинг). 
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- Рад, прпизвпдоа, ппурпщоа и пдрживи развпј (увидеуи везе између кприщћеоа ресурса, примеоених 
уехнплпгија и пдрживпг развпја). 

ПСВРУ ФНАЗАД - ПРПЩЛПСУ 

- Урагпви прпщлпсуи (прауиуи урагпве прпщлпсуи: свпје и свпје ппрпдице, насеља - краја у кпме живим). 

- Временска ленуа (временски пдредиуи векпве, кпнсуаупвауи неке уипишне каракуерисуике векпва). 

- Лпцираое дпгађаја - дауума (сналазиуи се на временскпј ленуи: лпцирауи дпгађаје, даууме; пдредиуи 
време, живпунп дпба свпјих рпдиуеља и оихпвих предака; пдредиуи неке ппзнауе савременике, на 
временскпј ленуи пбележиуи живпуни перипд неких знамениуих (ппзнауих) лишнпсуи и пдредиуи 
оихпве савременике из исуих и разлишиуих пбласуи кап и преухпднике и следбенике из исуих пбласуи 
(ликпвне суварапце, музишке, коижевнике, сппруисуе, глумце...). 

- Хрпнплпгија разлишиуих наушних пукрића (рецимп из пбласуи медицине у прпщлпм веку). 

- Нашин живпуа у средоем веку - инфпрмисауи се п разлишиуим живпуним сиууацијама људи у средоем 
веку на уериуприји Србије: селп - град, живпу некад и сад (суанпваое, исхрана, рад, дешије игре, 
щкплпваое, ппнащаое, раупваое...). 

- Прпщлпсу српскпг нарпда (уппзнауи се са знашајним дпгађајима из наципналне прпщлпсуи: сепбе Срба, 
прпсупр на кпме су Срби живели, Први и Други српски усуанак...). 

- Фпшиуи везу између исупријских збиваоа у свеуу и кпд нас (Први и Други свеуски рау...). 

- Сувараое щуп пбјекуивније слике п дпгађајима из прпщлпсуи кприщћеоем разлишиуих исупријских 
извпра. 

- На временскпј ленуи хрпнплпщки пдредиуи развпј (кпнтинуитет и дискпнтинуитет) државе Србије 
и уппзнауи се са оеним владарима, ппшев пд лпзе Немаоића па све дп данас. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Фпуусувп је сасуавни деп насуавнпг прпграма. Пднпси се на нашин реализације прпграма ради 
псувариваоа циљева и задауака предмеуа Прирпда и друщтвп, кап и циљева и задауака разрађених на 
нивпу разреда. Ушитељ је дужан да се уппзна са циљевима и задацима, кпнцепцијпм, сврхпм и 
садржајем, структурпм прпграма предмета и да их уз навпде дате у упутству дпследнп примеоује у 
неппсреднпм васпитнп-пбразпвнпм раду са ушеницима.  

Насуавни предмеу Прирпда и друщтвп у шеуврупм разреду предсуавља прпграмски кпнуинуиуеу 
инуегрисанпг насуавнпг предмеуа из прва ури разреда пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа. Насуавља 
развпјну кпнцепцију узлазних спиралних кругпва у грађеоу ппјмпва, усвајаоу знаоа, умеоа, суавпва и 
вреднпсуи из инуеграуивних пбласуи прирпде и друщува. Ппсуупнп развија принцип завишајнпсуи кпји се 
прпуеже крпз први циклус: 

I разред Мпја пкплина (неппсреднп пкружеое) 

II разред Мпје местп (насеље са пкплинпм) 

III разред Мпј завишај (прирпднп и друщувенп пкружеое, крај пднпснп крајина) 

IV разред Мпја дпмпвина (држава Србија, деп свеуа). 
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Сурукуура прпграма јаснп указује на кпнуинуиуеу у ппјашанпм развијаоу знаоа из прирпдних наука щуп 
се пшиуава у циљевима, избпру садржаја и нашина реализације прпграма Прирпда и друщтвп у 
шеуврупм разреду. Уакпђе се јаснп наглащава и нпв присууп при изушаваоу прпщлпсуи на пвпм узрасуу, 
кпји је пслпбпђен садржаја из щире пплиуишке исуприје, јер их ушеници уеже усвајају и брзп 
забправљају. 

Насуавни предмеу Прирпда и друщтвп реализује се пп нпвпм наставнпм плану са 72 шаса гпдищое, 
пднпснп 2 шаса недељнп, кап интегрисан наставни предмет. Ф насуавнпм прпцесу ппуребнп је 
распплпживи фпнд шаспва флексибилнп дисурибуирауи и прганизпвауи уакп да се уважи кпнцепција 
предмеуа, ппщуи циљ, псуали циљеви и задаци предмеуа, кап и циљеви и задаци Прирпде и друщтва у 
шеуврупм разреду. 

Ф насуавнпм прпцесу пплази се пд несисуемауизпваних искусувених сазнаоа деуеуа и иде се ка ппщуим, 
наушнп заснпваним, сисуемауизпваним знаоима из пбласуи прирпде, друщува и кулууре. При избпру 
прпграмске грађе, примеоена је кпнцепција спиралних кругпва у циљу фпрмираоа елеменуарних 
ппјмпва и ппсуављаоа мреже за систем ппјмпва из наведених пбласуи, у складу са узрасним 
каракуерисуикама ушеника. 

Пснпвна интенција наставе предмета Прирпда и друщтвп није самп усвајаое прпграмских садржаја, 
веё ппдстицаое развпјних пптенцијала детета. Наведени садржаји су усмерени на развпј 
интелектуалних, психпфизишких, кпгнитивнп-кпнативних и спцијалнп-афективних сфера лишнпсти 
детета, щтп се пгледа у наведеним циљевима и задацима. 

Ф прпграму предмеуа Прирпда и друщтвп циљеви су дауи двпјакп: 

- експлиците - кап идеје впдиље у пракуишнпј реализацији прпграма 

- имплиците - дауи и садржани у избпру, сурукуурираоу и нашину реализације прпграмских садржаја. 

Циљеви прпграма су ппсуављени уакп да експлициуе и имплициуе ууишу на развпј ушеника, паралелнп 
изграђујући оихпве интелектуалне сппспбнпсти, практишне вещтине, ставпве и вреднпсти. 

Експлиците циљеви јаснп су наведени у прпграмским садржајима. 

Имплиците циљеви су "прикривени" и наглащавају васпитну кпмппненту пбразпваоа. Пни се 
реализују и спрпвпде прекп пдабраних садржаја и акуивнпсуи, кпји превазилазе пквире предмета и 
разреда, залазе у све пбласти кпје се пбрађују у пквиру првпг циклуса пбразпваоа и надаље. 
Кпнкреуизују се крпз пдређене пперауивне задауке и акуивнпсуи, а пднпсе се на сферу суицаоа умеоа и 
навика, развијаоа вещуина, кап и фпрмираоа суавпва из следећих пбласуи: екплпгија, демпкратија, 
здравље и технплпгија. 

Пбе групе циљева реализују се избпрпм садржаја из пбласуи прирпде, друщува и кулууре. Ф прпцесу 
ушеоа/насуаве ушеник ће прешисуиуи предсуаве, градиуи ппјмпве и ппсуавиуи пснпве за фпрмираое 
сисуема ппјмпва, наушиуи какп се упшава разлика између преуппсуавке - уврдое - шиоенице и суицауи 
увид у сурукууре и сплеупве узајамних веза у свеуу кпме припада. 

Измеоенпм кпнцепцијпм прпграма, пднпснп псувариваоем циљева и задауака прекп спиралних 
кругпва, избегава се рууинскп ппнављаое, а усвајаоем наведенпг садржаја прпграма, пмпгућује 
надпграђиваое знаоа, умеоа, вещуина и суавпва, изградоа ппјмпва из пбласуи прирпде и друщува. 
Кпнцепција предмеуа ппдразумева псппспбљаваое ушеника за кприщћеое разлишиуих извпра знаоа, 
графишких и елекурпнских медија, с намерпм да се кпд ушеника развије функципнална писменпсу кап 
ппдлпга за даље ушеое и сналажеое у свакпдневнпм живпуу. 
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Прпгрампм су пдређени самп ппщуи циљеви и задаци предмеуа Прирпда и друщтвп у целини и у 
прпграму шеуврупг разреда, а даља пперауивна разрада циљева и задауака препущуена је ушиуељима 
кап свпјеврсни вид слпбпде у креираоу насуавнпг прпцеса. 

Садржаји прпграма 

Садржаји прпграма Прирпде и друщтва сурукууриран је у пеу уемауских целина усмерених ка 
реализацији ппсуављених циљева и задауака насуавнпг предмеуа у шеуврупм разреду. Кпхеренуна 
сурукуура предмеуа излпжена је у избпру и следу садржаја унууар прпграмских уема кап и оихпвпм 
редпследу: Мпја дпмпвина деп света; Сусрет са прирпдпм; Истражујемп прирпдне ппјаве; Рад, 
енергија, прпизвпдоа и пптрпщоа и Псврт уназад - прпщлпст. 

I уема: Мпја дпмпвина деп света - пдређује ппјам државе, упућује на пснпвне пдреднице државе 
Србије и оенп гепграфскп и сурауещкп лпцираое у прпсупру и на каруи. Фсвајаоем садржаја пве уеме 
ушеник уреба да дпбије пдгпвпр на пиуаое: "Защуп је Србија мпја дпмпвина?" и да развије псећај 
припаднпсуи без пбзира на разнпврсну мулуиеунишку, мулуинаципналну и мулуикпнфесипналну 
сурукууру. Ппуребнп је да уппзна прирпднп креуаое и пснпвне сурукууре суанпвнищува Србије, схвауи 
узрпшнп-ппследишне везе пвих пдлика у урбаним и руралним срединама (селп - град). 

Важнп је упшиуи узајамна права и пбавезе државе и грађана и умеуи их преппзнауи у правилима кпја 
регулищу пднпсе у држави и пбезбеђују једнака права свих оених грађана. 

Ф пквиру пве уеме неппхпднп је псппспбљавауи их за инуеграцију у свеуску кулуурну бащуину, без 
асимилације, уз пшуваое и негпваое наципналнпг иденуиуеуа. 

Неппхпднп је сазнауи щуа их шини децпм једнпг свеуа и псппспбљавауи их за свакпдневну примену 
Кпнвенцијпм декларисаних права. Фппзнауи се са међунарпдним и дпмаћим прганизацијама и 
манифесуацијама кпје су "гарануи" дешијих права. 

II уема: Сусрет са прирпдпм - у пквиру пве уеме сисуемауизују се знаоа и надпграђују ппјмпви живе 
прирпде из преухпдних разреда, груписаоем на пснпву каракуерисуишних слишнпсуи и ппделпм на 
пснпву сущуинских разлика. Фппзнаваое флпре и фауне наще земље - разнпврснпсуи, бпгаусува, 
угрпженпсу, али и сагледаваое знашајне улпге шпвека у защуиуи и пбнављаоу живпг свеуа - пдржаоу 
екплпщке равнпуеже ради сппсувенпг ппсуанка. Важнп је сагледаваое знашаја и мпгућнпсуи 
прпизвпдое здраве хране при узгпју живпуиоа и гајеоу биљака. 

Запажаое и праћеое неких прирпдних ппјава и пблика адапуације крпз прпмене и ппнащаое живпг 
свеуа, пснпвни је предуслпв разумеваоа и схвауаоа прилагпђаваоа кап пснпвнпг услпва ппсуанка. Пве 
прпцесе ппгпднп је хрпнплпщки прауиуи, кпд разлишиуих живих бића, и дпвпдиуи у везу са прпменама 
гпдищоих дпба, кап и увиђаоем веза између живе и неживе прирпде. 

Ф пквиру пве уеме спада и кпмплекснп сагледаваое шпвека кап живпг и свеснпг друщувенпг бића. 
Сппзнаваое себе и свпјих пснпвних живпуних ппуреба и развијаое навика здравпг живљеоа. 

Ппред пдгпвпрнпг пднпса према себи неппхпднп је развијауи једнакп пдгпвпран пднпс ка другима и 
свпм кпмплеунпм пкружеоу. Негпвауи суживпу крпз: уважаваое разлишиупсуи, уплеранцију, хуманпсу, 
сплидарнпсу, емпауију... 

Шпвек - деуе, кап друщувенп биће дау је кап пкпсница пд кпје зависе пднпси кпји владају у свеуу. Пн је 
регулаупр у пднпсима разлишиуих живпуних заједница и друщувених средина щуп се не сме губиуи из 
вида при пбради пве уеме, али и свих псуалих уема у пквиру пвпг насуавнпг предмеуа. 

III уема: Истражујемп прирпдне ппјаве - *Садржаји пве уеме у насуавнпм прпцесу реализују ушеници 
сампсуалним извпђеоем пгледа уз ппдрщку ушиуеља. Исураживаоем и упшаваоем узрпшнп-
ппследишних веза, издвајаоем парамеуара, увиђаоем оихпвих међуспбних пднпса и закљушиваоем 
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дплази се дп сисуемауизпваоа преухпдних сазнаоа на вищем нивпу. Уакп се крпз фенпменплпщки 
присууп изушавају ппјаве, прпцеси и свпјсува мауеријала, суварају кпнууре ппјмпва из наведених пбласуи 
и елеменуарнп разумевају пднпси а ппупм се пмпгућује урансфер на преппзнаваое исуих у неппсреднпм 
пкружеоу и примену у свакпдневнпм живпуу. 

Ради лакщег разумеваоа садржаја пве уеме ппгпднп је усппсуављауи суалну кпрелацију какп са 
свакпдневним искусувеним сазнаоима, уакп и са садржајима других уема унууар предмеуа (ппсмаурауи 
разлишиуе нашине креуаоа живпуиоа и пблике механишкпг креуаоа и упшиуи щуа пд шега зависи у 
креуаоу пп земљи, впди и ваздуху - II уема - Сусрет са прирпдпм. Свпјсува и прпмене мауеријала 
ппвезауи са садржајима из IV уеме - Рад, прпизвпдоа, пптрпщоа...).  

IV уема: Рад, енергија, прпизвпдоа и пптрпщоа - крпз реализацију садржаја пве уеме неппхпднп је 
упшиуи разлику између рада шпвека и "рада живпуиоа". Ппуребнп је сагледауи рад кап сущуинску 
(планску) акуивнпсу шпвека и увидеуи све неппхпдне предуслпве, сврху и смисап људске делаунпсуи кап 
и пднпсе према прпцесу и прпдукуима људскпг рада. Исупвременп мпрају се сагледауи распплпживи 
ресурси, ппгпдне прпизвпдне уехнплпгије и увидеуи ппуреба раципналне ппурпщое. Сагледаваое 
"граница" прирпдних ресурса и ппследица оихпве некпнурплисане ппурпщое ппуребнп је ппвезауи са 
неппхпднпщћу щуедое, рециклаже и мпгућнпсуима ревиуализације пбнпвљивих ресурса. 

Енергију уреба сагледауи кап свакпдневну људску ппуребу. Фппзнауи се са пбнпвљивим и 
непбнпвљивим извприма енергије, увидеуи неппхпдне ущуеде енергије у свакпдневнпм живпуу и раду. 
Важнп је усмеравауи пажоу ушеника ка сагледаваоу недпвпљнп искприщћених и екплпщких 
енергеуских извпра у свпм пкружеоу (слама, кукурузпвина... веуар, впда, сунце). 

Уехнплпгије уреба сагледауи кап прпцесе прераде сирпвина и пууеве дпласка дп прпизвпда, кап и 
нашине кприщћеоа и прпизвпдое енергије. Важнп је разликпвауи "шисуе и прљаве" уехнплпгије и 
увидеуи знашај защуиуе живпуне средине. 

Ппуребнп је знауи пд шега зависи делаунпсу људи у разлишиуим крајевима и насељима Србије. Фвидеуи 
везе између ппнуде и ппуражое, маркеуинга, ургпвине и ппурпщое, мпгућнпсуи и знашаја размене 
прпизвпда. 

Све суавке пве уеме ппжељнп је размаурауи са аспекуа пдрживпг развпја. Садржаји унууар уеме су у 
неппсреднпј кпрелацији са свим псуалим уемама предмеуа Прирпда и друщтвп и мпгу се прекп 
временске ленуе (прауиуи крпз прпсупр и време) развпјнп сагледавауи и ппсуупнп усвајауи. 

V уема: Псврт уназад - прпщлпст - Прекп садржаја пве уеме пмпгућује се сналажеое ушеника у 
времену и прпсупру. Прпналажеоем инфпрмација из разлишиуих исупријских извпра (писаних, 
мауеријалних или усмених) сагледавају се ппједини дпгађаји и збиваоа из прпщлпсуи и пдређује се 
оихпв редпслед (щуа се десилп пре, щуа у упку дпгађаја а щуа ппсле). 

Лпцираоем дпгађаја - дауума на временскпј ленуи сагледава се време дпгађаоа радое. Ради дпбијаоа 
щуп пбјекуивније слике прпуеклих збиваоа мпрају се сагледауи и пкплнпсуи - кпнуексу дпгађаоа. На пвај 
нашин пмпгућује се ушеницима да суекну кпмплексну слику времена у кпме се радоа (дпгађај) дещава и 
уакп увиде узрпшнп-ппследишне везе праћених збиваоа из прпуеклих времена. 

Сагледаваоем преухпдника и следбеника дирекунп се прауи хрпнплпгија и креуаое крпз време, а 
сагледаваоем савременика (дпгађаја, лишнпсуи...) у једнпм временскпм раздпбљу (гпдини, деценији... 
веку) из разлишиуих пбласуи уз ппмпћ разнпврсних исупријских извпра сагледава се кпнтекст 
(пкплнпсуи, пкружеое) знашајних дпгађаја - збиваоа. 

На уај нашин се ппсреднп сагледава прпщлпсу, пдређује хрпнплпгија и ппсуупнп схвауа развпј пдређених 
друщувених збиваоа. 
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Ф пквиру пве уеме ппуребнп је сагледауи нашин живпуа људи у средоем веку на уериуприји Србије. 
Уакпђе је ппуребнп уппзнауи се са знашајним дпгађајима из наципналне прпщлпсуи и умеуи их лпцирауи 
на временскпј ленуи - пдредиуи хрпнплпгију. 

Прекп временске ленуе мпже се прауиуи развпј државе Србије пд лпзе Немаоића дп данас самп у 
најелеменуарнијим кпнуурама какп би се ушеници пслпбпдили неппуребне факупграфије а ипак 
сагледали развпј српске државе (јашаое, слабљеое, несуајаое, пживљаваое мпдерне српске државе, 
усппне и падпве...). 

Наведене уеме предсуављају сурукууру садржаја прпграма насуавнпг предмеуа Прирпда и друщтвп за 
шеувруи разред. Оегпвп уважаваое, уз избпр адеквауних акуивнпсуи ушеника, пмпгућује успещну 
реализацију циљева и задауака прпграма какп ппщуих за предмеу, уакп и ппсебних на нивпу разреда. 

Динамика реализације садржаја у сампм прпцесу насуаве зависи пд разнпврснпсуи сиууација ушеоа кпје 
псмищљава сам ушиуељ, имајући у виду циљеве прпграма, развпјне мпгућнпсуи деуеуа и преухпдна 
искусува и знаоа ушеника. 

За изушаваое прирпдних ппјава врлп је знашајнп прпблемскп структурираое садржаја кап ппдсуицај 
радпзналпсуи и инуелекууалне акуивнпсуи деце. У шетвртпм разреду преднпст и даље имају 
истраживашке активнпсти заснпване на шулнпм сазнаоу, али и разумеваоу узрпшнп-ппследишних веза 
упшених крпз експеримент, у псмищљенпј пбразпвнпј активнпсти, кап и у свакпдневнпм живпуу. 
Ппжељне су акуивнпсуи кпје пмпгућују инуеракцију са физишкпм и спцијалнпм срединпм, јер дппринпсе 
сппзнаваоу свеуа пкп нас, уакп щуп се пукривају пднпси и уппзнају свпјсува и каракуерисуике предмеуа, 
бића, ппјава и прпцеса и суишу се спцијалне вещуине. 

Приликпм планираоа и реализације насуаве, пд ушиуеља се пшекује да псувари интегрисани тематски 
приступ сампсуалним избпрпм кпхеренуних и кпмпауибилних садржаја из наведених уема. Пн има 
мпгућнпсуи да кпмбинује садржаје унууар предмеуа, кап и пне на нивпу разреда, и из других насуавних 
предмеуа, да на пснпву оих примеоује мулуидисциплинарни присууп при изграђиваоу ппјмпва. При 
упме уреба ппщупвауи пдреднице принципа кпрелације на свим нивпима (предмеунпм, разреднпм и 
међупредмеунпм), уважавајући све насуавне и ваннасуавне пблике рада и акуивнпсуи у щкпли и изван 
ое. Прирпда и друщтвп кап насуавни предмеу има мпгућнпсуи за кпрелацију са знауним брпјем 
избпрних предмеуа у шеуврупм разреду (Шувари прирпде, Рука у тесту, Нарпдна традиција, Граѐанскп 
васпитаое, Верска настава...) јер су садржаји пвих прпграма и Прирпде и друщтва међуспбнп 
кпмпауибилни. 

Исуи садржаји се мпгу размаурауи са вище аспекауа и на уај нашин се псуварују разлишиуи циљеви и 
задаци предмеуа. Исупвременп, исуи циљеви и задаци мпгу се псуваривауи крпз разлишиуе садржаје 
(унууар и изван предмеуа), щуп зависи пд избпра и нашина сурукуурираоа садржаја и акуивнпсуи у 
пквиру планиране уеме. Реализпваое циљева и задатака прекп ппнуѐених садржаја прпграма Прирпда 
и друщтвп заједнишка су пбавеза за све ушеснике наставнпг прпцеса.  

Активнпсти ушеника 

Приликпм псувариваоа циљева и задауака предмеуа Прирпда и друщтвп, мпра се имауи у виду да су 
садржаји и активнпсти непдвпјиви у наставнпм прпцесу кап и амбијент у кпме се настава реализује. 
Важнп је пдабрауи акуивнпсуи кпје ангажују какп ппједина шула, уакп и вище шула паралелнп. 
Синхрпнизација шулних ууисака даје целпвиуу слику пбјекауа, прпцеса, ппјава и оихпву инуеграцију у 
кпмплексну слику свеуа, а уважава разлишиупсуи у склпнпсуима деце при уппзнаваоу свеуа и прпцесу 
ушеоа. Дпбра инуеграција шулних ууисака услпв је за правилнп искусувенп сазнаое и пувпрен пуу за 
урансфпрмацију предсуава и ппажајнп-практишнпг мищљеоа у ппјмпвнп. 

Кад гпд је уп мпгуће, у прпцесу ушеоа уреба пмпгућиуи ушеницима избпр разлишиуих акуивнпсуи и 
садржаја, схпднп оихпвим субјекуивним склпнпсуима, ради ппсуизаоа жељених циљева. Акуивнпсуи 
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уреба псмислиуи уакп да (уз ппрез) деуе испрпбава свпје мпгуёнпсти. Неппхпднп је пружиуи му прилику 
да крпз активнпсти ппкаже свпју псппспбљенпст у пракуишнпј примени усвпјених знаоа. 

Знашајне акуивнпсуи ушеника у пквиру предмеуа Прирпда и друщтвп јесу: 

- Ппсматраое са усмеренпм и кпнценурисанпм пажопм ради јаснпг запажаоа и упшаваоа свеуа у 
пкружеоу (упшаваое видних каракуерисуика); 

- Пписиваое - вербалнп или ликпвнп изражаваое сппљащоих и унууращоих запажаоа; 

- Прпцеоиваое - сампсуалнп пдмераваое; 

- Груписаое - упшаваое слишнпсуи и разлишиупсуи ради класификпваоа; 

- Праћеое - кпнуинуиранп ппсмаураое ради запажаоа прпмена; 

- Бележеое - записиваое графишкп, симбплишкп, елекурпнскп бележеое ппажаоа; 

- Практикпваое - у насуави, свакпдневнпм живпуу и сппнуанпј игри и раду; 

- Експериментисаое - намернп мпдификпване акуивнпсуи, пгледи кпје извпди сам ушеник; 

- Истраживаое - испиуиваое свпјсуава и пспбина, веза и узрпшнп-ппследишних пднпса; 

- Сакупљаое - прављеое кплекција, збирки, албума из прирпднпг и друщувенпг пкружеоа; 

- Ствараое - креауивна прпдукција; 

- Активнпсти у пквиру мини-прпјекта - псмищљаваое, реализација и презенуација. 

Већина циљева и задауака пвпг насуавнпг предмеуа ппсуиже се крпз неппсредну исураживашку 
акуивнпсу деце уз ненамеуљив ппдсуицај и ппдрщку насуавника. 

Наставне метпде и активнпсти 

Најефикасније меупде ушеоа у насуави предмеуа Прирпда и друщтвп јесу пне меупде кпје ушеника 
суављају у адеквауну акуивну ппзицију у прпцесу суицаоа знаоа. Ппуребнп је ствараое ситуација ушеоа 
у кпјима ће дпћи дп изражаја разлишиуе акуивнпсуи ушеника кпје пмпгућују разлишиуе нашине ушеоа. 
Ппгпдне су разлишиуе меупде ушеоа - насуаве. 

Партиципативне метпде ушеоа ппред суицаоа знаоа пмпгућују развпј сппспбнпсуи и вещуина, а 
ппсебнп дппринпсе развпју кпгниуивних прпцеса, захваљујући делаоу - пракуикпваоу пдређених 
радои. 

Рещаваое прпблем-ситуација кпје дпвпде дп кпгниуивнпг кпнфликуа, ппгпдују развпју мисапних 
сппспбнпсуи. 

Кппперативне метпде ушеоа пмпгућују спцијалне акуивнпсуи на заједнишким задацима, велики суепен 
лишнпг ангажпваоа и сналажеое у спцијалнпм кпнуексуу. 

Интерактивне метпде, пд рада у пару дп уимскпг рада, пмпгућују разне пблике спцијалне 
паруиципације и пбпгаћиваое сппсувенпг искусува крпз размену са другима. 
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Амбијенталнп ушеое пмпгућује реалан кпнуексу (живпуни прпсупр) за уппзнаваое прирпде или 
друщува, пднпснп свеуа пкп нас. Прпменљивпсу амбијенуа пбезбеђује сагледаваое исуе сувари са 
разлишиуих аспекауа у разлишиуим пкплнпсуима и разлишиуим ппјавним фпрмама. 

Ппсуављени циљеви и задаци реализују се пре свега крпз насуавни прпцес пбпгаћен псуалим пблицима 
акуивнпсуи у пквиру щкплскпг прпграма. За ппуребе пвпг предмеуа ппсебнп су ппгпдни: прганизпване 
ппсеуе, щеуое, излеуи, насуава у прирпди, псмищљене екскурзије, зимпваоа и леупваоа ушеника и сви 
псуали пблици амбијенуалнпг ушеоа, какп би се знаоа суицала у реалнпм кпнуексуу. 

Ппред кприщћеоа званишнп пдпбрених учбенишких кпмплеуа за шеувруи разред, у реализацији 
прпграма за предмеу Прирпда и друщтвп преппрушује се и кприщћеое щире лиуераууре и псуалих 
извпра инфпрмација: щуампаних, аудип-визуелних и елекурпнских медија; ппсебнп аууенуишних 
прирпдних и друщувених извпра, кап најверпдпсупјнијих ппказауеља суварнпсуи, ппјава и прпцеса у 
свеуу у кпме живимп. 

Праћеое и вреднпваое - пцеоиваое уреба пбављауи кпнуинуиранп, уважавајући инуереспваоа и 
акуивнпсуи ушеника у прпцесу ушеоа, а у складу са индивидуалним развпјним сппспбнпсуима. Пбавеза 
ушиуеља је да прганизпваоем насуаве - ушеоа, ууише мпуиваципнп и ппдсуицајнп на развпј сппспбнпсуи 
ушеника - уз максималнп кприщћеое диференцираних захуева и инуересануних нашина рада - у циљу 
ппщупваоа права на разлишиупсу, какп у нивпу предзнаоа ушеника, уакп и динамике развпја оихпвих 
ппуенцијалних сппспбнпсуи. Ф прпцесу праћеоа псувариваоа ппсуављених циљева и задауака, кап и 
ппсуизаоу ппсуављених суандарда, ппжељнп је щуп маое кприсуиуи класишне писмене прпвере знаоа - 
кпнурплне и писмене вежбе. Ппред мпуиваципнпг знашаја, пцена би уребалп да предсуавља и пдраз 
квалиуеуа испуоенпсуи ппсуављених суандарда (знаоа, умеоа, суавпва и вреднпсуи) у пквиру предмеуа. 

Пцеоиваое ушеника пвпг предмеуа неппхпднп је усагласиуи са пдредбама Закпна п изменама и 
дппунама Закпна пснпвама сисуема пбразпваоа и васпиуаоа ("Службени гласник РС", бр. 58/04 и 62/04) 
кап и Правилника п пцеоиваоу ушеника пснпвне щкпле ("Службени гласник РС", бр. 93/04 и 92/05). 

Ушитељ је дужан да ппстављене циљеве и задатке прпграма реализује крпз наставу и пстале 
прганизаципне фпрме рада у щкпли и изван ое, без дпдаунпг ппуерећеоа рпдиуеља и оихпвпг 
пбавезнпг ангажпваоа у псувариваоу прпграма. Рпдиуељи кап ппуенцијални ушесници у реализацији 
прпграма мпгу биуи дпбрпвпљнп ангажпвани кап распплпживи ресурси лпкалне средине у зависнпсуи 
пд оихпвих знаоа, мпгућнпсуи и хуеоа. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ПРЕДМЕУА ПРИРПДА И ДРФШУВП  Ф ЧЕУВРУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
I уема: МПЈА ДПМПВИНА – ДЕП 

СВЕУА 

 

Развијаое пснпвних ппјмпва п щирем прирпднпм и друщувенпм  

пкружеоу – завишају и дпмпвини. 

 

Пп заврщетку теме ушеници ће бити у стаоу да: 

 знају пснпвне пдредице државе; 

 развијају псећај припаднпсуи упј држави; 

 упшавају узајамна права и пбавезе државе и грађана, умеју да их 

преппзнају у правилима кпја регулищу пднпсе у држави; 

 се сналазе и пријентищу на гепграфскпј каруи Србије; 

 се уппзнају са немпм карупм и умеју да се на опј пријенуищу; 

 развију пдгпвпран пднпс према прирпдним реукпсуима 

дпмпвине; 

 знају пснпвне прирпднп-гепграфске пдлике Србије; 

 уду инфпрмисани п суанпвнищуву Србије; 

II тема: СФСРЕУ СА ПРИРПДПМ 

1.Биљни и живптиоски свет у 
Србији 

 

2.Чпвек - деп прирпде 

Развијаое пснпвних наушних ппјмпва из прирпдних наука.  

Развијаое радпзналпсуи, инуереспваоа за прирпду и прирпдне ппјаве. 

 

 уппзнају флпру и фауну наще земље; 

 упшавају, запажају, прате прирпдне ппјаве; 

 сагледавају шпвека кап живп и свеснп друщувенп биће; 

 сппзнају себе,упшавају и уважавају пплне разлике; 

 знају пснпве здравпг живљеоа и утшу на квалиуеу живпуа; 
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 развијају пдгпвпран пднпс према себи и другима; 

 буду инфпрмисани п щуеунпсуи алкпхпла,дрпге и пущеоа; 

 кпристе разлишиуе извпре знаоа и примеоују наушенп у 
свакпдневнпм живпуу. 

III темa: ИСУРАЖФЈЕМП 
ПРИРПДНЕ ППЈАВЕ 

1.Истраживаое и упшаваое 
узрпшнп - ппследнишних веза 

 

2.Испитиваое свпјстава 
материјала 

 

3.Прпмене материјала 

Развијаое пснпвних ппјмпва п прирпдним ппјавама, инуереспваоа за 
исураживаое уих прирпдних ппјава; 

- Акуивнп уппзнаваое  и суицаое елеменуарне наушне писменпсуи. 

 упшавају и разумеју правила кпја важе за сва креуаоа; 

 знају да испиуају свпјсува мауеријала; 

 умеју да прауе ппврауне и неппврауне прпмене меуеријала; 

 знају пд шега зависи велишина сенке; 

 разликују и преппзнају запаљиве мауеријале; 

 знају какп да се защуиуе пд ппжара; 

 запажају и кпристе наушенп п креуаоу,елекуришним ппјавама, 
магнеуима, свеулпсним ппјавама, разлишиуин свпјсувима и 
прпменама мауеријала; 

 ппсматрају,истражују прирпдне ппјаве,извпде једнпсуавније 
пгледе и изнпсе свпја запажаоа и закљушке. 

IV тема: РАД, ЕНЕРГИЈА, 
ПРПИЗВПДОА, ППУРПШОА 

 

Развијаое пснпвних ппјмпва п раду, извприма енергије, елеменауима 
прпизвпдое и ппурпщое. 

 

 знају да је рад свесна акуивнпсу шпвека; 

 преппзнају прирпдна бпгаусува; 

 разликују пбнпвљиве и непбнпвљиве извпре енергије; 

 упшавају прднпсу пбнпвљивих извпра енергије; 

 примеоују наушенп у защуиуи живпуне средине и раципналнпј 
ппурпщои извпра енергије; 

 схватају знашај пшуваоа ресурса; 
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 упшавају и разликују делаунпсуи људи у разлишиуим крајевима 
Србије; 

 увиде везе између кприщћеоа ресурса, примеоених уехнплпгија 
прпизвпдое и пдрживпг развпја; 

 

V тема: ПСВРУ ФНАЗАД – 
ПРПШЛПСУ 

 

Развијаое пснпвних ппјмпва п прпщлпсуи свпје државе, пснпвних 
наушних ппјмпва п щирем друщувенпм пкружеоу, завишају и дпмпвини. 

 преппзнају урагпве прпщлпсуи; 

 кпристе временску ленуу; 

 упше и лпцирају дпгађаје, даууме из прпщлпсуи; 

 схвате нашин живпуа људи у прпщлпсуи; 

 буду инфпрмисани п разлишиуим живпуним сиууацијама људи у 
средоем веку на уериуприји Србије; 

 уппзнају знашајне дпгађаје из наципналне прпщлпсуи; 

 упше везу између исупријских збиваоа у свеуу и кпд нас;   

 ствпре щуп пбјекуивнију слику п дпгађајима из прпщлпсуи 
кприщћеоем разлишиуих исупријских извпра; 

 уппзнају владаре Србије,ппшев пд Немаоића дп данас. 
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ЛИКПВНА КФЛУФРА 

  

Циљ и задаци 

 

Наставни садржаји 

 

Фпнд 

Време 
реал. 

наст. 
метпде 

пблици 
рад и 
наставе 

 

активнпсти 
ушеника 

наст. 
средства 

праћеое и 
пцеоиваое 
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Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре 
јесуе да се ппдсуише и развија ушеникпвп суваралащувп 
мищљеое и делпваое у складу са демпкрауским 
ппредељеоем друщува и каракуерпм пвпг насуавнпг 
предмеуа. 
Задаци: 
-насуава лик. кулу. има задауак да развуија сппспбнпсу 
ушеника за ппажаое пблика, велишина, свеулина, бпја, 
пплпжаја пблика у прирпди; 
-да развија памћеое, ппвезиваое ппажених инфпрмација, 
щуп шини пснпву за увпђеое у визуелнп мищљеое; 
-сувараое услпва за разумеваое прирпдних закпниупсуи и 
друщувених ппјава; 
-суварауи услпве да ушеници на свакпм шасу у прпцесу 
реализације садржаја кприсуе уехнике и средсува ликпвнп-
визуелнпг изражаваоа; 
-развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое урадиципналне, 
мпдерне, савремене умеунпсуи; 
-развијауи ушеникпве ппуенцијале у пбласуи ликпвнпсуи и 
визуелнпсуи, уе му ппмагауи у сампсуалнпм исураживаоу 
кприщћеоем примерених уехника и средсуава; 
-развијауи љубав према вреднпсуима израженим у делима 
свих пблика умеунпсуи; 
-да сувара инуереспваое и ппуребу за ппсећиваоем 
излпжби, галерија, музеја и шуваое кулуурних дпбара; 
-развијауи сензибилнпсу за лепп писаое и мпупришке 
сппспбнпсуи ушеника 
 

Пперауивни задаци: 

 

-ликпвнп изражаваое ушеника у функцији развијаоа 
мищљеоа и визуелнпг ликпвнпг и есуеускпг сензибилиуеуа 
за медијуме, уз кпрщћеое разних мауеријала за 
кпмппнпве, ппкреу у кпмппзицији, прнаменуику, прпсупр, 
пдабираое слушајнп дпбијених ликпвних пднпса пп 

I  КПЛАЖ, ФРПУАЖ, 
ДЕКПЛАЖ И АСАМБЛАЖ 

II ВЕЗИВАОЕ ПБЛИКА Ф 
УРПДИМЕНЗИПНАЛНПМ 
ПРПСУПРФ И Ф РАВНИ 
(6+4) 

III СЛИКАРСКИ 
МАУЕРИЈАЛИ И УЕХНИКЕ 
(6+4) 

IV ПСНПВНЕ И 
ИЗВЕДЕНЕ БПЈЕ (6+4) 

V ЛИНИЈА, ППВРЩИНА, 
ВПЛФМЕН, БПЈА, 
ПРПСУПР (16+8) 

VI АМБИЈЕНУ - СЦЕНСКИ 
ПРПСУПР (6+4) 
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IX-VI 

 

 

 

 

 

-радипниша 

-демпнсура. 

-дијалпщка 

-игра 

-кппперау. 

-дивергену. 

(суваралашкп 
ушеое) 

-рещаваое 
прпблема 

 

фрпнуал. 

-индив. 

-групни 

-у пару 

 

 

 

-акуивна 
насуава 

-прпграм. 

-пплупрпг. 

 

ппсмаураое  

-упшаваое 

-
прикупљаое 
мауеријала 

-сликаое 

-цруаое 

-
кплажираое 

-пуискиваое 

-
прпщиривао 

-лепљеое 

-спајаое 

-ппвезиваое 

-вајаое 

-
мауеријали 

-плпвке 

-бпје 

-кплаж 
папир 

-алауи  

-слике 

-предмеуи 

-уексу 

 

 

 

-БРПЈШАНП 

Кпнуинуиранп 

- Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 

 

-ппсмаураое 

-белещке 

-прпдукуи 
акуивнпсуи 

-задпвпљсувп 
ушеника 

-акуивнпсу у 
раду 

-ппщуе 
ангажпваое 
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лишнпм избпру, плакау и ликпвне ппруке кап мпгућнпсу 
сппразумеваое; 

-увпђеое ушеника у разлишиуе мпгућнпсуи и кпмппзиција; 

-сувараое услпва за развијаое свесуи п ппуреби шуваоа 
шпвекпве прирпдне и кулуурне пкплине, уе акуивнпг 
ушесувпваоа у квалиуеунпм есуеускпм и прпсупрнпм 
уређеоу живпуне средине. 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре јесуе да се ппдсуише и развија 
ушеникпвп суваралашкп мищљеое и делпваое у складу са демпкрауским ппредељеоем 
друщува и каракуерпм пвпг насуавнпг предмеуа. 

Задаци: 

- насуава ликпвне кулууре има задауак да развија сппспбнпсу ушеника за ппажаое пблика, 
велишина, свеулина, бпја, пплпжаја пблика у прирпди; 

- да развија памћеое, ппвезиваое ппажених инфпрмација, щуп шини пснпву за увпђеое у 
визуелнп мищљеое; 

- сувараое услпва за разумеваое прирпдних закпниупсуи и друщувених ппјава; 

- суварауи услпве да ушеници на свакпм шасу у прпцесу реализације садржаја кприсуе уехнике и 
средсува ликпвнп-визуелнпг изражаваоа; 

- развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое урадиципналне, мпдерне, савремене умеунпсуи; 

- развијауи ушеникпве ппуенцијале у пбласуи ликпвнпсуи и визуелнпсуи, уе му ппмагауи у 
сампсуалнпм изражаваоу кприщћеоем примерених уехника и средсуава; 

- развијауи љубав према вреднпсуима израженим у делима свих пблика умеунпсуи; 

- да сувара инуереспваое и ппуребу за ппсећиваое излпжби, галерија, музеја и шуваое 
кулуурних дпбара; 

- да псеуљивпсу за ликпвне и визуелне вреднпсуи кпју суишу у насуави, ушеници примеоују у 
раду и живпуу; 

- развијауи сензибилиуеу за лепп писаое; 

- развијауи мпупришке сппспбнпсуи ушеника. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- разликују и ппвезују двпдимензипналне и урпдимензипналне пблике; 

- граде искусува и криуеријуме према захуевима прпграма, ликпвних умеунпсуи и ликпвних 
ппјава у живпуу; 

- усвпје знаоа п бпји, ликпвним уехникама и креауивнп пракуишнп раде са пднпсима бпја; 

- ускладе ликпвни рад са другим медијима (звукпм, ппкреупм, лиуерарним изразпм и 
сценским амбијенуима); 
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- преппзнају ликпвне уехнике. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
I КПЛАЖ, ФРПУАЖ, ДЕКПЛАЖ И АСАМБЛАЖ 

(ппврщински и урпдимензипнални кплаж) (6+4) 

1. Кплаж (двпдимензипнални - ппврщински кплаж)  

Ппјмпви: кплаж, фрпуаж, декплаж, асамблаж 

2. Фрпуаж (ппврщинске игре) 

3. Декплаж (наслпјаваое, дпцруаваое, дпсликаваое...) 

4. Асамблаж (урпдимензипнални кплаж, инсуалације, прпщирени медији...) 

II ВЕЗИВАОЕ ПБЛИКА Ф УРПДИМЕНЗИПНАЛНПМ ПРПСУПРФ И Ф РАВНИ (6+4) 

Кпмппнпваое апсуракуних пблика у прпсупру према пплпженпј, кпспј или усправнпј линији 

Прганизација бпјених пблика у пднпсу на раван у прпсупру 

Прганизација урпдимензипналних пблика у прпсупру и на равни 

Ппјмпви: акварел, пасуел, уемпера 

III СЛИКАРСКИ МАУЕРИЈАЛИ И УЕХНИКЕ (6+4) 

Каракуерисуике акварел уехнике 

Каракуерисуике пасуелних бпја и креда у бпји (суви пасуел и впщуани пасуел) 

Каракуерисуике уемпера бпја  

Ппјмпви: мауеријали и уехнике 

IV ПСНПВНЕ И ИЗВЕДЕНЕ БПЈЕ (6+4) 

Црвена + жууа = наранчасуа  

Црвена + плава = љубишасуа  

Жууа + плава = зелена  

Ппјмпви: пснпвне бпје, изведене бпје  

V ЛИНИЈА, ППВРЩИНА, ВПЛФМЕН, БПЈА, ПРПСУПР (16+8) 

1. Линија - прпсупр 



512 
 

2. Ппврщина - прпсупр 

3. Вплумен - прпсупр 

4. Бпја - прпсупр 

5. Линија, ппврщина, вплумен, бпја - прпсупр 

Ппјмпви: вплумен 

VI АМБИЈЕНУ - СЦЕНСКИ ПРПСУПР (6+4) 

1. Идејна рещеоа за израду маски 

2. Израда маски 

3. Израда сцене 

4. Предлпг за кпрепграфију, музику, кпсуим 

5. Израда сцене 

6. Реализација пп групама или у целини 

Ппјмпви: амбијену и сценски прпсупр 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
I Кплаж, фрптаж, декплаж и асамблаж 

Имајући у виду насуаву ликпвне кулууре у целини и савремени присууп медијима ппд називпм 
прпщирени медији, смаура се да је пва целина најпримеренија за увпђеое ушеника у нпва 
искусува. Када се приђе реализацији садржаја кплажа, пдмах се мисли на већ ппсупјеће 
извеснп искусувп ушеника п кплажу, с уим щуп се најшещће впди рашуна п примеренпсуи 
захуева узрасним мпгућнпсуима ушеника па су се у пракси најшещће уражила рещеоа пп 
лпгици щаљивпг кплажа. Уп знаши да су преузимани разлишиуи пблици кпјима су суварани 
неки нпви пблици пп лишнпм нахпђеоу свакпг ушеника. Пракса је ппказала да се у уаквим 
сиууацијама шесуп дпбијају духпвиуа рещеоа. Уаквп искусувп је примеренп за ушенике, супга се 
ппшиое пд ппврщинскпг кплажа. Ф даљем раду уакви кплажи мпгу да буду изванредан 
мауеријал за пдлепљиваое, ппнпвнп лепљеое, дпцруаваое, дпсликаваое, уе се пд ушеника 
уражи извесна дпза уппрнпсуи щуп је мпгуће на упм узрасуу. Уп је исупвременп щанса за 
ушенике да направе некп нпвп рещеое а и да се сам впдиуељ насуавнпг прпцеса припреми за 
прпцену нпвпнасуалих псувареоа. Уакви радпви мпгу да буду ппдведени ппд назив декплажа. 
Да би ушеници сашинили фрпуаж мпгу се кприсуиуи прирпдни и вещуашки пблици кап ппдлпга 
прекп кпје ће ушеници суављауи уаои папир и ппупм са плпвкама кпје у себи имају меки 
графиуни улпжак превлашиуи прекп папира да би се пдщуампали највищи делпви (рељефнпсу - 
сурукуура мауеријала кпји се налази исппд папира). Када се ради п асамблажу, мисли се на 
ппвезиваое урпдимензипналних пблика у нпве за ушенике смисапне целине. Без пбзира на 
вещуашке или прирпдне пблике кпје ушеници уграђују у свпј рад, ппуребнп је да насуавник 
пграниши брпј мауеријала исуе врсуе да би ушеници лакще дпщли дп свпјих смисапних рещеоа. 
Пваква целина прпграма је у уеснпј вези са прпщиреним медијима у савременпј умеунпсуи. Уп 
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ће биуи уједнп и прилика за преппзнаваое савремене умеунпсуи у музејима и галеријама. 
Самим уим, намеће се пбавеза насуавнику да ушенике ппвременп впди на излпжбе кпје се 
налазе у оихпвпм неппсреднпм пкружеоу. 

II Разумеваое трпдимензипналних пблика и рад на оима 

Пва целина је лпгишан насуавак преухпдне целине прпграма п асамблажу, са другпм 
сисуемауизацијпм, када се мпже ппшеуи с радпм пплазећи пд апсуракуних пблика некпг 
предмеуа. Заправп, мисли се на нефигурауивне пблике кпји се у даљем раду мпгу 
супрпусуавиуи фигурауивним пблицима. Пре свега се мисли на пблике кпје мпжемп 
преппзнауи у прирпди или на пблике кпје је шпвек сувприп а не преппзнајемп их у прирпди. На 
пример, пблик щпље, преппзнајемп према каракуерисуишним линијама. Акп бисмп избрисали 
линије дрщке и каракуерисуишну линију кпја шини пблик щпље, дпбићемп нефигурауиван 
пблик - апсуракуни пблик. Уакав присууп се мпже нашиниуи у свим сиууацијама када се цруају 
или сликају мимеуишки пблици. На сампм ппшеуку реализације пве целине, ушеници мпгу да 
цруају са плпвкама, са пзнакпм Б, ради лакщег инуервенисаоа у прпцесу рада. Ппупм мпгу да 
кприсуе и сликарске уехнике, али најпримеренији је урпдимензипнални рад. Не уреба запбићи 
класишне мауеријале кап щуп је глина, али су ппсебнп захвални вещуашки мауеријали кап щуп 
су делпви дешјих играшака, кпји мпгу да сашине неки нпви пблик у складу са оихпвпм мащупм. 

III Сликарски материјали и технике 

Какп су ушеници дп 4. разреда, па и у 4. разреду, кприсуили уемпере кап сликарски мауеријал, 
смаура се да је пд ппсебне важнпсуи да науше кпје су каракуерисуике акварела, уемпере или 
гваща. Акварел уехнику каракуерище лазурни нашин сликаоа, щуп знаши да се вище кприсуи 
впда са благим упнираоем бпје, а слика делује свеже без црне и беле бпје. Уемпера је 
ппкривајућа бпја, нанпси се вище у виду пасуе, щуп знаши да уаква слика ппднпси наслпјаваое, 
за разлику пд акварела кпји ппдразумева ал-прима рад, щуп ппдразумева дпбрп прпмищоаое 
кпја ће бпја да се суави на кпју ппврщину. Ф уемпери се мпже вище пууа нанпсиуи бпја прекп 
исуе ппврщине. Фз дпдауке беле ппкривајуће бпје и мещаое других бпја с белпм, дпбија се 
гващ уехника. Смаура се да с пвим знаоима ушеник касније мпже успещнп да прауи насуаву 
ликпвне кулууре. 

IV Пснпвне и изведене бпје 

Фшеници су дп сада кприсуили све бпје без ппзнаваоа каракуерисуика бпја, већ су сликали 
према свпм псећају, уз ппмпћ мащуе, углавнпм пп лпгици аперцепције. Ф пвпј целини би 
уребалп да дпбију елеменуарна знаоа п пснпвним и изведеним бпјама, щуп знаши да ће 
мещаоем жууе и црвене дпбиуи наранчасуу, да ће мещаоем плаве и црвене дпбиуи 
љубишасуу кап изведену, и наппкпн мещаоем жууе и плаве да ће дпбиуи изведену зелену. 
Ппсле уих искусуава ушеници мпгу урадиуи и неке вежбе пп перцепцији или аперцепцији 
кприсуећи и пснпвне и изведене бпје. 

V Линија, ппврщина, вплумен, бпја, прпстпр 

Ф пквиру пве целине рашуна се на ппвезиваое ушеникпвих искусуава п линијама, ппврщинама 
и вплумену у пдређенпм прпсупру. Ф уаквпм прпцесу биће пд изузеуне важнпсуи да ушеници 
раде пп перцепцији, ппсмаурајући пре свега прирпдне пблике и бпје. Ф пвпј целини прпграма 
ушеници разредне насуаве први пуу псмищљеније уреба да раде пп перцепцији. На насуавнику 
је да прпнађе маое прирпдне пблике, шиме ће упууиуи ушенике да сами пукривају бпгаусувп 
прирпде, прпналазе прирпдне пблике, да врще анализу када ће мпћи у свим уехникама да 
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изразе щуа псећају дпк ппсмаурају неки прирпдни пблик. Најпримереније је да свакп деуе има 
свпј мпдел кпји ће ппсмаурауи, шиме се ппсуиже избегаваое академске ппсуавке мрувих 
прирпда. Ппред цруаоа и сликаоа, преппрушује се и рад у глини кпја је најзахвалнија за развпј 
мпуприке, а у функцији је ппажаоа и пренпщеоа немимеуишкпг пренпщеоа ппсмауранпг 
прирпднпг пблика. 

VI Амбијент - сценски прпстпр 

Акп се ппђе пд шиоенице да сви живимп у некпм амбијенуу, ппсебнп је важнп да се са 
ушеницима разгпвара п каракуерисуикама ппјединих амбијенауа. Амбијену ушипнице, амбијену 
кухиое, амбијену улице, амбијену ауупбуске суанице, игралищуа... Дакле, у целини гледанп, 
сваки амбијену је каракуерисуишан пп нешему, на насуавнику је да заједнп са ушеницима извуше 
ппсебне деуаље п некпм преппзнауљивпм амбијенуу. Ф духу уаквпг захуева, ушеници мпгу да 
раде сцену, маске, кпсуим, да се ппределе за музику, али је најважније да се цеп прпцес 
пдвија крпз игру. Ф упј игри ушеници ће дпћи дп сазнаоа п искусувима цивилизације, щуп се 
мпже прпнаћи у лиуерауури, а самим уим и ппвезиваое пваквпг садржаја са другим 
пбласуима, ппсебнп са коижевнпщћу, музишкпм кулуурпм, ппзприщуем... 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ЛИКПВНЕ КФЛУФРЕ  Ф ЧЕУВРУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
I Уема: Кплаж, фрптаж, 
декплаж, асамблаж 

 

 Фсвајаое ппјмпва кплаж, фрпуаж, декплаж, асамблаж 

 Да разликују двпдимензипнални пд урпдимензиплнпг 
кплажа 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Разликују ликпвне уехнике кплаж, фрпуаж, декплаж, 
асамблаж 

 Фмеју да примене знаое п наведеним ликпвним 
уехникама у пракуишнпм раду 

 Разликују двпдимензипнални пд урпдимензиплнпг 
кплажа. 

II Уема: Везиваpое пблика 

у трпдимензипналнпм 

прпстпру у равни 

 

 Фсвајаое ппјмпва и суицаое елеменуарнпг знаоа п 

акварелу, пасуелу и уемперама 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Знају да примене ликпвне уехнике: акварел, пасуел и 

уемпере 

 Знају да кприсуе впдене и уемпере бпје и ликпвнпм 

изразу 

 Ппвезују разлишиуе пблике у урпдимензипналнпм 

прпсупру у равни. 

III Уема: Сликарски 
материјали и технике 

 

 Фсвајаое елеменуарскпг п ликпвним мауеријалима и 
уехникама 

 Фппзнаваое пснпвних каракуерисуика акварела, 
пасуела, уемпера. 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Преппзнају ликпвне уехнике  

 Разликују ликпвне уехнике акварел, пасуел, уемпере 

 Примеоују разлишиуе ликпвне мауеријале и уехнике у 
свпм ликпвнпм изразу. 

IV Уема: Пснпвне и 
изведене бпје 

 Суицаое пснпвних знаоа п пснпвним и изведеним 
бпјама 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Знају кпје су пснпвне а кпје изведене бпје 
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 Фмеју да дпбију изведене бпје пд пснпвних  

 Примене знаое п пснпвним и изведеним бпјама у раду. 

V Уема: Линија, ппврщина, 
вплумен, бпја, прпстпр 

 

 Фсвајаое ппјма вплумен 

 Ппвезиваое ушенишких искусуава п линијама, 
ппврщинама, прпсупру. 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Знају щуа је вплумен 

 Фмеју да примене искусувп п линијама, ппврщинама, 
прпсупру. 

 

VI Уема: Амбијент – 
Сценски прпстпр 

 

 Фппзнаваое ушеника са каракуерисуикама ппјединих 
амбијенауа  

 Псппспбљаваое ушеника за израду маски, сцене, 
кпсуима, кпрепграфије. 

 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Разликују амбијенуе 

 Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 Разликују амбијенуе 
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МФЗИЧКА КФЛУФРА 

 Циљ и задаци Садржаји 
прпграма 

Фпнд Време 
реал. 

наст. 
метпде 

пблици 
рада и 
наставе 

 

активнпсти 
ушеника 

наст. 
средства 

праћеое и 
пцеоиваое 

-развијаое инуереспваоа, музишке 
псеуљивпсуи и креауивнпсуи; 
-псппспбљаваое за разумеваое мпгућнпсуи 
музишкпг изражаваоа; 
-развијаое псеуљивпсуи за музишке 
вреднпсуи уппзнаваоем умеунишке 
урадиције и кулууре свпга и других нарпда; 
-негпваое сппспбнпсуи извпђеоа музике; 
-суицаое навике слущаоа музике, 
ппдсуицаое дпживљаја, и псппспбљаваое 
за разумеваое музишких ппрука; 
- ппдсуицаое суваралашкпг ангажпваоа у 
свим музишким акуивнпсуима (извпђеое, 
слущаое, исураживаое и сувараое музике) 
-развијаое кулуурнпг мищљеоа; 
-уппзнаваое пснпва музишке  писменпсуи и 
изражајних средсуава музишке умеунпсуи 
Пперауивни задаци: 
Фшеници уреба да: 
-певају песме пп слуху; 
-слущају вредна дела умеунишке и нарпдне 
музике; 
-извпде дешје, нарпдне и умеунишке игре; 
-свирају на дешјим музишким 
инсуруменуима. 
-усвајају пснпве музишке писменпсуи 
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гпдищое 
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-задпвпљсувп 
ушеника 

-акуивнпсу у 
раду 

-ппщуе 
ангажпваое 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ 

- развијаое инуереспваоа, музишке псеуљивпсуи и креауивнпсуи; 

- псппспбљаваое за разумеваое мпгућнпсуи музишкпг изражаваоа; 

- развијаое псеуљивпсуи за музишке вреднпсуи уппзнаваоем музишке урадиције и кулууре свпг 
и других нарпда. 

Задаци 

- негпваое сппспбнпсуи извпђеоа музике (певаое/свираое);  

- суицаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое дпживљаја и псппспбљаваое за разумеваое 
музишких ппрука;  

- ппдсуицаое суваралашкпг ангажпваоа у свим музишким акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, 
исураживаое и сувараое музике);  

- уппзнаваое урадиципналне и умеунишке музике свпг и других нарпда; 

- развијаое криуишкпг мищљеоа; 

- уппзнаваое пснпва музишке писменпсуи и изражајних средсуава музишке умеунпсуи. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- певају песме пп слуху; 

- певају песме сплмизацијпм; 

- пбраде прпсуе и слпжене уакупве; 

- усвајају пснпве музишке писменпсуи; 

- свирају на дешјим музишким инсуруменуима; 

- извпде дешје, нарпдне и умеунишке игре; 

- импрпвизују мелпдије на задани уексу; 

- уппзнају звуке разних инсуруменауа; 

- слущају вредна дела умеунишке и нарпдне музике. 
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Извпђеое музике 

а) Певаое 

- Певаое песама (ушеое пп слуху и ушеое песме са нпунпг уексуа) разлишиупг садржаја и 
распплпжеоа, урадиципналне и умеунишке музике, кпје су примерене гласпвним 
мпгућнпсуима и узрасуу ушеника. Ппжељнп је ппвезиваое садржаја песама са садржајима 
псуалих насуавних предмеуа (ушеници и щкпла, гпдищоа дпба, празници и пбишаји, завишај и 
дпмпвина, прирпда и пкплина, живпуиое...). 

- Певаое и извпђеое музишких игара (игре уз ппкреу, дидакуишке игре). 

- Певаое наменских песама кап звушна припрема за ппсуавку музишке писменпсуи. 

б) Свираое 

- Свираое прауое за брпјалице, песме, игре на риумишким дешјим инсуруменуима. 

- Свираое песама на мелпдијским инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуаријума. 

- На пснпву искусува у извпђеоу музике, преппзнауи и свирауи делпве песама. 

Слущаое музике 

- Слущаое впкалнп-инсуруменуалних кпмппзиција за децу и крауких инсуруменуалних 
кпмппзиција разлишиупг садржаја, пблика и распплпжеоа, кап и музишких приша. 

- Слущаое нарпдних песама и игара. 

Ф слущаним примерима преппзнауи разлишиуе упнске бпје (гласпве и инсуруменуе), разлишиу 
уемпп, динамишке разлике, разлишиуа распплпжеоа на пснпву изражајних елеменауа, кап и 
кпмппзицију кпју су слущали, а на пснпву каракуерисуишнпг пдлпмка. Псппспбљавауи ушенике 
да упше вреднпсуи и улпгу музике у свакпдневнпм живпуу. 

Сувараое музике 

- Риумишким и звушним ефекуима креирауи једнпсуавне прауое за брпјалице, песме, прише, 
суихпве, музишке игре, кприсуећи при упм разлишиуе извпре звука (глас, уелп, Прфпв 
инсуруменуаријум). 

- Креираое ппкреуа уз музику кпју певају или слущају ушеници. 

- Смищљаое музишких пиуаоа и пдгпвпра, риумишка дппуоалка, мелпдијска дппуоалка, 
мелпдијска дппуоалка са ппуписаним уексупм, сасуављаое мелпдије пд ппнуђених 
двпуакуних мпуива. 

- Импрпвизација мелпдије на задани уексу. 

- Импрпвизпваое дијалпга на мелпдијским инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуаријума. 
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Ф склппу псуалих предмеуа пснпвне щкпле музишка кулуура је једна пд најважнијих 
дисциплина кпја ууише на свесурани развпј лишнпсуи савременпг друщува. 

Насуава музишкпг васпиуаоа уежи ка свеснпм усвајаоу знаоа и вещуина уакп да музишка 
умеунпсу ппсуане ппуреба сваке лишнпсуи. Свеснп музишкп пписмеоаваое ппшиое крајем 
урећег, пднпснп у шеуврупм разреду. 

Савладаваоем музишке писменпсуи и развијаоем укуса ушеници се псппспбљавају да акуивнп 
ушесувују у музишкпм живпуу свпје пкплине. 

Насуава музишке кулууре псуварује се међуспбним прпжимаоем следећих музишких 
акуивнпсуи: 

- певаое и свираое, уз ппсуупнп уппзнаваое и усвајаое риумишких сурукуура, музишкпг писма 
и инупнације; 

- слущаое музике и усвајаое пснпвних ппјмпва из ппщуе музишке кулууре; 

- акуивнпсуи у музишкпм стваралащтву. 

Ф шеуврупм разреду певаое и свираое псуварује се пп слуху и са нпунпг уексуа, пппнащаоем 
демпнсурације ушиуеља, или уз ппмпћ разлишиуих звушних ппмагала. И даље се ради на 
уппзнаваоу музишкпг писма, щуп ураје дп краја пснпвнпг щкплпваоа. Фсвајаоем вещуине 
шиуаоа нпуа пмпгућава се ушеницима лакще и уашније певаое мелпдија, кап и акуивнп 
суицаое инфпрмација п свираоу на ппјединим инсуруменуима. Ппжељнп је ппвезиваое 
музишких садржаја са садржајима псуалих насуавних предмеуа укпликп је уп мпгуће псувариуи. 

Преппруке за пствариваое прпграма у шетвртпм разреду 

Певаое песама пп слуху и са нпунпг уексуа, игре са певаоем, пписмеоаваое ушеника  

- Дешје песме. 

- Игре са певаоем. 

- Фуврђиваое музишкпг решника у вези са певаоем/свираоем: п (пианп) за уихп 
певаое/свираое, мф (мецпфпруе) средое гласнп, пплугласнп певаое/свираое, ф (фпруе) за 
гласнп певаое/свираое. 

- Фсвајаое музишкпг решника у вези са певаоем/свираоем: цресцендп (крещендп) за 
ппсуепени прелаз из уищег у јаше певаое/свираое, децресцендп (декрещендп) за ппсуепени 
прелаз из јашег у уище певаое/свираое. 

- Фсвајаое музишкпг решника у вези са уемппм (брзинпм) кпјпм се извпди једнп музишкп делп: 
за лагани уемпп називи су Адагип (адађп) или Анданте; за умерени уемпп Мпдератп; а за брзи 
уемпп Аллегрп (алегрп). 

- Савладаваое упнске висине и сплмизације. 
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- Фсвајаое музишкпг писма и ппјмпва: цела нпуа и пауза; нпуа шеувруине са уашкпм; кпрпна; 
ппјам и називи инуервала; Ц дур лесувица; суупао; суепен и пплусуепен; знак за репеуицију, 
прима и секунда вплуа; двпделни и урпделни пблик песме. 

Свираое 

- Свираое и певаое мпдела и наменских песама кап звушна припрема за ппсуавку музишке 
писменпсуи. 

- Извпђеое песама на мелпдијским инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија. 

- Ппнављаое задаупг мелпдијскпг мпуива (вежба памћеоа, развијаое мпуприке). 

Слущаое музике 

- Суицаое искусува у слущнпм разликпваоу звушних бпја (људски гласпви, музишки 
инсуруменуи); 

- Навикаваое ушеника на пажљивп слущаое музике; 

- Ппдсуицаое изражаваоа ушеника п слущанпм делу; 

- Фппзнаваое музишкпг дела умеунишкпг и нарпднпг суваралащува. 

Музишкп стваралащтвп 

- Суалнп ппдсуицаое ушеника на щуп изражајније певаое наушених песама; 

- Измищљаое риумишких целина псуварених сппнуанп изгпвпреним или пупеваним групама 
гласпва; 

- Слпбпднп импрпвизпвани дијалпзи ппмпћу дешјих инсуруменауа (деца бирају исуе или 
разлишиуе инсуруменуе); 

- Импрпвизација дешје мелпдије на власуиуи суих или на суих кпји је предлпжип ушиуељ; 

- Псмищљаваое ппкреуа уз музику; 

- Слпбпднп музишкп изражаваое. 

Дидактишкп-метпдишка упутства 

Преппрушени садржаји пвпг насуавнпг предмеуа уреба да пруже знаоа и инфпрмације 
ушеницима какп би мпгли да с разумеваоем и радпщћу прауе, разликују, дпживљавају и 
прпцеоују музишке вреднпсуи. 

Да би били реализпвани циљеви првпг циклуса пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа, кап и 
задаци прпграма пбразпваоа и васпиуаоа, ппуребнп је пбезбедиуи насуавна средсува у складу 
с важећим нпрмауивима. 
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Сазнајни прпцес у насуави музишке кулууре заснива се на дпживљаваоу музике крпз песму и 
слущаое музике. Песма је, кап пблик рада, пснпв за фпрмираое и развијаое слуха и гласа, 
музишке писменпсуи. Фшеницима се пренпсе неппхпдни елеменуи, кпји шине пснпву музишке 
писменпсуи и знаоа, а у функцији су бпљег разумеваоа музике. 

Пснпвни принцип у псувариваоу циљева и задауака уреба да буде акуивнп ушещће ушеника на 
шасу, а шас музишке кулууре уреба да буде дпживљај за ушенике. Фсвајаое знаоа ушеника 
зависи пд дпбре прганизације шаса, кпји мпра биуи дпбрп планиран, псмищљен и занимљив. 
Насуава уреба да се пдвија у ведрпј и раднпј аумпсфери. Разним пблицима рада, уехникама и 
пшигледним средсувима ушеницима се пренпсе знаоа и кпмбинују разне меупде у насуави. 

Дпмаће писмене задауке или писане уесупве, кпнурплне задауке, реферауе не уреба задавауи у 
пквиру пвпг предмеуа ни у једнпм разреду. 

Насуаву уреба увек ппвезивауи са музишким живпупм друщувене средине уз ушесувпваое на 
уакмишеоима и музишким приредбама. 

Садржај Музишке културе шине акуивнпсуи: 

- извпђеое музике; 

- слущаое музике; 

- суваралашки рад; 

- хпрскп и пркесуарскп музицираое. 

Захуеви прпграма пп акуивнпсуима 

Извпђеое музике 

Певаое у шеуврупм разреду јесуе певаое пп слуху и певаое са нпунпг уексуа. Ппуребнп је да 
ушеници, ппред певаоа песама пп слуху, науше шиуаое и писаое нпуа кап и псуалих музишких 
знакпва ппмпћу кпјих ће сами дпћи дп мелпдије. 

Да би се щуп правилније извела пбрада песме са нпунпг уексуа, ппуребнп је да ушеници: 

- анализирају нптни текст - Крпз упшаваое упналиуеуа, уакуа, уемпа, риумишких вреднпсуи 
кпје се налазе у мелпдији, имена упнпва и нашина оихпвпг певаоа, пзнака за: динамику, 
репеуицију, прима и секунда вплуу...; 

- пбраде ритам на неутрални слпг - Риуам песме најбпље ће усвпјиуи акп певају песму 
неууралним слпгпм на једнпм упну уз уакуираое. Риумишкп шиуаое нпунпг уексуа не уреба 
пбрађивауи акп је риуам једнпсуаван и ушеницима јасан; 

- пбраде ритам парлатп - За дпбар парлауп није дпвпљнп да је савладан самп риуам, већ је 
ппуребнп ппзнаваое пплпжаја и назива упнпва у виплинскпм кљушу. Акп ушеницима нису 
најјаснији неки упнпви ппуребнп је кпнсуаупвауи п кпјим је упнпвима реш, зауим их извесуи у 
сппријем уемпу, а пнда целу кпмппзицију извесуи у пдгпварајућем уемпу. Ф упку пбраде риума 
кпмбинпвауи пба нашина риумишкпг брпјаоа упнпва - куцаое и уакуираое. Куцаое је ппгпднп 
за равнпмернп брпјаое пснпвних јединица, а уакуираое збпг лакщег усвајаоа врсуе уакуа и 
нагласака у оему; 
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- певају сплмизацијпм - На уабли или на хамеру уреба да супји исписана цела песма у виду 
мелпдијске вежбе без реши. Пре певаоа песме сплмизацијпм, дпбрп је распевауи ушенике 
певаоем каденце, или ппјединих упнпва лесувице кпји ће шиниуи инуервалске ппкреуе из саме 
песме. Првп певаое је певаое без уакуираоа да би насуавник прпверип инупнираое упнских 
висина. Наредна певаоа су исупвременп уакуираое и певаое песме дпк се мелпдија не 
савлада. Фкпликп ушеници ппгрещнп певају некп месуп у песми, инупнауивнп или риумишки, 
ппуребнп је пдмах заусуавиуи певаое и исправиуи грещку; 

- пбраде текст - Пдгпварајућим разгпвпрпм пбјасниуи ушеницима да би наушена мелпдијска 
вежба, дпдаваоем лиуерарнпг уексуа, мпгла да ппсуане песма. Неппхпднп је кпд ушеника 
прпбудиуи жељу за ушеоем уексуа песме. Уексу песме уреба изгпвприуи правилнп, а неппзнауе 
реши је ппуребнп пбјасниуи. Ппжељнп је ппвезиваое музишких садржаја са садржајима псуалих 
предмеуа, а ппсебнп са насуавним предмеупм Прирпда и друщувп; 

- певају песму са текстпм, пднпснп да се пслпбаѐају сплмизаципних слпгпва и ппвезују ритам 
и мелпдију са текстпм у једну целину - Лиуерарни уексу уреба исписауи исппд нпуа, уакп да 
исппд сваке нпуне вреднпсуи супји пп један слпг реши. Фмесуп сплмизаципних слпгпва са 
ушеницима певауи слпгпве реши; 

- утврѐују и изражајнп дптерују песму - Кприсуиуи сппспбнпсу и предзнаое ушеника п 
музишким елеменуима ппгпдним за пдсликаваое лиуерарнпг уексуа, нпр. уемпп и динамика. 
Фкпликп је уемпп назнашен, пнда ушеницима уреба указауи на знашеое уе пзнаке, кап и на оену 
ппвезанпсу са каракуерпм кпмппзиције. Акп уемпп није назнашен, насуавник мпже сам да га 
пдреди, а да ушеницима пбјасни разлпге за уакву пдлуку. Бпљи ппсуупак је певаое песме у 
некпликп разлишиуих уемпа, а ушеницима препусуиуи да се ппределе за прави уемпп на пснпву 
дпживљенпг ууиска. За изражајнп певаое важна је правилна динамика. Пна прпизлази из 
мелпдије песме, али и из дпбре психплпщке анализе лиуерарнпг уексуа. Ппжељнп је певауи 
кпмппзицију у динамишкпм расппну пд пп дп мф збпг пспбенпсуи дешјег гласа. Кпд ушеника 
нижих разреда фпруе певаое мпже изазвауи негауивне ппследице кап щуп су прпмуклпсу и 
слабија певашка издржљивпсу. Акп насуавник не ппседује гласпвне сппспбнпсуи кпјима би 
изражајнп пупевап песму, уада ће решима, сликпвиуп, пбјасниуи знашеое динамишких пзнака. 
Ппсле пбрађене песме, где је уп мпгуће, кприсуиуи драмауизацију уексуа и илусурацију песме 
какп би ушеници узели акуивнп ушещће у раду; 

- извпде песму уз инструменталну пратоу - Да би ушеницима предсуавип извпђеое 
кпмппзиције у виду музишкпг дпживљаја, насуавник ће свирауи на некпм хармпнскпм 
инсуруменуу. Фз певаое наушене песме мпгу се кприсуиуи за прауоу и дешји музишки 
инсуруменуи Прфпвпг инсуруменуаријума; 

Насуава нема задауак да сувара умеунике, већ кпд ушеника развија љубав према умеунпсуи и 
смисап за лепп и узвищенп, ппуппмаже оихпв свесурани развпј, пплемеоује га и улепщава му 
живпу. 

Приликпм избпра кпмппзиција насуавник има слпбпду, али мпра пазиуи да буду засуупљене 
дешје, нарпдне, пригпдне песме других нарпда, кап и песме савременпг музишкпг 
суваралащува за децу. Насуавник уреба, ради акууелизације прпграма, да науши децу и неку 
песму кпја није наведена у преппрушенпм избпру за певаое, акп уп пдгпвара циљу и задацима 
прпграма и акп задпвпљава криуеријуме васпиуне и умеунишке вреднпсуи. 

Свираое 
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Свираое на инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуаријума развија кпд ушеника свесу п 
сппсувеним мпгућнпсуима, а ппред певаоа пружа му задпвпљсувп и лишнп уживаое. 
Свираоем се ушеници укљушују у разне пблике музишкпг кпмуницираоа, акуивира се оихпва 
радпзналпсу, развија инуереспваое за инсуруменуалнп музицираое, регулище се и пслпбађа 
мпуприка, негује се инуереспваое за групне музишке акуивнпсуи... 

Крпз свираое ушеници развијају: 

- псећај за лепп, риуам, динамику, уемпп; 

- сппспбнпсу мемприсаоа музишких целина, примене музишке писменпсуи. 

Ф упку щкплпваоа кприснп је да сваки ушеник свира на инсуруменуима Прфпвпг 
инсуруменуаријума. Да би ушеник уживап у свираоу оегпви ппкреуи уреба да буду: 

- ппущуени, 

- да щуп бпље искприсуи мпгућнпсуи инсуруменуа, 

- да са свпјим инсуруменупм изгледа лепп, щуп ппдразумева пуклаоаое сваке неспреунпсуи 
при ппкреуима. 

Фживајући у свираоу на приредбама ушеник ће свпје пдущевљеое пренпсиуи на пркесуар и 
публику. 

Насуавник мпже сам, према распплпживим инсуруменуима, да прави аранжмане за песме, 
малу музишку драмауизацију или музишку игру уакп да уппупуни звушни ууисак и пбпгауи 
извпђеое. 

Слущаое музике 

Пд свих пблика музишкп-васпиунпг рада слущаое музике ппред суваралашке акуивнпсуи најјаше 
делује на фпрмираое ушеникпве индивидуалнпсуи. Фшеник уреба да је упкпм целпг свпг 
щкплпваоа у дирекунпм дпдиру са дпбрпм музикпм намеоенпм оегпвпм узрасуу. 

Слущаое музике уреба да дппринесе да насуава уеше у радпснпј и ведрпј аумпсфери. Ппмпћу 
музике ушеници уреба да суупе у дпдир са умеунишким изразпм бпгаупг регисура људских 
мисли и псећаоа (храбрпсуи, радпсуи, пдущевљеоа, ууге иуд.). 

Свпје дпживљаваое музике ушеници мпгу исппљиуи: ппкреупм, мимикпм, пписпм, пришпм или 
разгпвпрпм. 

Кпмппзиције кпје се слущају мпрају свпјим урајаоем, садржајем и музишким изразпм 
пдгпварауи мпгућнпсуима перцепције ушеника, щуп знаши да су: 

- крауке, 

- впкалне или прише илусурпване музикпм, 

- впкалнп-инсуруменуалне. 
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Најппгпдније за првп слущаое и уппзнаваое музике су прише илусурпване музикпм шији су 
лиуерарни садржаји дпнекле ппзнауи и у кпјима ће ушеник пп музишким нагпвещуајима 
наслууиуи садржај кпји следи. Ф пришама у кпјима се лишнпсуи приказују музикпм, ушеници ће 
упшавауи кпји глас, уемпп или риуам дпшарава пдређену лишнпсу. 

Впкалнп-инсуруменуалне кпмппзиције прпграмскпг каракуера слущају се пнда када ушеници 
мпгу да схвауе мпгућнпсуи музишкпг изражаваоа. 

Кпд слущаоа дешјих песама са инсуруменуалнпм прауопм уреба упшавауи и пбјащоавауи 
уексу; упшавауи инсуруменуалну прауоу и давауи запажаоа какп је музика илусурпвала уексу. 

Ф раду на развијаоу ушеникпвих мпгућнпсуи за дпживљаваое и примаое музике насуавник 
мпже да кприсуи дела и прпграмскпг и апсплуунпг каракуера да би изградип и развип оегпве 
есуеуске и емпуивне пспбине. 

Ф раду на слущаоу музике главна пажоа уреба да буде кпнценурисана на развијаое ушеникпве 
љубави према дпбрпј музици, а не на непрекидну бпрбу са лпщпм. 

Стваралашки рад  

Дп шеуврупг разреда суваралашки рад се свпдип на најелеменуарније пблике суваралащува, 
вище крпз игру и импрпвизацију у кпјпј је дпминирала мащупвиупсу ушеника. Пплазећи пд 
прирпднпг ппкреуа, пунпг лишнпг распплпжеоа и дпживљаја насуалих ппд снажним ууицајем 
риума и музике, ушеници су суварали слпбпдну фпрму, креирајући сппсувени израз, пун 
динамишнпсуи и градација из свеуа дешје мащуе. Есуеуски квалиуеуи насуали на пвај нашин 
бпгауили су ушенишку емпуивнпсу и разбијали физишку и психишку укпшенпсу.  

Сада ће музишкп суваралащувп биуи разнпврсније и изражајније и пружаће веће мпгућнпсуи за 
инвенцију.  

Суваралащувп мпже биуи засуупљенп крпз:  

- музишка пиуаоа и пдгпвпре, 

- риумишку дппуоалку, 

- мелпдијску дппуоалку са ппуписаним уексупм, 

- мелпдијску дппуоалку, 

- импрпвизацију риума на задани уексу са записиваоем, 

- сасуављаое мелпдије пд ппнуђених двпуакуних мпуива, 

- кпмппнпваое мелпдије на задани уексу, 

- илусурацију неппзнауе кпмппзиције, 

- импрпвизацију игре и ппкреуа на пдређену музику. 

ПРЕППРФШЕНЕ КПМППЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАОЕ Ф ШЕУВРУПМ РАЗРЕДФ  
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Химне  
1. Државна химна  
2. Свеупсавска химна    
3. Щкплска химна  
 
Нарпдне песме  
1. Ппранила девпјшица  
2. Спусуила се гусуа магла  
3. Лепп уи је ранп ураниуи  
4. Дпдпла  
5. Једна суара мајка  
6. Два се пеула ппбище  
7. Јесуе ли видели мпга сина Јанка  
8. Виспкп се вију лабудпви 
9. Бпса Мара 
10. Дпмаћице пд куће 
11. Ппдуна, мпри ппдуна  
 
Дешје песме  
1. Зима - Б. Суаншић 
2. Ближи се, ближи леуп - Б. Суаншић 
3. Веуар - Б. Суаншић 
4. Медвед Брундп - А. Кпраћ 
5. Веверице - Г. Илић 
6. Има једна Марија - Г. Илић 
7. Деца су украс свеуа - М. Субпуа  
8. На ливади - М. Милпјевић 
9. Суиглп је леуп - песма из Данске  
10. Дпмпвина - Н. Вукпманпвић 
11. Дешја права - С. Маринкпвић 
12. Приша п шпбаншеуу са фрулицпм - песма из Румуније  
13. Принцеза - С. Малущић 
14. Јесен - М. Щпуц  
15. Јесеоа песма - С. Гајић 
 
Свираое на Прфпвим инструментима  
1. Изгубљенп пиле - В. Упмерлин  
2. Први снег - Б. Суаншић 
3. Срећна Нпва гпдина - С. Барић 
4. Пуице се враћају - нарпдна песма из Немашке  
5. Игра кплп у педесеу и два  
6. Прва слпвенска игра - А. Двпржак  
 
Песме шији су стварапци деца  
1. Шему служи срце - И. Симулпв  
2. Деца мпгу да пплеуе - Н. Мајдевац  
3. Прплећни сан - Ј. Драгпвић 
4. Ппнащам се пппуу паще - А. Бан  
 
 
Преппрушене кпмппзиције за рад хпрпва  
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1. Шај гпрп шарна - З. Вауда  
2. Ппд пнпм, ппд пнпм -З. Вауда  
3. Никпла Уесла - З. Вауда  
4. Песме суарпг рауника - З. Вауда  
5. Дукун - нарпдна  
6. Заљубљени зека - Н. Херцигпоа  
7. Малп цвећа, малп пуица - А. Кпраћ  
8. Другарсувп - А. Кпраћ  
9. Певаш - Д. Радић  
10. Ури девпјке - М. Уајшевић  
11. Јана щеуа - М. Уајшевић  
12. Фспаванка - Брамс  
13. Врабац и машка - М. Милпјевић  
14. Веуар - М. Милпјевић  
15. Цвеуна ливада - М. Милпјевић  
16. Српкиоа - И. Бајић  
17. Мпја се земља слпбпда зпве - Б. Херман  
18. Нек свуд љубав сја - Уисп (пбрада З. Вауда)  
19. Свеупсавска химна - запис П. Крсуић  
20. Кп удара уакп ппзнп - Впјислав Илић  
21. Уихи ппзив - В. Ђпрђевић  
22. Жуна - Каплан  
23. Јесен на пијаци - Д. Щаркпвић  
24. Еци, пеци, пец - А. Пбрадпвић  
25. Ппврауак - Ј. Маринкпвић  
26. Све уишице запјевале - нарпдна, пбрада К. Бабић  
27. Вищоишица рпд рпдила - нарпдна, пбрада К. Бабић  
28. На Свеупг Саву - Б. Суаншић  
29. Пда радпсуи - Беупвен, пбрада З. Вауда  
30. Када се впли - П. Ппппвић, клавирску прауоу приредип З. Вауда  
31. Здравица - песма из Југпславије  
32. Ппупшара - Ј. Це  
33. Сумрак - Беупвен  
ПРЕППРФШЕНЕ КПМППЗИЦИЈЕ ЗА СЛФЩАОЕ Ф ШЕУВРУПМ РАЗРЕДФ  
Химне  
1. Државна химна  
2. Свеупсавска химна  
3. Щкплска химна  
 
Нарпдне песме и кпла  
1. Нарпдна - Крсупнпще бпга мпле  
2. Нарпдна - Ури ђевпјке другпвале  
3. Нарпднп кплп - Радмилинп кплп  
4. Нарпднп кплп и шпшек  
5. Нарпдна из Србије - Фрулащки разгпвпр  
6. Нарпдна из Србије - Дим се вије на врх Шакпра  
 
Дпмаћи кпмппзитпри  
1. Нпвак Радулпвић - Љубав се права на песку пище  
2. Славица Суефанпвић - Вјеруј  
3. Исидпр Бајић - Српкиоа  
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4. Суеван Мпкраоац - ИX рукпвеу  
5. Никпла Србин - Херувимска песма  
6. Пеуар Пзгијан - Мала свиуа за пркесуар хармпника  
7. Јпван Јпвишић - Македпнска рапспдија  
8. Неппзнауи ауупр - Зелени рукави  
Страни кпмппзитпри  
1. Камиј Сен-Санс - Карневал живпуиоа (Кенгури; Кпроаше; Ануилппе; Акваријум; Финале)  
2. Јпзеф Хајдн - Дешја симфпнија  
3. Феликс Менделспн - Свадбени марщ  
4. Жпрж Бизе - Свиуа (Дешја игра; Марщ; Емпрпмуи; Галпп)  
5. Вплфганг Амадеус Мпцару - Менуеу  
6. Анупоин Двпржак - Слпвенска игра бр. 1  
7. Мпдесу Муспргски - Слике са излпжбе (Игра пилеуа у љусци пд јајеуа; Баба Јага)  
8. Едвард Григ - Ппвпрка паууљака  
9. Жан Филип Рамп - Уамбурин  
10. Франц Щуберу - Музишки уренууак пп. 94 бр. 3 (ф-мплл)  
11. Упмазп Албинпни - Адађп (уранскрипција за пркесуар и мандплине)  
12. Пеуар Илиш Шајскпвски - Напплиуанска песма  
13. Пеуар Илиш Шајкпвски - балеу, "Лабудпвп језерп" (валцер из И шина; Игра лабудпва из II 
шина)  
14. Фредерикп Мпренп Упрпба - Бургалеса  
15. Едвард Григ - Јуурп  
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ МФЗИЧКЕ КФЛУФРЕ Ф ЧЕУВРУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
ИЗВПЂЕОЕ  МФЗИКЕ  
ПЕВАОЕМ  И  СВИРАОЕМ Негпваое  сппспбнпсуи  извпђеоа  музике (певаое-свираое) 

Извпђеое  нарпдних  и  умеунишких  игара. 

Сппспбан  је  да  извпди  музику  певаоем  и  свираоем. 

Фме  да  изведе  пдабране  нарпдне  и  умеунишке  игре. 

СЛФЩАОЕ  МФЗИКЕ Развијаое  криуишкпг  мищљеоа (исказиваое  псећаоа  у  
музици кпја  се  извпди   и  слуща) 

Суицаое  навике  слущаоа  музике, ппдсуицаое  дпживљаја и 
псппспбљаваое  за  разумеваое  музишких  ппрука. 

Исказује  псећаоа  у  музици  кпја  се  извпди  и  слуща. 

Пажљивп  слуща  музишка  дела  и  дпживљава  их. 

Разуме  музишке  ппруке. 

СУВАРАОЕ  МФЗИКЕ Развијаое  инуереспваоа, музишке  псеуљивпсуи  и  
креауивнпсуи. 

Импрпвизују  мелпдију  на  задауи  уексу. 

Ппказује  инуереспваое, музишку  псеуљивпсу  и  креауивнпсу. 

Фспещнп  импрпвизује  мелпдију  на  задауи  уексу. 
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ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ 

Циљ и задаци Садржаји прпграма Фпнд Време 
реал. 

Наст. метпде Наст. 
средства 

Пблици 
рада и 

наставе 

Активнпсти 
ушеника 

 

Праћеое и 
пцеоиваое 

Циљ физишкпг васпиуаоа је да разнпврсним и 
сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, у 
ппвезанпсуи са псуалим васпиунп-пбразпвним 
ппдрушјима, дппринесе инуегралнпм развпју 
лишнпсуи ушеника (кпгниунпм, афекуивнпм, 
мпупришкпм) развпју мпупришких сппспбнпсуи, 
суицаоу, усаврщаваоу и примени мпупришких 
умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у 
свакпдневним и специфишним услпвима живпуа 
и рада. 

 

Задаци насуаве физишкпг васпиуаоа јесу: 

-ппдсуицаое расуа, развпја ууицаое на правилнп 
држаое уела; 

-развпј и усаврщаваое мпупрних сппспбнпсуи; 

-суицаое мпупришких умеоа кпје су, кап 
садржаји, ууврђени прпгрампм физишкпг 
васпиуаоа и суицаое уепријских знаоа 
неппхпдних за оихпвп усвајаое; 

-усвајаое знаоа ради разумеваоа знашја и 
сущуине физишкпг васпиуаоа дефинисанпг 
циљем пвпг васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја; 

-фпрмираое мпупрнп-впљних квалиуеуа 
лишнпсуи; 

 

АУЛЕУИКА 

ВЕЖБЕ НА УЛФ И 
СПРАВАМА 

РИУМИЧКА 
ГИМНАСУИКА И 
НАРПДНИ 
ПЛЕСПВИ 

ПСНПВИ 
СППРУСКИХ ИГАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

-пракуишнп 
вежбаое 

-дијалпг 

-демпнсу. 

-едукауивне 
игре 

-
инуеракуивнп 
кппперауивнп 
ушеое 

 

-ппрема  

-справе 

-
реквизиуи 

-
предмеуи 

-слике 

-лппуе 

 

фрпнуал. 

-индив. 

-групни 

-у пару 

 

 

 

 

-
индивидуал. 

-диференц 

вежбаое 

-Разгпвпр 

-сампсуални 
и 
инеракуивни 
рад 
спрпвпди 
акуивнпсуи 
везане за 
ппщупваое 
захуева: 

-хпдаое 

-уршаое 

-скакаое 

-пузаое 

-
прпвлашеое 
... 

-кприсуиуи 
лппуу за 
вежбаое и 
игру 

-БРПЈШАНП 

Кпнуинуиранп 

- Дневнп, 
месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 

 

-Ппсмаураое 
(ппщуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
-ушенишких 
акуивнпсуи 
-белещке  
- разгпвпри 
-задпвпљсува  
ушеника 
-суешене 
навике -
суешене 
навике 

-дпсије 
физишкпг 
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-псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, 
знаоа и навике кприсуе у свакпдневним 
услпвима живпуа и рада; 

-суицаое и развијаое свесуи п ппуреби здравља, 
шуваоа здравља и защуиуи прирпде и шпвекпве 
средине. 

Пперауивни задаци: 

-задпвпљаваое пснпвних дешјих ппуеба за 
креуаоем и игрпм; 

-развијаое кппрдинације, гипкпсуи, равнпуеже и 
експлпзивне снаге; 

-суицаое мпупришких умеоа у свим прирпдним 
(филпгенеуским) пблицима креуаоима у 
разлишиуим услпвима; елеменуарним играма, 
риумици, плесним вежбама и вежбама на улу; 
уппзнаваое са креуним мпгућнпсуима и 
пгранишеоима сппсувенпг уела; 

-уппзнаваое са креауивним мпгућнпсуима и 
пгранишеоима сппсувенпг уела; 

-сувараое предппсуавки за правилнп држаое 
уела, јашаое здравља и развијаое хигијенских 
навика; 

-фпрмираое и пвладаваое елеменуарним 
пблицима креуаоа-"мпупришкп пписмеоаваое"; 

-сувараое услпва за спцијалнп прилагпђаваое 
ушеника на кплекуиван живпу и рад.  

  
развпја и 
мпупришких 
сппспбнпсуи 

ппщуе 
ангажпваое 
уруд и рад 
ушеника 

 

 



532 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  
Циљ физишкпг васпиуаоа јесуе да разнпврсним и сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, у 
ппвезанпсуи са псуалим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима, дппринесе инуегралнпм развпју 
лишнпсуи ушеника (кпгниуивнпм, афекуивнпм, мпупришкпм), развпју мпупришких сппспбнпсуи, 
суицаоу, усаврщаваоу и примени мпупришких умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у 
свакпдневним и специфишним услпвима живпуа и рада.  

Задаци насуаве физишкпг васпиуаоа јесу: 

- ппдсуицаое расуа, развпја и ууицаое на правилнп држаое уела; 

- развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи; 

- суицаое мпупришких умеоа кпја су кап садржаји ууврђени прпгрампм физишкпг васпиуаоа и 
суицаое уепријских знаоа неппхпдних за оихпвп усвајаое; 

- усвајаое знаоа ради разумеваоа знашаја и сущуине физишкпг васпиуаоа дефинисанпг циљем 
пвпг васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја; 

- фпрмираое мпралнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи; 

- псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, знаоа и навике кприсуе у свакпдневним 
услпвима живпуа и рада; 

- суицаое и развијаое свесуи п ппуреби здравља, шуваоа здравља и защуиуи прирпде и 
шпвекпве средине. 

Пперативни задаци: 

- усмерени развпј пснпвних мпупришких сппспбнпсуи, првенсувенп брзине и кппрдинације; 

- усмеренп суицаое и усаврщаваое мпупришких умеоа и навика предвиђених прпгрампм 
физишкпг васпиуаоа; 

- примена суешених знаоа, умеоа и навика у слпженијим услпвима (крпз игру, уакмишеое и 
сл.); 

- задпвпљаваое спцијалних ппуреба за ппуврђиваоем, групним пписупвећиваоем и сл. ; 

- есуеускп изражаваое креуопм и дпживљаваое есуеуских вреднпсуи; 

- усвајаое еуишких вреднпсуи и ппдсуицаое впљних пспбина ушеника. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
ППЩУИ ЗАЈЕДНИШКИ ПРПГРАМ 

Пвладауи прирпдним и изведеним, елеменуарним (правилним) креуаоима, у разлишиуим 
услпвима извпђеоа. 
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АУЛЕУИКА 

Уехника тршаоа: 

Рад на уехници уршаоа у месуу и у креуаоу. Рад руку са савијеним лакупвима (напред, напред 
щака дп висине браде, а назад 5 дп 10 цм иза зглпба кука). Суппала паралелна и урши се на 
предоем делу суппала. Уруп усправан, глава ппдигнууа и дисаое слпбпднп (на нпс и на усуа). 
Варијануа уршаоа: напред, бпшнп и леђима пкренууи у правцу креуаоа. Уршаое краћим и 
дужим кпракпм (уз нагиб урши се крауким кпракпм и на предоем делу суппала). Кпд крпс 
уршаоа и на слпбпдним ппврщинама (урава, щума и сл.) пбрауиуи пажоу на неравнине збпг 
мпгућих ппвреда. 

Савлађиваое брзпг уршаоа крпз убрзаоа (2 дп 3 убрзаоа на 30-40 м). 

Уехника виспкпг и нискпг суаруа. Сприну на депницама дп 50 м. 

За развпј издржљивпсуи кприсуиуи инуервални меупд рада, умеренпг инуензиуеуа (нпр. на 
суази дужине највище дп 800 меуара наизменишнп 100 м уршаоа, 100 м хпдаоа, или у укупнпм 
урајаоу пд 5 дп 10 минууа). 

Скпк увис 

Фсаврщаваое прекпрашене уехнике на већим висинама. 

Скпк удаљ 

Фсаврщаваое уехнике згршне и предвежбе за уехнику увинућа. 

Бацаое 

Бацаое лппуице пд 200 грама у даљ јашпм и слабијпм рукпм, уехникпм из месуа и уехникпм из 
залеуа. Бацаое медицинке пд 2 кг. Са две и једнпм рукпм на разлишиуе нашине (напред, увис и 
назад прекп главе). 

Штафетнп тршаое 

Игре, депнице дп 20 м са дпдирпм (рука дпдирне раме, леђа, руку). 

ВЕЖБЕ НА УЛФ И СПРАВАМА 

Ф реализпваоу прпграма вежби на справама знашајнп је искприсуиуи све справе кпје су на 
распплагаоу, на кпјима се, без пбзира на ппл, мпгу извесуи вежбе у вису и уппру, вежбе на 
смаоенпј ппврщини пслпнца и прескпци. Пдређене вежбе, кпје су предвиђене за ушенике 
мпгу извпдиуи и ушенице (паралелни разбпј, кругпви, кпо са хвауаљкама). Индивидуални 
присууп ушеницима ппсуиже се диференцираним присууппм, на свакпј справи ппсебнп. 

Улп (ушеници и ушенице): 1) ппнпвиуи пбавезни сасуав (кпмбинацију вежби) из урећег разреда; 
2) кплуу напред дп шушоа, пкреу у шушоу за 180° и сппјенп (у даљем уексуу и сл.) кплуу назад дп 
шушоа; 3) сунпжним пдразпм кплуу напред прекп препреке; 4) суав на щакама уз ппмпћ; 5) 
предвежбе за премеу уппрпм суранце; 6) из лежаоа на леђима мпсу и ппнпвп лећи на леђа (уз 
ппмпћ - ппсле мпсупва урадиуи преуклпне); 7) вага преуклпнпм и занпжеоем. 8. Кпмбинације 
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савладаних вежби (пбавезни сасуав из првпг, другпг и урећег разреда дппуниуи нпвим 
вежбама, диференциранп према пплу и сппспбнпсуима ушеника. За напредније ученике и 
ученице, ппред преухпдних вежби, дпдауи: из суава раскпрашнпг кплуу назад дп суава 
раскпрашнпг; кплуу леуећи (на сунђер суруоаше); премеу уппрпм суранце; мпсу заклпнпм и 
усклпн уз ппмпћ. 

Прескпк (ушеници и ушенице): 1) ппнпвиуи припремне вежбе за прескпк, првп фазу дпскпка; 2) 
припремне вежбе за разнпщку и разнпщка прекп кпзлића 110 цм. За напредније ученике и 
ученице: удаљиуи даску. 

Двпвисински разбпј (укпликп щкпла нема справу, ушенице мпгу вежбауи на једнпј приуки 
разбпја, вежбе у вису извесуи на врауилу, а вежбе у уппру на дпшелнпм врауилу): 1) пдразпм 
једне нпге узмак дп уппра предоег и сп. заоихпм саскпк; 2) исппд вище приуке, лицем према 
нижпј приуки наскпк у вис предои (уз ппмпћ); клим и урећим климпм премах деснпм (левпм) у 
вис лежећи јащући; прехвау разнпрушнп дп седа јащућег; ппухваупм десне (леве) саскпк 
пднпщка са пкреупм за 90°, заврщиуи десним бпкпм према разбпју. За напредније ученице: 
пбавезан сасуав за щкплскп уакмишеое пд првпг дп шеуврупг разреда. 

Греда (ушенице): ппнпвиуи кпмбинације вежби и сасуаве из преухпдних разреда. Ф сасуав 
укпмппнпвауи кпраке уназад зибпм ппшушоем, слпбпдна нпга ппред греде; пкреу у усппну за 
90° и саскпк пруженим уелпм (шепнп). За напредније ученице саскпк увиуим уелпм; делпви из 
пбавезнпг сасуава за щкплскп уакмишеое пд првпг дп шеуврупг разреда. Фшеници: хпдаоем, 
уршаоем, пкреуима и издржајима у пдређенпм пплпжају уреба да развијају псећај за 
равнпуежу). 

Паралелни разбпј (ушеници): 1) ппнпвиуи вежбе из урећег разреда; 2) предоихпм сед 
разнпжнп пред рукама; принпжиуи једнпм (левпм) нпгпм дп седа ван (удеснп); саскпк удеснп 
деснпрушке са пкреупм за 180° (уз ппмпћ), дпскпк десним бпкпм према разбпју, 2) оих у уппру; 
предоихпм уппр седећи разнпжнп пред рукама; саседпм оих у уппру предоем. За 
напредније ученике пбавезан сасуав за щкплскп уакмишеое пд првпг дп шеуврупг разреда. 

Фшенице: 2) оих у уппру; предоихпм уппр седећи разнпжнп пред рукама; саседпм оих у уппру 
предоем. 

Вратилп (ушеници): ппнпвиуи вежбе из урећег разреда: дпшелнп врауилп: наскпк у уппр 
предои акуивни (са ппвищене ппврщине или пдскпкпм), заоихпм саскпк. За напредније 
ушенике пбавезан сасуав за щкплскп уакмишеое пд првпг дп шеуврупг разреда. 

Кругпви (ушеници и ушенице): дпхвауни кругпви: 1) сунпжним пдривпм вис узнеуп, вис 
суражои, саскпк; 2. ушеници: дпскпшни кругпви: вис прпсуи предои, оих у вису уз ппмпћ. За 
напредније ушенике делпви пбавезнпг сасуава за щкплскп уакмишеое пд првпг дп шеуврупг 
разреда. 

Кпо са хватаљкама (ушеници и ушенице): 1) уппр предои акуивни; 2) уппр суражои акуивни; 3) 
уппри мещпвиуп пднпжнп; 4. ушеници: из уппра предоег (суражоег) пднпжиуи једнпм са 
пренпспм уежине у другу сурану - исуп са пднпжеоем друге нпге - ппвезанп (замаси). За 
напредније ушенике: из уппра предоег премах пднпжнп у уппр јащући (назнашиуи), премах 
другпм нпгпм у уппр суражои и делпви пбавезнпг сасуава за щкплскп уакмишеое пд првпг дп 
шеуврупг разреда. 

Минимални пбразпвни захтеви за ученике и ученице: 
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Вежбе на тлу: кплуу напред дп шушоа, пкреу у шушоу за 180° и сппјенп кплуу назад дп шушоа; 
кплуу напред сунпжним пдразпм прекп препреке; суав на щакама уз ппмпћ. 

Прескпк: разнпщка. 

Греда - ниска, шведска клупа: наскпк на једну нпгу бпшнп, кпраци (ушенице у усппну) дп 
средине греде, шушао, пкреу у шушоу за 180°, усправ, два кпрака уназад, усппн пкреу за 90°, 
саскпк пруженим уелпм, заврщиуи леђима према справи. 

Вратилп - нижа притка разбпја: узмак пдразпм једне нпге, саскпк заоихпм. 

Прганизпвати међупдељеоскп такмишеое у пбавезним саставима на тлу и справама према 
прпграму струшнпг већа. 

 

РИУМИЧКА ГИМНАСУИКА И НАРПДНИ ПЛЕСПВИ 

Пбнпвиуи прпграм из преухпднпг разреда. Ппвезауи разлишиуе ппкреуе руку, урупа и нпгу у 
кпмплекс вежби пбликпваоа. 

Равнптеже усппнпм на две и једнпј нпзи. 

Пкрети за 180° и 360° пслпнцем на две и једнпј нпзи. 

Скпкпви: виспкп-далеки скпк и ппвезиваое са галпппм. 

Вијаша: ппвезиваое галппа са дешјим ппскпкпм и елеменуима из преухпднпг разреда. 

Лппта: бацаоа и хвауаоа ппвезауи са равнпуежама, пкреуима и скпкпвима и дппуниуи 
пбавезни сасуав из урећег разреда пвим елеменуима. 

Пбруш: замаси у бпшнпј и шепнпј равни са прехвауаоем и ниским избациваоем из руке у руку у 
месуу и креуаоу (кпракпм, уршећи кпракпм и дешјим ппскпкпм). 

Плеспви: Српскп кплп. Једнп кплп из краја у кпјем се налази щкпла. 

ПСНПВИ СППРУСКИХ ИГАРА 

Ппнпвиуи вежбе пснпвних суавпва из преухпднпг разреда и кпмбинпвауи са разним 
варијануама сиууација игре. 

Рукпмет: ппнпвиуи пснпвне вежбе држаоа лппуе, хвауаоа и дпдаваоа. Вежбе пснпва уехнике 
кпмбинпвауи са вежбама сиууације у игри; щууираое из месуа ппсле впђеоа и заусуављаоа; 
скпк - щуу (за напредније). Игру 3:3 усаврщиуи са кпнкреуним задаукпм из пснпва уакуике у 
пдбрани и нападу. 

Кпщарка: ппнпвиуи вежбе рукпваоа лппупм и услпжоавауи вежбама "жпнглираоа"; вежбе 
хвауаоа и дпдаваоа ппнпвиуи и даље их примериуи сиууацији оихпве примене у пснпвнпј 
уакуици пдбране и напада; щууираое исппд кпща ппсле впђеоа и заусуављаоа са леве и десне 
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суране ; двпкпрак (за напредније). Игра 3:3 са кпнкреуним задаукпм из пснпва уакуике у 
пдбрани и нападу. 

Пдбпјка: ппнпвиуи вежбе дпдаваоа прсуима из преухпднпг разреда;за напредније ушенике: 
примена уехнике у некпликп сиууација игре; дпдаваое прекп главе и бпшнп. Игра прекп ниже 
мреже (ласуища) на смаоенпм уерену 2:2 са применпм пснпвне уехнике и за напредније 
ушенике 3:3 из пснпвне уакуике у нападу и пдбрани. 

Фудбал: впђеое лппуе правплинијскп и са прпменпм правца; примаое лппуе и дпдаваое 
лппуе разлишиуим делпвима суппала; щууираое; пдузимаое лппуе; игра са пснпвним 
правилима за мали фудбал. 

Прганизпвати такмичеоа између група у пдељеоу из све четири игре: 

Здравственп васпитаое: 

- увпја физишка фпрма, 

- лишна хигијена и хигијена здравља, 

- правилна исхрана, 

- правилан риуам рада и пдмпра, 

- прва ппмпћ. 

Минимални пбразпвни захтеви: 

Атлетика: уршаое на 40 м из нискпг суаруа (без суаруних блпкпва). Скпк увис прекпрашнпм 
уехникпм. Скпк удаљ згршнпм уехникпм, залеупм дп 15 м. Уршаое на 500 м (ушеници) и 400 м 
(ушенице). 

Вежбе на справама и тлу: пбавезни сасуав на улу, разбпју и греди; прескпк: разнпщка: на 
врауилу, кпоу са хвауаљкама и кругпвима: пп један избпрни елеменау. 

Пснпви тимских игара: пснпвна уехника у креуаоу (пдабрауи 2 - 3 вежбе кпје су кприщћене у 
пбушаваоу и увежбаваоу). 

Ритмишка гимнастика и плеспви: пбруш - замаси у бпшнпј равни у креуаоу са ниским 
избациваоем из руке у руку. Кплп из краја у кпјем се налази щкпла. 

Здравственп васпитаое: правилнп држаое уела, лишна хигијена и хигијена здравља, правилна 
исхрана, риуам рада и пдмпра. 

СЛПБПДНЕ АКУИВНПСУИ 

Дпдауни рад прганизује се за ушенике кпји исппљавају ппсебну склпнпсу и инуереспваое за 
сппру. 

Рад се пдвија у сппруским секцијама или щкплским екипама кпје се фпрмирају према 
инуереспваоу, сппспбнпсуима и пплу ушеника. Насуавник сашиоава ппсебан прпграм, 
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узимајући при упм у пбзир мауеријалне и прпсупрне услпве рада, узрасне каракуерисуике и 
сппспбнпсуи ушеника, кап и уакмишарски прпграм за щкплску пппулацију. 

АКУИВНПСУИ Ф ПРИРПДИ - ПБАВЕЗНИ ПРПГРАМ 

Из фпнда радних дана, предвиђених заједнишким планпм, щкпла прганизује акуивнпсуи у 
прирпди: два крпса - јесеои и прплећни (дужину суазе пдређује сурушни акуив). 

КФРСНИ ПБЛИЦИ И ПБАВЕЗАН СУРФЧНП-ПЕДАГПШКИ РАД 

Из фпнда шаспва за заједнишки прпграмски садржај и радних дана предвиђених заједнишким 
планпм, щкпла прганизује акуивнпсуи у шаспвнпј, щкплскпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј 
прганизацији рада, кап и пбавезан сурушнп-инсурукуивни рад. 

Пливаое 

Фшеници млађих разреда уреба да имају пп један курс пливаоа у свакпм разреду, а најмаое 
један упкпм шеувпрпгпдищоег щкплпваоа у првпм циклусу пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа. 
Курс пливаоа планира се за 12 шаспва пд укупнпг фпнда предвиђенпг за заједнишки прпграм. 
Насуавник или инсурукупр спрпвпди пбуку пливаоа и усаврщаваое пбушене уехнике. На крају 
пбуке, ушеник уреба да преплива најмаое дп 20 м изабранпм уехникпм. 

Сппртска активнпст пд знашаја за друщтвену средину 

Из фпнда шаспва за заједнишки прпграмски садржај щкпла мпже да планира 12 шаспва за пну 
сппруску акуивнпсу кпја није пбухваћена пвим заједнишким прпгрампм, а за кпју средина у 
кпјпј је щкпла има инуереспваоа (супни уенис, бприлашки сппрупви, веслаое и кајакареое,...). 
Пва акуивнпсу планира се за ушенике пд урећег дп псмпг разреда, а прпграм припрема и 
спрпвпди насуавник или инсурукупр. 

КПРЕКУИВНП-ПЕДАГПШКИ РАД 

Кпрекуивнп-педагпщки рад прганизује се за ушенике са ппсуралним ппремећајима. 

ШКПЛСКА И ДРФГА УАКМИЧЕОА 

Щкпла прганизује и спрпвпди сппруска уакмишеоа кап инуегрални деп прпцеса физишкпг 
васпиуаоа, према плану сурушнпг акуива у и уп: 

Пбавезна унутарщкплска и меѐупдељеоска такмишеоа у: 

- гимнасуици (у зимскпм перипду), 

- аулеуици (у прплећнпм перипду), 

- најмаое у једнпј сппрускпј игри (у упку гпдине). 

Сурушни акуив и щкпла планирају и прпграмирају унууарщкплска уакмишеоа и прилагпђавају их 
календару щкплских сппруских уакмишеоа у прганизацији Минисуарсува прпсвеуе и сппруа. 

ПБАВЕЗНИ ПРПГРАМ - ИЗАБРАНЕ СППРУСКЕ ГРАНЕ 



538 
 

Пбавезни прпграм - избпрне сппруске гране псуварује се са пп једним шаспм седмишнп у 
свакпм разреду пд 4 дп 8 разреда(пбавезнп). Пбавезни прпграм - избпрне сппруске гране, 
пднпси се на изабрану сппруску грану, пп избпру ушеника, а у складу са мпгућнпсуима щкпле. 
Фшеницима се пружа прилика да, свпјим избпрпм уз савеу насуавника физишкпг васпиуаоа, 
задпвпље свпје жеље и инуереспваоа. 

За сппруске гране ушеници се ппредељују на ппшеуку щкплске гпдине. Једна изабрана сппруска 
грана пбрађује се упкпм щкплске гпдине. Ф мещпвиуим пдељеоима (девпјшице и дешаци) мпгу 
се изабрауи две сппруске гране. Насуава је пбавезна за све ушенике у пдељеоу и припада 
редпвнпм расппреду шаспва. 

Шаспви пбавезнпг прпграма - изабране сппруске гране за ушенике мпгу се прганизпвауи на 
нашин кпји највище пдгпвара мпгућнпсуима щкпле (мпгу биуи пдржавани у супрпунпј смени - 
нпр. шаспви пливаоа и др.). 

Ф слушајевима кад щкпла не распплаже предвиђеним услпвима за реализацију пбавезнпг 
прпграма - изабране сппруске гране, акуив ушиуеља и насуавника физишкпг васпиуаоа 
предлаже ушеницима пну сппруску грану шији се прпграм мпже реализпвауи. 

Садржај пбавезнпг прпграма - изабране сппруске гране, псуварује се: у пбјекуу щкпле; ван 
щкпле у пдгпварајућим вежбалищуима (сппруска хала, базен, пувпрени уерени, клизалищуа, 
ски уерени иуд). 

Садржај пбавезнпг прпграма - изабране сппруске гране предлажу насуавници физишкпг 
васпиуаоа, а у складу са инуереспваоима ушеника, мауеријалнпм ппремљенпщћу щкпле, 
узрасним каракуерисуикама ушеника и суешеним сурушним квалификацијама насуавника. 

Прганизација псувариваоа пбавезнпг прпграма - изабране сппруске гране (у исупј или 
супрпунпј смени) усклађује се са услпвима рада щкпле. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  
Пснпвне карактеристике прпграма 

1. Прпграмска кпнцепција физишкпг васпиуаоа у пснпвнпј щкпли заснива се на јединсуву 
насуавних, ваншаспвних и ванщкплских прганизаципних пблика рада, кап пснпвне 
преуппсуавке за псувариваое циља физишкпг васпиуаоа. 

2. Прпграм физишкпг васпиуаоа преуппсуавља да се крпз развијаое физишких сппспбнпсуи и 
суицаое мнпщува разнпврсних знаоа и умеоа, ушеници псппспбљавају за задпвпљаваое 
индивидуалних ппуреба и склпнпсуи, у крајоем, за кприщћеое физишкпг вежбаоа у 
свакпдневнпм живпуу. Из уих разлпга, у прпграму су прецизирани пперауивни задаци с 
пбзирпм на ппл и узрасу ушеника, а прпграм се псуварује крпз следеће еуапе: ууврђиваое 
суаоа; пдређиваое радних задауака за ппјединце и групе ушеника; ууврђиваое средсуава и 
меупда за псувариваое радних задауака; псувариваое васпиуних задауака; праћеое и 
вреднпваое ефекауа рада; пцеоиваое. 

3. Прпграмски задаци псуварују се, псим на редпвним шаспвима, и крпз ваншаспвне и 
ванщкплске прганизаципне пблике рада, кап щуп су излеу, крпс, курсни пблици, слпбпдне 
акуивнпсуи, уакмишеоа, кпрекуивнп-педагпщки рад, дани сппруа, приредбе и јавни насуупи. 



539 
 

4. Да би физишкп васпиуаое билп примеренп индивидуалним разликама ушеника, кпји се 
узимају кап криуериј у диференциранпм присуупу, насуавник ће свакпг ушеника усмеравауи на 
пне прпграмске садржаје у шаспвнпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада кпји 
пдгпварају оегпвим индивидуалним инуереспваоима и мпгућнпсуима. 

5. Прпграм пплази пд шиоенице да се циљ физишкпг васпиуаоа не мпже псувариуи без 
акуивнпг и свеснпг ушещћа ушеника у насуавним и другим пблицима рада, уе се предвиђа 
суицаое пдређених уепријских знаоа, кпја пмпгућавају ушенику да схвауи закпниупсуи прпцеса 
на кпјима се заснива физишкп вежбаое. Уепријскп пбразпваое уреба да буде усклађенп са 
нивппм инуелекууалне зрелпсуи и знаоима кпје су ушеници суекли у другим насуавним 
предмеуима. За пбраду ппјединих уема не предвиђају се ппсебни шаспви, већ се кприсуе разне 
мпгућнпсуи да се у упку вежбаоа ушеницима пружају ппуребне инфпрмације у вези са 
кпнкреуним задаукпм. 

6. Фшеницима, кпји услед пслабљенпг здравља, смаоених физишких или функципналних 
сппспбнпсуи, лпщег држаоа уела и уелесних дефпрмиуеуа не мпгу да прауе пбавезни прпграм, 
пбезбеђен је кпрекуивнп-педагпщки рад, кпји се реализује у сарадои са пдгпварајућпм 
здравсувенпм усуанпвпм. 

7. Прпграмски садржаји пднпсе се на пне вежбе и мпупришке акуивнпсуи кпје шине пснпв за 
суицаое урајних навика за вежбаое и за кпје щкпла има највище услпва да их реализује 
(прирпдни пблици креуаоа, вежбе пбликпваоа, аулеуика, вежбе на улу и справама, риумишка 
гимнасуика, игре). Какп су за псувариваое ппсуављенпг циља ппгпдне и пне мпупрне 
акуивнпсуи кпје нису пбухваћене пбавезним прпгрампм, предвиђају се курсни пблици насуаве. 
Уп су скијаое, пливаое, клизаое, веслаое, кап и пне акуивнпсуи за кпје је заинуереспвана 
средина у кпјпј щкпла живи и ради. 

8. Ради псувариваоа ппсуављених прпграмских задауака, пдређеним закпнским регулауивима, 
прецизира се пбавеза щкпле да пбезбеди све прпсупрне и мауеријалне услпве рада за 
успещнп псувариваое врлп слпжених друщувених инуереса у щкплскпм физишкпм васпиуаоу. 

Прганизација пбразпвнп-васпитнпг рада 

Прпцес физишкпг васпиуаоа усмерен је на: 

- развијаое физишких сппспбнпсуи, 

- усвајаое мпупришких знаоа, умеоа и навика, 

- уепријскп пбразпваое. 

Пве кпмппненуе шине јединсувен и вепма слпжен прпцес физишкпг васпиуаоа, а у пракси сви 
уи задаци прпжимају се и ппвезују са сиууацијама кпје насуају у упку рада. 

1. Ф циљу развијаоа физишких сппспбнпсти - снаге, брзине, издржљивпсуи, прецизнпсуи, 
гибљивпсуи и ппкреуљивпсуи, на свим шаспвима, ваншаспвним и ванщкплским пблицима рада, 
спрпвпди се низ ппсуупака (меупда) и пблика рада пууем кпјих се ппсуижу ппуималне 
вреднпсуи пвих сппспбнпсуи, кап пснпв за успещнп суицаое мпупришких знаоа, умеоа, навика 
и фпрмираоа правилнпг држаоа уела. 
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2. Прпграмски садржаји дауи су пп разредима, а где је уп ппуребнп, пдвпјенп и према пплу. 
Акценау се суавља на пне мпупришке акуивнпсуи кпјима се најуспещније мпже супрпусуавиуи 
ппследицама свакпдневне хиппкинезије и на пне кпји су у нащпј средини најразвијенији и за 
кпје има инуереспваоа у ппјединим срединама. 

Ф урећем и шеуврупм разреду мпже се прганизпвауи предмеуна насуава 

2.1. Пд прганизаципних пблика рада кпји уреба да дппринесу усвајаоу пних умеоа и навика 
кпји су пд знашаја за свакпдневни живпу, прпграм се реализује у ваншаспвнпј и ванщкплскпј 
прганизацији рада и предвиђа: 

- курсне пблике рада; 

- кпрекуивнп-педагпщки рад; 

- излеуе; 

- крпсеве; 

- уакмишеоа; 

- слпбпдне акуивнпсуи. 

Курсни пблици рада 

Прпграм курсних пблика смаура се инуегралним делпм пбавезнпг насуавнпг прпграма. С 
пбзирпм на уп да се за оегпву реализацију ураже специфишни мауеријални услпви, пву насуаву 
уреба прганизпвауи на ппсебан нашин: на шаспвима у расппреду редпвне насуаве, у другим 
пбјекуима, у супрпунпј смени пд редпвне насуаве (пливаое) и на другим пбјекуима, а у за уп 
планиране дане. 

Прпгрампм се предвиђа најмаое један курс за пбуку пливаоа пд првпг дп шеуврупг разреда и 
акуивнпсуи кпја је пд инуереса за средину кпјпј щкпла живи и ради. 

Разредни ушиуељ (или предмеуни насуавник) уреба да упућују ушенике да у слпбпднп време 
сампсталнп вежбају, јер се садржаји у највећпј мери савладавају самп на шасу физишкпг 
васпиуаоа. Збпг упга би се пва упуусува првенсувенп пднпсила на пне ушенике шије физишке и 
мпупришке сппспбнпсуи не задпвпљавају, али и на псуале, какп би суекли урајну навику за 
вежбаое. Ф упм смислу упкпм шаспва физишкпг васпиуаоа разредни ушиуељ и насуавник уреба 
да ушеницима прикаже и пбјасни вежбе, кпје за пдређенп време пни уреба кпд свпјих кућа, 
сампсуалнп, или уз ппмпћ других, да савладају. Ппсле извеснпг перипда, разредни ушиуељ или 
насуавник, на редпвним шаспвима кпнурплисаће щуа је ушеник пд ппсуављених задауака 
псуварип. 

Кпрективнп-педагпщки рад прганизује се са ушеницима кпји имају лпще држаое уела 
(ппсуурални ппремећаји). Рад спрпвпди насуавник у сарадои са лекарпм или физијаурпм кпји 
ууврђује врсуу и суепен дефпрмиуеуа и, с уим у вези, вежбе кпје уреба примениуи. Уежи 
слушајеви уелесних дефпрмиуеуа уреуирају се у специјализпваним здравсувеним усуанпвама. 

Сви ушеници, кпји се упућују и на кпрекуивнп-педагпщки рад, уз пгранишеоа, вежбају на 
редпвним шаспвима и најмаое једнпм недељнп на шаспвима кпрекуивнп-педагпщкпг рада. 
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Прпграм сашиоавају насуавник и лекар специјалисуа, и пн уреба да је примерен здравсувенпм 
суаоу ушеника. 

Излети се мпгу прганизпвауи пп пдељеоима, или са вище пдељеоа, а оихпве пперауивне 
задауке, кап и лпкацију, ууврђују разредна већа. Ф шеуврупм разреду прганизују се два 
пплудневна излеуа са пбавезним пещашеоем пд 6 килпмеуара у пба правца. Излеуи се 
прганизују у радне дане или субпупм. 

Крпсеви се пдржавају два пууа гпдищое за све ушенике. Прганизација пвпг задаука збпг 
великпг брпја ушесника, псим щуп припада насуавнику физишкпг васпиуаоа, задауак је и свих 
насуавника щкпле. Пдржаваое крпсева преуппсуавља благпвремене и дпбре припреме 
ушеника. Крпс се пдржава у пквиру радних дана, планираних за пву акуивнпсу. Акуив 
насуавника ууврђује месуп пдржаваоа и дужину суазе, кап и целпкупну прганизацију. 

Такмишеоа ушеника шине инуегралну кпмппненуу прпцеса физишкпг васпиуаоа на кпјима 
ушеник прпверава резулуау свпга рада. Щкпла је пбавезна да сувпри мауеријалне, 
прганизаципне и друге услпве какп би щкплска уакмишеоа била дпсуупна свим ушеницима. 
Акуив насуавника на ппшеуку щкплске гпдине сашиоава план уакмишеоа (прпппзиције, 
време...). Пбавезна су унууарпдељеоска и међупдељеоска уакмишеоа из атлетике, вежби на 
тлу и справама и једне сппртске игре. Фшеници ушесувују и на пним уакмишеоима кпја су у 
прпграму Минисуарсува прпсвеуе и сппруа. 

Слпбпдне активнпсти - секције прганизују се најмаое једнпм недељнп према плану рада 
кпјег сашиоавају насуавник разредне насуаве и насуавник физишкпг васпиуаоа. На ппшеуку 
щкплске гпдине, ушеници се ппредељују за једну пд акуивнпсуи за кпје щкпла има услпва да их 
прганизује. Шаспви слпбпдних акуивнпсуи прганизују се за вище сппруских грана. 

Захуев да се циљ физишкпг васпиуаоа псуварује и прекп пних прганизаципних пблика рада кпји 
се псуварују у ваншаспвнп и ванщкплскп време, ппдразумева и прилагпђаваое целпкупне 
прганизације и режима рада щкпле, уе ће се у кпнципираоу гпдищоег прпграма рада 
васпиунп-пбразпвнп делпваое прпщириуи и на пве прганизаципне пблике рада и за оихпву 
реализацију пбезбедиуи ппуребан брпј дана и неппхпдни мауеријални услпви за рад. На уај 
нашин, шиуав прпцес физишкпг васпиуаоа у шаспвнпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији 
рада биће јединсувен и ппд кпнурплнпм улпгпм щкпле, кап најпдгпвпрнијег и најсурушнијег 
друщувенп-васпиунпг факупра, какп би се сашувала пснпвна прпграмска кпнцепција насуаве 
физишкпг васпиуаоа. 

3. Тепријскп пбразпваое ппдразумева суицаое пдређених знаоа пууем кпјих ће ушеници 
уппзнауи сущуину вежбапнпг прпцеса и закпниупсуи развпја младпг прганизма, кап и суицаое 
хигијенских навика, знаоа п здрављу, какп би схвауили крајои циљ кпји физишким васпиуаоем 
уреба да се псувари. Садржаји се реализују на редпвним шаспвима, на ваншаспвним и 
ванщкплским акуивнпсуима, уз пракуишан рад и за уп се не предвиђају ппсебни шаспви. 

Из пбласуи здравсувенпг васпиуаоа уепријски деп прпграмских садржаја реализују се у упку 
насуавне щкплске гпдине са шеуири шаса (два у првпм пплугпдищуу и два у другпм 
пплугпдищуу) и на свакпм пракуишнпм шасу. Насуавник реализује предлпжене уеме пдређује 
уеме, схпднп узраснпм и пбразпвнпм нивпу ушеника и инуегрисаним уемауским планираоем 
крпз пбавезне и избпрне предмеуе. Приликпм дпнпщеоа гпдищоег плана и прпграма 
васпиунп-пбразпвних задауака щкпле, на нивпу акуива и насуавнишкпг већа, усаглащавају се 
уемауска ппдрушја кпја ће се реализпвауи из пбласуи здравсувенпг васпиуаоа. 
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Часпви физишкпг васпитаоа - прганизација и пснпвни дидактишкп-метпдишки елементи 

Пснпвне каракуерисуике шаспва физишкпг васпиуаоа уреба да буду: јаснпћа насуавнпг 
садржаја; ппуималнп кприщћеое распплпживпг прпсупра, справа и реквизиуа; избпр 
раципналних пблика и меупда рада; избпр вежби ппуималне пбразпвне вреднпсуи; 
функципнална ппвезанпсу свих делпва шаса - унууар једнпг и вище узасуппних шаспва једне 
насуавне уеме; пуна ведрина и акуивнпсу ушеника упкпм шаса - мпупришка и мисапна; 
визуализација ппмпћу савремених уехнишких средсуава. 

Ф шеуврупм разреду шаспви се мпрају дпбрп прганизпвауи, какп у ппгледу јасних и прецизних 
пблика и меупда рада, уакп и у ппгледу сувараоа радне и ведре аумпсфере. Ф дидакуишкпј 
шеувпрпделнпј ппдели уреба да препвладају игре, али и садржаји кпји захуевају прецизнпсу 
извпђеоа, а кпјима преухпде уашна упуусува ушиуеља или предмеунпг насуавника. Зауим, 
ушиуељ или предмеуни насуавник уреба да прауи упк рада и указује на грещке, какп би 
садржаји, преуежнп прирпднпг каракуера, дали дпбру пснпву за усвајаое садржаја са 
кпнвенципналнп слпженијпм бипмеханишкпм сурукуурпм, кпји се планирају за наредне 
разреде. Пд меупда препвладава меупд живе реши, пракуишни прикази задаука пд суране 
ушиуеља или ушеника суаријих разреда, кап и прикази пригпдних садржаја пууем слика, скица и 
видеп-уехнике. На крају шаса, ушиуељ или предмеуни насуавник, пригпдним решима уреба да 
дâ пцену рада упкпм прпуеклпг шаса и ушенике уппзна са наредним садржајем. Никакп не 
уреба да се дпгпди сиууација да деци није јаснп кпје садржаје су увежбавали и у кпјпј мери су 
их савладали. Ф упм циљу ће и педагпщке мере, кап щуп су ппхвале и исуицаое дпбрих 
примера извпђеоа, ууицауи на ефикаснију сазнајну функцију и мпуивисанпсу за усвајаое 
пдређених знаоа и суицаое навика, ппщуп деца у пвпм узрасуу имају велике ппуребе за 
уакмишеоем, щуп самп уреба ппзиуивнп усмериуи. 

Приликпм избпра пблика рада, ушиуељ или предмеуни насуавник уреба да узму у пбзир 
прпсупрне услпве рада, брпј ушеника на шасу, брпј справа и реквизиуа, динамику пбушаваоа и 
увежбаваоа насуавнпг задаука, щуп знаши да преднпсу има пнај пблик рада (фрпнуални, 
групни, индивидуални) кпји се правпвременп примеоује. Фрпнтални рад се пбишнп 
примеоује у ппшеунпј фази пбушаваоа и када је пбезбеђен дпвпљан прпсупр и брпј реквизиуа 
у пднпсу на брпј ушеника (уршаоа, вежбе на улу, елеменуи уимских игара); групни рад са 
разлишиуим задацима примеоује се у фази увежбаваоа и уп уакп да су групе суалне за једну 
уемауску пбласу, сасуављене према индивидуалним сппспбнпсуима ушеника (хпмпгенизиране), 
а кпје и шине пснпв у диференциранпм присуупу избпру садржаја, у пднпсу на уе 
индивидуалне сппспбнпсуи, радна месуа у групнпм раду, псим главнпг задаука, уреба да 
садрже и ппмпћне справе за увежбаваое делпва бипмеханишке сурукууре главне вежбе 
(предвежбе), кап и пне вежбе кпје се пднпсе на развијаое пне сппспбнпсуи кпја је релевануна 
за извпђеое главне вежбе (највище ури вежбе). Раднп месуп је пп садржају кпнзисуенунп у 
пднпсу на главни задауак, щуп је у складу са принципима инуензивнп прганизпване насуаве. 
Индивидуалан рад примеоује се за ушенике маоих сппспбнпсуи, кап и за ушенике 
наупрпсешних сппспбнпсуи. 

Приликпм избпра меупдских ппсуупака пбушаваоа и увежбаваое мпупришких задауака, 
насуавник уреба да пдабере вежбе уакве пбразпвне вреднпсуи кпје ће за распплпжив брпј 
шаспва пбезбедиуи ппуималнп усвајаое упг задаука. 

Демпнсурација задаука мпра да буде јасна и прецизна уз кприщћеое савремених мпгућнпсуи. 

Планираое пбразпвнп-васпитнпг рада 
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Насуава физишкпг васпиуаоа прганизује се са пп 3 шаса недељнп. Насуавник уреба да изради: 

- ппщти глпбални план рада, кпји садржи све прганизаципне пблике рада у шаспвнпј, 
ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада са пперауивним елеменуима за кпнкреуну 
щкплу; 

- ппщти глпбални план пп разредима, кпји садржи прганизаципне пблике рада кпји су 
предвиђени за кпнкреуан разред и оихпву дисурибуцију пп циклусима. Зауим, пвај план рада 
садржи дисурибуцију насуавнпг садржаја и брпј шаспва пп циклусима и служи кап пснпва за 
израду пперауивнпг плана рада пп циклусима; 

- план рада пп циклусима садржи пбразпвнп-васпиуне задауке, све прганизаципне пблике 
рада кпји се реализују у кпнкреунпм циклусу, расппред насуавнпг садржаја са временскпм 
аруикулацијпм (месец, брпј шаспва и редни брпј шаспва) и меупдске наппмене. 

Насуавнп градивп ппдељенп је у ури циклуса, или шеуири, укпликп се за уај разред предвиђа 
курсни пблик. Уп су: 

- један циклус за аулеуику, 

- један циклус за вежбе на улу и справама, 

- један циклус за уимску игру, 

- један циклус за курсни пблик (укпликп је планиран за пдређени разред у шаспвнпј 
прганизацији рада), 

- уепријски деп (2+2) за реализацију уема из здравсувенпг васпиуаоа. 

Фкпликп се прганизује курсни пблик за акуивнпсу у шаспвнпј прганизацији рада, пнда се 
планира шеувруи циклус, уакп щуп се пп шеуири шаса пдузима пд прва ури циклуса. Насуавнп 
градивп пп циклусима мпже да се псуварује у кпнуинуиуеуу за један временски перипд (нпр. 
аулеуика у јесеоем, вежбе на улу и справама у зимскпм и уимска игра у прплећнпм), или у два 
перипда (нпр. уршаоа и скпкпви из аулеуике у јесеоем, а бацаоа у прплећнпм перипду). 

Праћеое и вреднпваое рада ушеника 

Праћеое напреука ушеника пбавља се сукцесивнп у упку целе щкплске гпдине, на пснпву 
јединсувене меупдплпгије кпја предвиђа следеће уемауске целине. Ф шеуврупм разреду 
пцеоиваое се врщи брпјшанп, на пснпву псувариваоа пперауивних задауака и минималних 
пбразпвних захуева. 

1. Суаое мпупришких сппспбнпсуи; 

2. Фсвпјене здравсувенп-хигијенске навике; 

3. Дпсуигнууи нивп савладанпсуи мпупрних знаоа, умеоа и навика у складу са индивидуалним 
мпгућнпсуима; 

4. Пднпс према раду. 
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1. Праћеое и вреднпваое мпупришких сппспбнпсуи врщи се на пснпву савладанпсуи 
прпграмскпг садржаја кпјим се ппдсуише развпј пних физишких сппспбнпсуи за кпје је пвај 
узрасу криуишан перипд збпг оихпве урансфпрмације ппд ууицајем физишких акуивнпсуи-
кппрдинација, гипкпсу, равнпуежа, брзина, снага и издржљивпсу. 

2. Фсвпјенпсу здравсувенп-хигијенских навика, прауи се на пснпву ууврђиваоа нивпа правилнпг 
држаоа уела и пдржаваоа лишне и кплекуивне хигијене а уакпђе и на пснпву усвпјенпсуи и 
примене знаоа из пбласуи здравља. 

3. Суепен савладанпсуи мпупрних знаоа и умеоа спрпвпди се на пснпву минималних 
прпграмских захуева, кпји је ууврђен на крају навпђеоа прпграмских садржаја. 

4. Пднпс према раду вреднује се на пснпву редпвнпг и акуивнпг ушесувпваоа у насуавнпм 
прпцесу, уакмишеоима и ванщкплским акуивнпсуима. 

Пцеоиваое ушеника у пквиру праћеоа и вреднпваоа насуавнпг прпцеса, врщи се на пснпву 
правилника п пцеоиваоу ушеника пснпвне щкпле и на пснпву савремених дидакуишкп 
меупдишких знаоа. 

Педагпщка дпкументација и дидактишки материјал 

Пбавезна педагпщка дпкуменуација је: 

1. Дневник рада, сурукуура и садржај ууврђује се на републишкпм нивпу, и пдпбрава га 
минисуар, а насуавнику се псуавља мпгућнпсу да га дппуни пним мауеријалпм за кпје има јпщ 
ппуребе. 

2. Планпви рада: гпдищои, пп разредима и циклусима, план сурушнпг акуива, план 
ваншаспвних и ванщкплских акуивнпсуи и праћеое оихпве реализације. 

3. Писане припреме насуавник сашиоава за ппједине насуавне уеме кпје садрже: временску 
аруикулацију псувариваоа насуавне уеме (укупан и редни брпј шаспва, време реализације), 
кпнзисуенуну дидакуишку сурукууру шаспва (пблике рада, меупдишке ппсуупке пбушаваоа и 
увежбаваоа). 

4. Радни картпн: уреба да има сваки ушеник са прпгрампм вежбапнпг садржаја кпјег сашиоава 
ушиуељ или предмеуни насуавник, а кпји су прилагпђени кпнкреуним услпвима рада. 

5. Фпрмулари за пбраду ппдатака за: суаое физишких сппспбнпсуи, реализацију прпграмских 
садржаја у шаспвнпј и ваншаспвнпј прганизацији рада. 

6. Пшигледна средства: цруежи, кпнуурпграми, видеп-ураке аранжиране, уаблице 
пријенуаципних вреднпсуи мпупришких сппспбнпсуи, разнпврсна пбележаваоа радних месуа и 
други писани мауеријали кпји упућују ушенике на лакще разумеваое радних задауака. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИУАОА Ф ЧЕУВРУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Аулеуика 

 
Разликује  правилнп  пд  неправилнпг  држаоа  уела. 

Развијаое  и  усаврщаваое  мпупришких  сппспбнпсуи. 

Извпди  ппкреу  у  задаупм  смеру. 

Вещуп  извпди  фпрме  једнпсуавнпг  креуаоа. 

Слуща  упуусува  и  извпди  ппкреу у  задаупм  смеру. 

 Разликује  правилнп  пд  неправилнпг  држаоа  уела. 

 Развија  и  усаврщава  мпупришке  сппспбнпсуи.   

 Извпди  ппкреу  у  задаупм  смеру. 

 Вещуп  извпди  фпрме  једнпсуавнпг  креуаоа. 

 Слуща  упуусува  и  извпди  ппкреу  у  задаупм  смеру. 
 

Вежбе  на  улу  и  справама Вещуп  извпди  задауе  вежбе  са  реквизиуима. 

Фпшава  свпје  мпупришке  сппспбнпсуи  и  пспбине, кап  и  слишнпсуи  и  
разлике  међу  врщоацима. 

 Вещуп  извпди  задауе  вежбе  са  реквизиуима. 

 Фпшава  свпје  мпупришке  сппспбнпсуи  и  пспбине, кап  и  слишнпсуи  
и  разлике  међу  врщоацима. 
 

Риумишке  вежбе  и нарпдни  
плеспви 

Фсклађује  једнпсуавне  и  задауе  ппкреуе  уз  музику. 

Правилнп  извпди  пснпвне  кпраке  нарпдних  плеспва. 

Фсвајаое  еуишких  вреднпсуи  и  ппдсуицаое  впљних  пспбина  ушеника. 

 Фсклађује  једнпсуавне  и  задауе  ппкреуе  уз  музику. 

 Правилнп  извпди  пснпвне  кпраке  нарпдних  плеспва. 

 Фсвпјип  је  еуишке  вреднпсуи  и  ппказује  впљу  за  рад. 

Пснпви  сппруских  игара Ппзнаје  правила  уимских  игара  и  придржава  их  се. 

Сувараое  услпва  за  спцијалнп  прилагпђаваое  ушеника  на  кплекуиван 
живпу  и  рад. 

 Ппзнаје  правила  уимских  игара  и  придржава  их  се. 

 Прилагпђава  се  на  кплекуиван  живпу  и рад. 

Здравсувенп  васпиуаое Ппдсуицаое  знаоа  п  себи, свпм  уелу  и  сппсувеним  сппспбнпсуима. 

Фпрмирају  предсуаву  п  здрављу  и  факуприма  кпји  дппринпсе  
пшуваоу  здравља. 

Фсвајаое  знаоа  п  важнпсуи  лишне  хигијене. 

 Заинуереспван је  за  суицаое  знаоа  п  себи, свпм  уелу  и  
сппсувеним  сппспбнпсуима. 

 Фпрмирап  је  предсаву  п  здрављу  и  факуприма  кпји  дппринпсе  
пшуваоу  здравља. 

 Суекап  је  знаое  п  важнпсуи  пдржаваоа  лишне  хигијене. 
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ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 
  

ПРАВПСЛАВНИ КАУИХИЗИС (ВЕРПНАФКА) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве правпславнпг кауихизиса (верпнауке) у IV разреду јесуе да ушеници суекну знаоа 
п упме да ппсупјаое свеуа има свпј циљ. Уај циљ је есхауплпщка кап лиуургијска заједница: 
јединсувп свих сувпрених бића међу спбпм и на крају с Бпгпм, прекп Бпгпшпвека Исуса Хрисуа. 
Циљ збпг кпјег је све сувпренп и защуп је сувпренп на пвај нашин, пукривен нам је кап Црква, 
пднпснп кап кпнкреуна лиуургијска заједница. 

Задаци правпславнпг кауихизиса (верпнауке) су да ушеник: 

- изгради свесу п упме да Бпг ппщуи са свеупм крпз шпвека Хрисуа; 
- упши да је Хрисупс кпрппрауивна лишнпсу; 
- запази да у Цркви никп не мпже да ппсупји сам за себе, без заједнице са свима; 
- суекне ппјам п бићу кап заједници; 
- схвауи да је извпр свакпг греха егпизам, индивидуализам. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
ЦИЉ ЗБПГ КПГА ЈЕ БПГ СУВПРИП СВЕУ (ДА СВЕУ ППСУАНЕ ЦРКВА) 

- Црква је кпнкреуна лиуургијска заједница. 
ЛИУФРГИЈА ЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МНПГИХ ЉФДИ И ПРИРПДЕ С БПГПМ ПЦЕМ ПРЕКП ЈЕДНПГ ШПВЕКА - 
ХРИСУА 
- Сурукуура Лиуургије (епискпп, свещуеници, ђакпни и нарпд). 
ЦРКВА КАП ИКПНА БФДФЋЕГ ЦАРСУВА 
- Пдбијаое првпг шпвека Адама да сједини сувпрену прирпду с Бпгпм, пднпснп да сарађује на 
псувареоу Бпжијег плана п свеуу (шпвекпв пад и ппследице упга - првпрпдни грех); 
- Црква у хрищћанскпј архиуекуури (правпславни храм и лиуургијска сурукуура). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Циљ насуаве у IV разреду јесуе да ушеници суекну знаоа п упме да ппсупјаое свеуа има свпј 
циљ. Уај циљ је есхауплпщка кап лиуургијска заједница; јединсувп свих сувпрених бића међу 
спбпм и на крају с Бпгпм, прекп Бпгпшпвека Исуса Хрисуа. Циљ збпг кпјег је све сувпренп и 
защуп је сувпренп на пвај нашин, пукривен нам је кап Црква, пднпснп кап кпнкреуна лиуургијска 
заједница. 

Пвим се ппсуижу врлп важна знаоа: 

- да се исуина свеуа смещуа у есхаупн кап заједницу свих сувпрених бића с Бпгпм Пцем прекп 
Хрисуа и да је пна мерилп свих исупријских дпгађаја у кпјима суделује Бпг, а Бпг суделује у 
пним исупријским дпгађајима кпји впде ка пвпм циљу; 

- да је Лиуургија икпна Царсува Бпжијег кпје ће се уек у будућнпсуи псувариуи; 
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- да је шпвек пдгпвпран за исуприју и ппсупјаое прирпде и да уу пдгпвпрнпсу исуински 
псуварује јединп акп живи уаквим нашинпм живпуа кпји је ууемељен на будућем Царсуву 
Бпжијем и оегпвпј сурукуури; 

- да су Бпг и шпвек у Хрисуу, пднпснп у Лиуургији, непдвпјиви, јер Бпг прекп Хрисуа суделује у 
псувареоу будућег Царсува Бпжијег, пднпснп Бпг прекп људи, кпји су шланпви Цркве кап 
лиуургијске заједнице, шини присууним уп Царсувп у исуприји, јер Лиуургију кпнсуиууище Дух 
Свеуи. 

Наведена знаоа биће ппуребна и у кпнуексуу каснијег уппређеоа пвакп виђене исуине свеуа с 
прпблемпм греха и смруи, пднпснп у расвеуљаваоу пиуаоа кпликп лиуургијски нашин 
ппсупјаоа реалнп пружа пдгпвпр на прпблем смруи. Јер, акп се анализира смру свакпг бића 
ппнапспб, пна је присууна зауп щуп је прирпда свакпг бића смруна, а уп је збпг упга щуп је пна 
сувпрена ни из шега. Нпсипци, пак, уе прирпде, уј. кпнкреуна бића, пре свега људске лишнпсуи, 
свпјим прирпдним рпђеоем указују на шиоеницу да прирпда ппсупји и пре оих, јер пни пре 
рпђеоа нису ппсупјали дпк је људска прирпда ппсупјала и пре оихпвпг рпђеоа. На уај нашин 
сви смп наследници смруи зауп щуп смп наследници прирпде. Исупвременп, пва шиоеница 
указује и на разлику између прирпде и лишнпсуи кпд шпвека, кап и на уп да је ппсупјаое свакпг 
шпвека пп прирпди изазпв оегпвпј слпбпди. Пвај прпблем се мпже превазићи јединп крпз 
једнп нпвп рпђеое, Крщуеое, где је вешнп ппсупјаое прирпде израз наще слпбпде изражене 
кап заједнищувп с Бпгпм у Хрисуу. На глпбалнпм плану, смру преуи шиуавпј увпревини све 
дпуле дпк је пна пдвпјена пд Бпга, пднпснп дпк не ппсупји слпбпднп у пднпсу на свпје закпне 
крпз једну лишнпсу кпја сједиоује с Бпгпм. Лиуургија је икпна ппсупјаоа сувпрене прирпде у 
лишнпсуи Хрисупвпј, пднпснп оенпг слпбпднпг ппсупјаоа, слпбпда се изражава кап љубав 
према Бпгу и према другим људима и бићима, превазилази се смру и псуварује се бесмрунпсу 
за сву прирпду. 

Уеме: Циљ збпг кпг је Бпг сувприп свеу и Првпрпдни грех уреба реализпвауи прекп пписа 
Лиуургије, кпја садржи све: целпкупну прирпду крпз прирпдне дарпве, хлеб, винп, уље, впду; 
мплиуве кпјима се мплимп за благпрасувпреое ваздуха, за изпбиље плпдпва земаљских... иуд; 
људе кпји су сви сједиоени у Хрисуу и ппсупје слпбпднп пд прирпдних закпна и пкренууи ка 
Бпгу Пцу. 

Пбјащоавајући службу епискппа (свещуеника) у Лиуургији, уреба указауи на задауак 
првпсувпренпг шпвека Адама у прирпди, а самим уим и свих људи, да је шпвек сувпрен да буде 
свещуеник у прирпди и да сједини прирпду с Бпгпм Пцем кап и на сущуину шпвекпвпг пада, 
пднпснп греха, кпја се пгледа у пдбијаоу шпвека да уп ушини. Ппследица упга греха јесуе смру у 
прирпди кап разједиоаваое свега на сасуавне делпве и ппаснпсу да се прирпда врауи у 
небиће, али кпја није казна Бпжија, већ псуајаое прирпде, злпм впљпм шпвека, несједиоене с 
Бпгпм, уј. ппсупјаое прирпде у шпвеку Адаму на пснпву оених закпна кпји јпј прпузрпкују смру. 
Кап ппуврду да прирпда не мпже ппсупјауи сама за себе, без заједнице лишнпсуи, пднпснп 
слпбпде шпвека кпја се изражава кап љубав према Бпгу, уреба навесуи искусувп лишнпсуи и 
какп сувари и прирпда изгледају у упм искусуву. На пример, уреба указауи на искусувп да кад 
нам некп кпга вплимп из љубави ппдари билп кпју сувар, пна за нас ппсуаје знашајна, иакп 
дпуад нисмп ни примећивали да ппсупји. 

Кап ппмпћну лиуераууру уреба кприсуиуи суудију: Ј. Зизјулас, Увар кап евхарисуија, кап и друге 
слишне суудије). 

Уема: Лиуургија је заједница у Хрисуу... и Црква кап икпна будућег Царсува уреба, уакпђе, 
реализпвауи прекп пписа Лиуургије указиваоем на уп да је Лиуургија хрисупценуришна, 
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пднпснп да се сви у Лиуургији сједиоују, прекп епискппа, кап прекп Хрисуа, са Бпгпм, кап и на 
уп да Лиуургија ппшиое решима: "Благпслпвенп Царсувп пца и Сина и Св. Духа" и да све у опј 
указује на будуће Царсувп. (За реализацију пве уеме уреба кприсуиуи: Ј. Зизјулас, Евхарисуија и 
Царсувп Бпжије, кап и другу слишну лиуераууру). 

Пнп щуп је најважније и щуп је пснпвни циљ кауихизиса јесуе уп да ушеници ппсуану шланпви 
Лиуургијске заједнице. Јер, Лиуургија кап живп присусувп Хрисуа и кап икпна вешнпг ппсупјаоа 
прирпде и шпвека, уреба да да иппсуас, пднпснп да пцрквени и да да смисап нащем 
исупријскпм виђеоу. Зауп уреба, кад гпд је уп мпгуће ушенике дпвпдиуи, или упућивауи на 
Лиуургијска сабраоа. 

Ф упку сваке гпдине, кпнкреунп пре свих наилазећих великих празника, какп Гпсппдоих, уакп и 
Бпгпрпдишних и свеуиуељских, уреба уппзнауи ушенике са исупријпм насуанка празника и 
садржинпм дпгађаја кпји се слави. 

Кад је реш п свеуиуељским празницима ппсебну пажоу уреба пбрауиуи Србима свеуиуељима: 
Св. Сави, Св. Симепну, на празник Видпвдан иуд. 

Фшеници би уребалп да се уппзнају с лишнпсуима свеуиуеља кпје славе кап Крсну славу (Ф уу 
сврху уреба, пре свега, кприсуиуи жиуија уих свеуиуеља кпја се мпгу наћи у делу Јусуина 
Ппппвића Житија светих, Ћелије, Ваљевп, а зауим и псуалу пригпдну лиуераууру). 

Уакпђе, пре ппшеука Васкрщоег ппсуа, уреба уппзнауи ушенике с оегпвпм садржинпм и циљем, 
кап и са бпгпслпвскпм ппдлпгпм ппсуа, и оегпвпм важнпщћу за шпвека. (Најппгпднија 
лиуерауура за уп јесуе: А. Щмеман, Велики ппст,Крагујевац, ппследое издаое). 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ВЕРПНАФКЕ Ф ЧЕУВРУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Уема: Циљ збпг кпга је Бпг ствприп свет (да 
свет ппстане Црква) 

Црква је кпнкреуна лиуургијска    заједница 

Уема: Литургија је заједница мнпгих људи и 
прирпде с Бпгпм Пцем прекп једнпг шпвека – 
Христа 

Сурукуура Лиуургије (епискпп,  свещуеници, 
ђакпни и нарпд) 

Уема: Црква кап икпна будућег Царства 
Бпжјег 

Пдбијаое првпг шпвека Адама  да сједини 
сувпрену прирпду с Бпгпм, пднпснп да 
сарађује на  псувареоу Бпжјег плана п свеуу   
(шпвекпв пад и ппследице упга –    првпрпдни 
грех) 

- Црква у хрищћанскпј архиуекуури  
(правпславни храм и лиуургијска  сурукуура) 

 

Циљ насуаве правпславнпг кауихизиса 

(верпнауке) у шеурвупм разреду јесуе да 

ушеници суекну знаоа п упме да ппсупјаое 

свеуа има свпј циљ. Уај циљ је есхауплпщка, 

лиуургијска заједница: јединсувп свих 

сувпрених бића међу спбпм и на крају с 

Бпгпм, прекп Бпгпшпвека Исуса Хрисуа. Циљ 

збпг кпјег је све сувпренп и защуп је сувпренп 

на пвај нашин, пукривен нам је кап Црква, 

пднпснп кап кпнкреуна лиуургијска 

заједница. 

Пп заврщеуку уеме ушеници ће биуи у суаоу да: 

 изграде свесу п упме да Бпг ппщуи са свеупм крз шпвека 

Хрисуа; 

 упше да је Хрисупс кпрппрауивна лишнпсу; 

 запазе да у Цркви никп не мпже да ппсупји сам за себе, 

без заједнице са свима; 

 суекну ппјам п бићу кап заједници; 

 схвауе да је извпр свакпг греха егпизам, 

индивидуализам. 
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ГРАЂАНСКП ВАСПИУАОЕ - САЗНАОЕ П СЕБИ И 

ДРФГИМА 
  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Ппщти циљ предмета је ппдсуицаое развпја лишнпсуи и спцијалнпг сазнаоа кпд ушеника IV 
разреда пснпвне щкпле. Пвај предмеу уреба да пружи ушеницима мпгућнпсу да ппсуану 
акуивни ушесници у прпцесу пбразпваоа и васпиуаоа, и да изграде сазнаоа, умеоа, 
сппспбнпсуи и вреднпсуи неппхпдне за фпрмираое ауупнпмне, кпмпеуенуне, пдгпвпрне и 
креауивне лишнпсуи, пувпрене за дпгпвпр и сарадоу, кпја ппщуује и себе и друге. 

Задаци: 

Ф пбразпвнп-васпиунпм раду на реализацији пвпг предмеуа разликујемп некпликп пснпвних 
група задауака: 

Задаци кпји се пднпсе на разумеваое, усвајаое следећих најважнијих ппјмпва:  

- дешја и људска права и слпбпде - ппзнаваое свпјих права, преппзнаваое најважнијих 
категприја дешјих и људских права, уппзнаваое Кпнвенције п дешјим и људским правима, 
разумеваое пднпса између људских права, демпкратије, мира и развпја;  

- идентитет - разумеваое ппјма иденуиуеу, преппзнаваое свпјих ппуреба и жеља, схвауаое 
себе у д друщувенпм кпнуексуу, схвауаое разлике између ппјединашнпг и групнпг, маоинскпг 
и грађанскпг иденуиуеуа; 

- друщтвена пдгпвпрнпст - разумеваое ппјма пдгпвпрнпсуи, схвауаое разлике између 
пдгпвпрнпсуи према себи, другим људима, заједници; 

- разлишитпст култура - ппзнаваое најважнијих пбележја свпје кулууре и схвауаое ууицаја 
свпје кулууре на лишнп ппнащаое, разумеваое узрпка кулуурних разлика и ппдсуицаое 
схвауаоа да је разлишиупсу кулуура уемељ бпгаусува свеуа, разумеваое пднпса између 
кулуурних разлика, људских права и демпкрауије, преппзнаваое и превазилажеое суерепуипа 
и предрасуда; 

- једнакпст - ппзнаваое ппјма једнакпсуи у кпнуексуу расних, кулуурних, наципналних, верских 
и других разлика; 

- правп и правда - разумеваое знашеоа ппјмпва права и правде, схвауаое пднпса између 
права и правде; ппзнаваое улпге права у псигураоу ппјединашне и друщувене сигурнпсуи, 
ппзнаваое пснпвних ппследица неппщупваоа правних нпрми; 

- мир, сигурнпст и стабилнпст - разумеваое знашеоа ппјмпва мир, схвауаое улпге кпју 
сарадоа и мирнп рещаваое сукпба има за лишни, наципнални и глпбални развпј, ппзнаваое 
неких пснпвних ппсуупака мирнпг рещаваоа сукпба; 

- демпкратија - ппзнаваое пснпвних пбележја демпкраускпг прпцеса и разумеваое пднпса 
између демпкрауије и дешјих и људских права. 
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Задаци кпји се пднпсе на вещтине и сппспбнпсти: 

- примена ппјмпва - примерена упптреба ппјмпва у кпмуникацији; 

- криуишкп мищљеое - преиспитиваое утемељенпсти инфпрмација, ппставки и ставпва; 

- јаснп и разгпвеунп исказиваое лишних суавпва; 

- сампсуалнп дпнпщеое пдлука и извпђеое закљушака - пдгпвпрнпст у прпсуђиваоу и 
тумашеоу; 

- сапсећајна кпмуникација - изнпщеое свпјих псећаоа, пптреба, мищљеоа и слущаое, 
разумеваое и и уважаваое туђих;  

- исураживаое - избпр, прикупљаое, критишка анализа и прпвера ппдатака из вище извпра 
кап нашин рещаваоа прпблема;  

- уимски рад - прилагпђаваое свпга мищљеоа групи ради изналажеоа заједнишкпг рещеоа; 

- ненасилнп рещаваое сукпба - дијалпг, прегпвараое, аргументпванп излагаое, кпји су 
усмерени према заједнишким циљевима;  

- рукпвпђеое - пдгпвпрнп управљаое группм према критеријуму ппщте дпбрпбити; 

- ушещће - укљушиваое у прпцес пдлушиваоа пд заједнишкпг интереса. 

Задаци кпји се пднпсе на ставпве и вреднпсти: 

- приврженпсу демпкрауским нашелима и ппсуупцима - дешја и људска права, једнакпст, 
правда, друщтвена пдгпвпрнпст, плурализам, сплидарнпст, приватнпст;  

- приврженпсу мирпљубивпм, паруиципауивнпм и кпнсурукуивнпм рещаваоу прпблема; 

- спремнпсу на засуупаое и защуиуу свпјих и ууђих права; 

- спремнпсу на преузимаое јавне пдгпвпрнпсуи за свпје ппсуупке; 

- заинуереспванпсу за свеу пкп себе и пувпренпсу према разликама; 

- спремнпсу на сапсећаое са другима и ппмпћ пнима кпји су у невпљи; 

- спремнпсу на супрпусуављаое предрасудама, дискриминацији и неправди на свим нивпима. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
I Уема: Ппдсуицаое групнпг рада, дпгпвараоа и сарадое са врщоацима и пдраслима 

1. Рпдитељски састанак - сусреу рпдиуеља, насуавника и ушеника. Размена п узајамним 
пшекиваоима, ппуребама, захуевима, уещкпћама у вези са псувариваоем прпграма грађанскпг 
васпиуаоа, 
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2. Увпдни шас - уппзнаваое ушеника са садржајем предмеуа и нашинпм рада. 

II Уема: Дешја права су универзална, једнака за све 

1. Дрвп дешијих права - увпђеое људских и дешјих права у разред, ппдсећаое на пнп щуп већ 
знају п правима и размаураое знашаја пвих права за сппсувени живпу. 

2. Правимп рекламни щтанд кпнвенције п дешијим правима - ушеници деуаљнп прпушавају 
једнп правп за кпје се ппределе дпгпвараоем, анализирају уексу, исуражују нашин 
симбплишкпг приказиваоа. Фше се да пбјасне свпј избпр, да га јавнп презенуују у суварнпј 
сиууацији. 

3. Сви разлишити - сви једнаки - ушеници ће наушиуи да се уппзнају међуспбнп и да разлике 
прихвауе кап бпгаусувп 

4. Неправда је кад... - крпз игру сасуављаоа слагалице симулирају неправду. Ппсуају свесни 
свпје реакције на неправду и схвауају знашај сарадое за рещеое прпблема. 

5. Ставпви п правди - ппвезиваое права са дужнпсуима; прихвауаое да праведнп за једнпг 
није увек нужнп праведнп и за другпг 

III Уема: Заједнп суварамп демпкрауску аумпсферу у нащем разреду, щкпли 

1. Права, дужнпсти, правила - увпђеое ушеника у демпкрауски нашин дпгпвараоа пкп 
заједнишких правила, схвауаое међуспбне ппвезанпсуи права, дужнпсуи, правила, закпна 

2. Улпга правилника, куёнпг реда щкпле - ппдсуицаое ушеника да пдаберу вреднпсуи у 
пквирима људских/дешјих права; да их размаурају, уппређују, да их се придржавају. Ппмпћи 
деци да дпђу дп рещеоа: кад је уещкп да ппщуују правила... 

3. Сви ми имамп предрасуде - ушеници преиспиуују ппсупјаое предрасуда и суерепуипа 
везаних за узрасу, ппл, наципналнпсу. Фше се да увиде узрпшнп-ппследишну везу између 
ппсупјаоа предрасуда и крщеоа права других. Фше се да преппзнају сукпб разлишиуих 
вреднпсуи. 

4. Да сам шарпбоак, ја бих - ппдсуаћи ушенике да суварају визије са знашеоем, да креирају свеу 
у кпјем се ппщуују права, у кпјем се прихвауају пдгпвпрнпсуи, превазилазе суерепуипи, 
прихвауају разлишиупсуи кап бпгаусувп... 

5. Ставпви п мпёи - ппмпћи ушеницима да преппзнају вреднпсуи кпје ппдржавају 
дешја/људска права и развијају демпкрауске пднпсе. Ппмпћи ушеницима да преппзнају 
намеуаое впље једнпга или групице у пднпсу на заједнишкп дпгпвараое и да сагледају 
ппследице једнпг и другпг нашина ппнащаоа пп заједнишки живпу. 

IV Уема: Живим демпкрауију, демпкрауска акција 

1. Сукпби и превазилажеое сукпба, прегпвараое - уппзнаваое ушеника са кпнсурукуивним 
нашинпм за рещаваое међуљудских сукпба, кпји је применљив у разним сиууацијама. 

2. Тимски рад - суављаое ушеника у сиууацију у кпјпј увиђају преднпсу уимскпг рада, нашин 
функципнисаоа у уиму, улпге свакпг пд шланпва уима. 
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3. Да се шује нащ глас - пхрабриуи ушенике да излисуају сиууације у щкпли за кпје смаурају да 
не ппдржавају или крще оихпва права на игру, развпј, здравље... 

4. Делујемп јединственп - уппзнаваое и впђеое ушеника са и крпз демпкрауске прпцедуре 
пдлушиваоа, ради дплажеоа дп заједнишкпг рещеоа прпблема за кпји се сви залажу  

5. Аргументујемп и заступамп наще интересе - уше се прикупљаоу ппдауака/аргуменауа, 
засуупаоу, јавнпм насуупаоу 

6. Тражимп закпн за... - планираое и спрпвпђеое акције за рещаваое прпблема кпји су 
пдабрали  

V Уема: Људскп биће је деп целпг свеуа, развијаое екплпщке свесуи  

1. Меѐузависнпст - разумеваое свеуа кап сисуема у кпме су сви елеменуи - људи, дпгађаји, 
месуа - међуспбнп ппвезани  

2. Мрежа живпта - међузависнпсу ппсупји и у прирпди 

3. Бринемп п биљкама и живптиоама - какп бринемп п биљкама и живпуиоама, каква је 
наща пдгпвпрнпсу према оима 

VI Уема: Евалуација 

1. Ја пре, ја ппсле - ушеници се ппдсуишу да сами прпцене прпграм кпји су прпщли, кап и 
сппсувенп напредпваое. 

2. Презентација резулуауа рада рпдиуељима. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Уепријски, предмеу сазнаое п себи и другима је ууемељен на инуеракципнпј уеприји психишкпг 
развпја пп кпјпј је спцијална инуеракција пснпвни кпнсурукуивни шинилац развпја ушеника. 
Пдлушујућу улпгу у развпју има управп сарадоа између пдраслпг и ушеника у зпни нареднпг 
развпја, уј. у пбласуи пних функција кпје у време инуеракције јпщ нису развијене кпд ушеника 
негп су у фази насуајаоа. Пдрасли се ппјављује кап прганизаупр размене међу децпм, кпја ће 
предсуављауи ппдсуицај за развпј оихпвпг спцијалнпг сазнаоа, сампсвесуи, мпралнпг и 
криуишкпг мищљеоа. 

Биуне метпдишке пдреднице пбразпвнп-васпиунпг рада су: 

- искусувенп ушеое, уј. упблишаваое и ппимаое лишних, аууенуишних дпживљаја и суавпва 
ушеника крпз размену у групи а не пренпщеое гпупвих знаоа; 

- игрпвни кпнуексу, уј. да крпз игру исуражују разнпврсна рещеоа за прпблеме са кпјима се 
супшавају; 

- меупда паруиципације и инуеракције пмпгућава ушеницима да суекну сампппуздаое и да се 
ппсуупнп псппспбе за разгпвеунп изнпщеое свпјих суавпва и асеруивни насууп пред другима, 
да прихвауе уимски присууп рещаваоу прпблема и да буду мпуивисани за ппсуизаое циљева 
пд заједнишкпг инуереса. 
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- меупда рефлексије примерена је сиууацијама у кпјима се јављају супрпусуављени суавпви и 
ппмаже ушеницима да се испиуиваоем свпјих и ууђих суавпва и ппуреба пдлепе пд свпг суава 
кад је пн кпшница заједнишкпм рещеоу, јаша вещуину дпказнпг мищљеоа кпја је уемељ 
прпцеса прегпвараоа. 

Сваку пд сппменууих меупда мпгуће је кпмбинпвауи са следећим меупдама и уехникама рада: 

- исураживашке меупде (прпјекуи, анализе слушаја), 

- инуеракуивне меупде (дискусија, расправа, прегпвараое, дијалпг, инуервју, дпписиваое, 
прикупљаое ппмпћи), 

- симулацијске меупде (игра улпга, симулираое дпнпщеоа пдлука, симулираое 
међукулуурних пднпса), 

- игрпвне меупде (драмауизација, игре улпга из приша, игре ппущуаоа), 

- суваралашке меупде (плуја идеја, израда нпвина, писаое писама или прилпга за нпвине, 
пбраћаое лпкалнпј управи, израда плакауа). 

Какп је у предмеуу грађанскп васпиуаое - сазнаое п себи и другима важнп да ушеници суишу 
знаоа, усвајају вреднпсуи и развијају примерене вещуине ушећи са другима и уз оихпву 
ппмпћ, прпгрампм су предвиђени следећи пблици пбразпвнп-васпиунпг рада: 

- рад у пару, 

- рад у групи, 

- размена у великпј групи - пдељеоу, 

- рад целпг разреда, 

- индивидуални рад. 

При прављеоу припреме за реализацију васпиунпг рада важнп је впдиуи рашуна п некпликп 
шинилаца кпји су пд сущуинскпг знашаја за квалиуеуну и развпјнп ппдсуицајну размену: 

- јаснп аруикулисаое циља акуивнпсуи и дпгпвпр п правилима кпјих уреба да се придржавају 
сви ушесници размене. Будући да се ради п ушеоу крпз размену, кљушан шинилац успещнпсуи 
размене је квалиуеу узајамнпг слущаоа. Важнп је да ушеници увиде да слущаоем ууђих 
гледищуа и суавпва имају прилику да сагледају свпје пплазищуе у нпвпм свеулу, да га дпграде 
и пбпгауе; 

- расппред седеоа кпји пмпгућује свим ушесницима размене да виде једни друге; 

- след акуивнпсуи кпји је уакп кпнципиран да ппдсуише и пдржава инуереспваое и сазнајну 
мпуивацију ушеника. Уп се ппсуиже динамишнпм сменпм разлишиуих видпва акуивнпсуи и 
размене; 

- насуава се извпди пп редпследу насуавних јединица какп су дауе у прирушнику Грађанскп 
васпиуаое - сазнаое п себи и другима 4.  
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Сагласнп прирпди предмеуа, оегпвпм циљу и задацима насуаве, ушеници се не пцеоују 
класишним щкплским пценама ниуи ппреде. Прпблем мпже биуи уп щуп ушеници желе да знају 
кпликп су успещни у пдређенпј акуивнпсуи. Задауак насуавника је да им јаснп суави дп знаоа 
да је свака лишна експресија ппдједнакп драгпцена, да пхрабри децу да изнесу свпје мищљеое 
и кад је разлишиуп пд псуалих, самп на нашин кпји не вређа друге. Најважнији задатак 
пдраслпг у прпцесу васпитаоа и пбразпваоа је:  

- да ппмпгне ушеницима да фпрмирају ппзиуивну слику п себи, да суекну сампппуздаое, да 
псеуе да крпз прпцес размене с другима мпгу да пбпгауе свпју лишнпсу и сазнаое, 

- да ппдсуише кпд ушеника развпј пних суилпва ппнащаоа кпјима се щуиуе дешја/људска права 
и јашају демпкрауски пднпси у щкпли. 

За пвај предмеу насуавник мпра да буде спреман да ппдржи ушенике кад им је уещкп да се 
изразе или да слущају, и пувпрен да шује и пнп щуп није у складу с оегпвим вреднпсуима, без 
криуикпваоа и прпцеоиваоа. Ппдсуицајним пиуаоима уреба да наведе ушенике да сагледају 
сиууацију из друге перспекуиве, да крпз спцип-кпгниуивни кпнфлику сами ресурукуурирају 
свпје мищљеое и суавпве. 

Ппщуп је ушеое пп мпделу важан пблик спцијалнпг ушеоа, биунп је да насуавник свпјим 
ппнащаоем, нашинпм рада и пднпспм према ушеницима демпнсурира (демпкрауске) 
вреднпсуи кпје жели да оегпви ушеници усвпје. 

Криуеријуми и нашин пцеоиваоа 

Фспех ушеника из предмеуа грађанскп васпиуаое пцеоује се пписнп на пснпву: 

а) прпцене пстварених ппстигнуёа, 

б) запажаоа п нашину ангажпваоа ушеника у тпку наставе, 

в) преппруке за даље напредпваое. 

На крају щкплске гпдине извпди се закљушна пцена: вепма успещан, успещан. 

Криуеријуми за пцеоиваое су: редпвнпст у ппхађаоу насуаве, заинтереспванпст, ппстигнуће, 
активнп укљушиваое у прпцес наставе.  

Прпсупр, ппрема и насуавна средсува 

Прпсупр у кпјем се извпди насуава, ушипница ппщуе намене, уреба да пружа мпгућнпсу за 
седеое укруг и рад у пдвпјеним маоим групама (пд 4 дп 6 ушеника). Ппжељнп је да се за 
насуаву пвпг предмеуа кприсуи ппсебна прпсуприја и/или да се мауеријали и прпдукуи рада 
ушеника шувају на једнпм месуу и мпгу излпжиуи у ушипници. 

Мауеријал ппуребан за рад на реализацији предмеуа: 30 лисупва папира А4 фпрмауа пп 
ушенику, 20 кпмада великих пакпапира, флпмасуери и бпјице за свакпг ушеника, селпуејп и 
маказе. 

Прирушник за наставнике: 

"Грађанскп васпиуаое - Сазнаое п себи и другима 4", Минисуарсувп прпсвеуе и сппруа 
Републике Србије, 2004. 
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Преппрушена литература за наставнике: 

Рщумпвић Љубивпје, Буквар дешјих права, ФНИЦЕФ, 1995. 

КПНВЕНЦИЈА ФН п правима деуеуа, ФНИЦЕФ 

Рпзенберг М., Језик сапсећаоа, Завпд за издаваое учбеника, 2002. 

Кплберг Лпренс, Деуе кап филпзпф мпрала, у збпрнику Прпцеси спцијализације кпд деце, 
Завпд за издаваое учбеника, 1986. 

Дејвид Белами, 101 нашин да спасемп земљу, Пдисеја, 2004. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ГРАЂАНСКПГ ВАСПИУАОА Ф ЧЕУВРУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Ппдсуицаое  групнпг  
рада, дпгпвараое  п  
сарадои  са  
врщоацима  и  
пдраслима 

- Ппдсуицаое  групнпг  рада, дпгпвараоа  и  сарадое  са  
врщоацима  и  пдраслима. 

- Акуивнп  ушесувпваое  у  прпцесу  васпиуаоа. 

- Размена  п  заједнишким  пшекиваоима, ппуребама, захуевима, 
ппуещкпћама  везаних  за  псувареое  прпграма ГВ 

 Дпгпвара  се  и  сарађује  са  шланпвима  групе (са  
врщоацима  и  пдраслима). 

 Акуивнп  ушесувује  у  прпцесу  васпиуаоа. 

 Разгпвара  п  заједнишким  пшекиваоима, ппуребама, 
захуевима  и  уещкпћама  везаним  за  псувареое  
прпграма  ГВ 

Фниверзалнп  важеое  
дешјих  права 

- Ппдсуицаое  ушеника  да  пдаберу  вреднпсуи  у пквирима  
дешијих  и  људских  права, да  их  размаурају, уппређују, да  их  се  
придржавају. 

- Ппмпћи  деци  да  дпђу  дп  рещеоа: кад  је уещкп  да  ппщуују  
правила. 

- Схвауаое  међуспбне  ппвезанпсуи  права, дужнпсуи, правила  и  
закпна. 

 Фме  да  пдабере  вреднпсуи  у  пквирима  дешјих  и  
људских  права, да  их  размаура, уппређује  и  придржава  
их  се. 

 Прихвауа  ппмпћ у  дплажеоу  дп  рещеоа, кад  је  уещкп  
да  ппщуује  правила. 

 Схвауа  међуспбну  ппвезанпсу  права  и  дужнпсуи, 
правила  и  закпна. 

Заједнп  суварамп  
демпкрауску  
аумпсферу  и  у  
нащем  разреду, 
нащпј  скпли 

- Фпшаваое  разлика  у  функципнисаоу  уима  и  групе. 

- Фппзнаваое  са  неппхпдним  пбележјима  уимскпг  рада. 

- Суављаое  ушеника  у  сиууацију  да  увиде  преднпсуи  уимскпг  
рада, нашин  функципнисаоа  у  уиму, знашај  улпге  и  дппринпса  
свакпг  шлана  уима. 

 Фпшава  разлику  у  функципнисаоу  уима  и  групе. 

 Ппзнаје  неппхпдна  пбележја  уимскпг  рада. 

 Фвиђа  преднпсуи  уимскпг  рада, нашин  функципнисаоа  у  
уиму  и  знашај  улпге  и  дппринпса  свакпг  шлана  уима. 

 

Живим  демпкрауију, 
демпкрауска  акција 

- Фппзнаваое  и  впђеое  ушеника  са  и  крпз  демпкрауске  
прпцедуре  пдлушиваоа  какп  би  дпщли  дп  заједнишкпг  рещеоа  

 Ппзнаје  демпкрауске  прпцедуре  пдлушиваоа  у  
дплажеоу  дп заједнишкпг  рещеоа  прпблема за  кпје  се  
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прпблема  за  кпје  се  сви  залажу. 

- Ппдсуаћи  ушенике  да  креауивнп  и  дивергенунп  мисле  п  
мпгућим  нашинима  за  ппсуизаое  оихпвих  циљева. 

сви  залажу. 

 Креауивнп  и  дивергенунп  мисли  п  мпгућим  нашинима  
за  ппсуизаое  сппсувених  циљева. 

 

Међузависнпсу и  
развијаое  екплпщке  
свесуи 

- Преузима  пдгпвпрнпсу  за  пцуваое прирпдних  бпгаусуава. 

- Планираое  И  предузимаое  малих  кпрака  у  неппсреднпм  
пкрузеоу. 

- Анимираое  врсоака  И  пдраслих  крпз  уимски  
рад,демпкрауске  прпцедуре,аргуменупванп  излагаое. 

 Преузима  пдгпвпрнпсу  за  пцуваое  прирпдних  
бпгаусуава. 

 Планира  И  предузима  мале  кпраке  у  неппсреднпм  
пкрузеоу. 

 Анимира  врсоаке  И  пдрасле  крпз  уимски  
рад,демпкрауске  прпцедуре  И  аргуменупванп  излагаое. 

Евалуација - Развијауи  сппспбнпсу  прпцеоиваоа  И  криуицкпг  мисљеоа  п  
свпм  раду. 

- Фппзнауи  рпдинеље  са  резулуауима  псуваренпг  прпграма. 

 Сппспбан  је  да  прпцеоује  И  криуицки  мисли  п  свпм  
раду. 

 Демпнсурира  рпдиуељима  резулуауе  свпг  рада  у  пквиру  
псуваренпг  прпграма. 
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НАРПДНА УРАДИЦИЈА 
  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Фвпђеое најмлађих наращуаја у урадицијску кулууру крпз пдгпварајућу насуаву усмерену на 
ревиуализацију урадиције, један је пд нашина да се спреши убрзанп пдумираое мнпгих важних 
елеменауа традицијске културе и оихпв несуанак из праксе, пднпснп из сампг живпуа. 
Правилним, пдмереним и правпвременим пласираоем инфпрмација п нарпднпј урадицији 
ппсуижу се и мнпга друга дпбра, кап щуп су суицаое свесуи п себи сампм и свпм месуу у свеуу 
слишних и разлишиуих, фпрмираое предсуаве п кпнуинуиуеуу и укпреоенпсуи и сл. 

Кпнцепција насуаве пвпг избпрнпг предмеуа ппсебан нагласак суавља на лпкалну нарпдну 
урадицију, шиме се у мулуинаципналнпј и мулуикпнфесипналнпј средини, каква преуеже у 
Србији, шувају права и пспбенпсуи маоина и оихпв иденуиуеу. 

Ппщуи циљ: 

Псувариуи дирекунп увпђеое ушеника у акуивнпсуи ревиуализације урадиције крпз неппсреднп 
уппзнаваое мауеријалне и духпвне урадицијске кулууре свпг нарпда и нарпда у ужем и щирем 
пкружеоу. 

Задаци: 

Фсвајаое елеменуарних знаоа п: 

разлици измеѐу фплклпрнпг и актуелнпг пкружеоа, и уп крпз: 

- уппзнаваое са пснпвним фплклпрним уексупвима (бајке, легенде, прише, песме, ппслпвице); 

- уппзнаваое са дешјим фплклпрпм (игре и крауке уексууалне фпрме кап щуп су загпнеуке, 
успаванке, разбрајалице иуд.); 

- усвајаое елеменуарних знаоа п нпсећим насуавним мпуивима (разлишиуи за сваки разред у 
првпм циклусу); 

гпдищоем циклусу, и уп крпз ппзнаваое: 

- пснпвних разлика између градскпг и сепскпг нашина живпуа;  

- пснпвних сезпнских радпва; 

- пснпвних пбишајнп-пбредних радои везаних за уе радпве; 

- пснпвних и ппщуих празника; 

- пбишајнп-пбредних радои везаних за уе празнике. 

Ф шетвртпм разреду,у пквиру пвпг избпрнпг предмеуа, ради се и даље на развијаоу уема из 
прва ури разреда и дпдају им се нпви нпсећи мпуиви крпз уеме Традиципнални пблици 
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трансппрта и трансппртна средства, Нарпдни музишки инструменти и Нпсипци нарпдне 
традиције. 

Циљ и задаци: 

- прпдубљиваое знаоа п фплклпрним празницима, биљкама, кући, занауима; 

- суицаое елеменуарних знаоа п урадиципналним пблицима урансппруа и урансппруним 
средсувима и оихпвпм знашају за живпу људи на селу и у граду; 

- уппзнаваое разлишиуих нарпдних музишких инсуруменауа и оихпве улпге у урадицијскпј 
кулуури; 

- уппзнаваое са нпсипцима нарпдне урадиције (усменим, писаним и мауеријалним); 

- схвауаое важнпсуи шуваоа и негпваоа нарпдне урадиције. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Ф шеуврупм разреду ради се и даље на прпдубљиваоу, прпщириваоу и сисуемауизпваоу 
знаоа кпја су ушеници ппнели пд куће и/ или суекли у преухпдна ури разреда прекп изушаваоа 
пвпг избпрнпг предмеуа. Ф пвпм насуавнпм прпграму уежищуе је на нпвим нпсећим мпуивима. 
Уп су: Традиципнални пблици трансппрта и трансппртна средства и Нарпдни музишки 
инструменти, са прауећим фплклпрним пбележјима прпсупра и времена у кпјима су насуали. 
Фшеници ће уакпђе, мпћи да уппзнају нашине пренпщеоа садржаја нарпдне урадиције са једне 
на другу генерацију. 

Прекп изушаваоа пвих уема, ушеници ће уппзнауи мнпге, већ забправљене пблике урансппруа 
и урансппруних средсуава, кап и нарпдне музишке инсуруменуе и мпћи ће да се приближе 
једнпм сасвим другашијем нашину живпуа кпји је, већини оих, данас неппзнау. Пдлуку п избпру 
насуавних садржаја дпнпси ушиуељ у складу са мпгућнпсуима кпје нуди пкружеое-амбијену. 
Насуавни садржаји мпгу биуи: 

Уема: Традиципнални пблици трансппрта и трансппртна средства 

- сувпземни унууращои сапбраћај (пещашки сапбраћај, кплски сапбраћај, занимаоа у 
сувпземнпм сапбраћају); 

- урасираое, изградоа и пдржаваое пууева; 

- прауећи пбјекуи (ханпви, караван - сараји...); 

- знашајни пууеви у прпщлпсуи; 

- ппщуански сапбраћај (гплубпви писмпнпще, писмпнпще - уауари, уелали...); 

- сапбраћај на впди (урансппру впдпм, пд балвана дп брпда, прелаз прекп впде - брвнп, скела, 
кпрпе, мпсупви...) 

Уема: Нарпдни музишки инструменти 
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- врсуе нарпдних музишких инсуруменауа (гусле, фрула, гајде, свирала пд сламе, свирала пд 
перја црнпг лука, пищуаљка пд врбпве гране, "виплина" пд кукурузпвине, свирала пд кукууе, 
уиква...); 

- мауеријали пд кпјих су израђени музишки инсуруменуи; 

- улпга музишких инсуруменауа у пбележаваоу гпдищоег циклуса пбишаја (пбреди и празници) 
и живпунпг циклуса пбишаја (рађаое, крщуеое, свадба, испраћај у впјску). 

Уема: Нпсипци нарпдне традиције 

- нашини пренпщеоа нарпдне урадиције (усмени, писани и мауеријални садржаји); 

- нашини шуваоа урадицијске кулууре; 

- науке, усуанпве и друщува кпје се баве шуваоем и негпваоем урадицијске кулууре; 

- пренпщеое садржаја нарпдне урадиције из садащоег времена на наредна ппкплеоа. 

Избпр садржаја за пвај предмеу препущуа се ушиуељу, уз преппруку да ппведе рашуна п 
дирекунпј ппвезанпсуи нпсећих уема са уемама у пквиру пбавезних насуавних предмеуа: 
Српски (матерои) језик, Прирпда и друщтвп, Музишка култура и Ликпвна култура. Пва 
неппсредна кпрелација садржаја пбавезних и избпрнпг предмеуа мпже се искприсуиуи кап 
преднпсу при инуегрисанпм уемаускпм планираоу у реализацији разредне насуаве. Псим 
инуегрисанпг уемаускпг планираоа, ппжељнп је кприсуиуи фенпменплпщки присууп при 
изушаваоу наведених садржаја. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Какп гпд да се псмисли насуава пвпг избпрнпг предмеуа, кпмпарауивни меупд псуаје 
незапбилазан збпг суалне ппуребе да се урадиција сппсувенпг нарпда суавља у ужи и щири 
кпнуексу. Пвај избпрни предмеу мпже се, и уреба га уакп схвауиуи, кап инуердисциплинарнп 
средсувп за лакще савлађиваое нпвих и неппзнауих шиоеница (уз ппмпћ блиских и ппзнауих). 
Прекп савладаваоа декпрауивних елеменауа пбишаја и пбреда, везаних за верске и сезпнске 
фплклпрне празнике, преппрушује се присууп кпји у пквиру насуавних предмеуа из пбласуи 
умеунпсуи има разрађену меупдплпгију за уакав рад. 

И даље се преппрушује изпсуанак уепријске насуаве, у щуа спадају и сви ппкущаји ппупуне или 
делимишне рекпнсурукције лпкалних или ппщуих пбишаја и пбреда. Фшеници самп на 
ппјмпвнпм нивпу уреба да се уппзнају са наукама, усуанпвама и друщувима кпја се баве 
пшуваоем и негпваоем нарпдне урадиције, кад щуп су еунплпгија, нарпдна коижевнпсу, 
исуприја, археплпгија, еунпмузикплпгија, музеји, САНФ, еунп села, кулуурнп-умеунишка 
друщува, друщувп укаља и другп. 

Реализација пвпг прпграма, кап и кпд преухпдна ури, захуева ангажпваое насуавника на 
исураживашкпм раду и суалну размену инфпрмација са ушеницима у циљу щуп бпље сппзнаје 
садржаја лпкалне урадицијске кулууре. 

Приликпм реализације уеме Нарпдни музишки инструменти ппжељнп би билп да ушеници 
сами израде неке пд инсуруменауа и ппкущају да на оима свирају. Ф упме им мпгу ппмпћи 
следеће коиге: 
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Д. Гплемпвић, Нарпдна музика Југпславије, Бепград 1997. 

З. Маркпвић, Негпваое извпрнпг фплклпра у раду са децпм, Бепград 1976. 

Преппрука је да се на крају щкплске гпдине, кап мпгућнпсу да се сисуемауизује и рекапиуулира 
усвпјенп знаое, прганизује излпжба/приредба кпјпм би ушеници ппказали кпја су знаоа 
суекли и кпје су мауеријале, предмеуе, уексупве и фплклпрне садржаје прикупили изушавајући 
пвај избпрни предмеу. Пвакве излпжбе/приредбе захуевају пд насуавника да планира шаспве 
на крају щкплске гпдине за оихпву припрему и сарадоу са неким пд насуавника шији је 
предмеу у кпрелацији са Нарпднпм традицијпм. 

Друга пиуаоа пд знашаја за псувариваое прпграма 

Да би се пбезбедила квалиуеуна насуава у пквиру насуавнпг предмеуа Нарпдна традиција, 
неппхпднп је впдиуи рашуна п ури групе пснпвних парамеуара, пд кпјих су први у вези са 
предмеупм, други са насуавпм, а урећи са насуавним амбијенупм. 

Предметни параметри 

- Садржаји кпји се прпушавају у пквиру пвпг предмеуа јесу деп урадицијске кулууре, пднпснп 
кулууре кпја се пдржава на урадицији, усменпм пренпщеоу знаоа и ппдауака са кплена на 
кпленп. Али у најппщуијем виду, урадицијску (кап и сваку другу) кулууру, шине сппменици 
духпвне и мауеријалне прирпде, уе се аналпгнп упме мпже гпвприуи п мауеријалнпј и духпвнпј 
урадицијскпј кулуури. 

Наставни параметри 

- Пракуишни вид насуаве у пвпм предмеуу ппдразумева акуиван дпдир са пбјекуима кпји шине 
мауеријалну кпмппненуу урадицијске кулууре, билп да се пни израђују према ппсупјећем 
мпделу, билп да се са оима уппзнаје у аууенуишнпм амбијенуу. 

- Уепријска насуава даје уумашеое пдређене пбишајнп-пбредне праксе, ппсуавља је у јаснп 
дефинисан кпнуексу и приказује оен исупријски развпј, уамп где је уп мпгуће, или се замеоује 
фплклпрним уексупвима кпји на пдгпварајући нашин прауе суицаое првих, елеменуарних 
знаоа п урадицији и кулуури. 

Амбијентални параметри 

- Амбијену у кпме се щкпла налази ууише на избпр садржаја насуавнпг прпграма, шиме се 
пувара мпгућнпсу најбпљег и најппупунијег пласираоа лпкалних преднпсуи и ресурса. 

 

 

РФКА Ф УЕСУФ - ПУКРИВАОЕ СВЕУА 
Назив предмеуа Рука у тесту - пткриваое света упућује на неппсредну акуивнпсу деце при 
изушаваоу ппјава у прирпди и пукриваоу свеуа кпји их пкружује. Пснпвна идеја увпђеоа пвпг 
избпрнпг предмеуа јесуе негпваое, ппдсуицаое и развијаое прирпдне дешје радпзналпсуи и 
уражеое пдгпвпра на пиуаоа ЩУА, КАКП и ЗАЩУП. 
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Размаураое пиуаоа п прирпди на ранпм щкплскпм узрасуу ппмаже деуеуу у оегпвпм развпју и 
усппсуављаоу пднпса са мауеријалним свеупм у пкружеоу. Деуе пукрива да је мауеријални 
свеу ппгпдан за исураживаое и ппсуављаое брпјних пиуаоа. Пнп развија свпју лишнпсу, 
инуелигенцију, криуишки дух и фпрмира суав према реалнпм свеуу. На уај нашин се меоа 
оегпва улпга, пд пасивнпг ппсмаураша пнп ппсуаје исураживаш. 

Ф пквиру пвпг избпрнпг предмеуа предлпжени су пгледи кпји не захуевају слпжену и скупу 
ппрему. Дпвпљни су предмеуи и мауеријали из свакпдневнпг живпуа. Пгледи су једнпсуавни и 
мпже их извпдиуи свакп деуе. 

Неки циљеви и задаци предмеуа Рука у тесту - пткриваое света пслаоају се на циљеве и 
задауке предмеуа Свет пкп нас и Прирпда и друщтвп, шиме се пмпгућује кпмплексније 
дпдаунп разумеваое ппјава у прирпди и развијаое акуивнпг исураживашкпг пднпса према 
пкружеоу. Пплазећи пд сазнаоа суешених у пквиру предмеуа Свет пкп нас, ушеник ће 
развијауи инуелекууалну акуивнпсу и вещуине у кпнуексуу прирпдних наука. 

Циљ и задаци пвпг избпрнпг предмеуа су: 

- развијаое пснпвних ппјмпва из прирпдних наука и оихпвп ппвезиваое; 

- развијаое радпзналпсуи и исураживашких сппспбнпсуи; 

- развијаое пснпвних елеменауа лпгишкпг и криуишкпг мищљеоа; 

- ппдсуицаое усменпг и писменпг изражаваоа крпз дискусије и записе п изведеним пгледима; 

- развијаое уплеранције, сампсуалнпсуи и сппспбнпсуи за рад у групи. 

Четврти разред 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
- фпрмираое и развијаое пснпвних ппјмпва из прирпдних наука и оихпвп ппвезиваое; 

- развијаое сппспбнпсуи за акуивнп суицаое знаоа п прирпдним ппјавама крпз исураживаое; 

- развијаое дешјих инуереспваоа и инуелекууалне акуивнпсуи; 

- развијаое сппспбнпсуи запажаоа пснпвних свпјсуава пбјекауа (мауеријала), ппјава и прпцеса 
и упшаваое оихпве ппвезанпсуи; 

- фпрмулисаое пиуаоа, ппсуављаое хиппуеза и исказиваое преуппсуавки за рещаваое 
прпблема; 

- развијаое криуишкпг мищљеоа крпз ппсмаураое и експеримену; 

- исураживаое и упшаваое узрпшнп-ппследишних веза ппјава и прпцеса пкружеоу и у 
изведеним пгледима, издвајаое парамеуара и упшаваое оихпвпг пднпса; 

- рещаваое једнпсуавних прпблем-сиууација, сампсуалнп и у уиму; 
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- кприщћеое наушнпг решника, примеренпг узрасуу, за пписиваое прпмена свпјсуава 
мауеријала, ппјава и прпцеса и ппсуупака и кпрака у исураживаоу; 

- ппдсуицаое усменпг и писменпг изражаваоа крпз дискусије и впђеое експерименуалне 
свеске; 

- развијаое криуишкпг пднпса према инфпрмацијама кпје се дпбијају шулима; 

- преппзнаваое ппаснпсуи и услпва за безбедан рад. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Истражимп: 

Има ли правила кпја важе за сва креуаоа. 

Да ли је лакще ппмпћу сурме равни 

(ппдизаое предмеуа, савлађиваое усппна). 

Шему служи пплуга. 

Присусувп приуиска ваздуха (аумпсферскпг приуиска). 

Бпца кап барпмеуар. 

Какп угасиуи ужаренп дрвце. 

Приуисак у впди. 

Какп впду ушиниуи бисурпм. 

Ф кпјпј впди сапун бпље пени 

(кищница, впда са шесме, мпрска впда). 

Какп впда прпвпди упплпуу. 

Какп направиуи впдени уермпмеуар. 

Ф кпјпј ће ппсуди шај најдуже псуауи уппап. 

Лимун кап бауерија. 

Какп су везане две сијалице кпје свеуле акп при пдвруаоу једне друга псуане да свеули.  

Какп направиуи кпмпас. 

"Сурујни" магнеу. 

Какп ппмпћу пгледала псвеулиуи деп уела кпји је у сенци. 
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Щуа се дпгађа иза угла зграде (перискпп). 

Ликпви кпд равнпг пгледала (разлишиу пплпжај предмеуа и пгледала). 

Кпји се ефекуи мпгу ппсуићи са два равна пгледала. 

Кащика кап пгледалп. 

Да ли нас пши варају (преламаое свеулпсуи). 

Лупа нам ппмаже - какп. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Ф пквиру предмеуа Рука у тесту - пткриваое света ушеницима уреба пружиуи прилику да: 

- размищљају и развијају инуелекууалну акуивнпсу и вещуине у прпцесу уппзнаваоа и 
разумеваоа ппјава у прирпди; 

- задпвпље свпју радпзналпсу на разлишиуе нашине: ппсмаураоем, исураживаоем, крпз 
сампсуалну акуивнпсу и дпбрп псмищљен ппсуупак, размищљаоем, унпщеоем малих прпмена 
и прпвераваоем оихпвих ефекауа. 

Пвај присууп каракуерище: 

- примена исураживашких меупда у наушнпм пбразпваоу; 

- парунерски пднпс насуавник-ушеник, кпји ппдразумева заједнишкп фпрмулисаое прпблема и 
пиуаоа; 

- впђеое акција пд суране ушеника и предвиђаое оихпвпг исхпда, уј. ппсуављаое хиппуеза и 
оихпвп прпвераваое; 

- пбјащоаваое и кпнуинуиранп бележеое у експерименуалну свеску свпјих запажаоа, 
ппсуупака и кпрака у исураживаоу. 

Пписани присууп предсуавља каракуерисуишне кпраке наушнпг меупда, а насуавник впди и 
усмерава ушенике у раду. Пн их пхрабрује да ппсуављају пиуаоа, исуражују и дискууују. 

Уреба ппсебнп имауи у виду да се циљеви и задаци пвпг предмеуа ппсуижу крпз неппсредну 
исураживашку акуивнпсу деце и ненамеуљив ппдсуицај и ппдрщку насуавника. 

Активнпсти ушеника 

За псувариваое циљева и задауака пвпг предмеуа важнп је да се пмпгући насуава у кпјпј ће 
акуивнпсуи ушеника биуи разнпврсне: ппсмаураое, сакупљаое мауеријала и ппдауака, 
уппређиваое, класификпваое, бележеое, замищљаое и ппсуављаое пгледа (експерименауа), 
пбјащоаваое, кприщћеое ппдауака, предсуављаое пнпг щуп је виђенп и урађенп, 
ппсуављаое једнпсуавних мпдела, дискуупваое резулуауа и даваое предлпга нпвих 
експерименауа, сампсуалнп и групнп исураживаое. 
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Активнпсти наставника 

Насуавник впди и усмерава ушенике у свим еуапама исураживашкпг рада: приликпм 
ппсуављаоа пиуаоа и хиппуеза, предлагаоа пгледа, оихпвпг извпђеоа и предсуављаоа 
резулуауа рада. 

Припрема насуавника за пвакве шаспве пбухвауа размаураое важних пиуаоа п уеми шаса, 
избпру садржаја, акуивнпсуи, амбијенуу за реализацију, кприщћеоем разлишиуих извпра 
инфпрмација (учбеници, пппуларна и сурушна лиуерауура, Инуернеу...). Ппред упга, на шаспве 
се мпгу ппзвауи разни гпсуи - сурушоаци (насуавници предмеуа прирпдних наука, 
наушници/исураживаши...) кпји мпгу пренеуи свпја искусува деци и дауи им упуусува какп да 
унапреде свпј нашин рада. 

 

 

ЧФВАРИ ПРИРПДЕ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: 
- псппспбљаваое за акуивнп уппзнаваое суаоа живпуне средине; 
- ппзнаваое узрпшнп-ппследишних веза у живпунпј средини; 
- ппзнаваое негауивних ууицаја шпвека на живпуну средину; 
- испиуиваое узрпшнп-ппследишних веза у живпунпј средини извпђеоем једнпсуавних пгледа; 
- ппдсуицаое пдгпвпрнпг пднпса према живпм свеуу; 
- ппдсуицаое пдгпвпрнпг пднпса за раципналнп кприщћеое прирпдних бпгаусуава; 
- упшаваое разлишиупсуи у живпм свеуу кап услпва за ппсуанак; 
- испиуиваое ппјава и прпмена у прирпди; 
- ппдсуицаое пдгпвпрнпг, здравпг пднпса према себи; 
- псппспбљаваое за рещаваое прпблемских сиууација сампсуалнп/уимски; 
- псппспбљаваое за дпнпщеое правилнпг суава и за криуишкп мищљеое. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
ЖИВПУНА СРЕДИНА 

- Сналажеое у прирпди (ппврауак прирпди, суазе у прирпди, знаци пријенуације и исхрана у 
прирпди). 
- Исураживаое узрпшнп-ппследишних веза у живпунпј средини (ваздух, впда, земљищуе и 
бука). 
- Акуивнп уппзнаваое суаоа живпуне средине извпђеоем једнпсуавних пгледа у ушипници. 
ПРИРПДНЕ ППЈАВЕ И ПРПМЕНЕ Ф ЖИВПУНПЈ СРЕДИНИ 
- Разнпврснпсу живпг свеуа кап услпв за ппсуанак (бипдиверзиуеу). 
- Несуајаое врсуа (најшещће угрпжене биљке и живпуиое). 
- Кружеое мауерије и прпуицаое енергије крпз пднпсе исхране. 
- Прирпдне ппјаве и прпмене у живпунпј средини. 
ЗАЩУИУА ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ 
- Акуивна защуиуа живпуне средине крпз прганизпваое разних акција шувара прирпде ван 
ушипнице (щуедоа, рециклажа, пзелеоаваое...). 
- Пдгпвпран пднпс према живпуиоама и биљкама. 
- Правп на здраву живпуну средину, квалиуеу живпуа. 
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- Пдгпвпран пднпс према себи и живпунпј средини у целини. 
- Криуишки и пувпрен суав и сарадоа са лпкалнпм срединпм, друщувпм за защуиуу живпуне 
средине, за защуиуу живпуиоа... 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Наведени садржаји избпрнпг насуавнпг предмеуа Шувари прирпде имају за циљ ппдизаое 
свесуи п здравпј живпунпј средини; прпдубљиваое знаоа, вещуина и навика у вези са 
защуиупм прирпде; јашаое сппсувене иницијауиве, сппспбнпсуи и пдгпвпрнпг пднпса према 
живпунпј средини. 

Садржаји прпграма пмпгућавају успещнију реализацију циљева и задауака, а пперауивна 
разрада препущуена је насуавницима кпји сами креирају време, месуп извпђеоа и брпј шаспва 
за пдређене уеме. 

Наведени садржаји имају за циљ ппдизаое знаоа п защуиуи живпуне средине на вищи нивп у 
пднпсу на преухпднп суешенп знаое, а усмерени су на примену и пракуишну реализацију и ван 
щкплскпг прпсупра, у неппсреднпм пкружеоу - прирпди. 

Избпрни насуавни предмеу Шувари прирпде пружа велике мпгућнпсуи за инуеграцију и 
кпрелацију са другим насуавним предмеуима, јер су му садржаји мулуидисциплинарни (српски 
језик, мауемауика, ликпвна кулуура, музишка кулуура, прирпда и друщувп...). 

ПД ИГРАЧКЕ ДП РАЧФНАРА 
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
- развијаое умеоа и вещуина за кприщћеое мауеријала, прибпра, алауа и рашунара у игри и 
свакпдневнпм живпуу; 

- развијаое креауивнпсуи, лпгишкпг мищљеоа и сппспбнпсуи кпмбинпваоа; 

- уппзнаваое и уппуреба једнпсуавних прпграма за рашунарске игре и пбразпвне прпграме; 

- развијаое сппспбнпсуи рещаваоа задауака уз ппмпћ рашунара; 

- развијаое кпнсурукупрских вещуина; 

- развијаое сппспбнпсуи за уимски рад. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Цртамп и пищемп 

- цруаое и писаое уексуа 

- цруаое пп слпбпднпм избпру и пп задаупј уеми слпженијих цруежа кпмбинпваних са уексупм 

- кпмбинпваое ппјединих алауа за цруаое и писаое у рещаваоу кпнкреуних прпблема 

- ппкреуаое прпграма 
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- шуваое цруежа 

- щуампаое 

Правимп пдељеоске нпвине 

- припрема мауеријала за нпвине 

- уређиваое уексуа и цруежа 

Играмп се и снимамп 

- wеб - камера 

- прикљушиваое камере на рашунар 

- ппкреуаое прпграма за снимаое 

- мемприсаое и уређиваое снимака 

Креирамп, стварамп 

- креирамп пдељеоски ЦД - кпмбинација снимака wеб - камерпм, музике, уексуа, фпупграфија 
из разних сиууација и акуивнпсуи пдељеоа 

- елекурпнска ппщуа, ппкреуаое прпграма, креираое ппщуе, слаое и примаое 

- пригпдне акуивнпсуи (Нпва гпдина, Дан жена, рпђендани) креираое писма, ппсуера, 
уранспаренуа, ппзивнице, шесуиуке, календара, албума... кприсуећи једнпсуаван прпграм и 
лакп пбрадив мауеријал (папир, карупн, уексуил и сл.). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Рад на рашунару у шеуврупм разреду наслаоа се на знаоа и умеоа суешена у преухпдним 
разредима. Неппхпднп је пбнпвиуи нека знаоа п кпнфигурацији рашунара, пснпвним 
кпмппненуама и намени ппјединих делпва, прпграму за писаое уексуа и цруаое. Ппсебну 
пажоу уреба пбрауиуи на ушенике кпји су се касније укљушили у реализацију пве насуаве. 

Фз пдгпварајући прпграм за писаое, пмпгућава се насуавак кприщћеоа рашунара за писаое 
уексуа и цруаое. Фшенике уреба уппзнауи са слпженијим прпгрампм за пбраду уексуа, кпји нису 
уппзнали у преухпдним разредима. Ппред прпцедуре за ппкреуаое прпграма и избпрпм слпва 
(фпнуа), уппзнаваоем нашина писаоа (и брисаоа) малих и великих слпва и уређиваоем уексуа 
и цруежа. С пбзирпм на уп да се уппуребљава слпженији прпграм за писаое, ушеницима се 
мпже дпзвплиуи да кприсуе пне ппције за кпје ппкажу инуереспваое. Ппције нису пбавезне 
већ су псуављене ушеницима, уј. насуавнику, да их прилагпди ппуребама. 

Пд "алауа" за цруаое мпгу да кприсуе пне кпје су ушеници у преухпднпм разреду већ уппзнали 
(линију, плпвку, гумицу, цруаое правпугапника, цруаое елипсе, кануицу, спреј, пипеуу, криву 
линију, пплигпн) у кпмбинацији за испис уексуа. Кприщћеоем наведених алауа, крпз игру, 
уппзнауи мпгућнпсуи примене рашунара при изради пдељеоских нпвина и слишнп. 
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И даље уреба инсисуирауи на прпграмима кпји су пп правилу прилагпђени узрасуу ушеника, 
кприсуећи прпграме у кпјима мпже биуи ппмераое пбјекауа и ппсуављаое на пдређенп месуп 
ради фпрмираоа целине иуд., кпје ппспещују креауивнпсу, кппрдинацију ппкреуа и мпуприку 
руку кпд ушеника. 

Пбразпвни рашунарски прпграми у шеуврупм разреду уреба да буду пријенуисани на 
кприщћеое рашунара у насуави и ушеоу, уј. у рещаваоу пдређених задауака у ппјединим 
насуавним предмеуима. Пбразпвни спфувер уреба да је лиценциран и да има сагласнпсу за 
уппуребу пд Минисуарсува прпсвеуе и сппруа. 

Примену wеб камере уреба прппрауиуи деуаљима кап щуп су прикљушиваое камере на 
рашунар, ппкреуаое прпграма за снимаое, мемприсаое и уређиваое снимака. 

Креауивне акуивнпсуи пднпсе се на деп кприщћеоа wеб - камере при креираоу пдељеоскпг 
ЦД - кпмбинација уексуа, музике, фпупграфија из разних сиууација и акуивнпсуи пдељеоа, 
елекурпнска ппщуа, креираое ппщуе, слаое и примаое. 

Пригпдне акуивнпсуи кап щуп су пне везане за Нпву гпдину, Дан жена, дан щкпле, рпђендани 
иуд. пмпгућавају разне креације кап щуп су израда ппзивнице, шесуиуке, писма, ппсуера, 
уранспаренауа... кприсуећи једнпсуавне прпграме и лакп пбрадив мауеријал (папир, карупн, 
уексуил и сл.) кпмбинпваоем пбраде мауеријала, рукпваоа фпупапараупм, wеб - камерпм, 
скенерпм, елекурпнскпм ппщупм. 

Садржаји прпграма нису сурпгп дефинисани, већ их насуавник уемауски везује у лпгишки 
прганизпване целине кпје впде ка реализацији наведених циљева и задауака предмеуа. 
Насуавник има слпбпду да динамику реализације насуавних садржаја примери акуивнпсуима, 
придржавајући се укупнпг гпдищоег фпнда шаспва (36) кап пснпвне пријенуације и пквира у 
свпм раду. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ПД ИГРАЧКЕ ДП РАЧФНАРА Ф ЧЕУВРУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
I ЦРУАОЕ 

Microsoft Paint 
Фппзнаваое прпграма за цруаое и рад на 
цруежу 

 ппкрене прпграм; 

 цруа и бпји линије и пблике; 

 ради са пзнашеним делпвима цруежа; 

 снима , пувара и щуампа цруеж; 

 щаље и прима цруеж. 

II ПИСАОЕ 

Microsoft Word 

Фппзнаваое прпграма за писаое и рад на 
уексуу 

 ппкрене прпграм;         

 ради на уексуу; 

 цруа уабеле; 

 умеће слике и украсне уексупве; 

 снима, пувара, щуампа, щаље и прима уексу. 

III ИЗДАВАШ 

Microsoft Publisher 

Израда публикација 
 ппкреће прпграм; 

 кприсуи гпупве щаблпне; 

 израђује публикације. 

 

IV ВЕБ КАМЕРА Рад са веб камерпм 
 ппзнаје делпве камере; 

 прави снимке и снима видеп записе; 

 ради са албумима и сликама. 

V  МФЛУИМЕДИЈАЛНА ППРФКА 

Arcsoft  Multimedia Email 

Фппзнаваое прпграма ; 

Рад са мулуимедијалним ппрукама 

 ппкреће прпграм; 

 пище мулуимедијалне ппруке; 

 щаље и щуампа мулуимедијалне ппруке; 
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ПСУАЛИ ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНП-

ВАСПИУНПГ РАДА 

 

ЧАС ПДЕЉЕНСКПГ СУАРЕШИНЕ 

 

1. Неппхпдне инфпрмације на ппшеуку щкплске гпдине. 
2. Радни дан ушеника: када и какп уреба ушиуи? Слпбпднп време и какп га искприсуиуи? 
3. Псвру на ппшеуак рада, на дисциплину, на хигијену прибпра и ушипнице. 
4. Да ли на шасу слущам, смем ли да кажем кад ми нещуп није јаснп, или кући уражим ппмпћ рпдиуеља? 
5. Дешја права и пбавезе. 
6. Дан пслпбпђеоа месуа и пкплине. 
7. Да ли сам дп сада изградип радне навике? Планираое успеха. 
8. Предмеу кпји ми предсуавља ппуещкпће у ушеоу; кпликп сам на шасу акуиван у раду? 
9. Пднпси између ушеника у пдељеоу; пднпси на релацији друг – другарица; другарсувп – какп га уреба 
развијауи? 
10. Знашај Вука Карачића за српски језик и кулууру. 
11. Анализа успеха и дисциплине у првпм урпмесешју. 
12. Какп прганизпвауи ушеое и пдмпр у нпвембру и децембру? 
13. Фшеници кпји мпгу да уше и хпће; ушеници кпји мпгу да уше, а неће, ушеници кпји у разреду ремеуе 
ред и мир. 
14. Коига кпју сам прпшиуап или шиуам. 
15. Мпја шесуиука за Нпви гпдину 2008. 
16. Анализа: да ли смп псуварили пнп щуп смп планирали? 
17. Игранка за Нпву гпдину. 
18. Прпшиуап сам п Свеупм Сави. 
19. Щуа ћу да прпменим у ушеоу да би ппсуигап бпљи успех? 
20. Кпје су ми рубрике из дешје щуампе најинуересануније? 
21. прпблем кпји ме уищуи, а не смем јавнп да кажем – изнећу писменп. 
22. Щуа мислим п нашину пцеоиваоа? Пцена кпју бих желеп да ппправим. 
23. Шесуиука за 8. мару. 
24. Защуп се и пд када слави Дан жена. 
25. Прпшиуап сам п Бранку Радишевићу. 
26. Рециуујемп суихпве Бранка Радишевића. 
27. Анализа успеха и дисциплине; да ли је мпје знаое награђенп пдгпварајућим пценама? 
28. Време кпје прпвпдим у ушеоу, мпја ппврщнпсу и мпје савеснппбављаое ппуребних пбавеза. 
29. Ппнащаое ушеника у щкпли и на јавнпм месуу. 
30. Занимљивпсуи из щуампе и енциклппедија. 
31. Защуп и пд када се слави 1. мај? 
32. 9. мај – Дан ппбеде над фащизмпм. 
33. Припрема за екскурзију. 
34. Да ли сам задпвпљан ппсуигнууим успехпм? 
35. Савеу за рад у нареднпм разреду. 
36. Игранка за крај щкплске гпдине. 
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СЛПБПДНЕ ФЧЕНИЧКЕ АКУИВНПСУИ 

 

1. Фппзнаваое са прпгрампм рада драмскп-рециуаупрске секције. 
2. Фппзнаваое са драмским уексупвимас Александра Ануића ”За сваки слушај” и ”уежак слушај” и ппдела 
улпга. 
3. Фвежбаваое уексупва и припрема сцене. 
4. Извпђеое уексупва са наушеним улпгама 
5. Фппзнаваое са песмама п јесени ппзнауих ауупра. 
6. изражајнп казиваое наушене песме п јесени пп избпру. 
7. Фппзнаваое са драмским уексупвима Јпванке Јпргашевић ”радна навика”, ”Шврсуа рещенпсу” и 
”Преуериваоа” и ппдела улпга. 
8. Фвежбаваое уексупва и припрема сцене за сваки уексу. 
9. Извпђеое скешева са наушеним улпгама. 
10. Фппзнаваое са драмским уексупм Мирка Пеурпвића ”Нпвпгпдищое щале” и ппдела улпга. 
11. Фвежбаваое уексуа и припрема сцене. 
12. Извпжеое уексуа са наушеним улпгама. 
13. Фппзнаваое са песмама п зими ппзнауих ауупра. 
14. Казиваое напамеу наушене песме п зими пп избпру. 
15. Фппзнаваое са песмама п Свеупм Сави (кпје ће ушеници за време распусуа да науше пп избпру). 
16. Извпђеое свих дп сада наушених скешева. 
17. Казиваое напамеу наушених суихпва п Свеупм Сави. 
18. Фппзнаваое са драмским уексупм из дешје щуампе. 
19. Фвежбаваое драмскпг уексуа и припрема сцене. 
20. Извпђеое уексуа са наушеним улпгама. 
21. Фппзнаваое са рециуацијама из дешје щуапе. 
22. Казиваое напамеу наушене рециуације из дешје щуампе пп избпру. 
23. Фппзнаваое са драмским уексупм Д. Лушића ”Суара слика на зиду” и Александра Ппппвића ”Два 
писма” и ппдела улпга. 
24. Фвежбаваое драмскпг уексуа и припрема сцене. 
25. Извпђеое уексуа са наушеним улпгама. 
26. Фппзнаваое са драмским уексупвима Гвида уаруаље ”Ппилаја” и Дущана Радивића ”А защуп пн 
вежба” и ппдела улпга. 
27. Фвежбаваое драмских уексупва и припрема сцена. 
28. Извпђеое уексупва са наушеним улпгама. 
29. Драмауизација уексуа Бранислава Нущића ”прва љубав”, ппдела улпга, псмищљаваое сцене. 
30. Извпђеое уексуа са наушеним улпгама. 
31. Шиуаое песама п прплећу ппзнауих ауупра. 
32. Изражајнп казиваое наушене песме п прплећу. 
33. Фппзнаваое са драмским уексупм лазе Лазића ”Ксенијин сан” и ппдела улпга. 
34. Фвежбаваое драмскпг уексуа и припрема сцене и маски. 
35. Извпђеое уексуа са наушеним улпгама. Прпшиуауи песму п леуу. 
36. Ппдела награда најбпљим глумцима. 
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ДПДАУНА НАСУАВA ИЗ СРПСКПГ ЈЕЗИКА 

 

1. Щуа је за мене другарсувп - разгпвпр 
2. Коига кпју сам прпшиуап за време распусуа - разгпвпр 
3. Бпје, мириси и звуци јесени - сасуав 
4. Бајка пп избпру ушеника - разгпвпр 
5. Супрпунпсуи у пписиваоу у песми ”Циганин хвали свпга кпоа” 
6. Фппрним радпм дп циља (”Приша п дешаку и Месецу”) 
7. Мпја запажаоа: ппис прирпде у ппзну јесен ”На прагу зиме” - сасуав 
8. Какп замищљам сусреу са фануасуишним бићем - разгпвпр 
9. Щуа сам прпшиуап п Свеупм Сави 
10. Сажеуп и ппщирнп препришаваое уексуа ”Пд пащоака...” - разгпвпр 
11. Щуа бих вплеп, а щуа не да је у пбишнпм живпуу мпгуће пд пнпга щуп се дпгпдилп Алиси у сну - 
разгпвпр 
12. Песма за маму 
13. Бајка Г. Плујић пп избпру (ван редпвне насуаве) 
14. Какп Нущић пписује свпју прву љубав - разгпвпр 
15. Да сам исураживаш кпји деп прпсупра бих желеп да исуражујем - разгпвпр 
16. Када сам се радпвап, а када сурепеп дпк сам шиуап рпман ”Бела грива” 
17. Са Бпспнпгим у нпву аванууру - сасуав 
18. Нарпдна и умеунишка ”Пепељуга” – разлике и слишнпсуи дела Браће Грим и српске бајке 
 

ДППФНСКA НАСУАВA ИЗ СРПСКПГ ЈЕЗИКА 

 

1. Реши исупг пблика, а разлишиупг знашеоа 
2. Реши разлишиупг пблика, а исупг знашеоа 
3. Прпменљиве и непрпменљиве реши 
4. Именице: власуиуе, заједнишке и мисапне 
5. Писаое имена држава, ппкрајина, насеља и оихпвих суанпвника 
6. писаое назива коига и лисупва; писаое скраћеница 
7. Збирне и градивне именице и оихпв рпд и брпј 
8. Присвпјни и градивни придеви и писаое присвпјних придева  
9. Лишне заменице и оихпв рпд и брпј 
10. Пуклаоаое грещака кпје се јављају у гпвпру и писаоу 
11. Брпјеви и глагпли 
12. Решенице пп знашеоу; управни и неуправни гпвпр 
13. Предикау, субјекау и пбјекау 
14. Прилпщке пдредбе 
15. Служба реши у решеници; аурибуу 
16. Прпсуа, прпщирена и слпжена решеница 
17. Наглащене и ненаглащене реши у решеници 
18. Сисуемауизација градива из језика 
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ДПДАУНА НАСУАВА ИЗ МАУЕМАУИКЕ 

 

1. Прирпдни брпјеви 
2. Рашунске пперације (изрази) 
3. Нумерација 
4. Слпжени задаци 
5. Задаци преписиваоа 
6. Магишне щеме 
7. Дещифрпваое 
8. Квадрау и правпугапник 
9. Пребрпјаваое 
10. Декадни запис 
11. Слпжени задаци 
12. Магишни квадрауи 
13. Квадрау и правпугапник 
14. Разни задаци 
15. Рещаваое задауака за рекреацију и задауака са мауем. уакмишеоа ”Кенгур без граница” за 2007.г. 
16. Рещаваое уесупва 
17. Задаци са међунарпднпг уакмишеоа ”Кенгур без граница” за 2006. г.  
18. Задаци са међунарпднпг уакмишеоа ”Кенгур без граница” за 2006. г.  
 

ДППФНСКА НАСУАВА ИЗ МАУЕМАУИКЕ 

1. Сабираое, пдузимаое, мнпжеое и дељеое дп 1000 

2. Брпјеви већи пд 1000 

3. Сабираое и пдузимаое дп милипн 

4. Скуп N свих прирпдних брпјева 

5. Сабираое и пдузимаое – уексууални задаци 

6. Када збир и разлика расуу и ппадају 

7. Једнашине и неједнашине са сабираоем и пдузимаоем 

8. Мнпжеое једнпцифреним, двпцифреним и урпцифреним брпјем 

9. Дељеое једнпцифреним брпјем 

10. Дељеое двпцифреним брпјем 

11. Дељеое вищецифреним брпјем 

12. Јединице за ппврщину дп квадраунпг меура 

13. Јединице за ппврщину веће пд квадраунпг меура 

14. P правпугапника и квадрауа 

15. P правпугапника и квадрауа 

16. Суалнпсу прпизвпда и кплишника 

17. P квадрауа и кпцке 

18. Разлпмци  
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ДППФНСКA НАСУАВA ИЗ ЕНГЛЕСКПГ ЈЕЗИКА 

 

1. Предсуављаое себе и других 

2. Уражаеое и даваое пбавещуеоа п предмеуима, живпуиоама Where’s Flossy? What are these? They 

are…/What’s this? It’s… 

3. Присвпјни придеви 

4. Пписиваое шланпва ппрпдице... Фппуреба пдеђенпг и непдређенпг шлана 

5. Изражаваое дппадаоа и недппадаоа (He/She likes/doesn’t like…) 

6. Време на шаспвнику и даууми 

7. Ппис и пспбине живпуиоа (уппуреба непдређенпг шлана)  It’s an elephant. They aren’t dangerous. 

8. Кпмпарација придева (tall-taller, short-shorter)  

9. There is/There are… 

10. Превпзна средсува (Фппуреба Present Simple за упбишајену радоу) I always go to school by bus 

11. Изражаваое дппадаоа и недппадаоа (I like/lova/hate watching TV) 

12. Дани у недељи, расппред акуивнпсуи упкпм радних дана (I do my homework on Mondays) 

13. Исказиваое времена на шаспвнику (Фпбишајене акуивнпсуи Present Simple) I get up at 8 o’clock 

14. Расппред акуивнпсуи упкпм дана (I get up… I have breakfast… I go to school…) 

15. Пписиваое акуивнпсуи кпје су у упку (Present Continuous) 

16. Будуће време (I will wear my coat) 

17. Пписиваое прпщлпг дпгађаја (Past Simple) There was/were 

18. Сисуемауизација градива  
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ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВПГ 

ЦИКЛФСА ПБАВЕЗНПГ ПБРАЗПВАОА ЗА 

ПРЕДМЕУЕ СРПСКИ ЈЕЗИК, 

МАУЕМАУИКА И ПРИРПДА И ДРФШУВП 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2011)  

Члан 1  

Овим правилником утврђује се образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног 
образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво.  

Члан 2  

Образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски 
језик, математика и природа и друштво одштампани су уз овај правилник и чине његов 
саставни део.  

Члан 3  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  

   

ППШУИ СУАНДАРДИ ППСУИГНФЋА - 

ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВПГ 

ЦИКЛФСА ПБАВЕЗНПГ ПБРАЗПВАОА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Општи стандарди постигнућа - образовни стандарди за крај првог циклуса 
обавезног образовања за Српски језик садрже стандарде постигнућа за области: 
Говорна култура, Вештина читања и разумевање прочитаног, Писано изражавање, 
Граматика и лексикологија и Књижевност. У оквиру сваке области описани су 
захтеви на три нивоа, осим у области Говорна култура.  
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1. ГПВПРНА КФЛУФРА  

У области ГОВОРНА КУЛТУРА ученик/ученица:  

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, 
учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике  

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања  

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. 
"певушења" или "скандирања"  

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на 
основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих 
детаља  

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи 
се теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), 
добро распоређујући основну информацију и додатне информације  

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање  

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју  

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став  

ПСНПВНИ НИВП 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.  

2. ВЕШУИНА ЧИУАОА И РАЗФМЕВАОЕ 

ПРПЧИУАНПГ 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста  

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи 
информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у једноставној 
табели (ко, шта, где, када, колико и сл.)  

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на 
различите начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту  

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; 
садржај, речник)  
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1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста  

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста  

1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста  

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се 
допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из 
текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате  

3. ПИСАНП ИЗРАЖАВАОЕ 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице  

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише  

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

1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места 
(једночланих), назива школе  

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре  

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

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи)  

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

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

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску 
прославу, забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије)  

4. ГРАМАУИКА И ЛЕКСИКПЛПГИЈА 

У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:  

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких 
именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур)  

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, 
упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)  

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  



579 
 

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију  

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у 
свакодневној комуникацији (у кући, школи и сл.)  

5. КОИЖЕВНПСУ 

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и 
драме  

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)  

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у 
књижевноуметничком тексту  

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту  

СРЕДОИ НИВП 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.  

2. ВЕШУИНА ЧИУАОА И РАЗФМЕВАОЕ 

ПРПЧИУАНПГ 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди 
на ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати 
брже, а који спорије  

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и 
обједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у различитим 
реченицама, пасусима, пољима табеле)  

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

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и 
нелинеарном тексту (нпр. проналази део/детаљ који је приказан на илустрацији, у 
табели, или на дијаграму)  

1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену  

1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту  
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1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, 
објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступака 
јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.)  

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не 
допада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са 
поступцима ликова  

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни  

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за 
избор одређене илустрације  

3. ПИСАНП ИЗРАЖАВАОЕ 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  

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

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и 
њихових становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише 
присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, x; 
правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу 
не; употребљава запету при набрајању  

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у 
реченици, типове реченица, дужину реченице...)  

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

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

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст  

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст  

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да 
избегне понављање)  

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља 
грешке)  

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, 
презиме, име родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење)  

1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира  
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4. ГРАМАУИКА И ЛЕКСИКПЛПГИЈА 

У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:  

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, 
присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве)  

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу  

1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да 
пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго  

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат  

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, 
узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)  

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику  

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију  

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским 
текстовима (у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава  

5. КОИЖЕВНПСУ 

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме  

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице, 
загонетке, брзалице)  

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми  

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и 
односе међу ликовима у књижевноуметничком тексту  

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у 
књижевноуметничком тексту)  

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога  

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком тексту  
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НАПРЕДНИ НИВП 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.  

2. ВЕШУИНА ЧИУАОА И РАЗФМЕВАОЕ 

ПРПЧИУАНПГ 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:  

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

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким 
системима (нпр. текст, табела, графички приказ)  

1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у информативном тексту (нпр. 
мишљење аутора текста вс. мишљења учесника у догађају)  

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их 
поткрепљују; резимира наративни текст  

1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из 
текста у дату табелу или дијаграм)  

1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену 
(нпр. који од два текста боље описује дату слику, да ли је упутство за (познату) игру 
потпуно и сл.)  

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава 
зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја 
предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста)  

3. ПИСАНП ИЗРАЖАВАОЕ 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:  

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи 
разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене  

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро 
распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса  

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

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст  

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)  
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1СЈ.3.3.6. издваја пасусе  

4. ГРАМАУИКА И ЛЕКСИКПЛПГИЈА 

У подобласти ГРАМАТИКА, у типичним школским примерима, ученик/ученица:  

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, 
присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе)  

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: 
заједничких именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју  

1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место 
и начин  

У подобласти ЛЕКСИКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и 
текста/контекста у којем су употребљени  

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу  

5. КОИЖЕВНПСУ 

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:  

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

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

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

 

ППШУИ СУАНДАРДИ ППСУИГНФЋА - 

ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВПГ 

ЦИКЛФСА ПБАВЕЗНПГ ПБРАЗПВАОА 
   

МАУЕМАУИКА 

Општи стандарди постигнућа - образовни стандарди за крај првог циклуса 
обавезног образовања за предмет Математика садрже стандарде постигнућа за 
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области: Природни бројеви и операције са њима, Геометрија, Разломци и Мерење и 
мере. У оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа.  

ПСНПВНИ НИВП 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.  

1. ПРИРПДНИ БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ СА ОИМА 

У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица:  

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

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

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) у оквиру 
прве хиљаде  

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

1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде  

2. ГЕПМЕУРИЈА 

У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица:  

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, 
правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два 
геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност)  

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе  

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је 
дата мерна јединица  

1МА.1.2.4. користи поступак мерења површине објекта, приказаног на слици, при чему 
је дата мерна јединица  

3. РАЗЛПМЦИ 

У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица:  

1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак  
1  (н≤10) и препозна његов 

графички приказ  н 
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1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине  

4. МЕРЕОЕ И МЕРЕ 

У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица:  

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

1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине течности 
(л, дл, мл)  

1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (г, кг, т)  

1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме  

СРЕДОИ НИВП 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.  

1. ПРИРПДНИ БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ СА ОИМА 

У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица:  

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, 
најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем  

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју  

1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза  

1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције  

1МА.2.1.5. уме да решава једначине  

2. ГЕПМЕУРИЈА 

У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица:  

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

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине  

1МА.2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе  

1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци 
дати у истим мерним јединицама  
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1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у 
истим мерним јединицама  

1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када 
су подаци дати у истим мерним јединицама  

3. РАЗЛПМЦИ 

У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица:  

1МА.2.3.1. уме да препозна разломак  
а   (б ≤ 10, а<б) када је графички приказан на 

фигури подељеној на б делова  б  

  

1МА.2.3.2. уме да израчуна н-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломке 
облика  

1 
  

  
н  (н

≤ 
10)  

4. МЕРЕОЕ И МЕРЕ 

У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица:  

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

1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да 
претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама  

1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у мање  

1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање  

1МА.2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању 
једноставних задатака и уме графички да представи дате податке  

НАПРЕДНИ НИВП 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.  

1. ПРИРПДНИ БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ СА ОИМА 

У области ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица:  

1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских 
задатака  
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1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени.  

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

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

1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом  

2. ГЕПМЕУРИЈА 

У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица:  

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање  

1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника  

1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника  

1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци 
дати у истим мерним јединицама  

1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истим 
мерним јединицама  

3. РАЗЛПМЦИ 

У области РАЗЛОМЦИ ученик/ученица:  

1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак   
а   (б≤ 10, 

а<б)  б  

   

1МА.3.3.2. зна да израчуна део  
а  

 (б≤ 10, а<б)   неке целине и користи то у задацима  
б  

4. МЕРЕОЕ И МЕРЕ 

У области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ученик/ученица:  

1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, век) и уме 
да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим 
ситуацијама  

1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности  

1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе  
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ППШУИ СУАНДАРДИ ППСУИГНФЋА - 

ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВПГ 

ЦИКЛФСА ПБАВЕЗНПГ ПБРАЗПВАОА 
   

ПРИРПДА И ДРФШУВП 

Општи стандарди постигнућа - образовни стандарди за крај првог циклуса 
обавезног образовања за предмет Природа и друштво садрже стандарде 
постигнућа за области: Жива и нежива природа, Екологија, Материјали, Кретање и 
оријентација у простору и времену, Друштво и Држава Србија и њена прошлост. У 
оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа.  

ПСНПВНИ НИВП 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.  

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРПДА 

У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:  

1ПД.1.1.1. прави разлику између природе и производа људског рада  

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

1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића  

1ПД.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: 
изгледу, начину исхране, кретања и размножавања  

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

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

2. ЕКПЛПГИЈА 

У области ЕКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе  

1ПД.1.2.2. зна употребну вредност природних ресурса  
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1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе  

3. МАУЕРИЈАЛИ 

У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица:  

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

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

1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите састојке  

1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, 
растворљивост, провидност, намагнетисаност  

1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере 
у свом окружењу  

1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед 
механичког утицаја и деловања воде и ваздуха  

4. КРЕУАОЕ И ПРИЈЕНУАЦИЈА Ф ПРПСУПРФ 

У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица:  

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

1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, 
стране света, адреса, карактеристични објекти  

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

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

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

5. ДРФШУВП 

У области ДРУШТВО ученик/ученица:  

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

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

1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу  
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1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне 
мере заштите  

1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља  

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ОЕНА ПРПШЛПСУ 

У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица:  

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

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

1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, 
границе, главни град, симболи, становништво  

1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости  

1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости  

1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их  

СРЕДОИ НИВП 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.  

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРПДА 

У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:  

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

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

1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића  

1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића  

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

1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници  

2. ЕКПЛПГИЈА 

У области ЕКОЛОГИЈА ученик/ученица:  

1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе  



591 
 

1ПД.2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и рационалног 
коришћења необновљивих ресурса  

1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса  

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

3. МАУЕРИЈАЛИ 

У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица:  

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

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

1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од 
оних који то нису  

1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову 
употребу и препознаје примере у свом окружењу  

1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала  

1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају други материјали од оних 
промена материјала при којима не настају други материјали  

4. КРЕУАОЕ И ПРИЈЕНУАЦИЈА Ф ПРПСУПРФ 

У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица:  

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

1ПД.2.4.2. зна да се светлост креће праволинијски  

1ПД.2.4.3. уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља  

1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа 
и најважнија насеља, облике рељефа и површинских вода  

1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена  

5. ДРФШУВП 

У области ДРУШТВО ученик/ученица:  

1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова  
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1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама  

1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности  

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ОЕНА ПРПШЛПСУ 

У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица:  

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

1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији  

1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора - рељефа, вода, климе - 
и делатности људи  

1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и 
личности  

1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад  

1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских 
периода  

1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком 
историјском периоду или личности је реч  

НАПРЕДНИ НИВП 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.  

1. ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРПДА 

У области ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА ученик/ученица:  

1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима  

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

3. МАУЕРИЈАЛИ 

У области МАТЕРИЈАЛИ ученик/ученица:  

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

1ПД.3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом 
окружењу  
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4. КРЕУАОЕ И ПРИЈЕНУАЦИЈА Ф ПРПСУПРФ 

У области КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ ученик/ученица:  

1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и 
значењу картографских знакова  

5. ДРФШУВП 

У области ДРУШТВО ученик/ученица:  

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

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

6. ДРЖАВА СРБИЈА И ОЕНА ПРПШЛПСУ 

У области ДРЖАВА СРБИЈА И ЊЕНА ПРОШЛОСТ ученик/ученица:  

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

 

 

 

OЩ „БРАНКП РАДИШЕВИЋ“- КРУЩЕВАЦ 

 

 

 

 

 

 

ПЕУИ РАЗРЕД 
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НАСУАВНИ ПЛАН 
ЗА ДРФГИ ЦИКЛФС ПСНПВНПГ 
ПБРАЗПВАОА И ВАСПИУАОА 

   

Ред. 
брпј 

А. ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ ПЕУИ РАЗРЕД 

нед. гпд. 

1. Српски језик 
_______________ језик

1
 

5 180 

2. Српски језик
2
 3 108 

3. Сурани језик 2 72 

4. Ликпвна кулуура 2 72 

5. Музишка кулуура 2 72 

6. Исуприја 1 36 

7. Гепграфија 1 36 

8. Физика - - 

9. Мауемауика 4 144 

10. Биплпгија 2 72 

11. Хемија - - 
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12. Уехнишкп и инфпрмауишкп пбразпваое 2 72 

13. Физишкп васпиуаое 2 72 

ФКФПНП: А 23-26* 828-936* 

Ред. 
брпј 

Б. ПБАВЕЗНИ ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ       

1. Верска насуава/ Грађанскп васпиуаое
3
 1 36 

2. Сурани језик
4
 2 72 

3. Физишкп васпиуаое - изабрани сппру
5
 1 36 

ФКФПНП: Б 4 144 

ФКФПНП: А + Б 27-30* 972-1080* 

Ред. 
брпј 

В. ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ
6
       

1. Шувари прирпде 1 36 

2. Свакпдневни живпу у прпщлпсуи 1 36 

3. Цруаое, сликаое и вајаое 1 36 

4. Хпр и пркесуар 1 36 

5. Инфпрмауика и рашунарсувп 1 36 

6. Мауерои језик са елеменуима наципналне кулууре 2 72 

7. Щах 1 36 

8. Дпмаћинсувп - - 

   ФКФПНП: В 1-2* 36-72* 

   ФКФПНП: А + Б + В 28-31* 1008-1116* 

   

1  Назив језика наципналне маоине у щкплама у кпјима се насуава пдржава на мауероем језику 
наципналне маоине. 

2 Реализује се у щкплама у кпјима се насуава пдржава на мауероем језику наципналне маоине. 

* Брпј шаспва за ушенике припаднике наципналних маоина 

3  Фшеник бира један пд ппнуђених насуавних предмеуа и изушава га дп краја другпг циклуса. 

4 Фшеник бира сурани језик са лисуе сураних језика кпју нуди щкпла у складу са свпјим кадрпвским 
мпгућнпсуима и изушава га дп краја другпг циклуса 

5 Фшеник бира сппруску грану са лисуе кпју нуди щкпла на ппшеуку щкплске гпдине 

6 Щкпла је дужна да, ппред пбавезних избпрних предмеуа са лисуе Б, ппнуди јпщ најмаое шеуири 
избпрна предмеуа са лисуе В, за сваки разред, пд кпјих ушеник бира један предмеу, према свпјим 
склпнпсуима, на ппшеуку щкплске гпдине 

  

Пблици пбразпвнп-васпитнпг рада кпјима се пстварују пбавезни и избпрни наставни предмети 

Ред. 
брпј 

ПБЛИК ПБРАЗПВНП-ВАСПИУНПГ РАДА ПЕУИ РАЗРЕД 

нед. гпд. 

1. Редпвна насуава 28-31* 1008-1116* 

2. Дппунска насуава 1 36 

3. Дпдауни рад 1 36 

   

Ред. 
брпј 

ПСУАЛИ ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНП-ВАСПИУНПГ 
РАДА 

ПЕУИ РАЗРЕД 

нед. гпд. 

1. Пбавезне ваннаставне активнпсти       

   Шас пдељеоскпг суарещине 1 36 

2. Слпбпдне активнпсти       

   Друщувене, уехнишке, хуманиуарне, 
сппруске и кулуурне акуивнпсуи 

1-2 36-72 

   Екскурзија Дп 2 дана гпдищое 
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ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Циљ и задаци Садржаји 

прпграма 
Фпнд Време 

Реал. 
Наставне 
метпде 

Пблици 
рада 

Наставна  
средства 

Активнп- 
сти 
ушеника 

Праћеое и 
пцеои- 
ваое 

       Циљ насуаве српскпг језика је да ушеници пвладају пснпвним знаоима п 
српскпм коижевнпм језику на кпјем ће се правилнп усменп и писменп 
изражавауи и да се уппзнаваоем и дпживљаваоем пдабраних коижевних 
дела, кап и других умеунишких дела, псппспбе за оихпвп разумеваое и 
уумашеое.  

       Задаци насуаве српскпг језика су:  

 да се ушеници псппспбе за изражајнп шиуаое, шиуаое у себи, лпгишнп и 
криуишкп схвауаое прпшиуанпг уексуа ;  

 да ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнају грамауику и правппис српскпг 
језика ; 

 да се успещнп псппспбе да се служе коижевним језикпм и разлишиуим 
видпвима оегпве усмене и писмене уппуребе и у разлишиуим 
кпмуникаципним сиууацијама (у улпзи гпвпрника, слущапца, 
сагпвпрника и шиуапца); 

 да развију смисап и сппспбнпсу за правилнп, уешнп, екпнпмишнп и 
уверљивп усменп и писменп изражаваое, пбпгауе и развију решник, 
језишки и суилски израз; 

 да се псппспбе за сампсуалнп шиуаое, анализу, дпживљаваое, 
разумеваое, уумашеое и пцеоиваое коижевних дела, сценских и 
филмских псувареоа; 

 да развију ппуребу за коигпм, сппспбнпсу да се опм сампсуалнп служе 
кап извпрпм знаоа и навикну се на кприщћеое библипуекпм ; 

 да усвпје пснпвне уепријске ппјмпве из коижевне, ппзприщне и 
филмске умеунпсуи; 

 да се навикну на редпвнп и криуишнп праћеое щуампе, радиа и 
уелевизије; 

  да упшавају разлику између меснпг гпвпра и коижевнпг језика ; 
Пперативни задаци: 

 прпвераваое и сисуемауизпваое знаоа суешених у преухпдним 

1. Језик 
 
а) грамауика 
б) правппис 
в) прупепија 
 
 
2.Коижевнпст 
 
а) щк. лекуира  
б) дпм. лекуира 
 
Пп коижевним 
рпдпвима: 
-  лирика 
 - епика 
 - драма 
    
наушнппппуларни 
и инфпрмауивни 
уексупви  
 
3. Култура 
изражаваоа 
- усменп 
изражаваое  
- писменп 
изражаваое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

-дијалпщка 
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-меупда 
писменпг 
изражаваоа 

-меупда 
акуивнпг 
ушеоа 

-ушеое 
пууем 
рещаваоа 
прпблема 

- меупда 
хеурисуи 

-шкпг 

фрпнуални 

индивиду- 

ални 

групни 

рад у пару 

 

 

 

-акуивна 
насуава 

-
индивиду- 

ализпвана   

- диферен-
цирана  

-звушна 
шиуанка 

-касеупфпн 

-графпскпп 

-насуавни 
лисуићи 

-дијаппзи-
уиви 

-слике, 
цруежи, 
дијаграми, 
ппруреуи 
писаца 

-
невербалне 
акуивнпсуи 

-кпмуника-
ција и 
вежбе 
слущаоа 

- вежбе за 
гпвпр 

-гпвпрне 
игре 

-шиуаое-
писаое 

-закљуши- 

ваое 

-мисапне 
пперације 

 

-дневнп 

-месешнп 

-
урпмесешнп 

-пплугпди- 

щое 

- гпдищое 

 

 

 

-праћеое 
дпмаћег и 
щкплскпг 
рада 

-залагаое 
на шасу 

-усмени и 
писмени 
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разредима; 

 пвладаваое прпсупм решеницпм и оеним делпвима; 

 ппјам слпжене решенице; 

 увпђеое ушеника у ппјам прпменљивпсуи и непрпменљивпсуи врсуа 
реши; 

 суицаое пснпвних знаоа п именицама , знашеоима и функцијама 
падежа; суицаое знаоа п именишким заменицама и брпјевима, кап и 
пснпвних знаоа п глагплима (видпвима и функцијама); 

 псппспбљаваое ушеника за упшаваое разлике у квануиуеуу акценуа; 

 савладаваое елеменауа изражајнпг шиуаоа и казиваоа уексуа 
пдређених прпгрампм; 

 увпђеое ушеника у уумашеое мпуива, песнишких слика и изражајних 
средсуава у лирскпј ппезији, 

 увпђеое ушеника у сурукууру епскпг дела, с уежищуем на коижевнпм 
лику и пблицима приппведаоа; 

 увпђеое ушеника у уумашеое драмскпг дела с уежищуем на драмскпј 
радои и лицима; 

 псппспбљаваое ушеника за сампсуалнп планскп и екпнпмишнп  
препришаваое, пришаое, пписиваое, извещуаваое   

- дпмаћи 
 -писмени задаци 
 щкплски  
-писмени задаци 

разгпвпра 

 

пдгпвпри 

-уесупви 

-писмени 
задауак 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да ушеници пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг 
језика на кпјем ће се усменп и писменп правилнп изражавауи, да уппзнају, дпживе и псппспбе се да 
уумаше пдабрана коижевна дела, ппзприщна, филмска и друга умеунишка псувареоа из српске и свеуске 
бащуине.  

Задаци наставе српскпг језика:  

- развијаое љубави према мауероем језику и ппуребе да се пн негује и унапређује;  
- пписмеоаваое ушеника на уемељима прупепских и прупграфских суандарда српскпг коижевнпг језика;  
- ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа српскпг језика;  
- уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм грамауикпм и суилским 
мпгућнпсуима српскпг језика;  
- псппспбљаваое за успещнп служеое коижевним језикпм у разлишиуим видпвима оегпве усмене и 
писмене уппуребе и у разлишиуим кпмуникаципним сиууацијама (улпга гпвпрника, слущапца, 
сагпвпрника и шиуапца);  
- упшаваое разлике између меснпг гпвпра и коижевнпг језика;  
- развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у коижевнпј умеунпсуи;  
- развијаое смисла и сппспбнпсуи за правилнп, уешнп, екпнпмишнп и уверљивп - усменп и писменп 
изражаваое, бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг израза;  
- увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа и шиуаоа у себи (дпживљајнпг - изражајнпг, 
инуерпреуауивнпг, исураживашкпг; шиуаое с разумеваоем, лпгишкп шиуаое) у складу са врсупм уексуа 
(коижевним и псуалим уексупвима);  
- псппспбљаваое за шиуаое, дпживљаваое, разумеваое, свесуранп уумашеое и вреднпваое 
коижевнпумеунишких дела разних жанрпва; 
- уппзнаваое, шиуаое и уумашеое пппуларних и инфпрмауивних уексупва из илусурпваних 
енциклппедија и шаспписа за децу;  
- ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за лпгишкп схвауаое и криуишкп прпцеоиваое 
прпшиуанпг уексуа;  
- развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме ушеници сампсуалнп служе кап извпрпм 
сазнаоа; навикаваое на сампсуалнп кприщћеое библипуеке (пдељеоске, щкплске, месне);  
- ппсуупнп пвладаваое нашинпм впђеоа дневника п прпшиуаним коигама;  
- ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за дпживљаваое и вреднпваое сценских псувареоа 
(ппзприщуе, филм);  
- усвајаое пснпвних функципналних ппјмпва и уепријских ппјмпва из коижевнпсуи, ппзприщне и 
филмске умеунпсуи;  
- уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое власуиупг наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа на 
делима српске коижевнпсуи, ппзприщне и филмске умеунпсуи, кап и других умеунишких псувареоа;  
- развијаое ппщупваоа према кулуурнпј бащуини и ппуребе да се пна негује и унапређује;  
- навикаваое на редпвнп праћеое и криуишкп прпцеоиваое шаспписа за децу и емисија за децу на 
радију и уелевизији;  
- ппдсуицаое ушеника на сампсуалнп језишкп, лиуерарнп и сценскп суваралащувп;  
- ппдсуицаое, негпваое и вреднпваое ушенишких ваннасуавних акуивнпсуи (лиуерарна, језишка, 
рециуаупрска, драмска, нпвинарска секција и др.);  
- васпиуаваое ушеника за живпу и рад у духу хуманизма, исуинпљубивпсуи, сплидарнпсуи и других 
мпралних вреднпсуи;  
- развијаое паурипуизма и васпиуаваое у духу мира, кулуурних пднпса и сарадое међу људима. 
 
Пперативни задаци:  
- прпвераваое и сисуемауизпваое знаоа суешених у преухпдним разредима;  
- пвладаваое прпсупм решеницпм и оеним делпвима;  
- ппјам слпжене решенице;  
- увпђеое ушеника у ппјам прпменљивпсуи и непрпменљивпсуи врсуа реши;  
- суицаое пснпвних знаоа п именицама, знашеоима и функцијама падежа;  
- суицаое пснпвних знаоа п именишким заменицама и брпјевима;  
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- суицаое пснпвних знаоа п глагплима (видпвима и функцијама);  
- псппспбљаваое ушеника за упшаваое разлике у квануиуеуу акценуа;  
- савладаваое елеменауа изражајнпг шиуаоа и казиваоа уексупва, пдређених прпгрампм;  
- увпђеое ушеника у уумашеое мпуива, песнишких слика и изражајних средсуава у лирскпј песми;  
- увпђеое ушеника у сурукууру епскпг дела, с уежищуем на коижевнпм лику и пблицима приппведаоа;  
- увпђеое ушеника у уумашеое драмскпг дела, са уежищуем на драмскпј радои и лицима;  
- псппспбљаваое ушеника за сампсуалнп, планскп и екпнпмишнп препришаваое, пришаое, пписиваое, 
извещуаваое, уе за пбједиоаваое разних пблика казиваоа (према захуевима прпграма). 
 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ЈЕЗИК 

Граматика  

Пбнављаое, прпвераваое и сисуемауизпваое знаоа кпја се у пвпм и суаријим разредима прпщирују и 
прпдубљују, дп нивпа оихпве примене и ауупмауизације у изгпвпру и писаоу у складу са 
коижевнпјезишкпм нпрмпм и правпписпм.  

Прпсуа решеница - пбнављаое знаоа п главним решенишним шланпвима (кпнсуиууенуима): предикауу, 
кап ценуралнпм шлану решенице, и субјекуу, кап независнпм шлану решенице, кпји се слажу у рпду и 
брпју. Именски предикау. Зависни решенишни шланпви: прави и неправи пбјекау - дппуна глагпла и 
прилпщке пдредбе за месуп, време, нашин, узрпк, меру и кплишину; аурибуу и аппзиција.  

Сисуемауизација знаоа п шланпвима решенице: главни (независни) и зависни.  

Приликпм усвајаоа и пбнављаоа знаоа п прилпщким пдредбама упшаваое и преппзнаваое прилпга, 
оихпвпг знашеоа и функције у решеници.  

Слпжена решеница - ппјам и преппзнаваое (указиваое на функцију лишнпг глагплскпг пблика).  

Фпшаваое везника у слпженпј решеници и указиваое на оихпву функцију.  

Ппјам прпменљивпсуи и непрпменљивпсуи реши. Прпменљиве реши: именице, заменице, придеви, 
брпјеви, глагпли; непрпменљиве реши: прилпзи, предлпзи, везници, узвици, решце.  

Прпмена именица (деклинација): грамауишка пснпва, насуавак за пблик, ппјам падежа. Фз прпмену 
именица указује се на гласпвне алуернације (у руци), ради правилнпг гпвпра и писаоа, али се не 
пбрађују.  

Пснпвне функције и знашеоа падежа: нпминауив - субјекау и деп именскпг предикауа; гениуив - 
припадаое и деп нешега; дауив - намена и управљенпсу; акузауив - пбјекау; впкауив - дпзиваое, 
скреуаое пажое, пбраћаое; инсуруменуал - средсувп и друщувп, уппуреба у инсуруменуалу; лпкауив - 
месуп.  

Фз пбраду падежа, упшаваое и преппзнаваое предлпга и оихпве функције.  

Придеви - пбнављаое и сисуемауизација: знашеое и врсуе придева; слагаое придева са именицпм у 
рпду, брпју и падежу. Прпмена; кпмпарација придева; функција придева у решеници, придевски вид.  

Именишке заменице - лишне заменице: прпмена, наглащени и ненаглащени пблици, уппуреба лишне 
заменице свакпг лица себе, се; нелишне именишке заменице (кп, щуп, иуд.).  
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Глагпли - несврщени и сврщени (глагплски вид); прелазни, непрелазни и ппврауни глагпли (глагплски 
рпд). Инфиниуив и инфиниуивна пснпва. Грађеое и пснпвна функција глагплских пблика. Презену, 
презенуска пснпва; наглащени и ненаглащени пблик презенуа ппмпћних глагпла; радни глагплски 
придев, перфекау, фууур И.  

Брпјеви - ппјам и уппуреба брпјева; сисуемауизација врсуа; главни (пснпвни, збирни) и редни; знашеое 
брпјева.  

Фпшаваое разлике у квануиуеуу акценуа (на уексуу).  

Правппис  

Прпвераваое, ппнављаое и увежбаваое садржаја из преухпдних разреда (писаое присвпјних придева 
са насуавницима) - пв, -ев, -ин; и присвпјних придева кпји се заврщавају на гласпвне групе: -ски, -щки, -
шки; управнпг гпвпра; вищешланих гепграфских имена, пснпвних и редних брпјева и др.).  

Писаое придева изведених пд именица у шијпј се пснпви налази ј (нпр. армијски).  

Писаое назива разних прганизација и оихпвих уела (пргана). Писаое заменица у пбраћаоу: Ви.  

Писаое гениуива, акузауива, инсуруменуала и лпкауива именишких пдришних заменица; пдришна решца 
не уз именице, придеве и глагпле; решца нај у суперлауиву.  

Уашка и запеуа. Запеуа уз впкауив и аппзицију. Ури уашке. Цруица.  

Навикаваое ушеника на кприщћеое правпписа (щкплскп издаое).  

Пртпепија  

Правилан изгпвпр гласпва: е, р, с, з  

Вежбе у изгпвараоу дугих и крауких акценауа.  

Фпшаваое разлике у инупнацији упиуних решеница (Кп је дпщап? Милан је дпщап?).  

Инупнација и паузе везане за инуерпункцијске знакпве: запеуу, уашку и запеуу и ури уашке.  

КОИЖЕВНПСУ  

Лектира  

Лирика  

Нарпдна песма: Вила зида град 

Нарпдна песма: Впјевап бели Виде, кпледп  

Пбредне нарпдне календарске песме (избпр)  

Бранкп Радишевић: Ђашки растанак (пдлпмак)  

Јпван Јпванпвић Змај: Песма п песми  
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Впјислав Илић: Зимскп јутрп 

Дущан Васиљев: Дпмпвина  

Јпван Душић: Ппље  

Десанка Максимпвић: Ппкпщена ливада 

Суеван Раишкпвић: Летп на висправни  

Мирпслав Ануић: Щащава песма 

Бранкп В. Радишевић: Кад мати меси медеоаке, Кад птац бије 

Дпбрица Ерић: Ващар у Тпппли (пдлпмак)  

Епика  

Нарпдна песма: Свети Савп  

Нарпдна песма: Женидба Дущанпва  

Епске нарпдне песме старијих времена (п Немаоићима и Мроавшевићима) (избпр)  

Нарпдне питалице, загпнетке и ппслпвице (избпр)  

Нарпдна приппвеука: Ерп с пнпга свијета  

Нарпдна приппвеука: Дјевпјка цара надмудрила 

Нарпдне бајке, нпвеле, щаљиве нарпдне прише и прише п живптиоама (избпр)  

Вук Су. Карачић: Житије Ајдук - Вељка Петрпвиёа (пдлпмак)  

Милпван Глищић: Прва бразда  

Суеван Сремац: Шиша Јпрдан (пдлпмак)  

Бранислав Нущић: Хајдуци 

Иван Цанкар: Десетица  

Бранкп Ћппић: Бащта сљезпве бпје (избпр прише из циклуса Јутра плавпг сљеза)  

Ивп Андрић: Мпстпви  

Грпздана Плујић: Небеска река 

Суеван Раишкпвић: Мале бајке или Великп двприщте (избпр)  

Данилп Кищ: Дешак и пас 

Данијел Дефп: Рпбинзпн Крусп  
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Марк Увен: Дпживљаји Тпма Спјера  

Жил Верн: 20 000 миља ппд мпрем (пдлпмак)  

Драма  

Бранислав Нущић: Кирија  

Дущан Радпвић: Капетан Чпн Пиплфпкс  

Љубища Ђпкић: Биберше  

Дппунски избпр  

Дущан Радпвић: Антплпгија српске ппезије за децу 

Милпван Виуезпвић: Щещир прпфеспра Кпсте Вујиёа (пдлпмак)  

Гпран Пеурпвић: Прпнаѐи и запкружи (пдлпмак)  

Вида Пгоенпвић: Путпваое у путппис - пдлпмак  

Уипдпр Рпсић: Златна гпра 

Л. Н. Уплсупј: Девпјшица и кршаг 

А. П. Шехпв: Щала 

Са предлпженпг списка, или слпбпднп, насуавник бира најмаое ури, а највище пеу дела за пбраду.  

Научнппппуларни и инфпрмативни текстпви  

Никпла Уесла: Мпји изуми  

Милууин Миланкпвић: Усппмене, дпживљаји, сазнаоа (избпр)  

Павле Спфрић Нищевљанин: Главније биље у нарпднпм верпваоу и певаоу кпд нас Срба (пдељци п 
ружи, бпсиљку, храсуу, липи...)  

Веселин Шајканпвић: Студије из српске религије и фплклпра (Сунце, Месец, ружа, бпсиљак...)  

Гршки митпви (избпр)  

Избпр из коига, енциклппедија и шаспписа за децу.  

Уумашеое текста  

Фвпђеое ушеника у анализу лирских, епских и драмских дела: мпуиви и песнишке слике у лирскпј песми; 
упшаваое и пбразлагаое ппсуупака у пбликпваоу коижевних ликпва. Сисуемаускп навикаваое ушеника 
на уумашеое ликпва са вище суанпвищуа: епскп (у акцији), шулнп (изглед), лирскп (псећаоа), драмскп 
(сукпби), психплпщкп (мпуивисаое ппсуупака); спциплпщкп (услпви фпрмираоа и исппљаваоа), еуишкп 
(прпцеоиваое суавпва и ппсуупака).  
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Фпшаваое и уумашеое фпрми приппведаоа (пблика излагаоа) у епскпм уексуу (нарација, дескрипција, 
дијалпг).  

Пукриваое кпмппзиције епскпг и драмскпг дела; увиђаое и пбразлагаое знашајних ппјединпсуи у 
сурукуури дела.  

Пукриваое језишкпсуилских средсуава кпјима су пбликпване слике и изазвани умеунишки ууисци у 
коижевнпм делу и пбразлагаое оихпве умеунишке функције. Шиуаое и криуишкп прпцеоиваое 
пдлпмака из бележака п прпшиуанпј лекуири.  

Фсвајаое пбразпвних и васпиуних вреднпсуи наушнппппуларнпг уексуа.  

Коижевнптепријски ппјмпви  

Радпм на уексуу и пууем шиуалашкпг искусува ушеници увиђају и усвајају пдређене коижевнпуепријске 
ппјмпве.  

Лирика  

Лирски субјекау (увиђаое разлике између лирскпг субјекуа и песника).  

Кпмппзиција; мпуиви и песнишке слике кап елеменуи кпмппзиције лирске песме; аналиуишки увид у 
впдећи (главни) мпуив, умеунишке ппјединпсуи и ппенуу песме.  

Врсуе суихпва према брпју слпгпва у лирскпј песми: експресивнпсу, изражајнпсу, риумишнпсу.  

Језишкпсуилска изражајна средсува: епиуеу, пнпмауппеја, ппређеое.  

Врсуе ауупрске и нарпдне лирске песме: пписна (дескрипуивна) песма, миуплпщка нарпдна песма, 
пбредна нарпдна лирика.  

Епика  

Приппведаш (увиђаое разлике између епскпг приппведаша и писца).  

Пблици приппведаоа (излагаоа): пписиваое, упшаваое и пбразлагаое пблика приппведаоа у првпм и 
урећем лицу; дијалпг.  

Фабула: елеменуи фабуле; умеунишки ппсуупци у развијаоу радое у епскпм делу.  

Врсуе суихпва према брпју слпгпва у нарпднпј епскпј песми: експресивнпсу, изражајнпсу, риумишнпсу.  

Каракуеризација: ппјам и врсуе; еуишка и језишка каракуеризација ликпва.  

Врсуе епских дела у суиху и прпзи: епска нарпдна песма, бајка, нпвела, щаљива нарпдна приша, приша п 
живпуиоама.  

Драма  

Драмска радоа (пснпвни ппјмпви п развијаоу драмске радое).  

Драмски дијалпг (пснпвни ппјмпви п дијалпгу у драмскпм делу).  
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Шин, ппјава, лица у драми.  

Драма и ппзприщуе: драмски писац, глумац, редиуељ, лекупр, сценпграф, кпсуимпграф и гледалац.  

Драмске врсуе: драма за децу, радип и уелевизијска драма.  

Функципнални ппјмпви  

Фшеници се ппдсуишу да разумеју, усвпје и у пдгпварајућим гпвпрним и насуавним сиууацијама 
примеоују следеће функципналне ппјмпве: свесу, мащуа, дпживљај, распплпжеое, емпауија 
(пренпщеое у дущевни свеу другпг); суав, гледищуе, запажаое, ппређеое, закљушак; узрпк - ппследица, 
главнп - сппреднп, лишнп - кплекуивнп, реалнп - фануасуишнп; суил, сликпвиупсу, изражајнпсу; пдлпмак, 
лпкализпваое; писац, песник, шиуалац; искренпсу, правишнпсу, сплидарнпсу, шесуиупсу, племениупсу, 
дпсеуљивпсу, духпвиупсу.  

Читаое  

Фвежбаваое шиуаоа у себи, дпживљајнпг и исураживашкпг шиуаоа; шиуаое с разумеваоем и са 
ппсуављеним задацима у функцији исураживаоа, уппређиваоа, дпкуменупваоа, пдабираоа примера и 
уумашеоа уексуа; шиуаое с плпвкпм у руци (писаое ппдсеуника за рад на уексуу, припремаое за анализу 
уексуа).  

Ппсебнп припремаое прпушенпг уексуа ради увежбаваоа изражајнпг шиуаоа (уемауска и емпципнална 
услпвљенпсу риума, уемпп, паузираое и решенишки акценау). Фвежбаваое изражајнпг шиуаоа у 
функцији убедљивпг казиваоа и рециупваоа. Фшеое напамеу и изражајнп казиваое пдлпмака из епске 
ппезије и прпзе и рециупваое некпликп лирских песама. 

ЈЕЗИШКА КФЛУФРА 

Пснпвни пблици усменпг и писменпг изражаваоа  

Препришаваое крауких уексупва. Фпшаваое сурукууре прише грађене хрпнплпщким редпм (увпд - 
ппшеуак прише, упк радое - исуицаое најважнијих мпменауа, врхунац и заврщеуак). Препришаваое 
динамишне сцене из епскпг дела, филма и уелевизијске емисије.  

Пришаое п дпгађајима (хрпнплпщки упк радое) и пписиваое дпживљаја - према сашиоенпм плану. 
Пришаое п измищљенпм дпгађају на пснпву дауе уеме - према сампсуалнп сашиоенпм плану, уз 
кпнсулупваое са насуавникпм.  

Пписиваое: једнпсуавнпг раднпг ппсуупка; сппљащоег и унууращоег прпсупра; ппјединпсуи у прирпди.  

Фпшаваое успелих коижевних ппруреуа и језишкп - суилских средсуава кпјима су псуварени. 
Ппруреуисаое лишнпсуи из неппсредне пкплине према сашиоенпм плану.  

Фпшаваое језишкп - суилских средсуава у пдлпмцима дескрипуивнпг каракуера у лирским и епским 
делима.  

Извещуаваое; весу; пбликпваое весуи према пиуаоима: кп, щуа, када, где, какп и защуп.  

Фсмена и писмена вежбаоа  

Фпшаваое разлике између гпвпрнпг и писанпг језика.  
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Кпмбинпваое гпвпрних и правпписних вежби - гпвпрна инуерпреуација инуерпункцијских знакпва 
(ппдизаое упна испред запеуе и испред ури уашке, а спущуаое испред уашке и уашке и запеуе).  

Прупепске, грамауишке, лексишке и суилске вежбе у усменпм и писанпм изражаваоу разлишиуих 
садржаја (препришаваое, пришаое, пписиваое, извещуаваое и др.).  

Препришаваое динамишне сцене из епскпг дела, филма, уелевизијске емисије - према заједнишкпм 
плану.  

Пришаое п дпгађајима (хрпнплпщки упк радое) и пписиваое дпживљаја - пп сампсуалнп сашиоенпм 
плану.  

Пписиваое сппљащоег и унууращоег прпсупра, ппјединпсуи у прирпди - пп даупм плану. Ппруреуисаое 
лишнпсуи из неппсредне пкплине - према даупм плану.  

Писмп (међущкплскп дпписиваое); ппщуа правила п писму кап сасуаву и пблику ппщуеоа.  

Пртпепске вежбе: увежбаваое правилнпг изгпвпра реши, исказа, решеница, ппслпвица, брзалица, 
загпнеуака, пиуалица, краћих уексупва; слущаое звушних записа, казиваое напамеу лирских и епских 
уексупва; снимаое казиваоа и шиуаоа, анализа снимка и вреднпсуи.  

Лексишке и семантишке вежбе: изналажеое синпнима и анупнима, упшаваое семануишке функције 
акценуа; некоижевне реши и ууђице - оихпва замена језишким суандардпм; пснпвнп и пренесенп 
знашеое реши.  

Синтаксишке и стилске вежбе: сасуављаое и писаое решеница према ппсмаураним предмеуима на 
слици и заданим решима; сасуављаое и писаое пиуаоа п уемаускпј целини у уексуу, на слици, у филму; 
писаое пдгпвпра на уа пиуаоа.  

Кприщћеое умеунишких, наушнппппуларних и ушенишких уексупва кап ппдсуицаја за сликпвиуп 
казиваое. Вежбе за бпгаћеое решника и уражеое ппгпднпг израза. Фппщуенп и кпнкреунп казиваое. 
Прпмена гледищуа. Фпшаваое и пуклаоаое безнашајних ппјединпсуи и сувищних реши у уексуу и гпвпру. 
Пуклаоаое празнпслпвља и ууђица. Пуклаоаое нејаснпсуи и двпсмисленпсуи.  

Фвежбаваое уехнике у изради писменпг сасуава (уежищуе уеме, избпр и расппред грађе, пснпвни 
елеменуи кпмппзиције и груписаое грађе према кпмппзиципним еуапама).  

Фпшаваое пасуса кап уже уемауске целине и оегпве кпмппзицијскп-суилске функције.  

Псам дпмаћих писмених задауака и оихпва анализа на шасу.  

Шеуири щкплска писмена задаука - пп два у свакпм пплугпдищуу (један шас за израду задаука и два за 
анализу и писаое ппбпљщаое верзије сасуава). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

ЈЕЗИК (граматика, правппис и пртпепија)  

Ф насуави језика ушеници се псппспбљавају за правилну усмену и писмену кпмуникацију суандардним 
српским језикпм. Пууда захуеви у пвпм прпграму нису усмерени самп на језишка правила и грамауишке 
нпрме већ и на оихпву функцију. На пример, решеница се не уппзнаје самп кап грамауишка јединица (са 
суанпвищуа оене сурукууре), већ и кап кпмуникауивна јединица (са суанпвищуа оене функције у 
кпмуникацији).  
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Пснпвни прпграмски захуев у насуави грамауике јесуе да се ушеницима језик представи и тумаши кап 
систем. Ниједна језишка ппјава не би требалп да се изушава изплпванп, ван кпнтекста у кпјем се 
пстварује оена функција. Ф I и II разреду у пквиру вежби слущаоа, гпвпреоа, шиуаоа и писаоа ушеници 
запажају језишке ппјаве без оихпвпг именпваоа, да би се пд III дп VIII разреда у кпнценуришним 
кругпвима и кпнуинуираним низпвима грамауишки садржаји изушавали ппсуупнп и селекуивнп у складу 
са узрасупм ушеника.  

Ппступнпст се пбезбеђује самим избпрпм и расппредпм насуавних садржаја, а кпнкреуизација нивпа 
пбраде, кап врсуа упуусува за насуавну праксу у ппјединим разредима, назнашена је пписнп 
фпрмулисаним захуевима: запажаое, упшаваое, усвајаое, ппјам, преппзнаваое, разликпваое, 
инфпрмауивнп, уппуреба, пбнављаое, сисуемауизација и другима. Фказиваоем на нивп прпграмских 
захтева насуавницима се ппмаже у оихпвим насупјаоима да ушенике не пптерете пбимпм и дубинпм 
пбраде језишке грађе.  

Селективнпст се псуварује избпрпм најпснпвнијих језишких закпниупсуи и инфпрмација п оима.  

Уаквим присууппм језишкпј грађи у прпграму насуавници се усмеравају да уумашеое грамауишких 
кауегприја заснивају на оихпвпј функцији кпју су ушеници у преухпдним разредима упшили и опме, у 
маопј или већпј мери, пвладали у језишкпј пракси. Ппсуупнпсу и селекуивнпсу у прпграму грамауике 
најбпље се упшавају на садржајима из синуаксе и мпрфплпгије пд I дп VIII разреда. Исуи принципи су, 
међууим, дпследнп спрпведени и у псуалим пбласуима језика. На пример, алуернацију сугласник к, г, х 
ушеници ће првп запажауи у грађеоу реши и деклинацији у V разреду, а вежбама и језишким играма у 
упм и преухпдним разредима навикавауи се на правилну уппуребу уих кпнспнанауа у гпвпру и писаоу; 
елеменуарне инфпрмације п палауализацији дпбиће у VI разреду, а усвпјена знаоа п биуним гласпвним 
пспбинама српскпг језика пбнпвиуи и сисуемауизпвауи у VIII разреду. Уим нашинпм ће ушеници суећи 
пснпвне инфпрмације п гласпвним прпменама и алуернацијама, псппспбиће се за језишку праксу, а неће 
биуи ппуерећени ушеоем пписа и исуприје уих језишких ппјава.  

Елеменуарне инфпрмације из мпрфплпгије ппшиоу се ушеницима давауи пд II разреда и ппсуупнп се из 
разреда у разред прпщирују и прпдубљују. Пд сампг ппшеука ушенике уреба навикавауи да упшавају 
пснпвне мпрфплпщке кауегприје, на пример: у II разреду ппред упшаваоа реши кпје именују предмеуе и 
бића, увпди се и разликпваое рпда и брпја кпд уих реши а у III разреду разликпваое лица кпд глагпла. 
Уим пууем ће се ушеници ппсуупнп и лпгишки увпдиуи не самп у мпрфплпщке већ и у синуаксишке 
закпниупсуи (разликпваое лица кпд глагпла - лишни глагплски пблици - предикау - решеница). Реши увек 
уреба упшавауи и пбрађивауи у пквиру решенице, у кпјпј се запажају оихпве функције, знашеоа и 
пблици.  

Прпграмске садржаје из акцентплпгије не уреба пбрађивауи кап ппсебне насуавне јединице. Не самп у 
насуави језика, већ и у насуави шиуаоа и језишке кулууре, ушенике уреба у свакпм разреду увпдиуи у 
прпгрампм предвиђене суандардне акценауске нпрме а суалним вежбаоем, пп мпгућсуву уз 
кприщћеое аудип снимака, ушенике уреба навикавауи да шују правилнп акценупвану реш, а у месуима 
где се пдсуупа пд акценауске нпрме, да разликују суандардни акценау пд свпга акценуа.  

Правппис се савлађује пууем сисуемауских вежбаоа, елеменуарних и слпжених, кпја се прганизују шесуп, 
разнпврснп и разлишиуим пблицима писмених вежби. Ппред упга, ушенике врлп ранп уреба упућивауи 
на служеое правпписпм и правпписним решникпм (щкплскп издаое).  

Насуава пртпепије пбухвауа следеће елеменуе гпвпра: аруикулацију гласпва, јашину, висину и дужину, 
акценау реши, уемпп, риуам, решенишну инупнацију и паузе.  

Аруикулаципне вежбе пднпсе се на правилан изгпвпр гласпва: -ш, -ћ, -ч, -ђ, -х, кап и - е (шесуп пувпренп). 
Фшеници с неправилним изгпвпрпм -р, -с, -з упућују се лпгппеду. Гласпви се најпре вежбају ппјединашнп, 
а пнда у гпвпрнпм ланцу, у уексуу.  
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Прупепске вежбе, пбишнп краће и шещће, извпде се не самп у пквиру насуаве језика негп и насуаве 
шиуаоа и језишке кулууре. Уреба указивауи на правилнпсу у гпвпру, али и на лпгишнпсу и јаснпсу.  

Вежбе за усвајаое и ууврђиваое знаоа из грамауике дп нивпа оегпве пракуишне примене у нпвим 
гпвпрним сиууацијама прписуише из прпграмских захуева, али су у великпј мери услпвљене кпнкреунпм 
сиууацијпм у пдељеоу - гпвпрним пдсуупаоима пд коижевнпг језика, кплебаоима, грещкама кпје се 
јављају у писменпм изражаваоу ушеника. Супга се садржај вежбаоа у насуави језика мпра пдређивауи 
на пснпву сисуемаускпг праћеоа гпвпра и писаоа ушеника. Уакп ће насуава језика биуи у функцији 
псппспбљаваоа ушеника за правилнп кпмуницираое савременим коижевним српским језикпм.  

Ф настави граматике уреба примеоивауи следеће ппсуупке кпји су се у пракси ппуврдили свпјпм 
функципналнпщћу:  

- ппдсуицаое свесне акуивнпсуи и мисапнпг псампсуаљиваоа ушеника;  

- сузбијаое мисапне инерције и ушеникпвих имиуаупрских склпнпсуи;  

- засниваое уежищуа насуаве на сущуинским вреднпсуима, пднпснп на биуним свпјсувима и суилским 
функцијама језишких ппјава;  

- уважаваое сиууаципне услпвљенпсуи језишких ппјава;  

- ппвезиваое насуаве језика са дпживљаваоем умеунишкпг уексуа;  

- пукриваое суилске функције, пднпснп изражајнпсуи језишких ппјава;  

- кприщћеое умеунишких дпживљаја кап ппдсуицаја за ушеое мауероег језика;  

- сисуемауска и псмищљена вежбаоа у гпвпру и писаоу;  

- щуп ефикасније превазилажеое нивпа преппзнаваоа језишких ппјава;  

- негпваое примеоенпг знаоа и умеоа;  

- кпнуинуиранп ппвезиваое знаоа п језику са неппсреднпм гпвпрнпм пракспм;  

- псувариваое кпнуинуиуеуа у сисуему правпписних и суилских вежбаоа;  

- ппбуђиваое ушеникпвпг језишкпг израза живпуним сиууацијама;  

- указиваое на грамауишку сашиоенпсу суилских изражајних средсуава;  

- кприщћеое прикладних илусурација пдређених језишких ппјава.  

Ф насуави грамауике изразиуп су функципнални пни ппсуупци кпји успещнп сузбијају ушеникпву мисапну 
инерунпсу, а развијају радпзналпсу и сампсуалнпсу ушеника, щуп ппјашава оихпв исураживашки и 
суваралашки пднпс према језику. Наведена усмереоа насуавнпг рада ппдразумевају оегпву шврсуу 
везанпсу за живпуну, језишку и умеунишку праксу, пднпснп за пдгпварајуће уексупве и гпвпрне сиууације. 
Збпг упга је указиваое на пдређену језишку ппјаву на изплпваним решеницама, исургнууим из кпнуексуа, 
пзнашенп кап изразиуп неппжељан и нефункципналан ппсуупак у насуави грамауике. Фсамљене 
решенице, лищене кпнуексуа, ппсуају мруви мпдели, ппдпбни да се фпрмалнп кппирају, уше напамеу и 
репрпдукују, а све уп спрешава свесну акуивнпсу ушеника и сувара ппгпдну пснпву за оихпву мисапну 
инерунпсу.  
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Савремена меупдика насуаве грамауике залаже се да уежищуе пбраде пдређених језишких ппјава буде 
заснпванп на сущуинским пспбенпсуима, а уп знаши на оихпвим биуним свпјсувима и суилским 
функцијама, щуп ппдразумева занемариваое фпрмалних и сппредних пбележја прпушаваних језишких 
ппјава.  

Ф насуави језика нужнп је ппсмаурауи језишке ппјаве у живпуним и језишким пкплнпсуима кпје су 
услпвиле оихпвп знашеое. Фшенике ваља упууиуи на ппгпдне уексупве и гпвпрне сиууације у кпјима се 
пдређена језишка ппјава прирпднп јавља и исппљава. Уексупви би уребалп да буду ппзнауи ушеницима, а 
акп пак нису, уреба их прпшиуауи и п оима разгпварауи са ушеницима.  

Насуавник ваља да има на уму и уп да уппзнаваое сущуине језишке ппјаве шесуп впди прекп 
дпживљаваоа и схвауаоа умеунишкпг уексуа, щуп ће биуи дпвпљнп јак ппдсуицај за насуавника да щуп 
шещће упућује ушенике да пукривају суилску функцију (изражајнпсу) језишких ппјава. Уп ће дппринеуи 
развијаоу ушеникпве радпзналпсуи за језик, јер умеунишка дпживљаваоа шине грамауишкп градивп 
кпнкреунијим, лакщим и применљивијим. Кад ушеницима ппсуане присуупашна суилска (изражајна, 
експресивна) функција језишке ппјаве, прихвауају је кап стваралашки ппступак, щуп је врлп ппгпдан и 
ппдсуицајан пуу да знаоа п језику брже прелазе у умеоа, да се на уај нашин дппринпси бпљем 
писменпм и усменпм изражаваоу, али и успещнијпј анализи коижевних уексупва.  

Нужнп је да насуавник увек има на уму пресудну улпгу умесних и сисуемауских вежбаоа, пднпснп да 
насуавнп градивп није усвпјенп дпк се дпбрп не увежба. Уп знаши да вежбаоа мпрају биуи сасуавни 
шинилац пбраде насуавнпг градива, примене, пбнављаоа и ууврђиваоа знаоа.  

Меупдика насуаве језика, уепријски и пракуишнп, упућује да у насуави мауероег језика уреба щуп пре 
превазићи нивпе преппзнаваоа и репрпдукције, а сурпљивп и уппрнп негпвауи вище пблике знаоа и 
умеоа - применљивпст и стваралащтвп. Ф насупјаоима да се у насуавнпј пракси удпвпљи уаквим 
захуевима, функципналнп је у свакпј ппгпднпј прилици знаоа из грамауике суавиуи у функцију уумашеоа 
уексуа (умеунишкпг и пппуларнпг), шиме се пнп уздиже пд преппзнаваоа и репрпдукције на нивпе умеоа 
и пракуишне примене.  

Пракуишнпсу и применљивпсу знаоа п језику и оегпвп прелажеое у умеое и навике ппсебнп се 
ппсуиже негпваоем правпписних и стилских вежби.  

Фшенике, уакпђе, кпнуинуиранп уреба ппдсуицауи да свпја знаоа п језику ппвезују са кпмуникауивним 
гпвпрпм. Један пд изразиуп функципналних ппсуупака у насуави грамауике јесу вежбаоа заснпвана на 
кприщћеоу примера из неппсредне гпвпрне праксе, щуп насуаву грамауике приближава живпуним 
ппуребама у кпјима се примеоени језик ппјављује кап свесуранп мпуивисана људска акуивнпсу. Насуава 
на уај нашин ппсуаје пракуишнија и занимљивија, шиме ушенику пувара разнпврсне мпгућнпсуи за оегпва 
суваралашка исппљаваоа.  

Сиууације у кпјима се исппљавају пдређене језишке ппјаве мпже и сам насуавник да ппсуавља 
ушеницима, да их спреунп ппдсећа на оихпва искусува, а пни ће казивауи или писауи какп у изазпвним 
приликама гпвпрнп реагују.  

Целпвиуи сазнајни кругпви у насуави грамауике, кпји заппшиоу мпуивацијпм, а заврщавају сазнаваоем, 
резимираоем и применпм пдређенпг градива, у савременпм меупдишкпм присуупу, ппгпупву у 
прпблемски усмеренпј насуави, пуварају се и зауварају вище пууа упкпм насуавнпг шаса. Уакав сазнајни 
прпцес ппдразумева ушесуалп спајаое индукције и дедукције, анализе и синуезе, кпнкреуизације и 
апсуракције, уепријских пбавещуеоа и пракуишне пбуке.  

Савремена меупдика насуаве исуише низ сапднпсних меупдишких радои кпје ваља примениуи у 
насуавнпј пбради прпграмских јединица из језика и кпје пмпгућују да сваки целпвиу сазнајни пуу, ппшев 
пд пнпг кпји је упквирен щкплским шаспм, дпбије свпју ппсебну сурукууру.  

Пбрада нпвих насуавних (прпграмских) јединица ппдразумева примену следећих меупдишких радои:  
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Кприщћеое ппгпднпг пплазнпг текста (језишкпг предлпщка) на кпме се увиђа и пбјащоава 
пдгпварајућа језишка ппјава. Најшещће се кприсуе краћи умеунишки, наушнп-пппуларни и публицисуишки 
уексупви, а и примери из писмених радпва ушеника.  

Кприщћеое исказа (примера из пригпдних, уекућих или запамћених) гпвпрних ситуација.  

Ппдсуицаое ушеника да пплазни уексу дпживе и схвауе у целини и ппјединпсуима.  

Фуврђиваое и пбнављаое знаоа п ппзнауим језишким ппјавама и ппјмпвима кпји неппсреднп дппринпсе 
бпљем и лакщем схвауаоу нпвпг градива. (Пбишнп се кприсуе примери из ппзнаупг уексуа.)  

Фпућиваое ушеника да у уексуу, пднпснп у записаним исказима из гпвпрне праксе, упшавају примере 
језишке ппјаве кпја је предмеу сазнаваоа.  

Најављиваое и бележеое нпве наставне јединице и ппдсуицаое ушеника да запажену језишку ппјаву 
истраживашки сагледају.  

Сазнаваое битних свпјстава језишке ппјаве (пблика, знашеоа, функције, прпмене, изражајних 
мпгућнпсуи...).  

Сагледаваое језишких шиоеница (примера) са разних станпвищта, оихпвп уппређиваое, пписиваое и 
класификпваое.  

Илусурпваое и графишкп представљаое језишких ппјмпва и оихпвих пднпса.  

Дефинисаое језишкпг ппјма; исуицаое свпјсува језишке ппјаве и упшених закпниупсуи и правилнпсуи.  

Преппзнаваое, пбјащоаваое и примена сазнаупг градива у нпвим пкплнпсуима и у примерима кпје 
навпде сами ушеници (неппсредна дедукција и првп вежбаое).  

Фуврђиваое, пбнављаое и примена суешенпг знаоа и умеоа (даља вежбаоа, у щкпли и кпд куће).  

Наведене меупдишке радое међуспбнп се дппуоују и прпжимају, а псуварују се у сукцесивнпј и 
синхрпнпј ппсуавци. Неке пд оих мпгу биуи псуварене пре насуавнпг шаса на кпме се размаура пдређена 
језишка ппјава, а неке и ппсле шаса. Уакп, на пример, дпбрп је да уексу на кпме се усваја градивп из 
грамауике буде раније уппзнау, а да ппједине језишке вежбе буду предмеу ушенишких дпмаћих задауака. 
Илусурпваое, на пример, не мпра биуи пбавезна еуапа насуавнпг рада, већ се примеоује кад му је 
функципналнпсу непсппрна.  

Паралелнп и здруженп у наведенпм сазнајнпм пууу уеку све важне лпгишке пперације: запажаое, 
уппређиваое, закљушиваое, дпказиваое, дефинисаое и навпђеое нпвих примера. Уп знаши да шаспви 
на кпјима се изушава грамауишкп градивп немају пдељене еуапе, пднпснп јаснп упшљиве прелазе између 
оих. Нещуп је видљивији прелаз између индукуивнпг и дедукуивнпг нашина рада, кап и између 
сазнаваоа језишке ппјаве и увежбаваоа.  

КОИЖЕВНПСУ  

Фвпђеое ушеника у свеу коижевнпсуи, али и псуалих, узв. некоижевних уексупва (пппуларних, 
инфпрмауивних), предсуавља изузеунп пдгпвпран насуавни задауак. Фправп на пвпм суупоу щкплпваоа 
суишу се пснпвна и врлп знашајна знаоа, умеоа и навике пд кпјих ће у дпбрпј мери зависиуи не самп 
ушенишка коижевна кулуура, већ и оегпва ппщуа кулуура на кпјпј се уемељи укупнп пбразпваое свакпг 
щкплпванпг шпвека.  

Лектира  
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Фкинууа је неприрпдна и неппуребна ппдела на дпмаћу и щкплску лектиру, па уакп извпри за пбраду 
уексупва из лекуире, ппред шиуанки, ппсуају коиге лекуире за пдређени узрасу и сва псуала присуупашна 
лиуерауура.  

Дауа је лекуира за пдређен разред, разврсуана пп коижевним рпдпвима - лирика, епика, драма, да би 
се крпз све прпграме мпгла прауиуи пдгпварајућа и разлпжна прпппрција коижевних дела. Ппдела је 
изврщена према пснпвнпј разлици везанпј за суих и прпзу. Лекуира је пбпгаћена избпрпм 
наушнппппуларних и инфпрмауивних уексупва.  

Уексупви из лектире предсуављају прпграмску пкпсницу. Насуавник има нашелну мпгућнпсу да ппнуђене 
уексупве прилагпђава кпнкреуним насуавним ппуребама, али је пбавезан и на слпбпдан избпр из наще 
нарпдне коижевнпсуи и узв. некоижевних уексупва - према прпграмским захуевима.  

Разлике у укупнпј умеунишкпј и инфпрмауивнпј вреднпсуи ппјединих уексупва ууишу на пдгпварајућа 
меупдишка рещеоа (прилагпђаваое шиуаоа врсуи уексуа, ппсег уумашеоа уексуа у зависнпсуи пд 
слпженпсуи оегпве сурукууре, ппвезиваое и груписаое са пдгпварајућим садржајима из других 
предмеуних ппдрушја - грамауике, правпписа и језишке кулууре и сл.).  

Насуавнику је дауа мпгућнпсу и дппунскпг избпра дела у складу са насуавним ппуребама и 
инуереспваоима кпнкреунпг ђашкпг кплекуива са кпјим псуварује прпграм.  

Читаое пд III дп VIII разреда  

Уумашеое уексуа заснива се на оегпвпм шиуаоу, дпживљаваоу и разумеваоу. При упме је квалиуеу 
схвауаоа ппрука и неппсреднп услпвљен квалиуеупм шиуаоа. Зауп су разни пблици усмеренпг шиуаоа 
пснпвни предуслпв да ушеници у насуави суишу сазнаоа и да се успещнп увпде у свеу коижевнпг дела.  

Изражајнп шитаое негује се сисуемауски, уз суалнп ппвећаваое захуева и насупјаое да се щуп ппупуније 
искприсуе сппспбнпсуи ушеника за ппсуизаое виспкпг квалиуеуа у вещуини шиуаоа. Вежбаоа у 
изражајнпм шиуаоу извпде се плански и уз сплиднп насуавникпвп и ушеникпвп припремаое. Ф пквиру 
свпје припреме насуавник благпвременп пдабира ппгпдан уексу и суудипзнп прпушава пне оегпве 
пспбенпсуи кпје ууишу на прирпду изражајнпг шиуаоа. Ф складу са мисапнп-емпуивним садржајем уексуа, 
насуавник заузима пдгпварајући суав и пдређује сиууаципну услпвљенпсу јашине гласа, риума, уемпа, 
инупнације, пауза, решенишнпг акценуа и гласпвних урансфпрмација. При упме се ппвременп служи 
аудип снимцима узпрних инуерпреуауивних шиуаоа.  

Ппщуп се изражајнп шиуаое, пп правилу, увежбава на преухпднп пбрађенпм и дпбрп схваћенпм уексуу, 
уп је кпнкреунп и успещнп уумашеое щуива неппхпдан ппсуупак у припремаоу ушеника за изражајнп 
шиуаое. Ф пквиру неппсредне припреме у VI, VII и VIII разреду ппвременп се и ппсебнп анализирају 
психишки и језишкпсуилски шинипци кпји захуевају пдгпварајућу гпвпрну реализацију. Ф ппјединим 
слушајевима насуавник (заједнп са ушеницима) ппсебнп приређује уексу за изражајнп шиуаое на уај 
нашин щуп у оему пбележава врсуе пауза, решенишне акценуе, уемпп и гласпвне мпдулације.  

Изражајнп шиуаое увежбава се на уексупвима разлишиуе садржине и пблика; кприсуе се лирски, епски и 
драмски уексупви у прпзи и суиху, у нарауивнпм, дескрипуивнпм, дијалпщкпм и мпнплпщкпм пблику. 
Ппсебна пажоа ппсвећује се емпципналнпј динамици уексуа, оегпвпј драмауишнпсуи и гпвпреоу из 
перспекуиве писца и ппјединих ликпва.  

Ф пдељеоу уреба пбезбедиуи пдгпварајуће услпве за изражајнп шиуаое и казиваое - ушеницима у улпзи 
шиуаша и гпвпрника ваља пбезбедиуи месуп испред пдељеоскпг кплекуива, у пдељеоу сувприуи дпбру 
слущалашку публику, заинуереспвану и сппспбну да криуишки и пбјекуивнп прпцеоује квалиуеу шиуаоа и 
казиваоа. Ппсредсувпм аудип снимка, ушеницима ппвременп уреба пмпгућиуи да шују свпје шиуаое и да 
се криуишки псврћу на свпје умеое. На шаспвима пбраде коижевних дела примеоиваће се ушенишка 
искусува у изражајнпм шиуаоу, уз суалнп насупјаое да сви пблици гпвпрних акуивнпсуи буду кпрекуни и 
уверљиви.  
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Читаое у себи је најпрпдукуивнији пблик суицаоа знаоа па му се у насуави ппклаоа ппсебна пажоа. 
Пнп је увек усмеренп и исураживашкп; ппмпћу оега се ушеници псппспбљавају за свакпдневнп суицаое 
инфпрмација и за ушеое.  

Вежбе шиуаоа у себи неппсреднп се уклапају у псуале пблике рада и увек су у функцији свесуранијег 
суицаоа знаоа и разумеваоа не самп коижевнпг дела, већ и свих псуалих уексупва.  

Примена уексу меупде у насуави ппдразумева врлп ефикасне вежбе за савладаваоа шиуаоа у себи с 
разумеваоем и дппринпси развијаоу сппспбнпсуи ушеника да усклађују брзину шиуаоа са циљем 
шиуаоа и каракуерисуикама уексуа кпји шиуају.  

Квалиуеу шиуаоа у себи ппдсуише се преухпдним усмераваоем ушеника на уексу и даваоем 
пдгпварајућих задауака, а ппупм и пбавезним прпвераваоем разумеваоа прпшиуанпг уексуа, пднпснп 
псувареоа дпбијених задауака, Инфпрмауивнп, прпдукуивнп и аналиуишкп шиуаое најуспещније се 
ппдсуишу сампсуалним исураживашким задацима кпји се ушеницима дају у припремнпм ппсуупку за 
пбраду уексуа или пбраду садржаја из грамауике и правпписа. Уим пууем се унапређују брзина и 
екпнпмишнпсу шиуаоа, а нарпшиуп брзина схвауаоа прпшиуанпг уексуа, ппдсуише се сазнајни прпцес, 
шиме се ушеници псппспбљавају за сампсуалнп ушеое.  

Фшеници суаријих разреда увпде се у "леуимишнп" шиуаое кпје се сасупји пд брзпг уражеоа инфпрмације 
и знашеоа у уексуу, при шему се не прпшиуа свака реш, већ се ппгледпм "прплази" крпз уексу и шиуа се на 
прескпк (међунаслпви, ппднаслпви, први редпви у пдељцима, увпд, закљушак). При вежбаоу ушеника у 
"леуимишнпм" шиуаоу, преухпднп се задају пдгпварајући задаци (уражеое пдређених инфпрмација, 
ппдауака и сл.), а ппупм прпверава квалиуеу оихпвпг псувареоа. "Леуимишним" шиуаоем ушеници се 
уакпђе псппспбљавају да ради ппдсећаоа, пбнављаоа, мемприсаоа, шиуају ппдвушене и на други нашин 
пзнашене делпве уексуа приликпм ранијег шиуаоа "с плпвкпм у руци", кпје уреба сисуемауски 
спрпвпдиуи кап вид припремаоа ушеника за сампсуалан рад и ушеое.  

Изражајнп казиваое напамеу наушених уексупва и пдлпмака у прпзи и суиху знашајан је пблик рада у 
развијаоу гпвпрне кулууре ушеника. Ваља имауи у виду да је убедљивп гпвпреое прпзнпг уексуа пплазна 
пснпва и неппхпдан услпв за прирпднп и изражајнп казиваое суихпва. Зауп је ппжељнп да се 
ппвременп, на исупм шасу, наизменишнп увежбава и уппређује гпвпреое уексупва у прпзи и суиху.  

Напамеу ће се ушиуи разни краћи прпзни уексупви (нарација, дескрипција, дијалпг, мпнплпг), лирске 
песме разних врсуа и пдлпмци из епских песама. Фспех изражајнпг казиваоа знаунп зависи пд нашина 
ушеоа и лпгишкпг усвајаоа текста. Акп се механишки уши, кап щуп ппнекад бива, усвпјени ауупмауизам 
се пренпси и на нашин казиваоа. Зауп је ппсебан задауак насуавника да ушенике навикне на псмищљенп 
и инуерпреуауивнп ушеое уексуа напамеу. Упкпм вежбаоа уреба сувприуи услпве да казиваое уеше "пши 
у пши", да гпвпрник ппсмаура лице слущалаца и да с публикпм усппсуавља емпципнални кпнуаку. 
Максимална пажоа се ппсвећује свим вреднпсуима и изражајним мпгућнпсуима гпвпрнпг језика, 
ппсебнп - прирпднпм гпвпрникпвпм суаву, ппузданпм пренпщеоу инфпрмација и сугесуивнпм 
казиваоу.  

Уумашеое текста пд III дп VIII разреда  

Са пбрадпм уексуа ппшиое се ппсле успещнпг шиуаоа наглас и шиуаоа у себи. Коижевнпумеунишкп делп 
се шиуа, према ппуреби и вище пута, са циљем да изазпве пдгпварајуће дпживљаје и ууиске кпји су 
неппхпдни за даље уппзнаваое и прпушаваое уексуа. Разни пблици ппнпвљенпг и усмеренпг шиуаоа 
дела у целини, или оегпвих пдлпмака, пбавезнп ће се примеоивауи у пбради лирске песме и краће 
прпзе.  

При пбради уексуа примеоиваће се у већпј мери јединсувп аналиуишких и синуеуишких ппсуупака и 
гледищуа. Знашајне ппјединпсуи, елеменуарне слике, експресивна месуа и суилскпјезишки ппсуупци неће 
се ппсмаурауи кап усамљене вреднпсуи, већ их уреба сагледавауи кап функципналне делпве вищих 
целина и уумашиуи у прирпднпм садејсуву с другим умеунишким шинипцима. Коижевнпм делу присуупа 
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се кап слпженпм и неппнпвљивпм прганизму у кпме је све услпвљенп узрпшнп-ппследишним везама, 
ппдсуакнууп живпуним искусувпм и упблишенп суваралашкпм мащупм.  

Фшенике уреба ревнпснп навикавауи на уп да свпје ууиске, суавпве и судпве п коижевнпм делу 
ппдрпбније дпказују шиоеницама из сампга уексуа и уакп их псппспбљавауи за сампсуалан исказ, 
исураживашку делаунпсу и заузимаое криуишких суавпва према прпизвпљним пценама и закљушцима.  

Насуавник ће имауи у виду да је уумашеое коижевних дела у пснпвнпј щкпли, ппгпупву у млађим 
разредима, у нашелу претепријскп и да није услпвљенп ппзнаваоем сурушне уерминплпгије. Уп, 
међууим, нималп не смеуа да и пбишан, "разгпвпр п щуиву" у млађим разредима буде сурушнп заснпван 
и изведен са пунп инвенуивнпсуи и исураживашке радпзналпсуи. Вредније је прпјекупваое ушеника 
ппвпдпм неке умеунишке слике и оенп инуензивнп дпживљаваое и кпнкреуизпваое у ушеникпвпј 
мащуи негп самп сазнаое да уа слика фпрмалнп спада у ред меуафпра, перспнификација или ппређеоа. 
Зауп се јпщ пд првпг разреда ушеници навикавају да слпбпднп исппљавају свпје ууиске, псећаоа, 
аспцијације и мисли изазване сликпвиупм и фигурауивнпм применпм песнишкпг језика.  

Ф свим разредима пбрада коижевнпг дела уреба да буде ппвезана са рещаваоем прпблемских питаоа 
ппдсуакнууих уексупм и умеунишким дпживљаваоем. На уај нашин суимулисаће се ушенишка 
радпзналпсу, свесна акуивнпсу и исураживашка делаунпсу, свесураније ће се уппзнауи делп и пружауи 
мпгућнпсу за афирмацију ушеника у раднпм прпцесу.  

Мнпги уексупви, а ппгпупву пдлпмци из дела, у насуавнпм ппсуупку захуевају умесну лпкализацију, шесуп 
и вищесуруку. Сиууираое уексуа у временске, прпсупрне и друщувенп-исупријске пквире, даваое 
неппхпдних ппдауака п писцу и насуанку дела, кап и пбавещуеоа п биуним садржајима кпји преухпде 
или следе пдлпмку - све су уп услпви без кпјих се у брпјним слушајевима уексу не мпже инуензивнп 
дпживеуи и правилнп схвауиуи. Зауп прпупуппску и психплпщку реалнпсу, из кпје ппуишу уемауска грађа, 
мпуиви, ликпви и дубљи ппдсуицаји за сувараое, уреба дауи у пригпднпм виду и у пнпм пбиму кпји је 
неппхпдан за ппупуније дпживљаваое и ппузданије уумашеое.  

Меупдика насуаве коижевнпсуи већ некпликп деценија, уепријски и пракуишнп, развија и суалнп 
усаврщава насуавникпв и ушеникпв истраживашки, прпналазашки, стваралашки и сатвпрашки пднпс 
према коижевнпумеунишкпм делу. Коижевнпсу се у щкпли не предаје и не уши, већ шита, усваја, у опј 
се ужива и п опј расправља. Уп су пууеви да насуава коижевнпсуи щири ушеникпве духпвне видике, 
развија исураживашке и суваралашке сппспбнпсуи ушеника, криуишкп мищљеое и умеунишки укус, 
ппјашава и кулуивище лиуерарни, језишки и живпуни сензибилиуеу.  

Мпдерна и савремена прганизација насуаве мауероег језика и коижевнпсуи ппдразумева активну 
улпгу ушеника у насуавнпм прпцесу. Ф савременпј насуави коижевнпсуи ушеник не сме биуи пасивни 
слущалац кпји ће у пдређенпм уренууку репрпдукпвауи "наушенп градивп", пднпснп насуавникпва 
предаваоа, већ акуивни субјекау кпји истраживашки, стваралашки и сатвпрашки у ш е с у в у ј е у 
прпушаваоу коижевнпумеунишких псувареоа.  

Фшеникпва акуивнпсу уреба да свакпдневнп прплази крпз све ури радне еуапе: припремаое, рад на шасу 
и рад ппсле шаса. Ф свим еуапама ушеник се мпра сисуемауски навикавауи да у упку шиуаоа и прпушаваоа 
дела сампсталнп рещава брпјна пиуаоа и задауке, кпји ће га у пунпј мери емпципналнп и мисапнп 
ангажпвауи, пружиуи му задпвпљсувп и ппбудиуи исураживашку радпзналпсу. Уакви задаци биће 
најмпћнија мпуивација за рад щуп је пснпвни услпв да се псуваре предвиђени инуерпреуауивни дпмеуи. 
Насуавник ваља да ппсуави задауке кпји ће ушеника ппдсуицауи да упшава, пткрива, истражује, 
прпцеоује и закљушује. Насуавникпва улпга јесуе у упме да псмищљенп ппмпгне ушенику уакп щуп ће га 
ппдсуицауи и усмеравауи, насупјећи да развија оегпве индивидуалне склпнпсуи и сппспбнпсуи, кап и да 
адекваунп вреднује ушенишке наппре и резулуауе у свим пблицима уих акуивнпсуи.  

Прпушаваое коижевнпумеунишкпг дела у насуави је слпжен прпцес кпји заппшиое насуавникпвим и 
ушеникпвим припремаоем (мпуивисаое ушеника за шиуаое, дпживљаваое и прпушаваое умеунишкпг 
уексуа, шиуаое, лпкализпваое умеунишкпг уексуа, исураживашки припремни задаци) за уумашеое дела, 
свпје најпрпдукуивније видпве дпбија у интерпретацији коижевнпг дела на насуавнпм шасу, а у 
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пблицима функципналне примене стешених знаоа и умеоа насуавља се и ппсле шаса: у прпдукуивним 
пбнављаоима знаоа п пбрађенпм насуавнпм градиву, у ппредбеним изушаваоима 
коижевнпумеунишких дела и истраживашкп-интерпретативним приступима нпвим 
коижевнпумеунишким псувареоима. Средищое еуапе прпцеса прпушаваоа коижевнпумеунишкпг дела 
у насуави јесу метпдплпщкп и метпдишкп з а с н и в а о е инуерпреуације и оенп р а з в и ј а о е на 
насуавнпм шасу.  

Ф засниваоу и развијаоу насуавне инуерпреуације коижевнпумеунишкпг дела пснпвнп метпдплпщкп 
ппредељеое уреба да буде превасхпдна усмеренпст интерпретације према уметнишкпм тексту. 
Савремена меупдика насуаве коижевнпсуи ппределила се, дакле, за унутращое (иманентнп) 
изушаваое уметнишкпг текста, али пна никакп не превиђа нужнпсу примене и сппљащоих гледищта 
да би коижевнпумеунишкп делп билп ваљанп и ппузданп прпуумашенп.  

Фз наведена метпдплпщка ппредељеоа, насуавна инуерпреуација коижевнпумеунишкпг дела ваља да 
удпвпљи и захуевима кпје јпј ппсуавља метпдика наставе коижевнпсти: да буде пригинална, 
естетски мптивисана, свестранп усклаѐена са наставним циљевима и знашајним дидактишким 
нашелима, да има сппствену кпхерентнпст и ппступнпст, а да меупдплпщка и меупдишка ппсуупаоа 
на свакпј депници инуерпреуације псуварују јединствп анализе и синтезе.  

П пквиру пснпвне метпдплпщке пријентације да насуавна инуерпреуација коижевнпумеунишкпг дела у 
највећпј мери буде усмерена према уметнишкпм тексту, примау припада ппредељеоу да се динамика 
интерпретације усклађује са впдећим уметнишким вреднпстима коижевнпг псувареоа, уакп щуп ће 
пне биуи шинипци пбједиоаваоа инуерпреуауивних упкпва крпз свеу дела. Једнп пд најважнијих нашела 
кпје ппщуује уакп заснпвана и ппредељена насуавна инуерпреуација јесуе удпвпљаваое захуеву да се 
тумашеоем впдеёих вреднпсти пбухвауи, пднпснп прпуши, делп у целини. Ппщуп су пбједиоена 
ппставка и пднпси свестраних меѐуспбних прпжимаоа прирпдне датпсти умеунишких шинилаца у 
делу, уумашеоем впдећих умеунишких вреднпсуи пбухвауају се и уппзнају и сви други битни шинипци 
умеунишке сурукууре, међу кпјима сваки у инуерпреуацији дпбија пнпликп месуа кпликп му припада у 
складу са уделпм кпји има у ппщупј умеунишкпј вреднпсуи дела. Ф насуавнпј инуерпреуацији 
коижевнпумеунишкпг дела пбједиоавајуёи и синтетишки шинипци мпгу биуи: уметнишки дпживљаји, 
текстпвне целине, битни структурни елементи (уема, мпуиви, умеунишке слике, фабула, сиже, 
коижевни ликпви, ппруке, мпуиваципни ппсуупци, кпмппзиција), пблици казиваоа, језишкп-стилски 
ппступци и литерарни (коижевнпуметнишки) прпблеми. 

Ф свакпм кпнкреунпм слушају, дакле, на ваљаним естетским, метпдплпщким и метпдишким разлпзима 
ваља ууемељиуи избпр пних вреднпсних шинилаца према кпјима ће биуи усмеравана динамика насуавне 
инуерпреуације коижевнпумеунишкпг дела. Зауп метпдплпщки и метпдишки прилази 
коижевнпумеунишкпм делу, кпје уепријски и пракуишнп заснива и развија савремена меупдика насуаве 
коижевнпсуи, не ппзнају и не признају ууврђене метпдплпщке и метпдишке системе кпје би уребалп 
примениуи у инуерпреуацији свакпг ппјединпг дела. Уп знаши да нема једнпм дауих и ухпданих пууева 
кпјима се улази у свеу свакпг ппјединпг коижевнпумеунишкпг псувареоа, већ су уи пууеви унекпликп 
увек другашији у присуупу свакпм ппјединпм коижевнпуметнишкпм делу - пнпликп кпликп је пнп 
аутпнпмнп, сампсвпјнп и неппнпвљивп уметнишкп пствареое. 

Коижевни ппјмпви  

Коижевне ппјмпве ушеници ће уппзнавауи уз пбраду пдгпварајућих уексупва и ппмпћу псвруа на 
преухпднп шиуалашкп искусувп. Уакп ће се, на пример, упкпм пбраде неке рпдпљубиве песме, а уз 
ппредбени псвру на две-ури раније прпшиуане песме исуе врсуе, развијауи ппјам рпдпљубиве песме и 
суицауи сазнаое п упј лирскпј врсуи. Фппзнаваое меуафпре биће ппгпднп уек када су ушеници у 
преухпднпм и предуепријскпм ппсуупку пукривали изражајнпсу извеснпг брпја меуафпришких слика, кад 
неке пд оих већ знају напамеу и нпсе их кап умеунишке дпживљаје. Језишкпсуилским изражајним 
средсувима прилази се с дпживљајнпг суанпвищуа; пплазиће се пд изазваних умеунишких ууисака и 
есуеуишке сугесуије, па ће се ппупм исураживауи оихпва језишкп-суилска услпвљенпсу.  
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Функципнални ппјмпви  

Функципнални ппјмпви се не пбрађују ппсебнп, већ се у упку насуаве указује на оихпва примеоена 
знашеоа. Фшеници их сппнуанп усвајају у прпцесу рада, у уекућим инфпрмацијама на шаспвима, а уз 
паралелнп присусувп реши и опме пзнашенпг ппјма. Ппуребнп је самп ппдстицати ушенике да наведене 
реши (а и друге слишне оима) разумеју и схвате и да их примеоују у пдгпварајућим сиууацијама. Акп, на 
пример, на захуев да се упше и пбјасне пкплнпсти кпје ууишу на ппнащаое некпг лика, ушеник наведе уе 
пкплнпсуи, пнда је уп знак (и прпвера) да је уај ппјам и пдгпварајућу реш схвауип у пунпм знашеоу.  

Ф усменпм и писменпм изражаваоу узгреднп ће се прпверавауи да ли ушеници правилнп схвауају и 
уппуребљавају реши: узрпк, услпв, ситуација, ппрука, пднпс и сл. Упкпм пбраде коижевних дела, кап и у 
пквиру гпвпрних и писмених вежби, насупјаће се да ушеници пукривају щуп вище пспбина, псеёаоа и 
дущевних стаоа ппјединих ликпва, при шему се уе реши бележе и уакп сппнуанп бпгауи решник 
функципналним ппјмпвима.  

Функципналне ппјмпве не треба пгранишити на ппједине разреде. Сви ушеници једнпг разреда неће 
мпћи да усвпје све прпгрампм наведене ппјмпве за уај разред, али ће зауп сппнуанп усвпјиуи знауан брпј 
ппјмпва кпји су у прпграмима суаријих разреда. Фсвајаое функципналних ппјмпва је непрекидан прпцес 
у упку васпиуаоа и пбразпваоа, а псуварује се и прпверава у упку псувариваоа садржаја свих 
прпграмскп-уемауских ппдрушја.  

ЈЕЗИЧКА КФЛУФРА  

Развијаое језишке кулууре један је пд најважнијих задауака насуаве мауероег језика. Пвај насуавни 
прпцес, иакп је прпграмски кпнсуиууисан кап ппсебнп ппдрушје, с ппсебним садржајима и пблицима 
рада, мпра се пренпсиуи какп на пбраду коижевнпг уексуа кпји је најбпљи пбразац изражаваоа, уакп и 
на грамауику с правпписпм, кпја нпрмира правила и дефинище језишке закпне. Исуп уакп, у ппвраунпм 
смеру, пбрада коижевнпг уексуа и рад на грамауици и правппису коижевнпг језика, мпра укљушивауи и 
садржаје за негпваое кулууре усменпг и писменпг изражаваоа, јер су свпјим већим делпм упм циљу и 
ппдређени. Рад на бпгаћеоу језишке кулууре уреба да се инуегрище са свим видпвима усмених и 
писмених пблика изражаваоа.  

Ф насуави језика и кулууре изражаваоа ваља непресуанп имауи у виду заједнишки пснпвни циљ: 
развијаое језишкпг мищљеоа и језишке свесуи упшаваоем језишких закпниупсуи, па уек на пснпву уакве 
свесуи прелазиуи на нпрмираое и дефинисаое. Пууда језик кап средсувп изражаваоа уреба да буде 
предмеу насуавне пажое у свим оегпвим сурукуурама.  

Неппхпднп је да ушеници упше разлику између гпвпрнпг и писанпг језика. Ф гпвпрнпм језику решенице су 
пбишнп краће. Шесуи недпсуаци су незаврщене и суилски неуређене решенице и уппуреба ппщуапалица.  

Насуава ће биуи пшигледнија и ефикаснија акп се кприсуе аудипснимци (нпр. Звушна шиуанка) и акп се 
слуща и анализира снимљен гпвпр ушеника.  

Лексишке и мпрфплпщке вежбе, уреба да бпгауе ушенишкп сазнаое п реши кап пблику, шему служе не 
самп кпоугација и деклинација, негп и сисуем грађеоа реши (прпсуе, изведене и слпжене). Вежбе у 
грађеоу изведених реши и слпженица, пп угледу на слишне реши у пбрађенпм уексуу, уреба да ууишу на 
бпгаћеое ушенишкпг решника.  

Ф суаријим разредима лексишкп-семануишке вежбе се пднпсе на слпженије садржаје: правп и пренесенп 
знашеое реши, синпнимију, хпмпнимију, анупнимију, пплисемију, архаизме, дијалекуизме, жаргпнизме, 
ппзајмљенице, фразеплпгизме. Уреба упућивауи ушенике на служеое решеницама: једнпјезишним и 
двпјезишним, лингвисуишким и енциклппедијским.  

Семантишке вежбе се ппвезују с мпрфплпщким и синуаксишким вежбама и пне уреба да развију 
ушеникпву свесу п пдређенпј мпћи знашеоа реши, на пснпву шега се јединп и мпже развијауи сппспбнпсу 
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и вещуина изражаваоа. Ф млађим разредима уе вежбе пбухвауају пукриваое семануишке вреднпсуи 
акценуа, и уп искљушивп на илусурпваним примерима (Сунце је селп за селп хајдмп, селе, на селп, иуд.).  

Синтаксишке вежбе су, кап и мпрфплпщке и семануишке, биунији садржаји језишке кулууре у свим 
разредима. Уежина захуева, прирпднп, пдређује се према узрасуу ушеника. Уе се вежбе мпгу извпдиуи и 
пре негп щуп ушеник ппшне да суише синуаксишке ппјмпве, с уим щуп се на упм нивпу у насуавнпм 
разгпвпру не уппуребљавају сурушни називи. Дп уппзнаваоа првих синуаксишких ппјмпва, вежбе у 
пбликпваоу решенице уреба да фпрмирају свесу ушеника п месуу и пплпжају ппјединих решенишних 
делпва у склппу прпсуе решенице. Кад се суекну први ппјмпви п прпсупј решеници, и вежбе ће биуи 
кпнкреуније и бпгауије. Рад на суилисуици решенице кпнкреунп се насуавља дп краја пснпвнпг 
щкплпваоа. Пн се сасупји какп у анализи и пцени ушенишких решеница из усменпг излагаоа, уакп и у 
анализи и прпцени решеница у оихпвим писменим сасуавима, а нарпшиуп и ппсебнп - у анализи 
решеница из дела пбеју лекуира и гпвпрнпг језика.  

Све врсуе уих вежбаоа, шији је циљ развијаое језишкпг мищљеоа, извпде се на уексуу или у упку 
разгпвпра.  

Знауан деп гпвпрних вежбаоа има за циљ изграђиваое кулууре усменпг изражаваоа. Ф низу свпјих 
задауака (правилнпсу, лакпћа, јаснпсу, једнпсуавнпсу, прирпднпсу, прецизнпсу, дикција) уе вежбе уреба у 
највећпј мери да приближе ушеникпв гпвпр коижевнпм изгпвпру. С пбзирпм на великп щаренилп и 
вепма примеуну дијалекауску разнпликпсу гпвпра ушеника, а шесуп и насуавника, гпвпреое напамеу 
наушених пдлпмака у суиху и прпзи (уз ппмпћ аудиуивних насуавних средсуава) уреба да пмпгући 
ушенику не самп негпваое правилне дикције негп и да убрза прпцес приближаваоа коижевнпм 
изгпвпру.  

Ф свим пблицима негпваоа језике кулууре пбразац или узпр уреба да дпбије пдгпварајуће месуп и 
оегпв знашај се не сме никакп ппуцениуи. Смищљенп пдабран узпр, примерен узрасуу и врсуи, уреба да 
буде циљ дп кпјег се суиже уз пдгпварајуће наппре. И пблици усменпг, кап и пблици писменпг 
изражаваоа, у свим врсуама и уиппвима уреба да се прикажу ушеницима у пажљивп пдабраним 
узпрцима изражаваоа. Фкпликп се једна врсуа усменпг или писменпг изражаваоа кпнуинуиранп 
ппнавља из разреда у разред, пнда уреба у свакпм ппнпвљенпм слушају, у исупм или следећем разреду, 
анализпм узпрка кпнкреунп ппказауи и пбим ппвећаних захуева (у садржајнпм, кпмппзиципнп-
фпрмалнпм и језишкп-суилскпм ппгледу).  

Да се узпрци не би преувприли у клищеа кпја спууавају ушенишку индивидуалнпсу и сампсуалнпсу, време 
између приказиваоа узпрка и израде пдгпварајућег писменпг задаука уреба испуниуи радпм на анализи 
слишних сасуава. Пви сасуави мпгу биуи у фпрми пдабраних уексупва кпје ушеници сами прпналазе у 
свпјим шиуанкама или лекуири, а пбавезнп и у фпрми сампсуалних дпмаћих писмених или усмених 
задауака - сасуава кпјима се псуварује прпцес пвладаваоа пдређеним пбликпм писменпг или усменпг 
изражаваоа. Ф анализи узпрака уреба пбрауиуи пажоу на све елеменуе кпнкреуне језишке сурукууре: 
садржај и кпмппзиција сасуава, расппред деуаља и изражајнпсу уппуребљене лексике и суилских 
ппсуупака. Ниједан щкплски писмени задауак не би уребалп да се изведе, а да се преухпднп, на шиуавпм 
низу смищљенп прпграмираних шаспва, није гпвприлп какп п предмеуу кпји ће биуи уема писменпг 
сасуава, уакп и п пблику у кпјем ће уа уема биуи пбрађена.  

Бпгаћеоу кулууре усменпг и писменпг изражаваоа ппсебнп ће дппринеуи сампсуални рад ушеника на 
прикупљаоу пдабраних примера језика и суила. Збпг упга ушеници уреба да бележе вредне примере: 
успеле пписе, рељефне ппруреуе, правилне решенице, какп у ппгледу фпрмалне сурукууре (расппред 
оених делпва) уакп и у ппгледу лексике и семануике. Пвај рад уреба да псувари два задаука везана 
неппсреднп за кулууру изражаваоа. Првп, уиме ушеник прганизпванп индивидуалнп ради на развијаоу 
свпје гпвпрне кулууре и писменпсуи, а другп - у пбиму свпје шиуалашке пажое развија пнај оен знашајан 
квалиуеу кпји му пмпгућује непресуанп ппсмаураое језика и суила у щуиву кпје шиуа. Ппвремени шаспви 
или делпви шаспва, ппсвећени шиуаоу пдабраних примера уреба, уз псуалп, да ппдсуишу за рад на 
самппбразпваоу уе врсуе.  
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Ппдстицаое ушеника на литерарнп стваралащтвп, схваћенп свакакп у ужем и преуежнп пбразпвнп-
васпиунпм ппгледу, уреба примениуи кап фрпнуалан рад с целим пдељеоем, а никакп кап пбавезу 
лиуерарне секције. Рад у лиуерарнпј секцији је слпбпднп ппредељеое. Фшеник пснпвне щкпле, нарпшиуп 
у млађим разредима, пп свпјпј прирпди увек је спреман на креауивнпсу, па уп уреба и ппдсуицауи. 
Фсменим и писменим вежбама, кад уп ппуреба дппущуа, насуавник ће ушеницима ппказауи какп насуаје 
суих, какп се реши бирају и расппређују да делују риумишнп, какп се кпнсуиууище сурпфа, какп се гради 
ппруреу, какп се пписује пејзаж или сцена. Фпсуалпм, прпграм насуаве усменпг и писменпг изражаваоа 
кпнципиран је уакп да у себи садржи скпрп све елеменуе и умеунишкпг језишкпг изражаваоа, па би их 
уребалп ппвременп самп пбједиоавауи и псмищљавауи. Ппдсуицаое ушеника на лиуерарнп 
суваралащувп у дпдаунпм раду и лиуерарнпј секцији има се бпгауије садржаје и пблике и пбимније 
ппсебне циљеве. Уај рад не уреба пписупвећивауи с ппдсуицаоем на лиуерарнп суваралащувп у пквиру 
целпг пдељеоа.  

Један пд пблика рада на развијаоу и негпваоу језишке шисупуе јесуе и развијаое свесуи п ппплави 
ппзајмљеница у нащем језику. Насуавник ће, разумљивп, мпрауи да нађе меру у пбјащоаваоу да сваки 
језик нужнп прихвауа и реши ппреклпм из гршкпг и лауинскпг језика у сурушнпј уерминплпгији. Уреба 
ппмпћи ушеницима у разликпваоу ппзајмљеница кпје су дпбиле "правп грађансува" у нащем језику пд 
пних реши кпје уреба енергишнп гпниуи из гпвпра. Разгпвпри п упме уреба да се впде у свакпј кпнкреунпј 
прилици, кад се наиђе на ппзајмљеницу у уексуу или кад се пна ппјави у гпвпру ушеника; исуп уакп, са 
ушеницима ваља смищљенп урагауи за ппзајмљеницама у свакпдневнпм гпвпру и разним медијима 
(щуампа, радип, уелевизија и др.). Записиваое дпмаћих реши, уакпђе, мпже да буде ппдесан пблик 
негпваоа језишке шисупуе. 

ДППУНСКА НАСТАВА 

Дппунска насуава се прганизује за ушенике кпји - из пбјекуивних разлпга - у редпвнпј насуави мауероег 
језика не ппсуижу задпвпљавајуће резулуауе у некпм пд прпграмскп-уемауских ппдрушја.  

Зависнп пд ууврђених недпсуауака у знаоима и умеоима ушеника, кап и узрпка запсуајаоа, насуавник 
фпрмира пдгпварајуће групе с кпјима прганизује дппунски рад (на пример: група ушеника с недпвпљним 
знаоем пдређених садржаја и грамауике или правпписа; група ушеника кпји нису савладали неки пд 
предвиђених елеменауа коижевне анализе или пблика усменпг и писменпг изражаваоа; група ушеника 
са аруикулаципним прпблемима, иуд.). На пснпву преухпднпг испиуиваоа уещкпћа и узрпка, за сваку 
групу се сувара ппсебан, пдгпварајући план рада, шијим ће се савладаваоем пуклпниуи исппљени 
недпсуаци у знаоу, умеоу и вещуини ушеника. Дппунски рад преуппсуавља и специфишне пблике у 
савладаваоу пдређених прпграмских садржаја (индивидуализација насуаве - пплупрпграмираним и 
прпграмираним секвенцама, насуавним лисуићима; предаваоима с друкшијим - пшигледнијим 
примерима; ппсебни групни и индивидуални задаци и др.). Нарпшиуп уреба впдиуи рашуна п 
пдмеренпсуи захуева, кап и п суимулисаоу ушеника за ппказане резулуауе (ппхвале, награде, ппзиуивна 
пцена).  

Дппунски рад прганизује се упкпм целе насуавне гпдине, пднпснп пдмах шим се упше уещкпће ппјединих 
ушеника у усвајаоу прпграмских садржаја. Шим савлада пдређену уещкпћу или пуклпни недпсуауак, 
ушеник пресуаје с дппунским радпм ван редпвне насуаве. Упкпм даље редпвне насуаве уакве ушенике не 
уреба испущуауи из вида, пднпснп - диференцираоем редпвне насуаве - пмпгућиуи ушеницима да 
градивп савладају на редпвним шаспвима. 

ДПДАТНИ РАД 

1. За дпдатни рад ппредељују се ушеници пд IV дп VIII разреда изнадпрпсешних сппспбнпсуи и 
ппсебних инуереспваоа за насуаву српскпг језика, пднпснп за прпдубљиваое и прпщириваое знаоа из 
свих или самп ппјединих прпграмскп-уемауских ппдрушја редпвне насуаве (коижевнпсу, језик, кулуура 
изражаваоа, филмска и сценска умеунпсу). Уп су пни ушеници шија се знаоа, инуереспваоа и дарпвиупсу 
изразиуије исппљавају већ у I, II и III разреду. Уакве ушенике упшавају, прауе и ппдсуишу насуавници 
разредне насуаве и педагпщкп-психплпщка служба щкпле све дп IV разреда када се први пуу прганизује 
дпдауни рад (извпди се све дп заврщнпг разреда).  
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2. Дпдатни рад се прганизује и извпди за ушенике пд IV дп VIII разреда, један шас недељнп упкпм целе 
насуавне гпдине. Изузеунп је важнп да се заппшеуа динамика дпдаунпг рада пдржи дпк се не реализује 
ууврђени прпграм. Фкпликп се, изузеунп, дпдауни рад прганизује самп у једнпм делу насуавне гпдине, 
ппжељнп је да се инуереспваое дарпвиуих ушеника за пвај рад дпцније не гаси, пднпснп да се пни 
ппдсуишу на сампсуални рад другим фпрмама рада (нпр. ппјашанпм индивидуализацијпм рада у 
редпвнпј насуави, даваоем ппсебних задауака, ангажпваоем у пдгпварајућим слпбпдним акуивнпсуима 
и др.).  

3. Дпдатни рад - заснпван на инуереспваоу ушеника за прпщириваое и прпдубљиваое знаоа, умеоа и 
вещуина - неппсредније акуивира ушенике и псппспбљава их за самппбразпваое, развија оихпву мащуу, 
ппдсуише их на суваралашки рад и упућује на сампсуалнп кприщћеое разлишиуих извпра сазнаоа. Ппд 
рукпвпдсувпм насуавника ушеници се у дпдаунпм раду сампсуалнп служе коижевнпм и некоижевнпм 
грађпм (у ушеоу и исураживаоу), уе припремају и излажу свпје радпве (усмене, писмене, пракуишне) 
пред свпјпм группм, разредпм или целпм щкплпм. Знаоа, умеоа и вещуине кпје су суекли 
исураживашким, индивидуалним и групним радпм ушеници кприсуе у редпвнпј насуави, слпбпдним 
акуивнпсуима и у другим приликама (кпнкурси, уакмишеоа, щкплске и друге приредбе). Фшенике кпји се 
ппсебнп исуишу у дпдаунпм раду уреба и ппсебнп суимулисауи (ппхвале, награде, суипендије за даље 
щкплпваое, упис у пдгпварајућу средоу щкплу и др.).  

4. Фпшаваое ппуенцијалнп дарпвиуих ушеника у пвпј пбласуи псуварује се неппсредним праћеоем пд 
суране насуавника разредне и предмеуне насуаве, анализпм радпва ушеника и псуварених резулуауа на 
смпурама, уакмишеоима, инуервјуисаоем ушеника и рпдиуеља и применпм пдређених инсуруменауа пд 
суране щкплскпг психплпга-педагпга. На пснпву дпбијених резулуауа праћеоа и испиуиваоа, 
инуереспваоа и жеља дарпвиуих ушеника и напред наведених пријенуаципних садржаја, насуавник 
заједнп са ушеницима ууврђује (кпнкреуизује) прпграм дпдаунпг рада с групама или ппјединим 
дарпвиуим ушеницима. Прпгрампм рада пбухвауају се сегменуи пријенуаципних садржаја прпграма 
(зависнп пд инуереспваоа и жеља ушеника: сва ппдрушја или самп коижевнпсу, пднпснп језик, пднпснп 
кулуура изражаваоа, пднпснп филмска или сценска умеунпсу). Уп знаши да насуавник није пбавезан да с 
ппјединцем или группм ушеника псувари пријенуаципне прпграмске садржаје у целини. Биунп је да 
планирани прпграмски садржаји буду у складу са инуереспваоима и жељама ушеника, кап и са 
распплпживим гпдищоим фпндпм шаспва.  

5. Дпдауни рад из српскпг језика мпже се реализпвати кап индивидуализпвани (примерен ппјединим 
ушеницима) и групни (за групе ушеника једнпг или вище разреда кпји се ппсебнп инуересују за исуе 
прпграмске садржаје дпдаунпг рада). Зависнп пд инуереспваоа ушеника и прпграмских уема, групе се 
мпгу меоауи (флексибилнпсу сасуава групе).  

6. Флпга наставника у дпдатнпм раду је специфишна. Ф сарадои са ушеникпм (евенууалнп - рпдиуељима 
и щкплским педагпгпм - психплпгпм) насуавник ууврђује кпнкреуан прпграм дпдаунпг рада (у 
развијеним щкплама прпграм мпже да ууврди и сурушни акуив насуавника српскпг језика у разреднпј и 
предмеунпј насуави). Реализујући прпграм дпдаунпг рада, насуавник за сваку пд пдабраних уема 
прпналази и примеоује најппгпдније пблике и меупде рада, пре свега пне кпје у највећпј мпгућпј мери 
акуивирају све ппуенцијале ушеника, а нарпшиуп пне кпји пмпгућавају развпј креауивнпсуи ушеника. 
Упкпм дпдаунпг рада насуавник се ппсуавља кап сарадник кпји сурушнп ппмаже рад ппјединца или 
групе: упућује и усмерава, ппмаже да се дпђе дп правих рещеоа, закљушака и генерализација. Пднпс 
ушеника и насуавника у дпдаунпм раду је сараднишки, неппсреднији и ближи негп у редпвнпј насуави, 
заснпван на узајамнпм ппвереоу и ппщупваоу.  

7. Ф дпдаунпм раду са ушеницима насуавник прати и евидентира оихпв развпј и напредпваое, 
усаврщава ууврђене прпграме, пукрива нпве мпгућнпсуи индивидуализације рада (прпблемски задаци, 
исураживашки радпви, прпграмиране и пплупрпграмиране секвенце, кприщћеое коижевне и 
некоижевне грађе и разних апарауа и уехнишких ппмагала и др.), уе врщи уппщуаваое и примену 
суешених знаоа, умеоа и вещуина у разлишиуим сиууацијама. Пбезбеђује укљушиваое ушеника у 
прганизпване пблике рада ван щкпле (кпнкурси, смпуре, уакмишеоа). За свакпг ушеника впди дпсије у 
кпји унпси биуне ппдауке п оегпвпм напредпваоу у развпју, уе се суара да уај дпсије прауи ушенике пре 
уписа у средоу щкплу.  
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8. Фшеници се сампсталнп ппредељују за дпдатни рад из српскпг језика (мпгу биуи мпуивисани, али 
никакп присиљавани на уп). Приликпм ппредељиваоа ушеника за дпдауни рад, пбјекуивнп уреба 
прпцениуи мпуиве кпји су ууицали на оихпву пдлуку (у пбзир дплазе самп суварнп надарени ушеници, 
пцене из српскпг језика, а жеље ушеника и рпдиуеља не предсуављају пресудан факупр, јер не мпра у 
свакпм пдељеоу да буде дарпвиуих ушеника за пвај предмеу, уаленупваних за све предмеуе и пбласуи). 
Фшеник псуаје укљушен у дпдауни рад пнпликп времена (гпдина) кпликп жели. Ппсебнп уреба впдиуи 
рашуна п упме да се дарпвиуи ушеници не ппуерећују изнад оихпвих суварних мпгућнпсуи и жеља 
(дпвпљнп је да ушеник - уз редпвну насуаву - буде ангажпван јпщ самп у једнпм виду васпиунп-
пбразпвнпг рада - дпдаунпм раду, на пример, из пвпг предмеуа).  
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ СРПСКПГ ЈЕЗИКА Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
ЈЕЗИК И ГРАМАУИКА 

 

Суицаое и ууврђиваое пснпвних знаоа п врсуама реши, именицама и 

сасуаву решеница. 

Фсвајаое пснпвних правпписних нпрми (писаое великпг слпва). 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у суаоу да: 

1. Разликује врсуе реши и решенице пп сасуаву. Преппзнаје врсуе реши 
и оихпву уппуребу у решеници. Кприсуи се правпписним нпрмама 
при уппуреби великпг слпва. 

2. Пракуишнп и креауивнп примеоује суешена знаоа п врсуама реши и 
сасуаву решеница; сампсуалнп закљушује п оихпвпј щирпј уппуреби. 

 

 

Фсвајаое пснпвних знаоа и псппспбљаваое ушеника за примену 

наушенпг п именицама, придевима, деклинацији и служби реши у 

решеници.  

Фсвајаое правпписних нпрми п правилнпм писаоу придева и негације 

уз придеве и именице. 

1. Преппзнаје именице, заменице и придеве, оихпве врсуе и 
деклинацију, кап и службу наведену врсуу реши. 

2. Преппзнаје и правилнп уппуребљава разлишиуе врсуе реши у 
разлишиуим службама у решеници. Правилнп пище негацију. 

3. На пснпву пбрађенпг градива креауивнп закљушује п щирпј 
уппуреби наведених врсуа реши.Ппвезује насуаву коижевнпсуи и 
насуаву језика уакп щуп дауе ппјмпве прпналази у уексуу и 
закљушује п оихпвпј уппуреби. 

Фппзнаваое ушеника са уппуребпм и прпменпм брпјева, нелишних 

заменица и предлпзима кап непрпмеоивпм врсупм реши. 

 

 

1. Преппзнаје наведене врсуе реши и оихпву уппуребу у 
свакпдневнпм гпвпру и уексупвима.  

2. Преппзнаје и примеоује знаое у креираоу предлпщкп падежких 
кпнсурукција. 

3. Примеоује деклинацију свих именских реши и преппзнаје предлпге 
и оихпве функције. 
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Фппзнаваое са паджним сисуемпм у српскпм језику и уппуребпм 

падежа. Кприщћеое инуерпункцијских знакпва (запеуа). 

 

1. Зна све падежне пблике и преппзнаје их у уексуу и у свакпдневнпм 
гпвпру. 

2. Фсваја знаоа п знашеоу падежа и оихпвпј функцији у решеници. 
Правилнп кприсуи падеже и разликује их у гпвпру и писаоу. 

3. Закљушује и разликује падеже при падежнпј синпними. Ппвезује и 
лпгишки примеоује суешена знаоа п падежима 

Фуврђиваое и урајнп усвајаое знаоа п падежима. 

Писаое назива инсуиууција и предузећа. 

 

1. Преппзнаје и правилнп кприсуи падеже. 

2. Пдређује функције и ппједина знашеоа падежа у свакпдневнпм 
гпвпру и у уексупвима. 

3. Фме да правилнп пище називе инсуиууција и предузећа. 

Фппзнаваое са нпвим глагплским пблицима и оихпвим знашеоима, 

кап и са прилпзима и оихпвпм службпм у решеници. 

 

1. Преппзнаје, разликује и уппуребљава нпве глагплске пблике. 

2. Разуме грађеое глагплских пблика и пракуишнп примеоује уп 
знаое. 

3. Сампсуалнп закљушује п кауегпрји времена и оихпвпј уппуреби у 

решеници. 

Фуврђиваое суешенпг знаоа п глагплским пблицима. 

Фуврђиваое правпписних правила(негација уз глагпле) и правилна 

уппуреба инуерпункције. 

 

1. Пеппзнаје пдређене глагплске пблике. Фме да се пправилнп 
кприсуи инуерпункцијпм. 

2. Прпналази , преппзнаје и гради глагплске пблике у свакпдневнпм 
гпвпру. Разуме нашин уппуребе и грађеое глагплских пблика. 

3. Креауивнп примеоује суешена знаоа, ппвезује и криуишки присуупа 
нпвим инфпрмацијама. 
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Фппзнаваое ушеника са непрпменљивим врсуама реши(решце, везници 

и узвици), ппнављаое и ууврђиваое суешенпг знаоа п падежима и 

глагплским пблицима. 

 

1. Разликује и преппзнаје све врсуе реши кап и прпмену именских 
реши и глагплских пблика. 

2. Пракуишнп примеоује суешена знаоа п врсуама реши деклинацији и 
прпмени глагплских пблика пп временима и лицима. 

3. Криуишки и креауивнп присуупа рещеоима евенууалних језишких 

недпумица.  

Ппнављаое и сисуемауизпваое знаоа п врсуама реши и оихпвпј 

служби у решеници. Фппзнаваое ушеника са акценупм реши и 

решенице. 

1. Разликује и препптнаје врсуе реци и оихпву службу у решеници. 

2. Фпшава разлике у квануиуеуу акценуа. 

КОИЖЕВНПСУ И 

КОИЖЕВНПУЕПРИЈСКИ ППЈМПВИ 

 

Псппспбљаваое ушеника за шиуаое, разумеваое уумашеое нарпдне 

лирске и епске ппезије. Фппзнаваое и кприщћеое 

коижевнпуепријских ппјмпва (миуплпщка песма, пбредна песма, 

нарпдна епска песма ппјам лирски субјеку и суилска средсува. 

1. Шиуа и разуме пбрађене лирске и епске песме. 

2. Уумаши пбрађене уексупве кприсуећи се усвпјеним коижевнп 
уепријским ппјмпвима. 

3. Закљушује и пракуишнп примеоује ппјмпве нарпдне епике и лирике 

 

Ппдсуицаое ушеника на шиуаое, разумеваое и уумашеое нарпдне и 

ауупрске прпзе. Фппзнаваое и уппуреба коижевнпуепријских ппјмпва 

(нарација, дескрипција, фабула, ппруреу, бипграфија, нпвела,приша). 

1. Шиуа, разуме, ппреди и ппвезује дела нарпдне и ауупрске 
коижевнпсуи, кап и уексу са неким свпјим искусувима.  

2. Пдређује уему уексуа ппвезује и пбјащоава садрђај прпшиуанпг са 

оему прпшиуаних уексупва. Криуишки еваулира уексу и пдређује 

пблике приппведаоа, врсуу коижевнпг дела и садржај. 
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Псппспбљаваое ушеника за шиуаое, анализу и уумашеое ауупрских 

дела (приппвеуке, рпмани и ппезија). Фппзнаваое и уппуреба 

коижевнпуепријских ппјмпва (приппведаое у првпм лицу, коижевни 

лик,дијалпг, дескрипција, мпнплпг, идеја, енуеријер, ексуеријер, 

писмп. 

1. Шиуа, разуме и разликује пбрађене уексупве. 

2. Уумаши пбрађене уексупве и разликује коижевни рпд и врсуу. 

3. Криуишки присуупа уексуу и ппкуща да свпј суд пбразлпжи 
кприсуећи коижевнпуепријске ппјмпве. 

 

Ппсуупнп и сисуемаускп псппспбљаваое ушеника за шиуаое, уумашеое 

и анализу драмских ауупрских дела. Фппзнаваое са пснпвним 

коижевнпуепријским ппјмпвима драмске коижевнпсуи . 

 

1. Шиуа и разуме пбрађене уексупве. Разликује драмски уексу пд 
коижевних врсуа. 

2. Преппзнаје и уумаши пснпвне пдреднице драмскпг уексуа, кап и 
сам уексу. Мпже сценски да изведе делпве драмскпг уексуа. 

3. Пцеоује и пбразлаже драмски уексу. 

Фпућиваое ушеника на шиуаое и анализу нарпдне и ауупрске ппезије. 

Фппзнаваое са коижевнпуепријским ппјмпвима епске нарпдне песме, 

пбредне лирске песме, рпдељубиве песме, сурпфе, суиха и риме. 

1. Шиуа и разуме пбражене лирске епске песме. 

2. Уумаши и упшава пбрађена суилска средсува врсуу песме, врсуу 
сурпфе, суиха и риме. 

 

Псппспбљаваое ушеника за шиуаое и уумашеое аууп бипграфске, 

ауупрске и наушнппппуларне прпзе. Фппзнаваое са суилским 

средсувима и пписнпм песмпм кап лирскпм врсупм. 

1. Шиуа и разуме пбрађене уексупве. 

2. Анализира уексупве и разуме ауупбипграфски мпменау у уексуу 

3. Фпшава и разликује умеунишкп и дпкуменуарнп у уексуу, уз 
мпгућнпсу да их ппуврди или да их псппри свпјим уврдоама. 

ЈЕЗИШКА КФЛУФРА 

 

Псппспбљаваое за правилнп усменп и писменп изражаваое.  1. Фме да се писменп и усменп изражва. 

2. Псуварује криуишкп суваралашкп мищљеое при усменпм и 

писменпм изражаваоу 
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Фппзнаваое са кпмппзицијпм усменпг и писменпг изражаваоа. 

Сампсуалнп писменп и усменп изражаваое. 

 

1. Ппзнаје и ппщуује пснпвне правпписне нпрме при писменпм 
изражаваоу. 

2. Придржава се пснпвне кпмппзиципне щеме при свакпм виду 
изражаваоа. 

3. Дпграђује и сампсуалнп прпщирује пснпвне еуапе кпмппнпваоа 
задауака. 

Плански усменп кпменуарище на задауу уему.Примеоује суешена 

знаоа ппвезиваоем насуаве језика и коижевнпсуи. 

 

 

Псппспбљаваое ушеника за уппуребу дескрипције. За сампсуалнп 

препришаваое (усменп и писменп) коижевнп делп. 

 

1.Правилнп се усменп изражава. 

2.Креауивнп и криуишки присуупа п уеми п кпјпј гпвпри  

3. Криуишки присуупа евенууалним језишким недпумицама и креауивнп 

ппвезује знаоа суешена из језика и коижевнпсуи. 

 

1. Пписује дпгађаје и искусува правилнп се изражавајући. 

2. Деуаљнп пписује укљушујући сва шула. Разради мпуиве у щирпј 
мисапнпј целини-пасусу. Ппенуира приликпм заврщеука излагаоа.. 

3. Искаже свпј суав крпз нприказ једнпг коижевнпг дела. 

4. Пцени и криуишки приказује делп кприсуећи се суешеним знаоем. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ и задаци Садржаји граматишкпг  

прпграма крпз наставне 
теме 

Фпнд Време 
реал. 

Наст. метпде Наст. средства Активнпст 
ушеника 

Працеое и 
пцеоиваое 

Циљ насуаве енглескпг језика је развијаое 
сазнајних и инуелекууалних сппспбнпсуи 
уценика, суицаое ппзиуивнпг пднпса према 
другим језицима и кулуурама, уз увазаваое 
разлициупсуи и навикаваое на пувпренпсу у 
кпмуникацији, суицаое свесуи п 
функципнисаоу суранпг и мауероег 
језика.Фценик уреба да усвпји пснпвна 
знаоа из суранпг језика кпја це му 
пмпгуциуи да се у једнпсуавнпј писанпј 
кпмуникацији сппразумева са људима из 
других земаља. 
 
Задаци насуаве енглескпг језика :  
-разумеваое гпвпра 
-разумеваое писанпг уексуа 
-усменп изразаваое 
-инуеракција 
-писменп изразаваое 
-знаое п језику и сурауегија уцеоа 
-кпмуникауивне функције 

I Именице 
-брпјиве/небрпјиве 
-мнпжина именица 
- сакспнски гениуив 
II Члан 
-непдређени 
-пдређени 
-нулуи 
III ПРИДЕВИ 
-придеви са насуавцима 
-ппређеое придева 
IV ЗАМЕНИЦЕ 
VДЕУЕРМИНАУПРИ 
-some, no, any 
 
VI ГЛАГПЛИ 
-Present Simple 
-Present Continuous 
-Simple Past 
-Present Perfect 
Future Simple 
-Мпдали(can, could, must) 
 
VII ПРИЛПЗИ 
VIII БРПЈЕВИ 
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IX- VI 

-инуеракуивна 
-кппперауивнп 
     ушеое 
-дирекуна 
-аудип-лингвална 
-демпнсурауивна 
-илусурауивна 
-вербална 
-ушеоее пп мпделу 
-ушеое напамеу  
(смисленпг гра-  
дива) 
-амбијеуална 
-игра улпга, ске~, 
симулација, мпзгали- 
ца, драмауизација 
-писани рад 
-рад са коигпм 
-кприщћеwе 
медија 

-Дјацки удзбеник 
-Радни лису 
-Грамауика 
-ЦД/касеуа 
-видеп мауеријал 
-ппсуери 
-фласх-каруице 

 
-
кпмуникација 
и везбе 
слусаоа у 
кпмуникацији 
-везбе за 
гпвпр 
-гпвпрне игре 
-циуаое 
-писаое 
-гпвпр 
-закqу~иваwе 
-слусаое 
-разумеваое 
 

 
 

-Недељнп, 
месецнп, 
урпмесецнп, 
пплугпдисое, 
гпдисое 
 
 
-Ппсмаураое 
(ппсуе, 
селекуивнп, 
сисуемаускп) 
-уесупви 
-прпдукуи 
уценицких 
акуивнпсуи 
-беле{ке  
-разгпвпри 
- праћеое 
скплскпг и 
дпмаћег рада 
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ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве суранпг језика у пснпвнпм пбразпваоу заснива се на ппуребама ушеника кпје се псуварују 
пвладаваоем кпмуникауивних вещуина и развијаоем сппспбнпсуи и меупда ушеоа суранпг језика.  

Циљ насуаве суранпг језика у пснпвнпм пбразпваоу супга јесуе: развијаое сазнајних и инуелекууалних 
сппспбнпсуи ушеника, оегпвих хуманисуишких, мпралних и есуеуских суавпва, суицаое ппзиуивнпг 
пднпса према другим језицима и кулуурама, кап и према сппсувенпм језику и кулуурнпм наслеђу, уз 
уважаваое разлишиупсуи и навикаваое на пувпренпсу у кпмуникацији, суицаое свесуи и сазнаоа п 
функципнисаоу суранпг и мауероег језика. Упкпм пснпвнпг пбразпваоа, ушеник уреба да усвпји пснпвна 
знаоа из суранпг језика кпја ће му пмпгућиуи да се у једнпсуавнпј усменпј и писанпј кпмуникацији 
сппразумева са људима из других земаља, усвпји нпрме вербалне и невербалне кпмуникације у складу 
са специфишнпсуима језика кпји уши, кап и да насуави, на вищем нивпу пбразпваоа и сампсуалнп, ушеое 
исупг или другпг суранпг језика.  

Ппщти стандарди  

Крпз насуаву сураних језика ушеник бпгауи себе уппзнајући другпг, суише свесу п знашају сппсувенпг 
језика и кулууре у кпнуакуу са другим језицима и кулуурама. Фшеник развија радпзналпсу, исураживашки 
дух и пувпренпсу према кпмуникацији са гпвпрницима других језика.  

Ппсебни стандарди  

Разумеваое гпвпра  

Фшеник разуме и реагује на краћи усмени уексу у вези са уемама
[1]

 предвиђеним насуавним прпгрампм.  

Разумеваое писанпг текста  

Фшеник шиуа са разумеваоем крауке писане и илусурпване уексупве у вези са уемама предвиђеним 
насуавним прпгрампм.  

Усменп изражаваое  

Фшеник сампсуалнп усменп изражава садржаје у вези са уемама предвиђеним насуавним прпгрампм.  

Писанп изражаваое  

Фшеник у писанпј фпрми изражава краће садржаје у вези са уемама предвиђеним насуавним прпгрампм 
, ппщуујући правила писанпг кпда.  

Интеракција  

Фшеник псуварује кпмуникацију и са сагпвпрникпм размеоује инфпрмације у вези са уемама 
предвиђеним насуавним прпгрампм, ппщуујући спципкулуурне нпрме инуеракције.  

Знаоа п језику
[2]

 

Фшеник преппзнаје принципе грамауишке и спциплингвисуишке кпмпеуенције упшавајући знашај лишнпг 
залагаоа у прпцесу ушеоа суранпг језика. 

Пети разред  
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Пперативни задаци пп језишким вещтинама  

Пперативни задаци пп језичким вештинама се ппстепенп прпширују и услпжоавају. Истпвременп 
се кпнтинуиранп примеоују и пперативни задаци из претхпдних разреда.  

Разумеваое гпвпра  

Фшеник уреба да:  

разуме краће дијалпге (дп 7 реплика / пиуаоа и пдгпвпра), прише и песме п уемама предвиђеним 
насуавним прпгрампм , кпје шује уживп, или са аудип-визуелних записа;  

разуме ппщуи садржај и издвпји кљушне инфпрмације из краћих и прилагпђених уексупва ппсле 2-3 
слущаоа;  

разуме и реагује на пдгпварајући нашин на усмене ппруке у вези са лишним искусувпм и са акуивнпсуима 
на шасу (ппзив на игру или неку групну акуивнпсу, заппвесу, упуусувп, дпгађај из неппсредне прпщлпсуи, 
планпви за блиску будућнпсу, свакпдневне акуивнпсуи, жеље и избпри, иуд.).  

Разумеваое писанпг текста  

Фшеник уреба да:  

разуме краће уексупве (дп 80 реши), кпји садрже велики прпценау ппзнауих језишких елеменауа, 
сурукууралних и лексишких, а шији садржај је у складу са развпјним и сазнајним каракуерисуикама, 
искусувпм и инуереспваоима ушеника;  

разуме и адекваунп инуерпреуира садржај илусурпваних уексупва (суриппве, УВ прпграм, расппред 
шаспва, бипскппски прпграм, ред впжое, инфпрмације на јавним месуима иуд.) кприсуећи језишке 
елеменуе предвиђене насуавним прпгрампм.  

Усменп изражаваое  

Фшеник уреба да:  

усклађује инупнацију, риуам и висину гласа са сппсувенпм кпмуникауивнпм намерпм и са суепенпм 
фпрмалнпсуи гпвпрне сиууације;  

ппред инфпрмација п себи и свпм пкружеоу пписује у некпликп решеница ппзнауу радоу или сиууацију 
у садащопсуи, прпщлпсуи и будућнпсуи, кприсуећи ппзнауе језишке елеменуе (лексику и 
мпрфпсинуаксишке сурукууре);  

препришава и инуерпреуира у некпликп решеница садржај писаних, илусурпваних и усмених уексупва на 
уеме предвиђене насуавним прпгрампм, кприсуећи ппзнауе језишке елеменуе (лексику и 
мпрфпсинуаксишке сурукууре);  

у некпликп решеница даје свпје мищљеое и изражава суавпве (дппадаое, недппадаое, иуд.), кприсуећи 
ппзнауе језишке елеменуе (лексику и мпрфпсинуаксишке сурукууре).  

Интеракција  

Фшеник уреба да:  
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- у суварним и симулираним гпвпрним сиууацијама са сагпвпрницима размеоује исказе у вези с 
кпнуексупм ушипнице, кап и п свим псуалим уемама предвиђеним насуавним прпгрампм (укљушујући и 
размену мищљеоа и суавпва према суварима, ппјавама, кприсуећи ппзнауе мпрфпсинуаксишке 
сурукууре и лексику);  

- ушесувује у кпмуникацији и ппщуује спципкулуурне нпрме кпмуникације (уражи реш, не прекида 
сагпвпрника, пажљивп слуща друге, иуд).  

Писменп изражаваое  

Фшеник уреба да:  

пище решенице и краће уексупве (дп 50 реши) шију кпхеренунпсу и кпхезију ппсуиже кприсуећи ппзнауе 
језишке елеменуе у вези са ппзнауим писаним уексупм или визуелним ппдсуицајем;  

издваја кљушне инфпрмације и препришава пнп щуп је видеп, дпживеп, шуп или прпшиуап;  

кприсуи писани кпд за изражаваое сппсувених ппуреба и инуереспваоа (щаље лишне ппруке, шесуиуке, 
кприсуи елекурпнску ппщуу, и сл.).  

Дпживљај и разумеваое коижевнпг текста  

Мпже да изрази ууиске и псећаоа п краукпм прилагпђенпм коижевнпм уексуу (песма, скраћена верзија 
прише, музишка песма), кприсуећи вербална и невербална средсува изражаваоа (цруежи, мпделираое, 
глума).  

Знаоа п језику и стратегије учеоа 
[3]

 

Фшеник уреба да:  

преппзнаје и кприсуи грамауишке садржаје предвиђене насуавним прпгрампм;  

ппщуује пснпвна правила смисленпг ппвезиваоа решеница у щире целине;  

кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације (нпр. фпрме ушуивпсуи);  

разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким акуивнпсуима;  

упшава слишнпсуи и разлике између мауероег и суранпг језика и суранпг језика кпји уши;  

разуме знашај уппуребе инуернаципнализама;  

примеоује кпмпезаципне сурауегије и уп уакп щуп:  

1. усмерава пажоу, пре свега, на пнп щуп разуме;  

2. ппкущава да пдгпнеуне знашеое на пснпву кпнуексуа и прпверава пиуајући некпг кп дпбрп зна (друга, 
насуавника, иуд);  

3. пбраћа пажоу на реши / изразе кпји се вище пууа ппнављају, кап и на наслпве и ппднаслпве у писаним 
уексупвима;  

4. пбраћа пажоу на разне невербалне елеменуе (гесупви, мимика, иуд. у усменим уексупвима; 
илусурације и други визуелни елеменуи у писменим уексупвима);  
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5. размищља да ли пдређена реш кпју не разуме лиши на неку кпја ппсупји у мауероем језику;  

6. уражи знашеое у решнику;  

7. ппкущава да уппуреби ппзнауу реш приближнпг знашеоа умесуп неппзнауе (нпр. аутпмпбил умесуп 
впзилп);  

8. ппкущава да замени или дппуни исказ или деп исказа адеквауним гесупм / мимикпм;  

9. уз ппмпћ насуавника кпнуинуиранп ради на усвајаоу и примени ппщуих сурауегија ушеоа 
(генерализација, индукција, дедукција, инференција и ппзиуивни урансфер)  

______________________________________________________ 
1
 Уеме предвиђене насуавним прпгрампм пбухвауају и пне уеме кпје су пбрађене упкпм преухпдних 

гпдина ушеоа суранпг језика. 
2
 Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпсу ушеника да језишке 

сурукууре правилнп уппуреби у даупј кпмуникауивнпј сиууацији. 
3
 Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпсу ушеника да језишке 

сурукууре правилнп уппуреби у даупј кпмуникауивнпј сиууацији.  

Уеме и ситуације пп дпменима упптребе језика 

Приватнп Јавнп Пбразпвнп  

- заједнишке акуивнпсуи и 
инуереспваоа у щкпли и ван ое 
(изласци, дпгпвпри, преузимаое 
пдгпвпрнпсуи у дпгпвпренпј 
сиууацији); 
- дпгпвпр и узајамнп ппщупваое 
међу шланпвима ппрпдице; 
- привауне прпславе (рпђендан, 
гпдищоице и др.); 
- припрема, планираое, 
прганизација, ппдела ппслпва; 
- пбавезе у кући, уређеое 
прпсупра у кпјем се живи, прпмене 
у сппсувенпм кууку (ппсуери, нпве 
бпје...). 

- развијаое ппзиуивнпг пднпса 
према живпунпј средини и другим 
живим бићима; 
- урадиција и пбишаји у кулуурама 
земаља шији се језик уши 
(карневал...); 
- пбрпци (слишнпсуи и разлике са 
исхранпм у земљама шији се језик 
уши); 
- суамбена насеља - какп 
суанујемп (блпк, насеље, кућа ....); 
- уипишни кварупви у великим 
градпвима (у земљама шији се 
језик уши); 
- куппвина пдеће (велишина, бпје, 
мпда, суилпви и урендпви) 
- развијаое криуишкпг суава према 
негауивним елеменуима 
врщоашке кулууре (неуплеранција, 
агресивнп ппнащаое иуд.). 

- уемауске целине и 
ппвезанпсу садржаја са другим 
предмеуима; 
- сналажеое у 
библипуеци/медипуеци 
- уппуреба инфпрмација из 
медија. 

Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпсу ушеника да језишке 
сурукууре правилнп уппуреби у даупј кпмуникауивнпј сиууацији.  

КПМФНИКАУИВНЕ ФФНКЦИЈЕ 

Прпграм за пети разред ппдразумева кпмуникативне функције кап и у претхпднпм разреду. Пне се 
услпжоавају са лексишким и граматишким садржајима предвиѐеним наставним прпгрампм.  
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Садржај кпмуникативних функција мпже бити једнпставан или слпжен у зависнпсти пд циљне групе 
(узраст, нивп језишких кпмпетенција, нивп пбразпваоа). У настави страних језика садржај 
кпмуникативних функција зависиёе пд наставнпг прпграма. Кпмуникативне функције су кап и у 
претхпднпм разреду, али су структуралнп и лексишки у складу са прпгрампм за стране језике за пети 
разред пснпвне щкпле.  

Предсуављаое себе и других;  

Ппздрављаое;  

Иденуификација и именпваое пспба, пбјекауа, делпва уела, живпуиоа, бпја, брпјева, иуд. (у вези са 
уемама);  

Разумеваое и даваое једнпсуавних упуусуава и кпманди;  

Ппсуављаое и пдгпвараое на пиуаоа;  

Мплбе и изрази захвалнпсуи;  

Примаое и даваое ппзива за ушещће у игри/групнпј акуивнпсуи;  

Изражаваое дппадаоа/недппадаоа;  

Изражаваое физишких сензација и ппуреба;  

Именпваое акуивнпсуи (у вези са уемама);  

Исказиваое прпсупрних пднпса и велишина (Идем, дплазим из..., Левп, деснп, гпре, дпле...);  

Даваое и уражеое инфпрмација п себи и другима;  

Уражеое и даваое пбавещуеоа;  

Пписиваое лица и предмеуа;  

Изрицаое забране и реагпваое на забрану;  

Изражаваое припадаоа и ппседпваоа;  

Уражеое и даваое пбавещуеоа п времену на шаспвнику;  

Скреуаое пажое;  

Уражеое мищљеоа и изражаваое слагаоа/неслагаоа;  

Исказиваое извиоеоа и пправдаоа. 

  

ГРАМАУИШКИ САДРЖАЈИ СА ПРИМЕРИМА 
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Сви граматишки садржаји увпде се са щтп маое граматишких пбјащоеоа псим укпликп ушеници на 
оима не инсистирају, а оихпвп ппзнаваое се евалуира и пцеоује на пснпву упптребе у пдгпварајуёем 
кпмуникативнпм кпнтексту, без инсистираоа на експлицитнпм ппзнаваоу граматишких правила.  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

 

Фшеници уреба да разумеју и кприсуе:  

1. Именице - рецепуивнп и прпдукуивнп (без грамауишких пбјащоеоа укпликп ушеници на оима не 
инсисуирају)  

а. Брпјиве и небрпјиве именице: rain, water, season, year 

б. Мнпжина именица на -y, -f , - fe: body, bookshelf, wife.  

Неправилна мнпжина именица: feet, people, mice.  

Синкреуизам једнине и мнпжине: sheep, fish.  

в. Сакспнски гениуив са именицпм у мнпжини (правилна и неправилна мнпжина) a girls’ basketball team, 
the men’s tennis champion.  

2. Шлан  

а) Непдређени шлан, у изразима: have a party, go for a walk, ride a bicycle 

б) Пдређени шлан:  

- уз називе музишких инсуруменауа: play the guitar.  

- у изразима: go to the seaside/to the mountains  

- разлика између пдређенпг и непдређенпг шлана у щирем кпнуексуу: My brother is a football player and 
he is the captain of the school football team.  

в) Нулуи шлан:  

- уз дпба дана: at noon, at midnight  

- гпдищоа дпба: in spring, in summer  

- уз називе сппрупва: play football, do gymnastics  

- у изразима: go on foot/ by bus, go to school, go to bed, at home  

2. Придеви - рецепуивнп и прпдукуивнп (без грамауишких пбјащоеоа укпликп ушеници на оима не 
инсисуирају)  

а. Придеви са насуавцима -ed i -ing (interesting - interested).  
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б. Придеви на кпји изражавају наципналну припаднпсу (Canadian, British, Chinese, French, Greek).  

в. Ппређеое придева  

- аналиуишки кпмпарауив и суперлауив: more expensive, the most dangerous;  

- неправилнп ппређеое придева (good/ bad; much/many).  

3. Заменице - рецепуивнп и прпдукуивнп (без грамауишких пбјащоеоа укпликп ушеници на оима не 
инсисуирају).  

- Пбјекауски пблик лишних заменица: ask me, listen to him/her, tell us, write them down  

- Присвпјне заменице: mine, yours, his / hers  

4. Деуерминаупри some, any, no. 

5. Предлпзи - рецепуивнп и прпдукуивнп (без грамауишких пбјащоеоа укпликп ушеници на оима не 
инсисуирају):  

а) ппзиција у прпсупру: on, under, next to, in front of, in, at, between, behind, opposite.  

б) правац креуаоа: to, towards, over, away, from, into  

в) време: at 10, on the fourth of July, in March, in 1941  

г) дпба дана, гпдищое дпба: in the morning, at noon, in spring,  

д) ппреклп: from England  

ђ) средсувп: with a pen, by bus  

е) намена: for children, for painting  

6. Глагпли:  

а) разлика између The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense.  

б) The Simple Past Tense правилних глагпла и најшещћих неправилних глагпла, ппуврдни, упиуни и 
пдришни пблици, рецепуивнп и прпдукуивнп.  

в) The Present Perfect правилних и најфреквенунијих неправилних глагпла уз прилпге јусу, евер, невер.  

г) The Future Simple i BE GOING TO.  

д) Мпдални глагпли  

- can, could - знашеое сппспбнпсуи.  

- mustn’t - изражаваое забране  

- can, can’t, must, mustn’t - исказиваое правила ппнащаоа  
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е) Најфреквенунији преппзиципни глагпли: look at, listen to, put on, find out, talk to, sit down, get up, get in. 

г) Кпнсурукција I like swimming, I am crazy about driving. 

7. Прилпзи и прилпщке пдредбе (и рецепуивнп и прпдукуивнп)  

а) за време: yesterday, last week/year, ago; tomorrow.  

б) за месуп и правац креуаоа: beside, by, upstairs/ downstairs; to.  

в) за нашин (well). 

г) за ушесуалпсу, са ппсебним нагласкпм на ппзицију пве врсуе прилпга у решеници: every day, often, once, 
twice, three times, sometimes, often, usually.  

8. Брпјеви  

Прпсуи брпјеви дп 1000. Редни брпјеви дп 30. Гпдине.  

9. Фпиуне решенице (и рецепуивнп и прпдукуивнп):  

а. кпје захуевају пдгпвпре да/не;  

б. са упиуним решима where, when, who, what, how, why, how many, much. 

10. Везници and, but, or, first, then, after, because.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Кпмуникауивна насуава језик смаура средсувпм кпмуникације. Примена пвпг присуупа у насуави сураних 
језика заснива се на насупјаоима да се дпследнп спрпвпде и примеоују следећи суавпви:  

- циљни језик уппуребљава се у ушипници у дпбрп псмищљеним кпнуексуима пд инуереса за ушенике, у 
пријаунпј и ппущуенпј аумпсфери;  

- гпвпр насуавника прилагпђен је узрасуу и знаоима ушеника;  

- насуавник мпра биуи сигуран да је схваћенп знашеое ппруке укљушујући оене кулуурплпщке, васпиуне 
и спцијализирајуће елеменуе;  

- биунп је знашеое језишке ппруке;  

- ппшев пд пеупг разреда пшекује се да насуавник ушеницима скреће пажоу и упућује их на знашај 
грамауишке прецизнпсуи исказа;  

- знаоа ушеника мере се јаснп пдређеним релативним криуеријумима уашнпсуи и зауп узпр није 
извпрни гпвпрник;  

- са циљем да унапреди квалиуеу и пбим језишкпг мауеријала, насуава се заснива и на спцијалнпј 
инуеракцији; рад у ушипници и ван ое спрпвпди се пууем групнпг или индивидуалнпг рещаваоа 
прпблема, ппурагпм за инфпрмацијама из разлишиуих извпра (инуернеу, дешији шаспписи, прпспекуи и 
аудип мауеријал) кап и рещаваоем маое или вище слпжених задауака у реалним и вирууелним 
услпвима са јаснп пдређеним кпнуексупм, ппсуупкпм и циљем;  
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- ппшев пд пеупг разреда насуавник упућује ушенике у закпниупсуи усменпг и писанпг кпда и оихпвпг 
међуспбнпг пднпса.  

- сви грамауишки садржаји увпде се без деуаљних грамауишких пбјащоеоа, псим, укпликп ушеници на 
оима не инсисуирају, а оихпвп ппзнаваое се евалуира и пцеоује на пснпву уппуребе у пдгпварајућем 
кпмуникауивнпм кпнуексуу.  

Кпмуникауивнп-инуеракуивни присууп у насуави сураних језика укљушује и следеће :  

- усвајаое језишкпг садржаја крпз циљанп и псмищљенп ушесувпваое у друщувенпм шину;  

- ппимаое насуавнпг прпграма кап динамишне, заједнишки припремљене и прилагпђене лисуе задауака 
и акуивнпсуи;  

- насуавник је уу да пмпгући присууп и прихвауаое нпвих идеја;  

- ушеници се уреуирају кап пдгпвпрни, креауивни, акуивни ушесници у друщувенпм шину;  

- учбеници ппсуају извпри акуивнпсуи и мпрају биуи праћени уппуребпм аууенуишних мауеријала;  

- ушипница ппсуаје прпсупр кпји је мпгуће прилагпђавауи ппуребама насуаве из дана у дан;  

- рад на прпјекуу кап задауку кпји псуварује кпрелацију са другим предмеуима и ппдсуише ушенике на 
суудипзни и исураживашки рад;  

- за увпђеое нпвпг лексишкпг мауеријала кприсуе се ппзнауе грамауишке сурукууре и пбрнууп.  

Уехнике (активнпсти)  

Упкпм шаса се преппрушује динамишнп смеоиваое уехника / акуивнпсуи кпје не би уребалп да урају 
дуже пд 15 минууа.  

Слущаое и реагпваое на кпманде насуавника или са ураке (слущај, пищи, ппвежи, пдреди али и 
акуивнпсуи у вези са радпм у ушипници: цруај, сеци, бпји, пувпри/заувпри свеску, иуд.).  

Рад у парпвима, малим и великим групама (мини-дијалпзи, игра пп улпгама, симулације иуд.)  

Мануалне акуивнпсуи (израда панпа, презенуација, зидних нпвина, ппсуера за ушипницу или рпдиуеље и 
сл.)  

Вежбе слущаоа (према упуусувима насуавника или са ураке ппвезауи ппјмпве у вежбанки, дпдауи 
делпве слике, дппуниуи инфпрмације, селекупвауи уашне и неуашне исказе, ууврдиуи хрпнплпгију и сл.)  

Игре примерене узрасуу  

Певаое у групи  

Класираое и уппређиваое (пп кплишини, пблику, бпји, гпдищоим дпбима, вплим/не вплим, 
кпмпарације...)  

Рещаваое "уекућих прпблема" у разреду, уј. дпгпвпри и мини-прпјекуи  

"Превпђеое" исказа у гесу и гесуа у исказ  
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Ппвезиваое звушнпг мауеријала са илусурацијпм и уексупм, ппвезиваое наслпва са уексупм или пак 
именпваое наслпва  

Заједнишкп прављеое илусурпваних и писаних мауеријала (извещуај/дневник са пуупваоа, рекламни 
плакау, прпграм приредбе или неке друге манифесуације)  

Разумеваое писанпг језика:  

упшаваое дисуинкуивних пбележја кпја указују на грамауишке специфишнпсуи (рпд, брпј, глагплскп 
време, лице...);  

преппзнаваое везе између група слпва и гласпва;  

пдгпвараое на једнпсуавна пиуаоа у вези са уексупм, уашнп/неуашнп, вищесуруки избпр;  

изврщаваое прпшиуаних упуусуава и наредби.  

13. Писменп изражаваое:  

- ппвезиваое гласпва и групе слпва;  

- замеоиваое реши цруежпм или сликпм;  

- прпналажеое недпсуајуће реши (уппупуоаваое низа, прпналажеое "уљеза", псмпсмерке, укрщуене 
реши, и слишнп);  

- ппвезиваое краћег уексуа и решеница са сликама/илусурацијама;  

- пппуоаваое фпрмулара (пријава за курс, преуплауу на дешији шасппис или сл, налепнице за кпфер);  

- писаое шесуиуки и разгледница;  

- писаое краћих уексупва;  

14. Фвпђеое дешије коижевнпсуи и урансппнпваое у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликпвни 
израз. 

СУРАУЕГИЈЕ ЗА ФНАПРЕЂИВАОЕ И ФВЕЖБАВАОЕ ЈЕЗИШКИХ ВЕЩУИНА  

С пбзирпм на уп да су пперауивни задаци насуаве сураних језика кпнципирани према задацима пп 
језишким вещуинама, важнп је и да се у насуави сураних језика перманенунп и исупвременп увежбавају 
све језишке вещуине. Самп уакп ушеници мпгу да суекну језишке кпмпеуенције кпје су у складу са задауим 
циљем.  

С упга је важнп развијауи сурауегије за унапређиваое и увежбаваое језишких вещуина.  

ВРСУЕ ШИУАОА 

Пријенуаципнп шиуаое. Фпшиуи главни упк уексуа да би се дпбип ппщуи ууисак, да би се пдлушилп за щуа 
и какп уппуребиуи уексу. Ппсуупци:  

Брзп шиуаое пп ппглављима;  
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Прауиуи расппделу делпва уексуа, пре негп оегпв линеарни упк;  

Циљауи на преппзнаваое сущуине: кљушних реши, садржаја, ппшеуака параграфа, кпнекупра, елеменауа 
уексууалне кпхезије.  

Инуензивнп, пднпснп фпкусиранп шиуаое. Разумеуи уему и садржај уексуа. Пукриуи щуа ауупр има 
намеру да саппщуи. Ппсуупци:  

Нашиниуи смисапну анализу уексуа;  

Ппсуупауи пп упуусувима (акп их уексу садржи);  

Шиуауи пажљивп и прпмищљенп следећи линеарни упк уексуа, шиуауи и пп секвенцама;  

- Фпшиуи разлишиуе елеменуе уексуа (укљушујући: језишке; графишке; кулуурплпщке; иуд.).  

Преураживаое уексуа. Прпнаћи специфишну инфпрмацију у уексуу. Ппсуупци:  

- Брзп преураживаое уексуа се смеоује са пажљивијим испиуиваоем делпва уексуа;  

- Није неппхпднп прауиуи линеарни упк уексуа;  

- Уражиуи: специфишну реш, решеницу, дауум, фпрмулу, брпј.  

Шиуаое да би се наушилп прпшиуанп. Фсвпјиуи садржај уексуа, пднпснп схвауиуи пднпсе између идеја; 
запамуиуи инфпрмацију и биуи у суаоу да је репрпдукујещ. Ппсуупци:  

Шиуауи пплакп, аналиуишки, на прпдубљен нашин, са шесуим враћаоем на преухпдне садржаје;  

Кприсни су ппсуупци разнпврснпг пбележаваоа/ексурахпваоа уексуа (ппдвлашеое, впђеое белещки и 
сл.).  

Сажимајуће шиуаое, пднпснп шиуаое са синуезпм. Фуврдиуи садржаје и ппјмпве да би се инфпрмација 
разјаснила и запамуила. Ппсуупци:  

Ппнпвљенп брзп шиуаое пп пасусима, с пажопм усмеренпм вище на ппједине делпве уексуа негп на 
шиуав уексу;  

Кприснп је исписиваое пснпвнпг кпнцепуа, главних уеза и сл;  

Ппсебну пажоу пбрауиуи на: биуне инфпрмације, кљушне реши, елеменуе кпји ппдвлаше кпхеренунпсу 
уексуа.  

Шиуаое из задпвпљсува. Уексу је ппдсуицај за рефлексивнп, релаципнп и креауивнп размищљаое. 
Ппсуупци:  

Уексу се шиуа у целпсуи, пажљивп и усредсређенп. Мпгуће је враћауи се на прпшиуанп.  

Језишка прпдукција  

А. ППЩУА СУРАУЕГИЈА ПРИПРЕМЕ ЗА ЈЕЗИШКФ ПРПДФКЦИЈФ  

ГПВПР И ПИСАОЕ  
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Псмищљаваое уеме. - П шему бих гпвприп/писап? Щта бирам за предмет свпг гпвпра/текста? П шему 
је реш? 

избпр уеме, предмеу гпвпра/уексуа (у пкплнпсуима када уема није задауа, а ппзнау је ппвпд, циљ, 
аудиупријум);  

уппзнаваое са уемпм гпвпра (у пкплнпсуима када је уема кпнкреуизпвана, задауа).  

Фпшаваое већ ппзнаупг. - Щта п тпме веё знам (ја и/или аудитпријум)? 

Урагаое за грађпм. - Какп да сазнам вище п теми кпјпм се бавим? 

- суицаое нпвих сазнаоа п предмеуу - сурауегије преураживаоа разлишиуих извпра инфпрмација;  

бележеое прикупљених инфпрмација;  

анализа прикупљене грађе.  

Заузимаое суава. - Щта ја п тпме мислим? 

акуивнп размищљаое п уеми, ппредељеое за присууп уеми.  

Ппсуављаое резплуције исказа. - Шему тежим? Щта ми је најбитније? 

пдређеое циља гпвпра/уексуа;  

- селекција и сурукуурираое прикупљене грађе у складу са циљем.  

Израда скице (плана). - Какп да искажем пнп щтп желим? Какп да тп аргументујем? 

- фпрмулисаое главне уезе - ппенуе гпвпра/уексуа;  

- селекција и сурукуурираое ппдуеза;  

- фпрмулисаое аргуменуације кпја ппукрепљује изнеуп мищљеое/суав (аргуменуи за и прптив).  

Сурукуурираое гпвпра/уексуа (у складу са уемпм, кпнцепцијпм и циљем). - Кпјим редпследпм да 
излпжим свпје исказе какп би мпј гпвпр/текст бип јасан, разлпжан и ефектан?  

увпдни деп гпвпра/уексуа;  

излагаое уеме; излагаое шиоенишнпг суаоа ;  

исказиваое ппенуе гпвпра/уексуа;  

исказиваое сппсувенпг суава и изнпщеое аргуменуације за оега;  

закљушак.  

Б. СУРАУЕГИЈЕ СПЕЦИФИШНЕ ЗА ГПВПРНФ ПРПДФКЦИЈФ 

1. Језишкп упблишаваое гпвпра; суил гпвпра. - Какп да щтп бпље искажем пнп щтп сам замислип? 
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адеквауан избпр реши;  

јаснп, изражајнп, складнп, примеренп изражаваое;  

дпбрп сурукуурираое решенице;  

- сугесуивнпсу гпвпра;  

риумишнпсу гпвпра;  

сажеупсу излагаоа;  

духпвиупсу;  

- адеквауне суилске инуервенције (кприщћеое суилских фигура), и сл.  

2. Мемприсаое гпвпра. - Какп тп да запамтим? 

- памћеое скице гпвпра;  

- мемприсаое упприщних уашака беседе (фпрмулација ппенуе) и најлепще псмищљених исказа.  

3. Припрема за шин излагаоа. - Какп да мпје излагаое буде тешнп и ефектнп? 

- уехника и риуам дисаоа при гпвпру;  

- мпдулација гласа (пбим, бпја, јашина);  

- правилна аруикулација;  

дикција (правилнп акценупваое, лпгишки акценау, мелпдија и риуам гпвпра).  

4. Израз лица, гесуикулација, држаое и суав уела - Где да гледам? Щта ёу са рукама? 

усмеренпсу ппгледа;  

прикладни прауећи гесупви;  

пдгпварајуће држаое. 

Ц. ЈЕЗИШКП ФПБЛИШАВАОЕ УЕКСУА 

Језишкп упблишаваое уексуа пбухвауа: ппщупваое правпписних кпнвенција, исправну уппуребу 
мпрфплпщких пблика реши, ппщупваое синуаксишких правила, усппсуављаое кпхеренунпсуи и кпхезије 
у уексуу, кап и уппуребу пдгпварајућих лексишких и суилских средсуава.  

1. Правппис. Пбрауиуи пажоу на дпследнп ппщупваое правпписних кпнвенција.  

2. Мпрфплпгија Пбрауиуи пажоу на исправну уппуребу разлишиуих мпрфплпщких пблика  

3. Синтакса. Пбрауиуи пажоу на:  

слагаое реши (кпнгруенцију);  
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правилну уппуребу глагплских времена;  

правилнп сурукуурираое решенице;  

јаснпсу, недвпсмисленпсу решенице;  

адеквауну уппуребу зависних решеница;  

адеквауан ред реши у решеници;  

исправну уппуребу кпрелауива и везника унууар једне решенице, кап и између решеница.  

4. Кпхерентнпст. Пбрауиуи пажоу да се разлишиуи делпви уексуа дпбрп "уклппе" једни са другима и да 
не суварају прпблеме у разумеваоу:  

- инфпрмације и аргуменуе изнпсиуи ппсуепенп и у лпгишнпм следу;  

уексу пбликпвауи уакп да предсуавља семануишку целину и да сви оегпви делпви дппринесу 
усппсуављаоу уе целине.  

5. Кпхезија. Ппщупвауи лпгишкп-семануишке везе између разлишиуих делпва текста. Пбратити пажоу на: 

адеквауну уппуребу заменица и заменишких реши;  

- адеквауну уппуребу везника и кпнекупра;  

- исправну уппуребу реши и израза кпјима се упућује на неки други деп уексуа.  

6. Лексишка прикладнпст. Пбрауиуи пажоу на:  

- пдабир лексике кпја уреба да буде у сагласнпсуи са регисурпм (фпрмалним, нефпрмалним, иуд.);  

примерну уппуребу усуаљених меуафпра;  

- пдгпварајућу уппуребу кплпкација и фразеплпгизама;  

семануишкп-лексишкп нијансираое;  

- сигурну и правилну уппуребу уерминплпгије.  

7. Стилска прикладнпст. Пбрауиуи пажоу на:  

- избпр регисура (уреба да пдгпвара намени уексуа);  

- складнп кприщћеое разлишиуих језишких средсуава, какп при пбликпваоу неууралних исказа, уакп и 
при пбликпваоу исказа разлишиупг суепена експресивнпсуи  
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Уиппви и врсте текстпва (гпвпрних и писаних) 

УИП УЕКСУА:  ВРСУА УЕКСУА:  

Дескриптивни текст 
(ппис виѐенпг, дпживљенпг, замищљенпг, 
саоанпг). 

Предсуавља деуаље у вези са једним средищним 
субјекупм. Препвлађује прпсупрна над 
временскпм перцепцијпм.  

краука приша, приппвеука;  
нпвински шланак, есеј; сурушни/наушни шланак; 
рекламни уексу, леуак; кауалпг; иуд.  

Наративни текст (п суварнпм, исупријскпм, 
имагинарнпм).  
Прауи след шиоеница,  
препвлађује временска перцепција.  

бајка, басна, приппвеука,  
нпвела, рпман; нпвински шланак; извещуај; дневник; 
хрпника; приваунп писмп; иуд.  

Инфпрмативни текст  

Пснпвна сврха му је пружаое инфпрмација.  

уелеграм, весу, изјава, кпменуар; пбавещуеое, 
ппрука; ппзивница; записник; ппслпвнп писмп;  
пглас уипа "уражи се"; рекламни уексу, леуак; каруа 
(впзна, бипскппска, …); ред впжое, леуеоа; рецепу 
(лекарски, кулинарски); бипграфија (ЦВ); 
библипграфија; иуд.  

Аргументативни текст  

Пружа аргуменуе, са циљем да дпкаже или 
пппвргне неку идеју/хиппуезу/суав.  

дискусија, дебауа; реферау,  
семинарски, мауурски,  
диплпмски рад; сурушни/наушни шланак; наушна 
расправа; нпвински шланак; реклама;  
прпппвед; иуд.  

- Регулативни текст  

Планира и/или уређује  
акуивнпсу или ппнащаое; прпписује редпслед 
прпцеса  

упуусува и правила (за уппуребу апарауа, играое 
игара, пппуоаваое пбразаца, и сл.); угпвпр; закпни и 
прпписи; уппзпреоа, забране; здравица, ппхвала, 
ппкуда, захвалница; иуд.  

Граматишки садржаји у петпм разреду  

Ф првпм и другпм разреду пснпвне щкпле ушеници су усвајали сурани језик. Фшеое је на упм узрасуу 
билп преуежнп несвеснп: пдгпварајућим насуавним акуивнпсуима ушеници су дпвпђени у сиууацију да 
слущају сурани језик у пквиру пдређених, оима блиских и разумљивих сиууација, а зауим да наушене 
исказе кпмбинују да би се усменп изразили у слишним кпнуексуима.  

Ф урећем разреду ушеници су ппшели да упшавају прва језишка правила кпја су им плакщавала ппшеунп 
пписмеоаваое.  

Ппшев пд пеупг разреда, паралелнп са усвајаоем, ппшиое и ушеое суранпг језика; реш је п свеснпм 
прпцесу кпји ппсмаураоем релевануних језишких (и нејезишких) фенпмена и размищљаоем п оима 
пмпгућује упшаваое пдређених закпниупсуи и оихпву кпнцепууализацију.  

Грамауишки садржаји предвиђени у пеупм разреду дауи су, дакле, са двпсуруким циљем: да би ушеници 
мпгли да унапреде свпју кпмуникауивну кпмпеуенцију, али и да би суекли пснпвна знаоа п језику кап 
слпженпм сисуему. Савладаваое грамауишких садржаја, с упга, није самп себи циљ, уе се аууприма 
учбеника и насуавницима предлаже да:  
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- пхрабрују ушенике да ппсмаураоем сами ппкущавају да пукрију грамауишка правила;  

- пукривена грамауишка правила прикажу на схемауизпван нашин;  

- у примерима и вежбаоима кприсуе щуп је мпгуће вище ппзнауу лексику;  

- примере и вежбаоа кпнуексууализују;  

- дпдауна пбјащоеоа - самп најнеппхпднија - заснују на анализи најшещћих грамауишких грещака свпјих 
ушеника;  

- указују ушеницима на неразумеваое или несппразум кап мпгуће ппследице грамауишке непрецизнпсуи 
/ неуашнпсуи.  

Будући да се на упм узрасуу суишу уек ппшеуна грамауишка знаоа кпја ће се у вищим разредима 
ууврђивауи и прпщиривауи (сппспбнпсу ушеника да разумеју сурани језик и да се изразе оиме умнпгпме 
превазилази оихпва експлициуна грамауишка знаоа), оихпвп вреднпваое уребалп би предвидеуи пре 
свега у пквиру фпрмауивне евалуације, уп јесу крпз крауке усмене/писмене вежбе кпјима се прпверава 
сппспбнпсу ушеника да примене пдређенп пукривенп грамауишкп правилп; исправак је за ушенике 
прилика да га бпље разумеју и запамуе. Ф сумауивнпј евалуацији (на крају пплугпђа и щкплске гпдине), 
уп јесу у писменим задацима и приликпм прпвере сппспбнпсуи усменпг изражаваоа, не би уребалп 
давауи грамауишка вежбаоа, већ би грамауишку уашнпсу насуавник уребалп да вреднује кап један пд 
вище елеменауа кпјим се пцеоују разлишиуе рецепуивне и прпдукуивне језишке вещуине. Елеменуи и 
скала вреднпваоа, усаглащени на нивпу щкпле, уребалп би да буду ппзнауи и јасни ушеницима.  

Елеменуи кпји се пцеоују не уреба да се разликују пд упбишајених акуивнпсуи на шасу. Исуп уакп 
пцеоиваое уреба схвауиуи кап сасуавни деп прпцеса насуаве и ушеоа, а не кап изплпвану акуивнпсу кпја 
ппдиже нивп суреса кпд ушеника. Пцеоиваоем и евалуацијпм уреба да се пбезбеди напредпваое 
ушеника у складу са пперауивним задацима и квалиуеу и ефикаснпсу насуаве. Пцеоиваое се спрпвпди 
са акценупм на прпвери ппсуигнућа и савладанпсуи ради јашаоа мпуивације, а не на ушиоеним 
грещкама.  

Нашини прпвере мпрају биуи ппзнауи ушеницима, пднпснп у складу са уехникама, уипплпгијпм вежби и 
врсуама акуивнпсуи кпје се примеоују на редпвним шаспвима. Елеменуи за прпверу знаоа су:  

разумеваое гпвпра;  
разумеваое краћег писанпг уексуа;  
усменп изражаваое;  
писменп изражаваое;  
усвпјенпсу лексишких садржаја;  
усвпјенпсу грамауишких сурукуура;  
правппис;  
залагаое на шасу;  
израда дпмаћих задауака и прпјекауа (ппјединашних, у пару и групи). 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ЕНГЛЕСКПГ ЈЕЗИКА Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. ШКПЛА 

-заједнишке акуивнпсуи и 
инуереспваоа у щкпли и ван ое 

2. ЈА И МПЈИ ДРФГПВИ 

-дружеое 

-сппру 

3.ППРПДИЦА И БЛИСКП 
ПКРФЖЕОЕ 

-дпгпвпр и узајамнп ппщупваое 
међу шланпвима ппрпдице 

4.ПРАЗНИЦИ 

привауне прпславе(рпђендани 
гпдищоице) 

5.МПЈ ДПМ 

-пбавезе у кући,уређеое 
прпсупра у кпјем се живи 

6. ИСХРАНА 

-пбрпци/слишнпсуи и 
разлишиупсуи са исранпм у 
земљама шији се језик уши 

Развијаое сазнајних и инуелекууалних сппспбнпсуи 
ушеника,суицаое ппзиуивних пднпса према другим 
језицима,кап и према сппсувенпм језику.Фшеник уреба 
да усвпји пснпвна знаоа из језика кпја ће му пмпгућиуи 
да се сппразумева са људима из других земаља. 

Крпз насуаву суранпг језика ушеник бпгауи себе 
уппзнајући другпг, суише свесу п знашају сппсувенпг 
језика и кулууре у кпнуакуу са другим језицима и 
кулуурама. Фшеник разуме и реагује на краћи усмени 
уексу у вези са уемама предвиђених насуавним 
прпгрампм. Фшеник шиуа са разумеваоем крауке писане 
и илусурпване уексупве у вези са уемама.Фшеник 
сампсуалнп усменп изражава садржаје у вези са уемама 
предвиђених насуавним прпгрампм. Фшеник у писанпј 
фпрми изражава краће садржаје у вези са уемама. 
Фшеник псуварује кпмуникацију и са сагпвпрникпм 
размеоује инфпрмације у вези са уемама. Фшеник 
преппзнаје принципе грамауишке и спциплингвисуишке 
кпмпеуенције упшавајући знашај лишнпг залагаоа у 
прпцесу ушеоа суранпг језика. 

Разумеваое гпвпра: 

Фшеник треба да: 

 Разуме краће дијалпге (дп 7 реплика пиуаоа и пдгпвпра)прише и песме п уемама  
превиђеним насуавним прпгрампм;   разуме ппсуи садржај и издвпји кљушне 
инфпрмације из краћих и прилагпђених уексупва ппсле 2-3 слущаоа; 

 разуме и реагује на пдгпварајући нашин на усмене ппруке у вези са лишним искусувпм 
и са акуивнпсуима на шасу. 

Разумеваое писанпг текста: 

Фшеник треба да: 

 Разуме краће уексупве(дп 80 реши)/кпји садрже велики прпценау ппзнауих 
елеменауа; 

 Разуме и адекваунп инуерпреуира садржај илусурпваних уексупва; 

Фсменп изражаваое; 

Фшеник трба да; 

 Фсклађује инупнацију,риуам и висину гласа са сппсувенпм кпмуникауивнпм намерпм; 

 Ппред инфпрмација п себи и свпм пкружеоу пписује у некпликп решеница ппзнауу 
радоу или сиуусцију у садащопсуи,прпщлпсуи и будућнпсуи,кприсуећи ппзнауе 
језишке елеменуе; 

 Препришава и инуерпреуира у некпликп решеница садржај писаних,илусурпваних и 
усмених уексупва на уеме предвиђене насуавним прпгрампм; 
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7. ПДЕћА 

-куппвина пдеће 

8. ПКРФЖЕОЕ 

-сумбена насеља 

9. ПСУАЛП 

-исказиваое времена 

-брпјеви дп 1000 

-урадиција и пбишаји у 
кулуурама земаља шији се језик 
уши 

-припрема,планираое, ппдела 
ппслпва 

-развијаое ппзиуивнпг пднпса 
према живпунпј средини 

 Ф некпликп решеница даје свпје мищљеое и изрежава 
суавпве(дппадаое,недппадаое)кприсуећи ппзнауе језишке елеменуе; 

Интеракција ; 

Фшеник треба да; 

 у суварним и симулиранимгпвпрним сиууацјамаа са сагпвпрницима размеоује исказе 
у вези с кпнуексупм ушипнице, кап и п свим псуалим уемама предвиђеним насуавним 
прпгрампм; 

 ушесувује у кпмуникацији и ппщуује спципкулуурне нпрме кпмуникације; 

Писменп изражаваое: 

Фшеник треба да: 

 Пище решенице и краће уексупве(дп 50 реши); 

 Издваја кљушне инфпрмације и препришава пнп щуп је видеп,дпживеп,шуп или 
прпшиуап; 

 Кприсуи писани кпд за изражаваое сппсувених ппуреба и инуереспваоа; 

Знаоа п језику и стратегије текста: 

Фшеник треба да: 

 Преппзнаје и кприсуи грамауишке садржаје предвиђене насуавним прпгрампм; 

 Ппщуује пснпвна правила смисленпг ппвезиванја решеница у щире целине; 

 Фпшава слишнпсуи и разлике између мауероег и суранпг језика кпји уши 
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ЛИКПВНП ВАСПИУАОЕ 

Циљ и задаци 
Наставни 
садржај 

Фп
нд 

Време 
релиза

ције 

Наставне 
метпде 

Активнпст 
ушеника 

Пблици рада 
Наставна 
средства 

Праћеое и 
пцеоиваое 

Циљ васпиунп-пбразпвнпг  рада у насуави ликпвне кулууре јесуе да развија и 
ппдсуише ушеникпвп суваралашкп мищљеое и делпваое у складу са 
демпкрауским ппредељеоем друщува и каракрерпм пвпг насуавнпг предмеуа. 

Задаци: 
- развијаое сппспбнпсуи ушеника за ппажаое квалиуеуа свих ликпвни 
елеменауа: линија, пблика, бпја; 
- сувараое услпва да ушеници на шаспвима у прпцесу реализације садржаја 
кприсуе разлишиуе уехнике и средсува и да уппзнају оихпва визуелна и ликпвна 
свпјсува;   
- развпј сппспбнпсуи ушеника за визуелнп памћеое и ппвезиваое ппажених 
инфпрмација кап пснпве за увпђеое у визуелнп мищљеое; 
- развијаое псеуљивпсуи за ликпвне и визуелне вреднпсуи, кпје се суишу у 
насуави, а примеоују у раду и живпуу;  
- развијаое мпупришких сппспбнпсуи ушеника и навике за лепп писаое; 
- ппдсуицаое инуереспваоа и сувараое ппуребе кпд ушеника за ппсећиваоем 
музеја, излпжби, кап и шуваое кулуурних дпбара и есуеускпг изгледа средине у 
кпјпј ушеници живе и раде; 
- сувараое услпва да се уппзнаваоем ликпвних умеунпсуи бпље разумеју 
прирпдне закпниупсуи и друщувене ппјаве; 
- пмпгућаваое разумеваоа и ппзиуивнпг емпципналнпг суава према 
вреднпсуима израженим и у делима разлишиуих ппдрушја умеунпсуи; 
- развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое пснпвних свпјсуава урадиципналне, 
мпдерне и савремене умеунпсуи. 
Пперауивни задаци: 
- ппсуупнп развијаое сппспбнпсуи ушеника за визуелнп памћеое и 
предпшаваое, 
- ппсуупнп псппспбљаваое ушеника за аруикулисанп ликпвнп изражаваое 
уппзнаваоем слпбпднпг риумишкпг кпмппнпваоа ликпвних елеменауа: линија, 
пблика, бпја; 
- ппсуупнп псппспбљаваое ушеника заликпвнп изражаваое у сувараоу кплажа, 
свеулинских пбјекауа и у пбликпваоу и препбликпваоу уппуребних предмеуа, 
- даље развијаое сппспбнпсуи ушеника за кпнсуруисаое, кпмбинауприку и 
пбликпваое; 
- прпщириваое сазнаоа и искусува ушеника у кприщћеоу разлишиуих 
мауеријала и средсуава за рад у прпцесу ликпвнпг изражаваоа; 
- мпуивисаое ушеника на акуиван пднпс према акууелним пиуаоима кпја се 
пднпсе на защуиуу и унапређиваое шпвекпве прирпдне и лулуурне средине. 

I Слпбпднп 
риумишкп 
кпмппнпва
ое 

II Линија 

IIIПблик 

IV 
Прнамену 

V 
Свеулински 
пбјекуи и 
кплаж 

VI Визуелнп 
сппразумев
аое 

VII 
Пбликпвао
е и 
препбликпв
аое 
уппуребних 
предмеуа 
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IX- VI 

 

радипница 

 

демпсурауи-
вна 

 

дијалпщка 

 

игра 

 

кпперауивна 

 

ппсмаураое 

 

упшаваое 

 

пуикупљаое 
мауеријала 

 

сликаое 

 

цруаое 

 

кплажираое 

 
фрпнуални 

 

индивидуални 

 

групни  

 

кпмбинпвани 

 
мауеријали 

 

плпвке 

 

бпје  

 

кплаж папир 

  

репрпдукције  

 

ушенишки 
радпви 

 

предмеуи 

 

ппсмаураое 

 

белещке 

 

прпдукуи 
акуивнпсуи  

 

акуивнпсу у 
раду 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ:  

Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре јесуе да ппдсуише и развија ушеникпвп 
суваралашкп мищљеое и делпваое у складу са демпкрауским ппредељеоем друщува и каракуерпм пвпг 
насуавнпг предмеуа.  

Задаци:  

- развијаое сппспбнпсуи ушеника за ппажаое квалиуеуа свих ликпвних елеменауа: линија, пблика, бпја;  

- сувараое услпва да ушеници на шаспвима у прпцесу реализације садржаја кприсуе разлишиуе уехнике и 
средсува и да уппзнају оихпва визуелна и ликпвна свпјсува;  

- развпј сппспбнпсуи ушеника за визуелнп памћеое и ппвезиваое ппажених инфпрмација кап пснпве за 
увпђеое у визуелнп мищљеое;  

- развијаое псеуљивпсуи за ликпвне и визуелне вреднпсуи, кпје се суишу у насуави, а примеоују у раду и 
живпуу;  

- развијаое мпупришких сппспбнпсуи ушеника и навике за лепп писаое;  

- ппдсуицаое инуереспваоа и сувараое ппуребе кпд ушеника за ппсећиваоем музеја, излпжби, кап и за 
шуваое кулуурних дпбара и есуеускпг изгледа средине у кпјпј ушеници живе и раде;  

- сувараое услпва да се уппзнаваоем ликпвних умеунпсуи бпље разумеју прирпдне закпниупсуи и 
друщувене ппјаве;  

- пмпгућаваое разумеваоа и ппзиуивнпг емпципналнпг суава према вреднпсуима израженим и у 
делима разлишиуих ппдрушја умеунпсуи;  

- развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое пснпвних свпјсуава урадиципналне, мпдерне и савремене 
умеунпсуи. 

Пети разред 

Пперативни задаци:  

- ппсуупнп развијаое сппспбнпсуи ушеника за визуелнп памћеое и предпшаваое;  

- ппсуупнп псппспбљаваое ушеника за аруикулисанп ликпвнп изражаваое уппзнаваоем слпбпднпг 
риумишкпг кпмппнпваоа ликпвних елеменауа: линија, пблика, бпја;  

- ппсуупнп псппспбљаваое ушеника за ликпвнп изражаваое у сувараоу кплажа, свеулинских пбјекауа и у 
пбликпваоу и препбликпваоу уппуребних предмеуа;  

- даље развијаое сппспбнпсуи ушеника за кпнсуруисаое, кпмбинауприку и пбликпваое;  

- прпщириваое сазнаоа и искусува ушеника у кприщћеоу разлишиуих мауеријала и средсуава за рад у 
прпцесу ликпвнпг изражаваоа;  

- мпуивисаое ушеника на акуиван пднпс према акууелним пиуаоима кпје се пднпсе на защуиуу и 
унапређиваое шпвекпве прирпдне и кулуурне средине. 
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Креауивнпсу  

Медијуми 

СЛПБПДНП РИУМИШКП КПМППНПВАОЕ (6+4) 

Ритам у структурама прирпдних и вещташких материјала: линија, пблика и бпја (2)  

Ппажаое риума линија, бпја, пблика.  

Цруаое, сликаое, вајаое; цруашки, сликарски, вајарски и други мауеријали; дидакуишка и друга 
пшигледна средсува.  

Слпбпдан и сппнтан ритам линија, бпја, пблика, мрља (2)  

Аперцепција.  

Цруаое, сликаое, вајаое; цруашки, сликарски, вајарски и други мауеријали; дидакуишка и друга 
пшигледна средсува.  

Слпбпднп ритмишкп кпмппнпваое (6 шаспва вежбаое) 

ЛИНИЈА (10+8+2) 

Неппсреднп извлашеое линија са разлишитим црташким материјалима, на разлишитим ппдлпгама и 
кплажираое (2)  

Сувараое разлишиуих вреднпсуи линија.  

Цруаое, кплаж, графика...  

Плпвке с меким графиуним улпщкпм, папири, уканине; дидакуишка и псуала пшигледна средсува.  

Свпјства и врсте линија (2)  

Развијаое ппажаоа разлишиуих линија у прирпди.  

Цруаое; разни цруашки мауеријали и папири; дидакуишка и друга пшигледна средсува.  

Линије у прирпди (2)  

Развпј ппажаоа линија у прирпди.  

Цруаое; плпвке, папири...; дидакуишка средсува.  

Линија кап средствп за ствараое разлишитих ликпвних свпјстава ппврщина (2)  

Перцепција.  

Сликаое; уемпера бпје (црна и бела), шеуке, папири...; дидакуишка и псуала пшигледна средсува.  
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Линија кап ивица трпдимензипналнпг тела (2)  

Перцепција.  

Вајаое; глина, глинампл, пласуелин...; дидакуишка средсува.  

Линија - вежбаое (8)  

Линија - естетска анализа (2) 

ПБЛИК (14+8 +2) 

Прирпда и оени пблици (2)  

Перцепција.  

Цруаое, сликаое, вајаое, кпмбинпвани ппсуупци; пдгпварајућа средсува и мауеријали.  

Свпјства - карактеристике пблика (2)  

Перцепција.  

Цруаое, сликаое, вајаое; дидакуишка и псуала пшигледна средсува.  

Врсте пблика (2)  

Перцепција.  

Цруаое, сликаое, вајаое; дидакуишка и псуала пшигледна средсува.  

Пснпвни ппврщински и трпдимензипнални пблици (2)  

Перцепција.  

Цруаое, сликаое, вајаое, кпмбинпванп; пдгпварајућа средсува и мауеријали.  

Велишина пблика и међуспбни пднпс велишина (2)  

Перцепција.  

Цруаое, сликаое, вајаое пдгпварајућа средсува и мауеријали.  

Груписаое пблика у равни или прпстпру (2)  

Перцепција.  

Цруаое, сликаое, вајаое, кпмбинпванп; пдгпварајућа средсува и мауеријали.  

Дпдириваое, мимпилажеое, преклапаое, прпжимаое, усецаое (2)  

Перцепција.  

Цруаое, сликаое, вајаое, графика; пдгпварајућа средсува и мауеријали.  
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Пблик (8 шаспва вежбаое)  

Естетска анализа (2) 

ПРНАМЕНУ (2+2) 

Свпјства прнамента: ритмишнпст, симетришнпст и прецизнпст (2)  

Игра линијама, ппврщинама и пблицима...  

Слпбпдан избпр; пдгпварајућа средсува и мауеријали.  

Прнамент (2 шаса вежбаоа). 

СВЕУЛИНСКИ ПБЈЕКУИ И КПЛАЖ (2+2) 

Светлински пбјекти и кплаж (2)  

Развпј мащуе.  

Слпбпдан избпр мауеријала: разне прпвидне пбпјене и непбпјене фплије, дијапрпјекупри, папири и сл.  

Светлински пбјекти и кплаж (2 шаса вежбаоа). 

ВИЗФЕЛНП СППРАЗФМЕВАОЕ (2+2) 

Визуелнп сппразумеваое (2)  

Фвпђеое ушеника у нашине визуелнпг сппразумеваоа.  

Пдгпварајућа средсува и мауеријали, фпупграфија, филм, уелевизија, видеп...  

Визуелнп сппразумеваое (2 шаса вежбаое) 

ПБЛИКПВАОЕ И ПРЕПБЛИКПВАОЕ ФППУРЕБНИХ ПРЕДМЕУА (4+2) 

Пбликпваое упптребних предмета (4)  

Аперцепција и перцепција.  

Цруаое, сликаое, вајаое; пдгпварајућа дидакуишка средсува; слпбпдан избпр разних уппуребних 
предмеуа.  

Препбликпваое упптребних предмета (2 шаса вежбаое). 

ПРИЈЕНУАЦИПНИ ИЗБПР ЛИКПВНИХ ДЕЛА И СППМЕНИКА КФЛУФРЕ  

I ЦЕЛИНА: СЛПБПДНП РИУМИШКП КПМППНПВАОЕ 

Предеп, 1961, Супјан Ћелић (1925).  

Гравура на суени у Влакпмпници.  
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Акрпбаукиоа, XII век пре нпве ере.  

Раоена лавица из Ниниве, 650. гпдина пре нпве ере.  

Ваза Димени.  

Нипбида на умпру, пкп 450-440. гпдине пре нпве ере.  

Минијауура из бугарскпг рукпписа, VII век.  

Балшак из Снаруемпа, VI век.  

Жена И, 1950-52, Виљем де Кунинг (1904). 

II ЦЕЛИНА: ЛИНИЈА 

Дама у плавпм, 1937, Анри Мауис (1869-1954).  

Фспеое Бпгпрпдице, Спппћани, пкп 1260. гпдине.  

Гравира на плпши, X-XII века, Кина.  

Ури мала црнца, Анупан Вауп (1684-1721).  

Мелинген, 1919, Лајпнел Гајнингер (1871-1956).  

Завеса се диже, 1923, Макс Бекман (1884-1950).  

Ппсада Јерусалима, XIII век.  

Глава пбредне секире, IX-X века.  

Кпра, архајски перипд.  

Квпшка с пилићима, ппшеуак VII века.  

Прпцес у свемиру, 1951, Мауа Ешаурен (1912).  

Кпмппзиција V, 1946, Вплс (Алфред Пуп Вплганг Щуле 1913-1951). 

III ЦЕЛИНА: ПБЛИК 

Скидаое с крсуа, Дпнауелп (1386-1466).  

Сећаое, 1906, Иван Мещурпвић (1883-1962).  

Гази Хусрев-бегпва медреса у Сарајеву, 1573. гпдина.  

Сликарка са сурелцем, Милена Павлпвић-Барили (1909-1945).  

Ппера у Паризу, 1862-75, Щарл Гарније (1825-1898).  

Микеринпс и оегпва жена, 2600-2480. гпдина пре нпве ере.  
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Фибула из Виуаслингена, VII век.  

Щлем из Вендела, VII век.  

Знак, 1962, Адплф Гпулиб (1903).  

Дипуих св. Гргура.  

Епидаурус, пкп 350 гпдина пре нпве ере.  

Два суражара В, 1960, Лин Шедвик (1914).  

Панел 3, 1914, Василиј Кандински (1866-1944).  

Велика Пдалиска, Дпминик Енгр (1780-1867).  

Ппруреу пфицира, Кпнсуануин Данил (1798-1873).  

Кпои на пащоаку, 1649, Ппл Ппуер (1625-1654). 

IV ЦЕЛИНА: ПРНАМЕНУ 

Иницијал из "Келускпг јеванђеља", VIII век.  

Кршаг из Хубија у Данскпј.  

Св. Пануелејмпн, Нерези, 1164. гпдина. 

V ЦЕЛИНА: СВЕУЛИНСКИ ПБЈЕКУИ И КПЛАЖ 

Вибрација, 1965, Језус Рафаел Спуп (1923).  

Силберпуп, 1967, Хајне Мак (1931).  

Спацип-динамишке скулпууре, Никплас Щефер (1912). 

VI ЦЕЛИНА: ВИЗФЕЛНП СППРАЗФМЕВАОЕ 

Пхпла грещка, песма Васка Пппе (1922).  

Илусурација, Упни Рандел.  

Спкп и Гепард, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград. 

VII ЦЕЛИНА: ПБЛИКПВАОЕ И ПРЕПБЛИКПВАОЕ 

Прибпр за јелп.  

Кесе.  

Фпупграфски апарауи.  

Енуеријер. 
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

При изради пвпг прпграма узеуе су у пбзир примедбе и сугесуије насуавника ликпвне кулууре 
насуавника пснпвне щкпле, изрешене на сурушним скуппвима и семинарима у пквиру разгпвпра п 
прпграмима п насуави ликпвне кулууре у пснпвним и средоим щкплама. Ппредељеоа и суавпви 
кпмисије за измену и дппуну прпграма ликпвне кулууре у пснпвнпј щкпли мпгу се сажеуи у следећем:  

- смаоиуи укупну ппуерећенпсу ушеника уакп щуп ће се нагласиуи нпве уехнике и мауеријале у складу са 
савременим креуаоима умеунпсуи;  

- расуереуиуи важећи прпграм непримерених садржаја и увећауи брпј шаспва вежбаоа.  

При изради прпграма ликпвне кулууре дпминануну улпгу, ппред смерница Минисуарсува прпсвеуе и 
сппруа, имала је и следећа шиоеница: пснпвнп пбразпваое је пбавезнп за целпкупну пппулацију 
ушеника.  

Смисап планираоа садржаја прпграма ликпвне кулууре је да се ууврде задаци на свакпм шасу кпји би 
најппупуније развијали све ликпвне сппспбнпсуи ушеника, нарпшиуп сппспбнпсуи кпје ппдсуишу 
сувараое, кап и пне кпје пмпгућују сувараое. С упга, градивп уреба планирауи да се ппсуигне:  

- вищи нивп ппажаоа;  

- псппспбљенпсу примаоа;  

- пдгпварајући нивп разумеваоа;  

- сппспбнпсу ппсуупаоа.  

Врсуе плана:  

- гпдищои план,  

- пперауивни план рада (пплугпдищои, месешни).  

Гпдищои план рада уреба да садржи преглед ликпвних целина и брпј шаспва предвиђених за пдређене 
садржаје.  

Пперауивни пплугпдищои план рада уреба да буде деуаљнп разрађен и да садржи следеће рубрике: 
месец; пснпвни циљ и задауак (васпиуни и пбразпвни) насуавни садржај; пблик рада; кпрелацију са 
другим предмеуима; средсува и медијуме и примедбе у кпје се убележавају прпмене.  

Пствариваое садржаја  

Садржаје прпграма ликпвне кулууре уреба псувариуи:  

1. примаоем (ушеоем), уакп щуп ће ушеницима биуи пмпгућенп да суишу знаоа из пбласуи ликпвне 
кулууре, савладавају уехнплпщке ппсуупке ликпвнпг рада у пквиру пдређених средсуава и медијума и да 
уппзнају закпниупсуи и елеменуе ликпвнпг језика;  

2. даваоем (сувараоем) пууем ппдсуицаоа ушеника да се изражавају у пквиру ликпвних акуивнпсуи и 
псуварују резулуауе (увек на вищем нивпу кулуивисаое и јашаое ликпвне псеуљивпсуи).  
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За насуаву ликпвне кулууре, на пснпву садржаја и меупдишких пблика усмеренпсуи васпиунп-пбразпвнпг 
прпцеса у правцу бпгаћеоа дешијег есуеускпг искусува, пдређени циљеви и задаци прпизащли су из 
ликпвне умеунпсуи уеприје суваралащува и развпјне психплпгије.  

Сурукууру прпграма шине:  

1. насуавни садржаји кпји се пднпсе на савладаваое ликпвнпг језика и уппзнаваоа садржаја ликпвне 
кулууре, ппзнаваое дела ликпвних умеунпсуи и елеменауа ликпвне писменпсуи;  

2. креауивнпсу - сппспбнпсу да се нађу нпва рещеоа за један прпблем или нпви нашини умеунишкпг 
израза и псувареое прпизвпда нпвпг за индивидуу (не нужнп нпвпг и за друге); преуппсуавка за 
ппдсуицаое креауивнпсуи су мпуиваципни садржаји пракуишних ликпвних акуивнпсуи ушеника кпји 
пбухвауају:  

- дпмен ушенишких дпживљаја;  

- дпмен кпрелације са другим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима;  

3. ликпвни медијуми и средсува (кприщћеое ликпвних дисциплина и уппуреба пдређених мауеријала у 
пбликпваоу).  

Пвакп кпнципираним прпгрампм ликпвне кулууре наглащена је усмеренпсу васпиунп-пбразпвнпг 
прпцеса у свим оегпвим временским сегменуима - ппједини шаспви, циклуси шаспва, прпблемски 
кругпви пперауивних задауака и целине прпграма узрасних захуева - ка јашаоу ликпвних сппспбнпсуи 
ушеника, зауим ка бпгаћеоу ликпвнпг језика, а уакпђе ка фпрмираоу ппзиуивних навика и бпгаћеоу 
власуиуе сфере есуеускпг искусува.  

Преуппсуавка ппдсуицаоа креауивнпсуи ушеника у дпмену ликпвних акуивнпсуи ппдразумева да 
мпуиваципни садржаји буду разнпврсни, примерени узрасуу и инуереспваоима ушеника. Меупдске 
ппсуупке и пблике рада насуавник кпнципира усаглащавајући васпиунп-пбразпвне задауке (ликпвне 
прпблеме) са ппбуђеним инуереспваоем ушеника да пве задауке прихвауи на нивпу сампиницијауиве, 
пднпснп фпрмиранпј власуиупј израженпј ппуреби. Ф упм смислу улпга насуавника наглащена је у фази 
избпра и дидакуишке припреме мпуиваципнпг садржаја, дпк избпр уеме зависи пд сущуине ликпвнпг 
задаука, пднпснп кпнкреунпг садржаја кпјим се ушеник мпуивище у правцу пдређенпг ликпвнпг 
прпблема. Прпблемски захуеви пвпг прпграма имају каракуер насуавнпг садржаја, а уеме су у служби 
реализације предвиђених задауака. Али у прпцесу припремаоа за рад уемама уреба ппсвеуиуи ппсебну 
пажоу какп не би пвладале садржајима (щуп је дп сада ппказала насуавна пракса).  

Кап и у мнпгим другим присуупима и у пвпм слушају се пшекује креауиван пднпс насуавника приликпм 
избпра уема, зависнп пд ликпвнпг прпблема. Уеме уреба прпналазиуи у ппвезиваоу са другим 
пбласуима, и уп ппмпћу разгпвпра са ушеницима.  

Ф сурукуури садржаја насуавнпг рада кпје се пднпсе на пракуишне ликпвне акуивнпсуи ушеника 
ппдразумева се пслаоаое на щири избпр савремених ликпвних средсуава и медијума, пднпснп 
савремених ликпвнп-ппеуских садржаја и искусуава. Ф упм смислу, ликпвна псеуљивпсу ушеника 
псуваривала би се и кап припремљенпсу за акуивнп ушесувпваое у сувараоу есуеуских вреднпсуи кпје 
захуева наще време и кап сппспбнпсу вреднпваоа и криуишкпг пднпса савременпг уренуука. Пвакав 
присууп дппринпси неппсреднпсуи дпживљаја ликпвнпг шина и ппспещиваоу имагинауивних и 
креауивних мпгућнпсуи ушеника, кап и меупдишки квалиуеу у ппгледу ппредељеоа кпмисије за измену и 
дппуну прпграма ликпвне кулууре у пснпвнпј щкпли смаоеоем ппуерећенпсуи ушеника наглащаваоем 
савремених медијума у ликпвнпј и визуелнпј умеунпсуи у складу са савременим креуаоима умеунпсуи. 
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ДПДАТНИ РАД  

За дпдауни рад пд V дп VIII разреда се ппредељују дарпвиуи ушеници и ппсебних инуереспваоа за 
пбласуи из предмеуа ликпвна кулуура, пднпснп за прпдубљиваое и прпщириваое знаоа и развијаое 
суваралашкпг мищљеоа. Уп су ушеници шија се дарпвиупсу изразиуије исппљава већ у I, II и III разреду. 
Уакве ушенике прауе и ппдсуишу насуавници разредне насуаве и педагпщкп-психплпщка служба щкпле 
све дп V разреда када се први пуу прганизује дпдауни рад. Важнп је да се дпдауни рад извпди упкпм 
целе гпдине, све дпк ураје реализација ууврђенпг прпграма. Иакп се ппвременп, из пбјекуивних разлпга, 
не прганизује пва насуава, важнп је да се рад са дарпвиупм децпм не прекида. Ф упм слушају уреба да се 
ппдсуишу на сампсуални рад у другим фпрмама (ппјашанпм индивидуализацијпм рада у редпвнпј 
насуави, даваоем ппсебних задауака и ангажпваоем у слпбпдним акуивнпсуима).  

Дпдауни рад је заснпван на инуереспваоима ушеника за прпщириваое и прпдубљиваое умеоа и 
вещуина. Неппсредније акуивира ушенике и псппспбљава их за самппбразпваое, развија оихпву мащуу, 
ппдсуише их на суваралашки рад и упућује на сампсуалнпсу у урагаоу разлишиуих извпра сазнаоа. Ппд 
рукпвпдсувпм насуавника, ушеници у дпдаунпм раду сампсуалнп бирају пдгпварајуће медијуме, 
средсува за рад и неппсредније излажу свпј криуишан суав према вреднпсуима. Ангажпване ушенике с 
упга уреба суимулисауи (ппхвале, награде, суипендије за даље щкплпваое) и ппсуепенп их увпдиуи у 
пбласуи прпфесипналне пријенуације ка щирпкпм ппљу ликпвних делаунпсуи. Прпгрампм рада 
пбухваћени су сегменуи пријенуаципних садржаја прпграма (зависнп пд мпгућих инуереспваоа). Биунп 
је да садржаји буду у складу са инуереспваоима ушеника.  

Насуавник у сарадои са ушеникпм (евенууалнп рпдиуељима и щкплским педагпгпм-психплпгпм) 
сасуавља прпграм дпдаунпг рада. Ф реализацији прпграма насуавник впди разгпвпр, прпналази и 
примеоује најппгпдније пблике и меупде рада, пре свега пне кпје мпуивищу ушенике. Фшеници се 
сампсуалнп ппредељују за рад и неппхпднп је прпцениуи мпуиве кпји су ууицали на оихпву пдлуку. 
Насуавник уреба да прауи кпнкурсе, смпуре, уакмишеоа, пбавещуава и мпуивище у правцу пдређенпг 
ликпвнпг прпблема. и афирмище дешје суваралащувп. Ппдржава их у раду инсисуирајући на фпрмираоу 
збирке радпва (мапе) и у сарадои са рпдиуељима у време насуаве впди дневник и прауи развпј деуеуа. 
Пшуваоем уежое дарпвиуих ушеника ка креауивнпм изражаваоу, заједнп са пвладаваоем мауеријалпм 
(развпј уехнишке спреунпсуи и сензибилиуеуа), дппринпси даљем ликпвнпм пбразпваоу.  

Ф упм циљу предлпжене су пбласуи кпје ће се реализпвауи у дпдаунпј насуави.  

Цртаое: ппсуепенп пбпгаћиваое ппјединпсуима на пснпву ппсервираоа или преухпдним вежбама 
рада пп прирпди.  

Сликаое: увпђеое у бпјене вреднпсуи прпцеспм рада пп прирпди и илусурпваоу.  

Графика: пбпгаћиваое линеарнпг израза графишких ппврщина, са ппсуепеним свеснијим 
кпмппзиципним рещеоима.  

Фметнишкп наслеђе  

Ппјам умеунишкпг сувараоа. Праисуприја; праисуприја у Југпславији (палеплиу, мезплиу, неплиу). 
Меуалнп дпба. Фмеунпсу суарих цивилизација (Египау, Меспппуамија), егејских цивилизација (Криу, 
Микена). Гршка умеунпсу и гршки сппменици на улу Југпславије. Фмеунпсу суарпг Рима. Римске урбане 
целине на улу Југпславије.  

ФИЛМ 

Уеприја филма  
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Специјалнпсу филмскпг језика и нашина филмскпг изражаваоа; нашин снимаоа - кадар, грп-план, углпви 
снимаоа, креуаое камере; мпнуажа; уехнишки прпблеми филма; уехнплпгија развијаоа филма; идејна 
сурана филма; краука исуприја филма; пракуишни задаци - лакщи задаци у реализацији.  

Практишан рад  

Анимираое кплаж-уехникпм, анимираое ппмпћу цруежа, израда краћих дпкуменуарних филмпва.  

АРХИУЕКУФРА 

Уеприја, ппуреба за пбликпваоем прпсупра; намена зграда, мауеријали и уехнике градое, најпснпвнији 
пблици у архиуекуури - суилпви у архиуекуури; савремена архиуекуура и урбанизам у реализацији 
архиуекупнских идеја, уппзнаваое са уехнишким цруаоем - перспекуива.  

ПБЛИКПВАОЕ И ЗАЩУИУА СРЕДИНЕ 

Шпвек радпм меоа прирпду ради задпвпљаваоа свпјих ппуреба; кприщћеое енергије и пбликпваое 
мауеријала дпвпди дп пупадака гаспвиуе, уешне и шврсуе прирпде кпји загађују шпвекпву средину. 
Закпниупсуи у екплпгији; биплпщка равнпуежа у прирпди пмпгућава суалну репрпдукцију живе прирпде; 
пднпснп између бипсфере и уехнпсфере збпг ппремећенпг пднпса између репрпдукције живпг свеуа. 
Ергпнпмија, пднпс шпвека - предмеу; кулуурне и функципналне вреднпсуи шпвекпвпг рада; главни 
узрпци загађиваоа средине; недпвпљна прганизпванпсу живпуа и рада на Земљи дпвпди дп 
нерегулисанпг приращуаја суанпвнищува; нераципналнп кприщћеое енергије и сирпвина и загађенпсу 
шпвекпве средине дпвпде у ппаснпсу ппсуанак шпвешансува. Мпгућнпсу защуиуе прирпдне шпвекпве 
средине. 

ВАЈАОЕ 

Уепријске ппруке  

Вплумен и прпсупр, ппщуа пријенуација у вајарским пбласуима. Функција пласуике у архиуекуури, 
ексуеријеру и енуеријеру. Декпрауивна скулпуура. Вајарски мауеријали, уврди мауеријали, алауи и 
прпцес рада при изради вајарскпг рада. Пблици и умнпжаваое вајарских радпва. Садржаји и идеје у 
вајарским делима у прпщлпсуи и сада.  

Пракуишан рад (мпгућнпсуи избпра према варијануама).  

Меки мауеријал - глина, гипс, припрема и израда кпнсурукција и мпделпваое пуне пласуике глинпм или 
гипсанпм кащпм. Нанпщеое глине или гипса. Гипсана каща са усппреним везиваоем. Финална пбрада и 
сущеое радпва. Израда једнпсуавних алауа за рад. Ппремаое и шуваое извајаних радпва. Пешеое 
глинених предмеуа. Кприщћеое примерених уврдих мауеријала кпји се пбрађују ппсуупкпм пдузимаоа.  

Дрвп и вајарски радпви пд дрвеуа. Пуна пласуика у дрвеуу, рељеф, уппуреба разнпврсних длеуа, нпжева, 
суруга и алауа за глашаое. Избпр дрвеуа и оегпва пбрада. Куваое дрвеуа, сешеое, суругаое, глашаое, 
лакираое и пауинираое. Ппремаое и кпнзервираое вајарских радпва.  

Вајаое у меуалу. Кпвашка пбрада меуала, вајаое меуала, пбрада меуалних лисуића и лима. Сешеое 
меуала, спајаое (закиваоем, лепљеоем и вареоем), бущеое, извлашеое и пплираое. Защуиуа пд 
кпрпзије и пауинираое. Ппремаое вајарских радпва.  

Вајаое у везанпм гипсу, уврдпј глини или пдгпварајућем камену. Израда свих пблика пласуике кпји 
дпзвпљава кру мауеријал (глина, гипс, камен). Кприщћеое длеуа, секаша, нпжа и шекића, брущеое, 
глашаое и пауинираое. Ппрема и шуваое вајарских радпва. 
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ПЛАСУИШНЕ МАСЕ 

Пдливци (гипс, пласуика, меуал) и умнпжаваое вајарских радпва. Припрема калупа, прављеое масе за 
пдливке и скидаое калупа. Пбликпваое у пещшанпм калупу и пбликпваое у калупу за пласуику. 
Финална пбрада пдливака, пауинираое и ппремаое пдливака.  

КЕРАМИКА 

 Фвпд у керамику, свпјсува керамишке глине. Исуприја керамике, керамишки прпизвпди, 
уехнплпгија керамике.  

 Суицаое првпг искусува у раду са глинпм.  

 Мещаое, гоешеое, дпдаваое и пдузимаое масе глине.  

 Пласуишне фпрме.  

 Испупшеое и удубљеое фпрме, пуни и празни прпсупр у разним функцијама (ппека са 
щупљинама и слишнп).  

 Елеменуарнп уппзнаваое рељефа и разлика између рељефа и пуне пласуике у прпсупру.  

 Пбрада ппврщина, уппзнаваое цруа и ууискиваоем других пблика или рељефним дпдацима.  

 Израда декпрауивних и функципналних предмеуа.  

 Прпцес сущеоа и кпнурпла сущеоа, слагаое - пуоеое пећи предмеуима, надгледаое пешеоа, 
хлађеое и пражоеое пећи.  

 Сликаое пешених предмеуа. Пешеое и кпнурплисаое пешеоа и сликаое глазираних предмеуа.  

 Псликаваое керамишких плпшица емајлпм и глазурпм.  

 Израда калупа и ливеое керамишких предмеуа (брпщеви, медаљпни, пепељаре и вазе за 
икебану). 

ПРИМЕОЕНА ГРАФИКА 

Пснпви примеоене графике. Кприщћеое репрпдукуивне графике у индусурији. Графика у једнпј бпји - 
нацру за еуикеуу. Графика у две бпје - нацру за плакау. Графика у вище бпја - нацру за наслпвну сурану 
коиге (скица у кплажу).  

Графика и графишки слпг (кприщћеое графике леурасеу-слпва). Графика - скица за ппщуанску марку. 
Графика и амбалажа (кууије - нацру и финални рад).  

Плакау - извпђеое виспкпм щуамппм. Плакау - нацру - скица кплажпм. 

УАПИСЕРИЈА 

Исуприја уаписерије: уаписерија у средоем веку. Уаписерија у 18. и 19. веку. Савремена уаписерија. 
Изражајна средсува уаписерије.  

Уехника уаписерија. Мауеријали за укаое; нашин укаоа: Бпје (биљне и минералне) и нашини бпјеоа. 
Пракуишни рад. Израда некпликп маоих уаписерија у разним уехникама. 

СЛПБПДНЕ АКУИВНПСУИ 

Цруаое, сликаое, вајаое, примеоена графика; сценпграфија; керамика; уаписерија; зиднп сликарсувп, 
визуелне кпмуникације; исуприја умеунпсуи и уепријскп изушаваое кулуурнпг наслеђа нарпда и 
нарпднпсуи; праћеое савременпг ликпвнпг живпуа (излпжбе и друге ликпвне манифесуације).  

Фпрмираое и шуваое збирки (индивидуалних или заједнишких кплекција): цруежа, слика, графика, 
фигура (пригинала или репрпдукција), вредних сувари (делпви нпщое, суаре пегле, суари саупви иуд), 
инуересануних пблика из прирпде (кпреое, камен иуд), умеунишких фпупграфија (црнп-белих и у бпји).  
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Ф упку щкплске гпдине шланпви ликпвне секције ушесувују у есуеускпм уређиваоу щкпле и оене пкплине 
и у припремаоу и ппреми излпжби и разних других манифесуација у васпиунп-пбразпвнпј прганизацији 
у пквиру кулуурне и јавне делаунпсуи. Флпга насуавника је вепма знашајна у ппдсуицаоу, пкупљаоу и 
ангажпваоу ушеника. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ЛИКПВНЕ КФЛУФРЕ  Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Слпбпднп риумишкп 
кпмппнпваое Развијаое сппспбнпсуи ушеника за аруикулисанп ликпвнп изражаваое 

уппзнаваоем слпбпднпг риумишкпг кпмппнпваоа ликпвних елеменауа: 
линија, пблика, бпја. 

 Фшеник ће биуи сппспбан да  ппажа квалиуеуе ликпвних елеменауа и 
да их уппуреби у слпбпднп риумишкп кпмппнпваое. 

Линија Развијаое сппспбнпсуи  ушеника за ппажаое разлишиуих вреднпсyи 
линија кап пснпвнпг елеменуа у ликпвнпј кулуури. 

 Фшеник ће знауи  да разликује разлишиуе вреднпсуи линија.   

 Знаће да разликује разлишиуе линије у прирпди. 

 Фмеће да суешенп знаое примени. 

Пблик Фппзнаваое  ушеника са прирпдпм и оеним пблицима, уакпђе са 

разлишиуим врсуама, свпјсувима – каракуерисуикама пблика. 

 Фшеник ће биуи у суаоу да преппзна разлишиуе пблике у прирпди и 
ван ое. 

 Знаће  щуа су уп ппврщински и урпдимензипнални пблици. 

 Знаће да ппсупје разлишиуе велишина пблика. 

 Фмеће да суешенп знаое примени. 

Прнамену Развијаое перцепције кпд ушеника.Фппзнауи ушеника   са прнамеуима 
(гепмеуриским и прирпдним) и оеним свпјсуима 
(риумишнпсу,симеуришнпсу, прецизнпсу). 

 Фшеник ће биуи у суаоу да преппзна какви праменуи све ппсупје и 
оихпва свпјсува.   

 Фмеће да суешенп знаое примени. 

Свеулински пбјекуи и кплаж Развијао сппспбнпсуи  ушеника за ликпвнп изражаваое у сувараоу 
кплажа и свеулпсних пбјекауа. 

 Фшеник ће знауи  да се изрази крпз кплаж и свеулпсне пбјекуе. 

 Фшеник ће развиуи мащуу. 

 Фмеће да суешенп знаое примени. 

Визуелнп сппразумеваое Фппзнаваое  ушеника са визуелним сппразумеваоем кап пснпвни 
елемену кпмуникације у савременпм друщуву (слика, графиу, 
фпупграфија, филм, уелевизија, реклама). 

 Фшеник ће биуи у суаоу да преппзна и  примени суешенп знаое п 
визуелнпј  кпмуникацији   

 

Пбликпваое и препбликпваое Псппспбљаваое ушеника  за ликпвнп изражаваое крпз пбликпваое и 
 Фшеник ће биуи у суаоу да преппзна, пбликује и препбликује 

уппуребни предмеу 
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уппуребних предмеуа препбликпваое уппуребних предмеуа.  Фмеће да суешенп знаое примени. 

 

МФЗИЧКА КФЛУФРА  

Циљ и задаци Садржаји прпграма Фпнд Време 
реализације 

Наставне 
метпде 

Активнпст 
ушеника 

Наставна 
средства 

Праћеое и 
вреднпваое 

Ппщуи циљ насуаве музишке кулууре је развијаое 
инуереспваоа за музишку умеунпсу и уппзнаваое музишке 
урадиције и кулууре свпга и других нарпда. 

Задаци 
- псппспбљаваое за разумеваое мпгућнпсуи музишкпг 

изражаваоа; 
- развијаое псеуљивпсуи за музишке вреднпсуи; 
- негпваое сппспбнпсуи извпђеоа музике 

(певаое/свираое); 
- суицаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое 

дпживљаја и псппспбљаваое за разумеваое музишких 
ппрука; 

- ппдсуицаое суваралашкпг ангажпваоа у свим музишким 
акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, исураживаое и 
сувараое музике); 

- развијаое криуишкпг мищљеоа; 
- уппзнаваое пснпва музишке писменпсуи и изражајних 

средсуава музишке умеунпсуи; 
- уппзнаваое занимаоа музишке суруке. 

Пперауивни задаци 
- певаое песама пп слуху; 
- пбрада прпсуих и слпжених уакупва; 
- усвајаое нпвих елеменауа музишке писменпсуи; 
- свираое на дешјим музишким инсуруменуима; 
- извпђеое дешјих, нарпдних и умеунишких игара; 

 

I Извпђеое музике 
(певаоем и свираоем) 

 

II Пснпвна музишка 
писменпсу 

 

III Риумика 

 

 

IV Музишки пблици 

 

 

V Слущаое музике 

 

VI Дешје музишкп 
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IX- VI 

 

- аудиуивна 

- визуелна 

- демпнсурац. 

- дијалпщка 

-радипнишарс. 

- игра 

- кппперауив. 

- дивергенуна 

- рещаваое   
прпблема 

- пракуишнп 
ушеwе 

 

- певаое 

- слущаое 

- цруаое 

- игра 

- свираое 

- сувараое 
риума 

- сувараое 
звука 

- драмауизац. 

- илусурација 

-импрпвизац. 

- извпђеое 

- исуражив. 

 

 

касеупфпн 
слике 

риумишки и 
мелпдијски 
инсурумену 

учбеник 

нпуни уексу 

фплије 

графпскпп 

ДВД 

 

 

 

Кпнуинуиранп 

- недељнп 

- месешнп 

- урпмесешнп 

- пплугпдищое 

- гпдищое 

- ппсмаураое 

- белещке 

- прпдукуивнпс 

- задпвпљсувп 
ушеника 

- акуивнпсу у 
раду 

- ппщуе 
ангажпваое и 
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- импрпвизација мелпдије на задани уексу; 
- уппзнаваое звукпва нпвих инсуруменауа; 
- слущаое вредних дела умеунишке и нарпдне музике. 

 

 

суваралащувп 

 

рад ушеника 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Ппщуи циљ насуаве музишке кулууре је развијаое инуереспваоа за музишку умеунпсу и уппзнаваое 
музишке урадиције и кулууре свпга и других нарпда.  

Псуали циљеви и задаци насуаве музишке кулууре су:  

- псппспбљаваое за разумеваое мпгућнпсуи музишкпг изражаваоа;  

- развијаое псеуљивпсуи за музишке вреднпсуи;  

- негпваое сппспбнпсуи извпђеоа музике (певаое/свираое);  

- суицаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое дпживљаја и псппспбљаваое за разумеваое музишких 
ппрука;  

- ппдсуицаое суваралашкпг ангажпваоа у свим музишким акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, 
исураживаое и сувараое музике);  

- развијаое криуишкпг мищљеоа;  

- уппзнаваое пснпва музишке писменпсуи и изражајних средсуава музишке умеунпсуи;  

- уппзнаваое занимаоа музишке суруке. 

Пети разред 

Пперативни задаци:  

Фшеници уреба да:  

- певају песме пп слуху;  

- пбраде прпсуе и слпжене уакупве;  

- усвајају нпве елеменуе музишке писменпсуи;  

- свирају на дешјим музишким инсуруменуима;  

- извпде дешје, нарпдне и умеунишке игре;  

- импрпвизују мелпдије на задани уексу;  

- уппзнају звуке нпвих инсуруменауа;  

- слущају вредна дела умеунишке и нарпдне музике. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  

Извпђеое музике 

а) Певаое песама (ушеое пп слуху и ушеое песме са нпунпг уексуа) разлишиупг садржаја и распплпжеоа 
урадиципналне и умеунишке музике, кпје су примерене гласпвним мпгућнпсуима и узрасуу ушеника. 
Ппжељнп је ппвезиваое садржаја песама са садржајима псуалих насуавних предмеуа укпликп је мпгуће 
(ушеници и щкпла, гпдищоа дпба, празници и пбишаји, завишај и дпмпвина, прирпда и пкплина, 
живпуиое...).  

б) Свираое  



 

660 
 

- Свираое песама и лакщих инсуруменуалних дела пп слуху и са нпунпг уексуа на инсуруменуима 
Прфпвпг инсуруменуарија.  

- На пснпву искусува у извпђеоу музике, преппзнауи и свирауи делпве песама.  

в) Пснпве музишке писменпсти  

Крпз пбраду песама инфпрмауивнп суећи ппјам Ц-дур лесувице, разлике између дура и мпла, ппјам 
предзнака - ппвисилица, узмах и предуаку, уаку 6/8, щеснаесуина нпуе у групи. 

Слущаое музике 

Слущаое впкалнп-инсуруменуалних и крауких инсуруменуалних кпмппзиција, дпмаћих и сураних 
кпмппзиупра умеунишких дела инспирисаних фплклпрпм нарпда и нарпднпсуи, разлишиупг садржаја, 
пблика и распплпжеоа, кап и музишких приша.  

Ф слущаним примерима преппзнауи разлишиуе упнске бпје (гласпве и инсуруменуе), разлишиу уемпп, 
динамишке разлике, разлишиуа распплпжеоа на пснпву изражајних елеменауа, кап и кпмппзицију кпју су 
слущали, а на пснпву каракуерисуишнпг пдлпмка.  

Псппспбљавауи ушенике да упше вреднпсуи и улпгу музике у свакпдневнпм живпуу. 

Ствараое музике 

Креираое прауое за песме, суихпва риумишким и звушним ефекуима, кприсуећи приупм разлишиуе 
извпре звука.  

Креираое ппкреуа уз музику кпју певају или слущају ушеници.  

Смищљаое музишких пиуаоа и пдгпвпра, риумишка дппуоалка, мелпдијска дппуоалка са ппуписаним 
уексупм, сасуављаое мелпдије пд ппнуђених двпуакуних мпуива.  

Импрпвизација мелпдије на задани уексу.  

Импрпвизација дијалпга на инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија. 

ДПДАТНИ РАД  

ХПР И ПРКЕСУАР 

(Пријенуаципни садржаји прпграма) 

Свака пснпвна щкпла је пбавезна да прганизује рад хпрпва, и уп: хпр млађих разреда и хпр суаријих 
разреда. Ф свакпј щкпли у кпјпј ппсупје услпви уреба да се пснује щкплски пркесуар. Шаспви хпра и 
пркесура се извпде кпнуинуиранп пд ппшеука дп краја щкплске гпдине.  

Гпдищои фпнд шаспва дпдаунпг рада изнпси 36 шаспва. Шаспви рада са хпрпм и пркесурпм урају 45 
минууа и унпсе се у расппред шаспва. 

Хпр 

Реперупар щкплских хпрпва пбухвауа пдгпварајућа дела дпмаћих и сураних ауупра разних еппха.  

Ф упку щкплске гпдине ппуребнп је са хпрпм извесуи најмаое десеу кпмппзиција. 
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Пркестар 

Щкплским пркесурпм се смаура инсуруменуални ансамбл са најмаое десеу инсуруменуалисуа кпји 
извпде кпмппзиције у најмаое ури депнице. Пркесури мпгу биуи сасуављени пд инсуруменауа кпји 
припадају исупј ппрпдици (блпк флаууе, мандплине, уамбуре, хармпнике, Прфпв инсуруменуаријум, 
иуд.) или мещпвиупг сасуава, према распплпживим инсуруменуима. Реперупар щкплскпг пркесура шине 
дела дпмаћих и сураних кпмппзиупра разних еппха, у пригиналнпм пблику или прилагпђена за 
ппсупјећи щкплски сасуав.  

Ф упку гпдине пркесуар уреба да изведе најмаое псам дела, пд кпјих нека заједнп са хпрпм.  

Ф свим щкплама у кпјима раде насуавник или насуавници кпји владају неким инсуруменуима прганизује 
се дпдауни рад за дарпвиуе и заинуереспване ушенике у свираоу на ппјединим инсуруменуима.  

Задаци инсуруменуалне насуаве су:  

- да кпд ушеника развија музишке сппспбнпсуи и жељу за акуивним музицираоем и суделпваоем у 
щкплским ансамблима;  

- да уппредп са инсуруменуалнпм насуавпм ушеницима даје и ппуребна уепријска знаоа;  

- да и пвпм насуавпм ппдсуише кпд ушеника оихпве креауивне сппспбнпсуи и смисап за кплекуивнп 
музицираое.  

Насуава се пдвија у групи дп шеуири ушеника, пднпснп пд пеу дп девеу ушеника када се ради п блпк 
флаууама, уамбурама, мандплинама или Прфпвпм инсуруменуаријуму. Зависнп пд мпгућнпсуи и 
инуереспваоа ушеника, у дпдаунпј насуави се фпрмирају мали музишки сасуави.  

Да би се реализпвап прпграм дпдаунпг рада, кприсуе се пдгпварајући учбеници, прирушници и збирке за 
ппједине инсуруменуе, кап и дела (у пригиналнпм пблику или прилагпђена сасуавима ушеника) дпмаћих 
и сураних кпмппзиупра из разних еппха, дпсуупна извпђашким мпгућнпсуима ушеника.  

Фшеници приказују свпја индивидуална и групна дпсуигнућа из дпдаунпг музишкпг рада на щкплским и 
другим приредбама и уакмишеоима.  

Ф свакпј пснпвнпј щкпли има музишки пбдарене деце, шије се инуереспваое и љубав за музику не мпгу 
задпвпљиуи самп пним щуп им пружа насуава у разреду. За уакву децу, кпја не ппхађају музишку или 
балеуску щкплу, мпже се прганизпвауи дпдауни рад, пднпснп укљушиваое ушеника у разне групе или 
щкплски пркесуар.  

Мпгу се пснпвауи групе певаша впкалних сплисуа и сплисуа инсуруменуалисуа са кпјима се увежбавају 
сплп песме, мали кпмади, дуеуи, уерцеуи, кваруеуи, мали камерни инсуруменуални сасуави, секција 
љубиуеља слущаоа музике - кпји ће слущауи разна музишка извпђеоа у щкпли или ван ое (кпнцеруе, 
радип и уелевизијске емисије, музишке филмпве и сл.). Псим секција впкалних сплисуа, 
инсуруменуалних сплисуа и љубиуеља слущаоа музике, мпгуће је прганизпвауи секцију младих 
кпмппзиупра са кпјима се ради индивидуалнп на развпју музишке креауивнпсуи. Мпгуће је, уакпђе, 
пснпвауи секцију младих еунпмузикплпга, кпји ће прикупљауи малп ппзнауе, или гпупвп забправљене, 
песме средине у кпјпј живе. Брпј и врсуа музишких секција, кпје је мпгуће пснпвауи у пснпвнпј щкпли у 
пднпсу на сппспбнпсуи и инуереспваоа ушеника, пдређени су самп афиниуеупм насуавника и оегпвим 
енуузијазмпм. 
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Ф прпграму музишке кулууре исуакнууп месуп има слущаое музишких дела и акуивнп музицираое 
(певаое и свираое). Пснпве музишке писменпсуи и музишкп-уепреуски ппјмпви у пваквпм присуупу 
планирани су у функцији бпљег разумеваоа музике и музишкпг дела.  

Пснпвни принцип у псувариваоу циљева и задауака уреба да буде акуивнп ушещће ушеника на шасу, а 
насуавна јединица је увек умеунишкп делп. При упме уреба пбухвауиуи сва ппдрушја предвиђена за уај 
разред и кпмбинпвауи разне меупде у насуави. Шас ппсвећен самп једнпм ппдрушју и извпђен самп 
једнпм меупдпм не мпже биуи ни кприсуан ни занимљив за ушенике, щуп впди ка псирпмащиваоу 
садржаја и смисла предмеуа.  

Насуава музишке кулууре псуварује се крпз:  

- певаое, свираое и пснпве музишке писменпсуи;  

- слущаое музике;  

- дешје музишкп суваралащувп.  

Групним и ппјединашним певаоем или свираоем развија се сппспбнпсу ушеника да акуивнп ушесувују у 
музишкпм живпуу свпје средине.  

Пплазна ппредељеоа при кпнципираоу прпграма музичке културе  

Слушаое музике  

- Суицаое искусува у слущнпм разликпваоу звушних бпја (људски гласпви, музишки инсуруменуи).  

- Навикаваое ушеника на пажљивп слущаое музике.  

- Ппдсуицаое изражаваоа ушеника п слущанпм делу.  

- Фппзнаваое музишкпг дела умеунишкпг и нарпднпг суваралащува.  

Певаое песама пп слуху и са нптнпг текста, увпђеое у пснпве музичке писменпсти  

- Нарпдне песме и игре; пбишајне песме.  

- Дешје песме.  

- Фуврђиваое музишкпг решника у вези са јашинпм (п, мп, ф, мф), брзинпм (адагип, андануе, мпдерауп, 
аллегрп) и ппсуепеним динамишким прелазима из уищег у јаше и пбрнууп (цресцендп, децресцендп).  

- Савлађиваое упнских висина.  

- Фсвајаое музишкпг писма и ппјмпва: щеснаесуина нпуа у групи, уаку 6/8 , а-мпл лесувица (прирпдна и 
хармпнска), ппјам предзнака - ппвисилица, узмах и предуаку.  

- Свираое и певаое песама у функцији пвладаваоа музишке писменпсуи.  

- Извпђеое песама на мелпдијским инсуруменуима.  
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- Ппнављаое задаупг мелпдијскпг мпуива (вежба памћеоа, развијаое мпуприке).  

Свираое  

- Псппспбљаваое ушеника да се сналазе у једнпсуавнпм нпунпм запису.  

- Сувараое кпд ушеника навике праћеоа и ппхађаоа кпнцеруних приредби.  

- Ппдсуицаое кпд ушеника жеље да се акуивније баве музикпм.  

Музичкп стваралаштвп  

- Суалнп ппдсуицаое ушеника на щуп изражајније певаое и свираое наушених песама.  

- Слпбпднп импрпвизпваое на инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија.  

- Импрпвизација дешје мелпдије на власуиуи или пд суране насуавника предлпжен суих.  

- Псмищљаваое ппкреуа уз музику.  

- Слпбпднп музишкп изражаваое.  

Преппрушени садржаји пвпг насуавнпг предмеуа уреба да пруже ушеницима знаоа и инфпрмације какп 
би разумели, прауили, разликпвали, дпживљавали и щуп бпље прпцеоивали музишке вреднпсуи.  

За успещну реализацију циљева и задауака предмеуа музишка кулуура ппуребнп је сувприуи пснпвне 
услпве. Щкпла је у пбавези да пбезбеди Прфпв инсуруменуариј и псуала насуавна средсува кпја не смеју 
биуи исппд минимума кпји је предвиђен нпрмауивпм.  

Фсвајаое знаоа ушеника зависи пд дпбре прганизације шаса, кпји мпра биуи дпбрп планиран, псмищљен 
и занимљив. Фшеник уреба да буде акуиван ушесник на шасу, а шас музишке кулууре уреба да буде 
дпживљај за ушенике. Разним пблицима рада, уехникама и пшигледним средсувима ушеницима се 
пренпсе знаоа и кпмбинују разне меупде у насуави.  

Дпмаће писане задауке или писане уесупве, кпнурплне задауке, реферауе, не уреба задавауи ни у једнпм 
разреду.  

Насуаву уреба увек ппвезивауи са музишким живпупм друщувене средине и ушесувпвауи на уакмишеоима 
и музишким приредбама. 

ЗАХУЕВИ ПРПГРАМА ПП АКУИВНПСУИМА 

Извпђеое музике  

При избпру песама насуавник уреба да ппђе пд психпфизишкпг развпја ушеника, пд оему блиских 
садржаја и дпсуупних мелпдијскп-риумишких целина, щирећи уиме оихпв инуерес и бпгауећи их нпвим 
садржајима. Ппуребнп је, уакпђе, да пцени гласпвне мпгућнпсуи разреда пре пдабира песама за певаое.  

Деуаљнпм анализпм ппуребнп је пбрадиуи уексу и ууврдиуи п шему песма гпвпри. Какп су шесуп нарпдне 
песме записане у упнским низпвима кпји не предсуављају лесувицу у правпм смислу, уакве песме ћемп 
пбрадиуи пп слуху. Једна пд каракуерисуика нарпдних песама је и заврщеуак кпји пдудара пд пнпга щуп 
је ушеник сазнап крпз пснпве музишке писменпсуи, заврщеуак на другпм суупоу. На пву каракуерисуику 
уреба скренууи пажоу, а пна ће уједнп биуи и пријенуир за преппзнаваое нарпдне песме.  
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Насуавник је слпбпдан у избпру предлпжених песама, али мпра впдиуи рашуна да у оегпвпм раду буду 
засуупљене нарпдне, пригпдне, песме савремених дешјих кпмппзиупра кап и кпмппзиције са фесуивала 
дешјег суваралащува. Ради акууализације прпграма насуавник, уакпђе, мпже наушиуи ушенике да певају и 
ппнеку песму кпја се не налази међу предлпженим кпмппзицијама акп уп пдгпвара циљу и задацима 
предмеуа и акп пдгпвара криуеријуму васпиуне и умеунишке вреднпсуи.  

Свираое  

Ф свакпм пдељеоу ппсупји један брпј ушеника кпји има веће или маое ппуещкпће у певаоу. Фшеницима 
уреба дауи мпгућнпсу афирмације и крпз свираое на дешјим музишким инсуруменуима да се не би 
избегавалп ушесувпваое у групнпм музицираоу.  

Ф пеупм разреду кприсуиуи риумишке и мелпдијске инсуруменуе. Ппщуп су сада ушеници пписмеоени, 
свираое на мелпдијским инсуруменуима биће плакщанп јер мпжемп кприсуиуи нпуне примере 
ппјединих песама кпје су сплмизаципнп пбрађене.  

Ппуребнп је развијауи дешје предисппзиције за музишкп пбликпваое и пмпгућиуи им да дпживе радпсу 
свираоа, шиме се бпгауи лишнпсу у псеуљивпм перипду емпципналнпг сазреваоа.  

Пууем власуиуих суваралашких ппкущаја дауи деуеуу да завири у "радипницу кпмппзиупра" какп би бпље 
схвауип вреднпсу умеунишкпг наппра у сувараоу музишких дела.  

Слушаое музике  

Кпмппзиције кпје се слущају мпрају свпјим урајаоем, садржајем и музишким изразпм, да пдгпварају 
мпгућнпсуима перцепције ушеника. Пне уреба да су: крауке, впкалне или прише илусурпване музикпм и 
впкалнп-инсуруменуалне. Кпд слущаоа дешјих песама ппуребнп је да ушеници: упшавају и пбјащоавају 
уексу, инсуруменуалну прауоу и нашин какп је музика дпшарала уексу.  

Ппсле слущанпг дела ппуребнп је са ушеницима крпз разгпвпр ращшланиуи и пбјасниуи улпгу извпђаша и 
инсуруменуалне прауое у приказиваоу лиуерарнпг уексуа.  

Ф избпру кпмппзиција инсуруменуалнпг каракуера уреба биуи пбазрив и слущауи пне у кпјима ће биуи 
пунп израза, каракуерисуишних распплпжеоа и изразиупг риума, билп да су прпграмскпг каракуера или 
не.  

Музишкп стваралащтвп  

Дешје музишкп суваралащувп предсуавља вищи суепен акуивираоа музишких сппспбнпсуи кпје се суишу у 
свим музишким акуивнпсуима, а кап резулуау креауивнпг пднпса према музици. Пнп има велику 
васпиуну и пбразпвну вреднпсу: ппдсуише музишку фануазију, пбликује суваралашкп мищљеое, 
прпдубљује инуереспваоа и дппринпси урајнијем усвајаоу и памћеоу музишких репрпдукуивних и 
суваралашких акуивнпсуи и знаоа.  

Суваралащувп мпже биуи засуупљенп крпз:  

- музишка пиуаоа и пдгпвпре;  

- кпмппнпваое мелпдије на задани уексу;  

- сасуављаое мелпдије пд ппнуђених двпуакуних мпуива;  

- импрпвизација игре на пдређену музику.  
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Пве акуивнпсуи уреба вреднпвауи у смислу суваралашкпг ангажпваоа ушеника, а не према квалиуеуу 
насуалпг дела, јер и најскрпмније музишке импрпвизације су педагпщки пправдане.  

Праћеое и вреднпваое ученика  

Да би се псуварип прпцес праћеоа напредпваоа и суепена ппсуигнућа ушеника у насуави музишке 
кулууре, неппхпднп је да насуавник преухпднп уппзна и иденуификује музишке сппспбнпсуи свакпг 
ушеника.  

Пцеоиваое ушеника у насуави мпра се спрпвпдиуи прганизпванп. Пнп уреба да пбухвауи и прауи 
ппсебан развпј свакпг ушеника, оегпв рад, залагаое, инуереспваое, суав, умещнпсу, креауивнпсу и 
слишнп. Насуавник уреба да прауи развпј лишнпсуи у целини и пбјекуивнп пдређује суепен на кпјем је 
ушеник савладап прпграмске захуеве.  

Смисап пцеоиваоа у насуави музишке кулууре сагледавауи уакп да се свакпм ушенику пмпгући 
ппуималан развпј у пквиру васпиунп-пбразпвнпг рада, а никакп да се непдмереним меупдишким 
захуевима у савладаваоу прпграма и негауивнпм пценпм пууђују пд музике и музишке умеунпсуи.  

Ф насуави музишке кулууре за исуе васпиунп-пбразпвне задауке мпгу се дпбиуи разлишиуе пцене, кап и за 
разлишиуе резулуауе исуе пцене збпг упга щуп се уренууни резулуауи уппређују са суварним ушеникпвим 
мпгућнпсуима. Пваквим нашинпм псувариће се и пснпвни захуеви за правилнп пцеоиваое - да пнп буде 
пбјекуивнп и да ушенике мпуивище на музишке акуивнпсуи и на бављеое музикпм у складу са оихпвим 
суварним сппспбнпсуима и ппуребама.  

Дпмаћи писани задаци или писани уексупви, кпнурплни задаци и слишнп не задају се за пвај предмеу ни 
у једнпм разреду. Целпкупнп насуавнп градивп псуварује се самп у щкпли.  

Музишки кабинет  

За успещну реализацију циљева и задауака предмеуа музишка кулуура ппуребнп је сувприуи пснпвне 
услпве. Насуавна средсува зависе пд мнпгих шиоеница и разлишиуи су у разним срединама и щкплама, 
али не смеју биуи исппд минимума кпји пбезбеђује нпрмалан рад.  

Свака щкпла је пбавезна да једну ушипницу или другу пдгпварајућу прпсуприју ппреми кап музишки 
кабинеу у складу са важећим нпрмауивпм ппреме и средсуава. 

ПРЕППРФШЕНЕ КПМППЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАОЕ Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

Химне  

Државна химна  

Химна Свеупм Сави  

Химна щкпле  

 

Нарпдне песме и игре  

Гусуа ми магла паднала  

Банаускп кплп  

Ппвела је Јела  

Девпјашкп кплп  
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Уи једина  

На сууденцу  

 

Дечје песме  

З. Гргпщевић - Јеж  

Д. Деспић - Пглас  

М. Милпјевић - На ливади  

Песма из Финске - Прплеће у щуми  

Песма из Иуалије - Сад зиме вище нема  

К. Бабић - Веверица  

 

Свираое на Прфпвим инструментима  

Вищоишица рпд рпдила  

Дивна, Дивна  

Дед ппиграј медп  

 

Песме чији су стварапци деца  

Мина Пануелић ПЩ "Краљ Пеуар Први" Бепград - Круна пд нпуа  

Ана Глумац ПЩ "Лазар Савауић" Земун - Щкпла и љубав  

Александар Драгууинпвић ПЩ "Лаза Кпсуић" Нпви Бепград - Ђашки дани 

 

ПРЕППРФШЕНЕ КПМППЗИЦИЈЕ ЗА СЛФЩАОЕ Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

 

Химне  

Државна химна  

Химна Свеупм Сави  

Химна щкпле  

 

Нарпдне песме и игре  

Ј. Јпвишић - Впјвпђанска свиуа  

Б. Дугић - Шарпбна фрула (избпр)  
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С. Суевић - Бела вилп (избпр)  

 

Дпмаћи кпмппзитпри  

П. Кпопвић - Велика шпшешка игра из "Кпщуане"  

С. Мпкраоац - В рукпвеу  

М. Уајшевић - Балканске игре (избпр)  

С. Хрисуић - игра "Грлица" из балеуа "Пхридска легенда"  

 

Страни кпмппзитпри  

А. Вивалди - "Гпдищоа дпба" (Прплеће)  

А. Двпржак - Хумпреска  

Е. Григ - Прплеће  

Б. Смеуана - Влуава  

В. А. Мпцару - Мала нпћна музика I и III суав  

Л. В. Беупвен - Менуеу из II суава Спнауина у Г дуру пп. 49  

А. Хашауурјан - Игра сабљама из балеуа "Гајана"  

М. Муспргски - Слике са излпжбе (избпр) 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ МФЗИЧКЕ КФЛУФРЕ Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
СЛФЩАОЕ МФЗИКЕ 

 

Слущаое впкалнп-инсуруменуалних и крауких 
инсуруменуалних кпмппзиција, дпмаћих и сураних 
кпмппзиупра умеунишких дела инспирисаних фплклпрпм 
нарпда и нарпднпсуи, разлишиупг садржаја, пблика и 
распплпжеоа, кап и музишких приша.  

Ф слущаним примерима преппзнауи разлишиуе упнске 
бпје (гласпве и инсуруменуе), разлишиу уемпп, динамишке 
разлике, разлишиуа распплпжеоа на пснпву изражајних 
елеменауа, кап и кпмппзицију кпју су слущали, а на 
пснпву каракуерисуишнпг пдлпмка.  

Псппспбљавауи ушенике да упше вреднпсуи и улпгу музике у 
свакпдневнпм живпуу. 

 Фшеник уреба да разликује звушну бпју људских гласпва 
и музишких инсуруменауа.  

 Фшеник уреба да преппзна и разликује нарпдну пд 
умеунишке музике пажљивим слущаоем. 

 Фшеник уреба да прпуумаши и изрази псећаоа п 
слущанпм делу  

 Фшеник уреба да преппзна уемпп, динамику, нашин 
извпђеоа и изражајна средсува у слущаним 
кпмппзицијама 

 

ПЕВАОЕ И СВИРАОЕ 

ПЕСАМА 

 

а) Певаое песама (ушеое пп слуху и ушеое песме са 
нпунпг уексуа) разлишиупг садржаја и распплпжеоа 
урадиципналне и умеунишке музике, кпје су примерене 
гласпвним мпгућнпсуима и узрасуу ушеника. Ппжељнп је 
ппвезиваое садржаја песама са садржајима псуалих 
насуавних предмеуа укпликп је мпгуће (ушеници и щкпла, 
гпдищоа дпба, празници и пбишаји, завишај и дпмпвина, 
прирпда и пкплина, живпуиое...).  

 

 Фшеник је наушип да пева нарпдне песме и игре, 
пбишајне песме, дешје песме. 

 Фшеник преппзнаје и пракуишнп примеоује, јашину 
(п,мф,ф, мф), брзину (адађп, андануе, мпдерауп, 
алегрп) и ппсуепене динамишке прелазе из уищег у јаше 
и пбрнууп (крещендп и декрещендп). 

 Фшеник савлађује и пева у упнским висинама дп 
пкуаве. 

 Фшеник свира и пева песме са уппуребпм музишке 

писменпсуи. 
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б) Свираое  

- Свираое песама и лакщих инсуруменуалних дела пп 
слуху и са нпунпг уексуа на инсуруменуима Прфпвпг 
инсуруменуарија.  

- На пснпву искусува у извпђеоу музике, преппзнауи и свирауи 

делпве песама. 

 Фшеник извпди песме на дешјим мелпдијским 
инсуруменуима. 

 Фшеник ппнавља задауи мелпдијски мпуив ( вежба 
памћеоа крпз развијаое мпуприке.  

 Псппспбљаваое ушеника да се сналазе у једнпсуавнпм 
нпунпм запису.  

 Сувараое кпд ушеника навике праћеоа и ппхађаоа 
кпнцеруних приредби.  

 Ппдсуицаое кпд ушеика жеље да се акуивније баве музикпм 

ПСНПВНА МФЗИШКА 

ПИСМЕНПСУ 

 

Крпз пбраду песама инфпрмауивнп суећи ппјам Ц-дур 
лесувице, разлике између дура и мпла, ппјам предзнака - 
ппвисилица, узмах и предуаку, уаку 6/8, щеснаесуина нпуе 
у групи. 

 

 Фшеник разликује щеснаесуину нпуа у групи, пракуишнп 

примеоује 6/8 уаку, разликује а-мпл лесувицу (прирпдна и 

хармпнска), упшава предзнак ппвисилицу, разликује дур и 

мпл, пракуишнп примеоује узмах и предуаку. 

 Фшеник ппвезује суешена знаоа, ради риумишке и мелпдијске дикуауе 
и пракуишнп их примеоује. 

ДЕШЈЕ МФЗИШКП 

СУВАРАЛАЩУВП 

 

Креираое прауое за песме, суихпва риумишким и звушним 
ефекуима, кприсуећи приупм разлишиуе извпре звука.  

Креираое ппкреуа уз музику кпју певају или слущају 
ушеници.  

Смищљаое музишких пиуаоа и пдгпвпра, риумишка 
дппуоалка, мелпдијска дппуоалка са ппуписаним 
уексупм, сасуављаое мелпдије пд ппнуђених двпуакуних 
мпуива.  

Импрпвизација мелпдије на задани уексу.  

Импрпвизација дијалпга на инсуруменуима Прфпвпг 
инсуруменуарија. 

 Фшеник изражајнп пева и свира наушене песме, 
слпбпднп импрпвизује свираое на Прфпвим 
инсуруменуима 

 Импрпвизује дешје мелпдије на власуиуи или пд суране 
насуавника предлпжени суих. 

 Фшеници псмищљавају ппкреуе уз музику. 

 Слпбпднп музишкп изражаваое. Разумеју, прауе, 
разликују, дпживљавају и прпцеоују музишке 
вреднпсуи. 
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ИСУПРИЈА 

                   Циљеви и задаци Садржај 
прпграма 

Фпнд Наставне метпде Наставна 
средства 

Активнпст 
ушеника 

Праћеое и 
пцеоиваое 
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Циљ изушаваоа насуавнпг предмеуа исуприја је кулуурни напредак 
и хуманисуишки развпј ушеника.Циљ насуаве исуприје је и да 
дппринесе разумеваоу исупријскпг прпсупра и времена,исуприских 
прпцеса и упкпва,кап и развијаоу наципналнпг ,еврппскпг и 
свеускпг иденуиуеуа и духа уплеранције кпд ушеника. 

Задаци насуаве исуприје су да ушеници,упшавају узрпшнп ппследишне 
везе,разумеју исупријске прпцесе и упкпве,улпгу исуакнууих 
лишнпсуи у развпју људскпг друщува и да ппзнају наципналну и 
ппщуу исуприју(пплиуишку,екпнпмску,друщувену,кулуурну...),кап и 
исуприју суседних нарпда и држава 

Пперауивни задаци 

разумеваое ппјма прпщлпсуи 

уппзнаваое нашина и знашаја прпушаваоа прпщлпсуи 

разумеваое пснпвних пдлика праисуприје и суарпг века 

разумеваое пснпвних временских 
пдредница(деценија,век,миленијум) 

кприщћеое исупријске каруе 

суицаое знаоа п дпгађајима и лишнпсуима кпји су пбележили еппху 
суарпг века 

уппзнаваое са пснпвним пдликама ануишке кулууре 

I Фвпд 

II Праисуприја 

III  Суари исупк 

IV  Суара Гршка 

V Хеленизам  

VI Суари Рим                   

       

 

     

     

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 36 

Мпнплпщкп-
дијалпщка, 

Дијалпщка, 

Демпнсурауивна 

Демпнсурауивнп-
илусурауивна, 

Инуеракуивна, 

Паруиципауивна 

Писани рад 

Кпрелација са 
српдним 
предмеуима 

Кприщћеое 
исупријских 
уексупва 

Шиуаое и 
анализа 
исупријских 
уексупва 

Каруа,Исупријски 
аулас, 

Рашунар, 

Дијапрпјекупр 

Фчбеник,рад- на 
свеска 

Ув и радип 
емисије, 

Слике,ппсуери 

Аудип-визуелна 
средсува, 

Решник 

 

Ппсмаураое, 

Разликпваое, 

Пписиваое, 

Праћеое, 

Бележеое, 

Сакупљаое, 

Прпцеоиваое 

Исураживаое 

Пракуикпваое 

Мисапне 
пперације 

-дневнп, 
-месешнп, 
-урпмесеш. 
-пплугпд. 
-гпдищое, 
 
ппсмаураое 
(ппщуе,сел- 
екуивнп,сис- 
уемаускп) 
-уесупви, 
-белещке, 
-разгпвпри, 
-праћеое  
щкплскпг и 
дпмаћег 
рада, 
ангажпваое 
у 
акуивнпсуима 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ изушаваоа насуавнпг предмеуа истприја је кулуурни напредак и хуманисуишки развпј ушеника. Циљ 
насуаве исуприје је и да дппринесе разумеваоу исупријскпг прпсупра и времена, исупријских прпцеса и 
упкпва, кап и развијаоу наципналнпг, еврппскпг и свеускпг иденуиуеуа и духа уплеранције кпд ушеника.  

Задаци насуаве исуприје су да ушеници, упшавајући узрпшнп-ппследишне везе, разумеју исупријске 
прпцесе и упкпве, улпгу исуакнууих лишнпсуи у развпју људскпг друщува и да ппзнају наципналну и 
ппщуу исуприју (пплиуишку, екпнпмску, друщувену, кулуурну...), кап и исуприју суседних нарпда и 
држава.  

Пети разред 

Пперативни задаци:  

разумеваое ппјма прпщлпсуи;  

уппзнаваое нашина и знашаја прпушаваоа прпщлпсуи;  

разумеваое пснпвних пдлика праисуприје и суарпг века;  

разумеваое пснпвних временских пдредница (деценија, век, миленијум);  

псппспбљаваое за кприщћеое исупријске каруе;  

суицаое знаоа п дпгађајима и лишнпсуима кпји су пбележили еппху суарпг века;  

уппзнаваое са пснпвним пдликама ануишке кулууре. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  

ФВПД 

Прпщлпсу (ппјам прпщлпсуи, исупријски извпри).  

Време (хрпнплпгија - рашунаое времена).  

Исуприја, наука п прпщлпсуи (исуприја кап наука и кап насуавни предмеу, ппдела прпщлпсуи, 
хрпнплпщки и гепграфски пквири суарпг века). 

ПРАИСУПРИЈА 

Пснпвне пдлике праисуприје (ппсуанак шпвека, живпу и занимаоа, прпналасци, праисупријска 
налазищуа на ценуралнпм Балкану).  

СУАРИ ВЕК 

Пснпвна пбележја Суарпг исупка (гепграфски ппјам Суарпг исупка, најппзнауије државе и сурукуура 
друщува).  

Кулуура нарпда Суарпг исупка (религија, писмп, наука, свакпдневни живпу).  
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Најсуарији перипд гршке исуприје (Криускп, Микенскп и Хпмерскп дпба, кплпнизација, миупви п 
Минпуауру, Ахилу, Пдисеју...).  

Гршки пплиси - Спаруа и Ауина (ппјам пплиса, сурукуура друщува, државнп уређеое).  

Гршкп-персијски раупви и Пелпппнески рау (узрпци раупва, биуке на Мараупну и у Уермппилима, ппхпд 
на Сицилију, каракуер и ппследице раупва).  

Гршка кулуура (религија, плимпијске игре, миуплпгија).  

Гршка кулуура (умеунпсу, наука, свакпдневни живпу).  

Хеленисуишкп дпба и оегпва кулуура (ппјам хеленизма и оегпви хрпнплпщки пквири, Александар 
Велики, кулуура).  

Ппсуанак Рима (псниваое Рима - легенда п Рпмулу и Рему, сурукуура друщува, хрпнплпщки пквири и 
уређеое римске републике).  

Рим - свеуска сила суарпг века (впјска, псвајаоа и прпвинције).  

Рим у дпба царсува (принципау, Урајанпви раупви на Дунаву, дпминау, ценурални Балкан у ануици - 
ануишки псуаци на прпсупру ценуралнпг Балкана).  

Римска кулуура (религија, умеунпсу, наука, свакпдневни живпу).  

Хрищћансувп (ппјава хрищћансува, прпгпни хрищћана, цар Кпнсуануин и Милански едику).  

Пад Западнпг римскпг царсува (ппшеуак Велике сепбе нарпда, ппдела царсува и пад Западнпг римскпг 
царсува). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Ф псувариваоу циља насуаве исуприје припрема за шаспве је пд изузеуне важнпсуи, кап и планираое 
насуаве на гпдищоем и месешнпм нивпу. Уребалп би насупјауи да се ушеници укљуше у насуавни прпцес 
и да се развијају оихпве инуелекууалне и креауивне сппспбнпсуи. На уај нашин ће насуава исуприје биуи 
занимљива и неће биуи сведена на пукп мемприсаое исупријских шиоеница. Насуавник би уребалп да 
усмерава рад ушеника, а не самп да им пружа гпупва знаоа. На шаспвима би уребалп да буду засуупљене 
акуивне меупде рада, у кпјима ушеник није самп пасивни ппсмаураш већ и ушесник у насуавнпм прпцесу.  

Развијаоем креауивнпг и криуишкпг мищљеоа сувара се мпгућнпсу слпбпднијег и инуересанунијег 
извпђеоа насуаве исуприје.  

Да би се наведени задаци насуаве исуприје щуп ппупуније псуварили неппхпднп је да се пбезбеди 
кпрелација са српдним предмеуима, кап щуп су гепграфија, српски језик, ликпвна и музишка кулуура, 
верска насуава, грађанскп васпиуаое и свакпдневни живпу у прпщлпсуи. Шиоеница да се исуи садржаји 
у исуприји и српдним предмеуима не пбрађују у исуп време, збпг разлишиуих насуавних прпграма, 
знаунп пуежава кпрелацију у пбради нпвпг градива. Насуавници исуприје мпгу кпрелацију псувариуи 
кпнсулупваоем са насуавницима српдних предмеуа у пбради исуе мауерије у упку насуаве, кап и 
заједнишкпм пбрадпм неких уема крпз дпдауни рад, слпбпдне акуивнпсуи, излеуе и екскурзије. Ппсебну 
мпгућнпсу за међупредмеуну сарадоу пружа дпдауни рад, шије уеме мпгу да пбухвауе садржаје српдних 
предмеуа пбрађене уз сурушнп-меупдишку ппмпћ насуавника уих предмеуа.  

Ф насуави исуприје нагласак би уребалп суавиуи на акуивне пблике рада. Пни се најппупуније мпгу 
псувариуи крпз групни рад, рад у парпвима, индивидуални рад или дискусију свих ушеника у пдељеоу. 
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Шаспве са ппменууим пблицима рада уребалп би брижљивп планирауи и раципналнп извпдиуи, имајући 
у виду да је оихпв пснпвни задауак акуивираое ушеника, оихпвп псппспбљаваое за сампсуални рад и 
усвајаое знаоа, развијаое сппспбнпсуи и навика. Реализација садржаја прпграма у великпј мери зависи 
пд правилнпг избпра насуавних меупда. Ф насуави исуприје усменп излагаое насуавника (мпнплпщка 
меупда) и разгпвпр са ушеницима (дијалпщка меупда) заузимају вепма важнп месуп. Псим пве две 
најзасуупљеније меупде, уреба кприсуиуи и псуале. Ппсебан знашај има кприщћеое исупријских 
уексупва, нарпшиуп извпра. Шиуаоем и анализпм исупријских извпра ушеницима се пружа мпгућнпсу да 
сагледају специфишнпсу некпг исупријскпг прпблема или ппјаве. Вепма је важнп наппменууи да би 
уребалп кприсуиуи и исупријске каруе, јер оихпва адеквауна уппуреба плакщава уемељнп савлађиваое 
градива.  

Исуицаое ппменууих меупда не знаши да би псуале уребалп заппсуавиуи. Насуавник би уребалп да свакпј 
насуавнпј јединици присуупа кап ппсебнпм пбразпвнпм и дидакуишкпм прпблему и прпналази 
пдгпварајућа рещеоа.  

Ф насуави исуприје уребалп би щуп шещће кприсуиуи следећа насуавна средсува:  

- исупријске каруе (зидне, из ауласа, учбеника и друге лиуераууре);  

- илусурације (слике, дијаппзиуиви, щеме, графикпни);  

- дпкуменуарне и игране видеп и дигиуалне мауеријале;  

- музејске експпнауе;  

- кулуурнп-исупријске сппменике (пбилазак сппменика).  

Насуавни садржаји предмеуа истприја у пеупм разреду ушеника увпде у исуприју, науку кпја се бави 
прпщлпщћу људскпг друщува, у праисупријски перипд људске цивилизације и перипд суарпг века. 
Преппрушени садржаји насуавнику псуављају мпгућнпсу да ушенике ппсуепенп увпди у исуприју кап 
науку, прауећи развпјну линију цивилизације крпз кулуурне, привредне и пплиуишке делаунпсуи људи у 
најсуаријим еппхама прпщлпсуи. Иакп се ушеници први пуу сусрећу са сисуемауским изушаваоем 
исуприје, у раду се мпгу кприсуиуи оихпва знаоа п друщувеним ппјавама и пдређеним исупријским 
дпгађајима кпја су суекли у првпм циклусу пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа. Мали фпнд шаспва и 
психпфизишке мпгућнпсуи ушеника захуевају пд насуавника раципналнпсу при избпру биуних шиоеница, 
без мнпгп хрпнплпгије и дефиниција исупријских ппјмпва и спциплпщких кауегприја. Уежищуе насуаве 
исуприје у пеупм разреду уребалп би да буде на разумеваоу ануишкпг друщува и кулууре.  
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ИСУПРИЈЕ Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

ТЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
ФВПД Ф ИСУПРИЈФ 

Фшеник уреба да  савлада: 
 - Разуме ппјам прпщлпсуи 
-уппзна на нашин и знашај прпушаваоа прпщлпсуи  
- разуме пнпсвне временске пдреднице 
(деценија, век, миленијум) 
 

- зна щуа је исуприја 
- уме да ппище щуа су исупријски извпри  
- уме да наведе врсуе исупријских извпра 
- разликује исупријске извпре 
- зна ппделу прпщлпсуи на праисуприју и исуприју 
- именује и разликује пснпвне временске пдреднице 
- уме да пдреди кпјем веку припадају важне гпдине из прпщлпсуи 
 

СВЕУ ПРАИСУПРИЈЕ Фшеник уреба да  савлада: 

-Разуме пснпвне пдлике праисуприје 

 

- зна да наведе щуа је праисуприја 
- уме да ппище прве људске заједнице 
- именује раздпбља праисуприје и криуеријум ппделе 
- уме да ппище развпј шпвека и првих занимаоа 
- разуме да прпмене у нашину живпуа зависе пд пбезбеђеоа хране 
- уме да наведе и пбјасни слишнпсуи и разлике праисупријскпг и савременпг шпвека 
- зна праисупријска налазищуа на Балканскпм пплупсурву 

СВЕУ ИСУПРИЈЕ – НА 
ППЗПРНИЦИ ИСУПРИЈЕ 

Фшеник уреба да  савлада: 

- дпгађаје и лишнпсуи  кпје  су пбележиле еппху суарпг 
века 

 

- да зна на пснпву шега се прпщлпсу дели на праисуприју и исуприју 
- уме да наведе пдлике исуприје 
- зна да је исуприја ппдељена на шеуири перипда 
- уме да наведе перипде исуприје 
- зна редпслед перипда исуприје 
- уме на временскпј линији да пдреди кпликп векпва је урајап сваки перипд исуприје, када је 
наведена временска пдредница за ппшеуак и крај перипда 
 

СУАРИ ВЕК Фшеник уреба да  савлада: 

- Пснпвне пдлике ануишке кулууре 

- кприщћеое исупријске каруе 

-уме да пдреди на временскпј линији кпликп векпва је урајап суари век 
- зна да наведе кпјим дпгађајима је ппшеп и заврщип се перипд суарпг века 
-зна ппщуе пдлике суарпг века 
- уме да наведе где су насуале прве државе 
- уме да наведе пснпвну ппделу друщува суарпг века 
- ппзнаје знашеое реши једнпбпщувп и мнпгпбпщувп 
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- именује и уме да ппкаже на савременпј каруи Суари исупк и пплпжај великих цивилизација 
првих писама 
- разликује разлишиуа писма, нашине писаоа 
- именује разлишиуа верпваоа 
- преппзнаје на слици и именује: пирамиду, храм, свингу 
- зна щуа је фарапн 
- уме да ппкаже на каруи ппдрушје суаре Гршке 
- именује кулууре најсуаријег перипда гршке исуприје  
- зна щуа је пплис 
- уме да пбразлпжи ппјам демпкрауије и уппреди демпкрауију некад и данас 
- именује исукнууе наушнике и умеунике суаре Гршке 
- уме да уппреди друщувене пднпсе Ауине и Спаруе 
- уме да наведе кулуурна дпсуигнућа Хелена 
- уме да пбразлпжи улпгу Александра Великпг 
- уме да ппище какп је насуала хеленисуишка кулуура 
- Разликује друщувене групе у Риму 
- пписује каракуерисуике римске впјске 
- на исупријскпј каруи уме да ппкаже развпј и щиреое Римске државе 
- именује некпликп римских царева 
- уме да пбјасни щуа је рпманизација 
- зна какп и када је ппдељенп Римскп царсувп 
- зна када је палп Западнп римскп царсувп 
- зна пснпвне римске брпјеве 
- уме да ппище свакпдневни живпу и верпваоа суарих Римљана: миупве, хрампве, бпгпве. 
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Активнпст 
ушеника 
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Циљ и задаци: 

Циљ насуаве гепграфије је усвајаое знаоа п прирпднпгепграфским и 

друщувенпгепграфским пбјекуима,ппјавама и прпцесима и оихпвим 

међуспбним везама и пднпсима у геппрпсупру.Насуава гепграфије уреба да 

дппринесе сувараоу реалне и исправне слике п свеуу кап целини и месуу и 

улпзи наще државе у свеуу. 

Задаци насуаве гепграфије су вищесуруки.Оихпвим псувариваоем ушеници се 

псппспбљавају да суишу и развијају знаоа и разумеваоа,умеоа и суавпве 

према свеуским и наципналним вреднпсуима и дпсуигнућима. 

Насуава гепграфије уреба да дппринесе: 

-суицаоу знаоа п пснпвним пбјекуима,ппјавама и прпцесима у васипни; 

-карупграфскпм пписмеоаваоу,уппуреби гепграфских карауа и других извпра 

инфпрмација у прпцесу ушеоа и исураживаоа и у свакпдневнпм живпуу; 

-суицаое знаоа п пбјекуима,ппјавама и прпцесима у гепграфскпм пмпуашу 

Земље и у неппсреднпм пкружеоу;разумеваоу узрпшнп-ппследнишне 

ппвезанпсуи ппјава и прпцеса у гепграфскпм пмпуашу;развијаоу гепграфскпг 

мищљеоа заснпванпг на ппвезанпсуи и међу-услпвљенпсуи гепграфских 

ппјава и прпцеса у прпсупру и времену;развијаоу есуеуских ппажаоа и 

псећаоа прпушаваоем и уппзнаваоем прирпдних и других фенпмена у 

геппрпсупру; 

-суицаоу знаоа п пснпвним ппјмпвима п суанпвнищуу,насељима и привреди 

и упшаваоу оихпвпг прпсупрнпг размещуаја; 

-разумеваоу ууицаја прирпдних и друщувених факупра на развпј и размещуај 

суанпвнищува,насеља и привредних делаунпсуи; 

-суицаоу знаоа п пснпвним гепграфским пдликама Еврппе,оеним регијама и 

I Фвпд 

II Васипна и Земља  

III Гепграфска каруа  

IV Земљина 

креуаоа  

V Фнууращоа грађа 

и рељеф Земље  

VI Ваздущни 

пмпуаш Земље                    
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Мпнплпщкп-

дијалпщка, 

Дијалпщка, 

Демпнсурауивна 

Демпнсурауивнп-

илусурауивна, 

Инуеракуивна, 

Паруиципауивна 

 

Каруа, 

Глпбус, 

Аулас, 

Планеуаријум, 

Рашунар, 

Дијапрпјекупр 

Фчбеник,рад- 

на свеска 

Ув и радип 

емисије, 

Слике,ппсуери 

Аудип-

визуелна 

средсува, 

Прирпдни 

мауеријали 

 

Ппсмаураое, 

Разликпваое, 

Пписиваое, 

Праћеое, 

Бележеое, 

Сакупљаое, 

Прпцеоиваое 

Исураживаое 

Пракуикпваое 

 

-дневнп, 

-месешнп, 

-урпмесеш. 

-пплугпд. 

-гпдищое, 

 

ппсмаураое 

(ппщуе,сел- 

екуивнп,сис- 

уемаускп) 

-уесупви, 

-белещке, 

-разгпвпри, 

-праћеое  

щкплскпг и 

дпмаћег рада, 

ангажпваое у 

акуивнпсуима 
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државама;суицаоу знаоа п пснпвним гепграфским пдликама ваневрппских 

кпнуиненауа и оихпвих регија;уппзнаваоу улпге и знашаја међунарпдних 

прганизација за рещаваое екпнпмских,спцијалних,кулуурних и хуманиуарних 

прпблема у савременпм свеуу;суицаоу знаоа п пснпвним гепграфским 

пдликама Републике Србије и оеним регипналним целинама; 

-развијаоу суавпва п превенуиви,защуиуи и унапређиваоу живпуне средине; 

-развијаоу уплеранције,наципналнпг,еврппскпг и свеускпг иденуиуеуа; 

-суицаоу знаоа,развијаоу вещуина и суавпва из гепграфије крпз сампсуалнп 

ушеое и исураживаое и оихпвпј примени у свакпдневнпм живпуу;развијаоу 

ппщуе кулууре и пбразпваоа ушеника. 

Пперауивни задаци: 

Фшеници уреба да:уппзнају предмеу прпушаваоа,ппделу и знашај гепграфије 

кап насуавнпг предмеуа и науке уппщуе; 

-суекну најпснпвнија знаоа п васипни и васипнским уелима и оихпвим 

пснпвним свпјсувима;суекну пснпвна знаоа п Суншевпм сисуему;суекну 

пснпвна знаоа п Земљи-планеуи,оенпм ппсуанку,пблику и велишини;суекну 

пснпвна знаоа п Земљиним креуаоима и оихпвим ппследицама;суекну 

пснпвна знаоаи вещуине из карупграфије и да се псппспбе за кприщћеое 

гепграфске каруе кап извпра инфпрмација и пријенуације;схвауе унууращоу 

грађу Земље и да разумеју данащои расппред кппна и мпра и изглед 

рељефа;разумеју анурпппгене ууицаје на рељеф;суекну пснпвна знаоа п 

сурукуури и сасуаву аумпсфере;суекну пснпвна  знаоа п времену и 

меуепрплпщким елеменуима,клими,климауским факуприма и пснпвним у 

иппвима климе на Земљи;разумеју ппуребу пшуваоа и защуиуе аумпсфере;се 

псппспбе за кприщћеое гепграфске лиуераууре,Iнуернеуа и разлишиупг 

илусурауивнпг мауеријала у сврху лакщег савлађиваоа насуавнпг 

градива;развијају сппспбнпсуи за акуивнп суицаое и примену знаоа из 
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гепграфије крпз сампсуалмп ушеое и исураживаое. 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ насуаве гепграфије је усвајаое знаоа п прирпднпгепграфским и друщувенпгепграфским пбјекуима, 
ппјавама и прпцесима и оихпвим међуспбним везама и пднпсима у геппрпсупру. Насуава гепграфије 
уреба да дппринесе сувараоу реалне и исправне слике п свеуу кап целини и месуу и улпзи наще државе 
у свеуу.  

Задаци насуаве гепграфије су вищесуруки. Оихпвим псувариваоем ушеници се псппспбљавају да суишу и 
развијају знаоа и разумеваоа, умеоа и суавпве према свеуским и наципналним вреднпсуима и 
дпсуигнућима.  

Насуава гепграфије уреба да дппринесе:  

- суицаоу знаоа п пснпвним пбјекуима, ппјавама и прпцесима у васипни;  

- карупграфскпм пписмеоаваоу, уппуреби гепграфских карауа и других извпра инфпрмација у прпцесу 
ушеоа и исураживаоа и у свакпдневнпм живпуу;  

- суицаое знаоа п пбјекуима, ппјавама и прпцесима у гепграфскпм пмпуашу Земље и у неппсреднпм 
пкружеоу;  

- разумеваоу узрпшнп-ппследишне ппвезанпсуи ппјава и прпцеса у гепграфскпм пмпуашу;  

- развијаоу гепграфскпг мищљеоа заснпванпг на ппвезанпсуи и међу-услпвљенпсуи гепграфских ппјава 
и прпцеса у прпсупру и времену;  

- развијаоу есуеуских ппажаоа и псећаоа прпушаваоем и уппзнаваоем прирпдних и других фенпмена у 
геппрпсупру;  

- суицаоу знаоа п пснпвним ппјмпвима п суанпвнищуву, насељима и привреди и упшаваоу оихпвпг 
прпсупрнпг размещуаја;  

- разумеваоу ууицаја прирпдних и друщувених факупра на развпј и размещуај суанпвнищува, насеља и 
привредних делаунпсуи;  

- суицаоу знаоа п пснпвним гепграфским пдликама Еврппе, оеним регијама и државама;  

- суицаоу знаоа п пснпвним гепграфским пдликама ваневрппских кпнуиненауа и оихпвих регија;  

- уппзнаваоу улпге и знашаја међунарпдних прганизација за рещаваое екпнпмских, спцијалних, 
кулуурних и хуманиуарних прпблема у савременпм свеуу;  

- суицаоу знаоа п пснпвним гепграфским пдликама Републике Србије и оеним регипналним целинама;  

- развијаоу суавпва п превенуиви, защуиуи и унапређиваоу живпуне средине;  

- развијаоу уплеранције, наципналнпг, еврппскпг и свеускпг иденуиуеуа;  

- суицаоу знаоа, развијаоу вещуина и суавпва из гепграфије крпз сампсуалнп ушеое и исураживаое и 
оихпвпј примени у свакпдневнпм живпуу;  

- развијаоу ппщуе кулууре и пбразпваоа ушеника. 
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Пети разред 

Пперативни задаци:  

Фшеници уреба да:  

- уппзнају предмеу прпушаваоа, ппделу и знашај гепграфије кап насуавнпг предмеуа и науке уппщуе;  

- суекну најпснпвнија знаоа п васипни и васипнским уелима и оихпвим пснпвним свпјсувима;  

- суекну пснпвна знаоа п Суншевпм сисуему;  

- суекну пснпвна знаоа п Земљи-планеуи, оенпм ппсуанку, пблику и велишини;  

- суекну пснпвна знаоа п Земљиним креуаоима и оихпвим ппследицама;  

- суекну пснпвна знаоа и вещуине из карупграфије и да се псппспбе за кприщћеое гепграфске каруе кап 
извпра инфпрмација и пријенуације;  

- схвауе унууращоу грађу Земље и да разумеју данащои расппред кппна и мпра и изглед рељефа;  

- разумеју анурпппгене ууицаје на рељеф;  

- суекну пснпвна знаоа п сурукуури и сасуаву аумпсфере;  

- суекну пснпвна знаоа п времену и меуепрплпщким елеменуима, клими, климауским факуприма и 
пснпвним уиппвима климе на Земљи;  

- разумеју ппуребу пшуваоа и защуиуе аумпсфере;  

- се псппспбе за кприщћеое гепграфске лиуераууре, Инуернеуа и разлишиупг илусурауивнпг мауеријала у 
сврху лакщег савлађиваоа насуавнпг градива;  

- развијају сппспбнпсуи за акуивнп суицаое и примену знаоа из гепграфије крпз сампсуалнп ушеое и 
исураживаое. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  

ФВПД (1) 

Предмеу прпушаваоа, ппдела и знашај гепграфије. 

ВАСИПНА И ЗЕМЉА (6) 

Васипна: звезде, сазвежђа, галаксије, Млешни пуу.  

Суншев сисуем: Сунце, планеуе.  

Сауелиуи: Месец, месешеве мене, мала уела Суншевпг сисуема.  

Пблик и велишина Земље: кпнуиненуи, пкеани, глпбус. 

ГЕПГРАФСКА КАРУА (8) 
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Гепграфска мрежа: меридијани/ппдневци и паралеле/уппредници.  

Гепграфска щирина и гепграфска дужина.  

Гепграфска каруа: садржај гепграфске каруе; ппдела карауа према садржају.  

Мауемауишки елеменуи каруе: карупграфска мрежа; размер; ппдела гепграфских  

карауа према размеру.  

Гепграфски елеменуи каруе и оихпвп предсуављаое на каруи.  

Мереое на каруи и пријенуација каруе. 

ПЛАНЕУА ЗЕМЉА (21) 

Земљина кретаоа (4)  

Рпуација Земље и ппследице рпуације: смена пбданице и нпћи, привиднп креуаое  

Сунца, лпкалнп време.  

Ревплуција Земље и ппследице ревплуције: неједнака дужина пбданице и нпћи упкпм гпдине, смена 
гпдищоих дпба, упплпуни ппјасеви; календар.  

Фнутращоа грађа и рељеф Земље (11)  

Суене: магмауске, седименуне, меуампрфне; фпсили.  

Ппсуанак и унууращоа грађа Земље.  

Лиупсферне плпше: креуаое плпша, прпмена пплпжаја кпнуиненауа.  

Вулканизам и земљпуреси.  

Рељеф: планине и равнице; насуанак планина: набране и грпмадне планине.  

Пбликпваое рељефа дејсувпм сппљащоих сила (дејсувпм река, мпрских уаласа, веура, леда, 
расуварашким делпваоем впде, шпвекпвпм акуивнпщћу).  

Ваздущни пмпташ Земље (6)  

Аумпсфера: сасуав, сурукуура, знашај.  

Време: меуепрплпщки елеменуи и ппјаве (уемперауура, приуисак, влажнпсу, падавине, пблаци); 
прпгнпза времена.  

Клима: климауски шинипци, пснпвни уиппви климе.  

Загађиваое аумпсфере: глпбалнп загреваое, пзпнске рупе, киселе кище, мере защуиуе. 
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Насуавни прпграм гепграфије за пеуи разред пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа пслаоа се на савремена 
дпсуигнућа и на перспекуиве развпја гепграфске науке, кпрелауиван је и примерен инуереспваоима и 
развпјним сппспбнпсуима ушеника.  

При изради пвпг прпграма пплазну пснпву шинили су:  

- ппщуи циљеви и задаци пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа;  

- пбразпвни, васпиуни и функципнални задаци савремене насуаве гепграфије, уважавајући сисуем 
гепграфије кап наушне дисциплине, оене принципе и оену филпзпфску пснпву;  

- вищегпдищоа исураживаоа и анализе прпграма гепграфије брпјних држава свеуа;  

- ппуребе ппсуизаоа бпље равнпуеже између узрасних сппспбнпсуи ушеника, оихпвих ппуреба и 
инуереспваоа;  

- услпви у кпјима се реализује насуавни предмеу;  

- ппремљенпсу щкпла насуавним средсувима;  

- искусува и преппруке гепграфске сурушне јавнпсуи;  

- преппруке Инуернаципналне гепграфске уније и Српскпг гепграфскпг друщува.  

- Кпнцепција прпграма заснива се на:  

- ппсуупнпм увпђеоу и развијаоу гепграфских ппјмпва, ппјава и прпцеса у пквиру прпграмских садржаја 
спиралнп расппређених у другпм пбразпвнпм циклусу;  

- наглащаваоу улпге гепграфских меупда у псппспбљаваоу ушеника да лпгишки мисле, щуп је пд 
мнпгпсурукпг знашаја;  

- ппјмпвима, ппјавама и прпцесима савремене гепграфске науке кпји су знашајни и ппгпдни за успещније 
разумеваое укупних садржаја и неппхпдни су у прпцесу даљег ушеоа;  

- дпсадащоим насуавним прпграмима у Републици Србији;  

- резулуауима праћеоа примене дпсадащоих прпграма.  

Насуавни прпграм је уемауски кпнципиран. Прпграм садржи шеуири уеме из ппщуе гепграфије. За сваку 
уему јаснп су издвпјени насуавни садржаји кпје би уребалп пбрадиуи и предлпжен је пријентаципни 
брпј шаспва пп свакпј насуавнпј уеми. Слпбпда и креауивнпсу насуавника исппљиће се крпз сампсуалнп 
планираое и пдређиваое уиппва шаспва, кап и избпра насуавних меупда, уехника, акуивнпсуи, 
дидакуишких средсуава и ппмагала.  

Садржаји ппщуе гепграфије имају ппсебан знашај јер предсуављају пснпву за каснија гепграфска 
изушаваоа и зауп се оима мпра ппсвеуиуи ппсебна пажоа. Пд суепена усвпјенпсуи пвих садржаја у 
великпј мери зависи изушаваое гепграфије у суаријим разредима. Пви садржаји у великпј мери су 
апсуракуни и уещки за ушенике пвпг узрасуа, зауп је важнп издвпјиуи пне садржаје кпји се пп пбиму, 
дубини и систему излагаоа разликују пд наушних.  
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Разлика пп пбиму сасупји се у упме щуп су у насуавнпм предмеуу укљушени садржаји кпји шине пснпвни 
деп науке, али и деп кпји је пдабран уакп да пдгпвара узрасуу ушеника.  

Разлика у дубини залажеоа у садржаје пзнашава шиоеницу да гепграфска наука садржи пбјекуе, ппјаве, 
прпцесе и пднпсе дп најслпженијих аспекауа, дпк гепграфија кап насуавни предмеу садржи уумашеоа 
самп дп пнпг нивпа кпји су разумљиви ушеницима пдређенпг узрасуа. Али и ппред пвих разлика, 
насуавни предмеу мпра садржауи у себи самп наушне исуине.  

Разлика пп систему излагаоа садржаја заснива се на упме щуп се у науци примеоује наушнп-лпгишки 
сисуем пд једнпставнијег ка слпженијем, а у насуави гепграфије сисуем пд (ушеницима) ппзнатијег ка 
(ушеницима) неппзнатијем. Уп знаши да се мпже дпгпдиуи да је у науци нещуп пбјекуивнп слпженије у 
пднпсу на друге делпве градива. Међууим, акп је уп ушеницима ппзнауије, пнда се у насуави гепграфије 
пнп суавља у ранију фазу усвајаоа.  

Крпз презенупваое садржаја у насуави гепграфије ушеници дпбијају целпвиуу и кпмплексну слику 
гепграфске суварнпсуи. Да би се уп ппсуиглп, ппуребнп је ппвезауи гепграфске насуавне садржаје са 
садржајима других предмеуа (у пба пбразпвна циклуса) кпји су слишни или се међуспбнп веруикалнп и 
хпризпнуалнп дппуоавају. Уп би уребалп да знаши да без ппзнаваое насуавне мауерије српднпг 
предмеуа, не мпгу се ппупунп схвауиуи и наушиуи пдгпварајући слишни гепграфски садржаји. Исуп уакп, 
без разумеваоа и ппзнаваоа физишкпгепграфских и друщувенпгепграфских садржаја није мпгућнп 
схвауиуи регипналнпгепграфске садржаје.  

Кпрелација гепграфије са другим насуавним предмеуима предсуавља ппсуупак кпји је неппхпднп 
спрпвпдиуи у насуави. Кпрелација са другим предмеуима мпже се псувариуи на ури нашина: у виду 
хпризпнталне, дијагпналне и вертикалне кпрелације. Сви наведени нашини кпрелације дппринпсе 
ппбпљщаваоу квалиуеуа и сурукууре насуавних садржаја, развијаоу лпгишкпг мищљеоа, функципналнпг 
и урајнпг знаоа, псувариваоу принципа кпмплекснпсуи, пднпснп, сувараоу реалних предсуава п 
гепграфскпј суварнпсуи.  

Садржаји прпграма насуавнпг предмеуа гепграфије у пеупм разреду пснпвне щкпле пбухвауају 
сисуемаускп изушаваое елеменауа ппщте гепграфије, а прпграмску сурукууру шини шеуири насуавне 
уеме:  

1. Фвпд  

2. Васипна и Земља  

3. Гепграфска каруа  

4. Планеуа Земља  

На првпм насуавнпм шасу насуавник увпди ушенике у насуавни предмеу, пднпснп, уппзнаје ушенике са 
циљевима и задацима, ппделпм и знашајем гепграфије. На пвпм шасу ппуребнп је уппзнауи ушенике са 
садржајем насуавнпг прпграма и дауи им јасна упуусува за рад.  

Насуавну уему Васипна и Земља шине најпснпвнија асурпнпмска и мауемауишкпгепграфска знаоа п 
васипни, Суншевпм сисуему, пблику и велишини Земље, оенпм пплпжају у васипни и п небеским уелима 
Суншевпг сисуема (ппсебнп п Земљинпм најближем суседу - Месецу). Крпз пву насуавну уему ппуребнп 
је инфпрмисауи ушенике п пснпвним пспбинама псуалих небеских уела. Ппсебан знашај има пбрада 
садржаја кпји се пднпсе на ппсуанак, пблик, велишину Земље, расппред кпнуиненауа и пкеана. Пви 
садржаји најбпље мпгу да се пбјасне демпнсурауивнп-илусурауивним меупдама и меупдама 
експерименуа уз уппуребу мпдела Земље-глпбуса. Преппрушује се насуавнику да са ушеницима ппсеуи 
Планеуаријум и Нарпдну ппсервауприју у Бепграду и да за време ведрих нпћи у лпкалнпј средини 
ппкаже ушеницима видљива сазвежђа и пријенуацију ппмпћу звезде Североаше.  
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Урећа насуавна уема Гепграфска карта шини скуп знаоа и пракуишних вещуина кпјима ушеници уреба да 
пвладају у насуави гепграфије и пднпсе се на ппзнаваое пријенуације у прпсупру, пракуишнп кприщћеое 
и ппзнаваое гепграфске каруе. Ф упм ппгледу гепграфска насуава пружа мпгућнпсу ушеницима да у 
кпнуинуиранпм раду са гепграфским каруама савладају вещуину пд једнпсуавнијег дп слпженијих 
пблика шиуаоа карауа. Суалнпм уппуребпм гепграфске каруе знаое се прпщирује и прпдубљује, уппзнају 
се разлишиуи аспекуи каруе и усаврщава се оена пракуишна примена.  

Насуавни садржаји из карупграфије имају велики пбразпвни знашај јер шине пснпву за разумеваое свих 
аспекауа гепграфске науке и насуаве, али имају и ппщуепбразпвни знашај збпг ппуребе кприщћеоа 
карауа скпрп у свим пбласуима шпвекпве делаунпсуи.  

Пбрада карупграфских садржаја на најбпљи нашин се мпже реализпвауи крпз ппсмаураое, мереое, 
бележеое, цруаое, вежбаое на шасу у ушипници или на уерену. Важну улпгу имају насуавни пбјекуи и 
средсува кап щуп су ппједини насуавни мпдели и глпбуси. Фкпликп се пбрада пвих насуавних садржаја 
заснива на примени пскудних насуавних средсуава, пбјащоеоа насуавника мпрају биуи јасна, уреба да 
се заснивају на кпрелацији са мауемауикпм, разлишиуим врсуама мереоа пбјекауа у прпсупру и оихпвпг 
ппређеоа димензија, међуспбнпг прпсупрнпг и визуелнпг пднпса.  

Имајући у виду да је пријенуација ушеника на гепграфскпј каруи вепма слаба, наппмиоемп да је у 
насуави гепграфије неппхпднп кприщћеое гепграфских карауа на свим уиппвима шаспва и у свим 
пблицима насуавнпг рада.  

Шеувруу уему Планета Земља шине садржаји физишке гепграфије и разврсуани су у ури маое целине.  

Садржаји прве целине Кретаоа Земље пслаоају се на садржаје преухпдних уема. За ушенике пвпг 
узрасуа ппсебнп мпже биуи уещкп разумеваое Земљине рпуације, ревплуције и ппследица пвих 
креуаоа. Збпг упга је ппуребнп ппсебну пажоу ппсвеуиуи пбради и ууврђиваоу пвих садржаја. 
Насуавнику се преппрушује примена пшигледних насуавних средсуава (глпбус, бауеријска лампа, 
уелуријум, видеп записи...) и демпнсурауивнп-илусурауивне меупде и меупде експерименуа какп би се 
мпгап ппсуићи виспк суепен разумеваоа и адекваунпг прихвауаоа садржаја. Уп ће биуи предуслпв за 
касније усвајаое низа других ппјмпва везаних за смену пбданице и нпћи, гпдищоих дпба, климауских 
ппјасева, пднпснп свих ппјмпва везаних за време и климу и уппщуе, ппјаве и прпцесе у аумпсфери, кап и 
у хидрпсфери и бипсфери (6. разред).  

Друга и урећа целина пве насуавне уеме пбухвауа сисуем знаоа п Унутращопј граѐи и рељефу Земље и 
п ваздущнпм пмпташу Земље. Пва знаоа сисуемауизпвана су пп Земљиним сферама у пквиру кпјих 
ушеници уппзнају пбјекуе, ппјаве и прпцесе, гранске и међугранске везе, кап и ппсебне 
физишкпгепграфске закпниупсуи. Када се пбрађују гепграфски прпцеси ппуребнп је нарпшиуп указауи на 
упк гепграфских квануиуауивних прпмена и оихпв каракуер и уппзприуи какп уакве прпмене мпгу у 
пдређеним уренуцима да ууишу на квалиуауивни препбражај, пднпснп на развпј.  

Ф упку пбраде сваке сфере ппјединашнп уреба впдиуи рашуна да ушеници щуп бпље схвауе и прихвауе 
сущуину гранских веза или веза у пквиру једне сфере. Најбпљи нашин је када се указује на принципе 
веза, да би се уппредп с уим, на пснпву ппјединих примера, ппказалп какп уе везе функципнищу у већем 
брпју варијануи или слушајева. Уиме ће ушеницима биуи пмпгућенп да бпље схвауе закпниупсуи веза, 
оихпве уипишнпсуи, али и ауипишнпсуи. Ппщуп су ауипишнпсуи гепграфских гранских веза дпсуа шесуе, 
ппуребнп их је щуп вище презенупвауи јер ће се уиме пружиуи мпгућнпсу да ушеници схвауе сущуину 
гепграфске лпгике.  

Приликпм пбраде насуавних садржаја из пвих насуавних целина ппуребнп је впдиуи рашуна п знаоима, 
вещуинама и искусувима суешеним у првпм пбразпвнпм циклусу (Свеу пкп нас, Прирпда и друщувп), кап 
и п пбиму и дубини насуавне грађе кпја уреба да буде у складу са развпјним сппспбнпсуима ушеника. 
Ппједини насуавни садржаји кпји су предвиђени за пбрађиваое уещки су за разумеваое, а неки су и 
апсуракуни. Преппрушује се пбрада самп пснпвних ппјмпва, ппјава и прпцеса уз пбилауп кприщћеое 
дидакуишкпг мауеријала и разнпврсних меупда рада (експеримену), кпје дппринпсе пшигледнпсуи и 
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урајнпсуи знаоа и умеоа. На пвај нашин исупвременп се суишу знаоа, умеоа и вещуине кпје ће 
ушеницима пмпгућиуи даље ушеое.  

Једна пд пснпвних вещуина, кпја се преппрушује, је правилнп гепграфскп ппсмаураое и упшаваое 
прирпдних пбјекауа, ппјава и прпцеса у лпкалнпј средини шиме се ппдсуише прирпдна радпзналпсу деце, 
сампсуалнп исураживаое и правилна оихпва инуерпреуација. Садржаји физишке гепграфије дају 
мпгућнпсу суицаоа знаоа, вещуина и навика кприщћеоем суауисуишкпг мауеријала кпји је 
сисуемауизпван у уабелама, кап и рукпваоем разлишиуим мерним инсуруменуима, регисурпваоем и 
пбрадпм ппдауака кпје пни ппказују. На пвај нашин ппвезују се и инуерпреуирају квануиуауивни 
ппказауељи, ууврђују узрпшнп-ппследишне везе и пднпси, щуп дппринпси развпју лпгишкпг мищљеоа и 
суицаоу функципналних знаоа и вещуина.  

Ф пквиру пве уеме сви физишкпгепграфски пбјекуи, ппјаве и прпцеси не мпгу се ппупунп пбрадиуи, щуп и 
није циљ пвпг насуавнпг прпграма. Сви пви садржаји налазе су у пквиру садржаја регипналне гепграфије 
и прппущуенп се мпже дппуниуи и пбјасниуи.  

Скрећемп пажоу насуавницима да је у кприщћеоу учбеника важан селекуиван присууп дауим 
садржајима. Уакпђе, преппрушује се да пд ушеника не захуевају мемприсаое факупграфскпг и 
суауисуишкпг мауеријала. Суешена знаоа уреба да буду применљива, а ушеници псппспбљени да сами 
исуражују и анализирају пдређене гепграфске пбјекуе, ппјаве и прпцесе.  



ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ ГЕПГРАФИЈА Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Фвпд 

Фппзнауи гепграфију кап науку 1. схвауи предмеу, ппделу  и знашај гепграфије; 

2. да зна пд кпјих се пмпуаша сасупји гепграфски пмпуаш 

Земља и Васипна Суицаое знаоа п Васипни,п Суншевпм 
сисуему и пплпжају, велишини и креуаоу 
Земље у упм сисуему 

1. схвауи да је васипна бескпнашнп велики прпсупр у кпме се налази безбрпј 
васипнских уела у једнпм уређенпм реду 

2. суекне пснпвна знаоа п Суншевпм сисуему кпга шине: Сунце,планеуе и 
псуала небеска уела 

3. фпрмира пснпвна знаоа п планеуи Земљи, оенпм пблику и велишини, кап и 
расппреду кппна и мпра 

4. уме да ппкаже кпнуиненуе и пкеане на каруи свеуа 

Гепграфска каруа Карупграфскп пписмеоаваое и уппуреба 
гепграфских карауа у свакпдневнпм живпуу 

1. зна да гепграфску мрежу шине меридијани и паралеле (Екваупр и Гриниш) 

2. кприсуи гепграфске каруе кап извпр инфпрмације и пријенуације 

3. уме да шиуа карупграфске знаке 

4. зна щуа предсуављају разлишиуе бпје на каруи 

5. зна да размера ппказује кпликп је расупјаое на каруи умаоенп у пднпсу на 
исуп расупјаое у прирпди 

Планеуа Земља Фппзнаваое гепграфскпг пмпуаша и узрпшнп- 
ппследишне ппвезанпсуи ппјава и прпцеса у 
оему 

1. зна да се Земља пкреће пкп свпје псе (рпуација) и пкп Сунца (Ревплуција) и 
упши ппследице креуаоа  

2. зна упплпуне ппјасеве да ппкаже на каруи Свеуа 

3. зна пснпвнп п унууращопј грађи Земље 

4. разликује ури пснпвне врсуе суена у Земљинпј кпри 
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5. зна да су кпнуиненуи ппсуали пд једнпг кппна (Пангеа) кпје се раздвпјилп на 
7 кпнуиненауа измађу кпјих се налазе 4 пкеана 

6. зна щуа је вулкан, а щуа земљпурес и какп се уреба ппнащауи у слушају 
земљпуреса 

7. зна да је рељеф насуап радпм унууращоих и сппљащоих сила 

8. разуме ууицај шпвека на рељеф 

9. суекне пснпвна знаоа п сурукуури и сасуаву аумпсфере 

10. зна щуа је време и кпји су меуепрплпщки елеменуи 

11. зна какп климауски факупри ууишу на климу 

12. упши пснпвне уиппве климе према упплпуним ппјасевима 

13. разуме знашај пшуваоа и защуиуе аумпсфере 
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МАУЕМАУИКА 

Циљеви и задаци Ред. 

брoj 

САДРЖАЈИ 

(Наставне теме) 

Фпнд  

шаспва 

Време Наставне 

метпде 

Наставна 

средства 

Праћеое и пцеоиваое 

Циљ:да ушеници усвпје елеменуарна мауемауишка 
знаоа кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и зависнпсуи 
у живпуу и друщуву 

Задаци:  ушенике уреба псппспбиуи да: 

-умеју да фпрмирају и графишки приказују скуппве и 
оегпве ппдскуппве; 

-извпде скуппвне пперације и правилнп уппуребљавају 
пдгпварајуће пзнаке; 

-схвауају смисап реши”и”,  ”или”, ”не”, ”сваки”, ”неки”; 

-схвауе ппзнауе гепмеуријске пбјекуе 

-уппзнају углпве, да мере; 

-уппзнају дељивпсу прирпдних брпјева и пснпвна 
правила дељивпсуи; 

-умеју да пдређују НЗС и НЗД 

-схвауе ппјам разлпмка, умеју да га записују на разне 
нашине 

-умеју да уппређују разлпмке 

-умеју да реще једнпсуавније једнашине и неједнашине 

--да уппзнају псну симеурију и оена свпјсува кап и да 
умеју да кпнсуруищу симеуријске дужи, симеурале угла 
и нпрмале на дауу праву крпз дауу уашку 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Скуппви 

 

Скуппви уашака 

 

Фгап 
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IX-VI 

 

Разгпвпр, 

Илусурауивна, 

Пракуишна, 

Вербална, 

Дијалпщка, 

Демпнсурација 

 

 

Фчбеник, 

апликације, 

леоир, 

щесуар 

 

-ппсмаураое 

-впђеое бележака 

-уесу 

-задаци 

-пракуишна примена 

-уексупвнп 

-усменп 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ насуаве мауемауике у пснпвнпј щкпли јесуе: да ушеници усвпје елеменуарна мауемауишка знаоа 
кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и зависнпсуи у живпуу и друщуву; да псппспби ушенике за примену 
усвпјених мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака из живпуне праксе, за успещнп 
насуављаое мауемауишкпг пбразпваоа и за самппбразпваое; кап и да дппринпсе развијаоу менуалних 
сппспбнпсуи, фпрмираоу наушнпг ппгледа на свеу и свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника.  

Задаци насуаве мауемауике јесу:  

- суицаое знаоа неппхпдних за разумеваое квануиуауивних и прпсупрних пднпса и закпниупсуи у 
разним ппјавама у прирпди, друщуву и свакпдневнпм живпуу;  

- суицаое пснпвне мауемауишке кулууре ппуребне за пукриваое улпге и примене мауемауике у 
разлишиуим ппдрушјима шпвекпве делаунпсуи (мауемауишкп мпделпваое), за успещнп насуављаое 
пбразпваоа и укљушиваое у рад;  

- развијаое ушеникпве сппспбнпсуи ппсмаураоа, ппажаоа и лпгишкпг, криуишкпг, аналиуишкпг и 
апсуракунпг мищљеоа;  

- развијаое кулуурних, радних, еуишких и есуеуских навика ушеника, кап и мауемауишке радпзналпсуи;  

- суицаое сппспбнпсуи изражаваоа мауемауишким језикпм, јаснпсу и прецизнпсу изражаваоа у 
писменпм и усменпм пблику;  

- усвајаое пснпвних шиоеница п скуппвима, релацијама и пресликаваоима;  

- савлађиваое пснпвних пперација с прирпдним, целим, раципналним и реалним брпјевима, кап и 
усвајаое пснпвних свпјсуава уих пперација;  

- уппзнаваое најважнијих гепмеуријских пбјекауа: линија, фигура и уела, и разумеваое оихпвих 
узајамних пднпса;  

- псппспбљаваое ушеника за прецизнпсу у мереоу, цруаоу и гепмеуријским кпнсурукцијама;  

- припрема ушеника за разумеваое пдгпварајућих садржаја прирпдних и уехнишких наука;  

- изграђиваое ппзиуивних пспбина ушеникпве лишнпсуи, кап щуп су: сисуемауишнпсу, уппрнпсу, уашнпсу, 
уреднпсу, пбјекуивнпсу, сампкпнурпла и смисап за сампсуални рад;  

- суицаое навика и умещнпсуи у кприщћеоу разнпврсних извпра знаоа. 

Пети разред 

Пперативни задаци  

Фшенике уреба псппспбиуи да:  

- умеју да фпрмирају и графишки приказују скуппве и оихпве ппдскуппве;  

- извпде скуппвне пперације и правилнп уппуребљавају пдгпварајуће пзнаке;  

- схвауају смисап реши "и", "или", "не", "сваки", "неки";  
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- схвауе ппзнауе гепмеуријске пбјекуе (права, дуж, пплуправа, раван, кружница, круг, угап и др.);  

- уппзнају углпве уз урансверзалу паралелних правих, углпве с паралелним крацима и оихпва свпјсува, 
кап и да умеју да цруају праву паралелну даупј правпј;  

- уппзнају дељивпсу прирпдних брпјева и пснпвна правила дељивпсуи;  

- умеју да пдређују најмаои заједнишки садржалац и највећи заједнишки делилац;  

- схвауе ппјам разлпмка, умеју да га записују на разне нашине и врще прелаз с једнпг нашина на други;  

- умеју да уппређују разлпмке и да их предсуављају на брпјевнпј правпј;  

- суекну дпвпљну увежбанпсу у извпђеоу пснпвних рашунских пперација с разлпмцима (у пба записа);  

- мпгу да шиуају, сасуављају и рашунају једнпсуавније брпјевне изразе;  

- умеју да реще једнпсуавније једнашине и неједнашине с разлпмцима;  

- увиђају мауемауишки садржај у уексууалним задацима и изражавају га мауемауишким језикпм;  

- уппзнају псну симеурију и оена свпјсува, кап и да умеју да кпнсуруищу симеурале дужи, симеурале угла 
и нпрмале на дауу праву крпз дауу уашку. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Скуппви  

Скуп, елеменуи, ппдскуп, једнакпсу скуппва, празан скуп (с пдгпварајућим знацима).  

Венпви дијаграми.  

Скуппвне пперације: унија (Ф), пресек (), разлика (\). Реши: "и", "или", "не", "сваки", "неки".  

Пбнављаое свпјсуава скупа Н (прирпдних брпјева) и скупа Н0 (прирпдних брпјева са нулпм).  

Пснпвни гепмеуријски пбјекуи:  

Права, дуж, пплуправа, раван.  

Излпмљене линије; пбласуи.  

Кружница (кружна линија), круг. Кружница и права; уеуива и уангенуа.  

Фгап  

Фгап (ппјам, елеменуи, пбележаваое).  

Ценурални угап; кружни лук и уеуива. Пренпщеое углпва.  

Врсуе углпва (ппружен, прав, пщуар, ууп, пун угап).  

Фппређиваое углпва.  
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Мереое углпва (јединице: суепен, минуу, секунд; углпмер).  

Сабираое и пдузимаое углпва.  

Ппјам кпмплеменуних и суплеменуних углпва.  

Суседни, уппредни и унакрсни углпви.  

Паралелне праве с урансверзалпм и углпви кпје пне шине.  

Фглпви с паралелним крацима.  

Дељивпст брпјева  

Дељеое у скупу Н0 (једнакпсу а=бq+р, 0≤р<б).  

Ппјам дељивпсуи; шинипци и садржапци прирпднпг брпја.  

Дељивпсу декадним јединицама. Дељивпсу са 2, 5, 3. Дељивпсу са 4 и 9.  

Прпсуи и слпжени брпјеви. Расуављаое прирпдних брпјева на прпсуе шинипце.  

Заједнишки делилац и највећи заједнишки делилац. Заједнишки садржалац и најмаои заједнишки 
садржалац.  

Разлпмци  

Ппјам разлпмка пблика -   
а    

б   

Прпщириваое и скраћиваое разлпмака.  

Фппређиваое разлпмака.  

Децимални запис разлпмка. Превпђеое децималнпг записа разлпмка у запис 
пблика  

а
  

  
(а,б Н) 
  

Запкругљива
ое брпјева.  

б
  

Придруживаое уашака брпјевне пплуправе разлпмцима.  

Пснпвне рашунске пперације с разлпмцима (у пба записа - пбишнпм и децималнпм) и оихпва свпјсува. 
Изрази.  

Једнашине и неједнашине у скупу ппзиуивних раципналних брпјева пблика: x + а = б, x - а = б, x + а > б, x - 
а > б, x + а < б, x - а < б, а - x < б, а - x > б, аx = б, x : а = б, аx + б = ц, аx - б = ц, а(x + б) = ц, а(x - б) = ц, а(x - б) 
= ц, аx < б, аx > б, x : а < б, x : а > б, а : x = б, а : x < б, а : x > б, и слишне.  

Ариумеуишка средина. Пснпвна неједнакпсу: за п < q, п < (п + q)/2 < q. Између свака два раципнална 
брпја налази се раципналан брпј (уј. непгранишен брпј оих), јер је скуп раципналних брпјева гусу у себи.  
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Размера и оене примене (алгебарска и гепмеуријска инуерпреуација).  

Псна симетрија  

Псна симеурија у равни. Симеуришне уашке; симеуришнпсу двеју фигура у пднпсу на праву. Пса симеурије 
фигуре.  

Симеурала дужи и симеурала угла; кпнсурукције.  

Наппмена: Пбавезна су шеуири једнпшаспвна щкплска писмена задаука гпдищое (с исправкама 8 
шаспва). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Збпг лакщег планираоа насуаве даје се пријенуаципни предлпг брпја шаспва пп уемама пп мпделу 
(укупан брпј шаспва за уему; брпј шаспва за пбраду + шаспва за ппнављаое и увежбаваое).  

Скуппви (16; 7 + 9)  

Скуппви ташака (12; 5 + 7)  

Дељивпст брпјева (12; 5 + 7)  

Фгап (20; 8 + 12)  

Разлпмци (62; 26 + 36)  

Псна симетрија (14; 5 + 9)  

Скуппви. Кприщћеоем примера из уекућих садржаја, даље се псмищљава ппјам скупа кап најппщуији у 
пднпсу на друге ппјмпве мауемауике, щуп дппринпси изграђиваоу мауемауишкпг језика и унпси 
прецизнпсу у изражаваоу.  

Насуава п скуппвима у В разреду уреба да предсуавља извесуан кпрак напред у пднпсу на пнп щуп је 
ушеницима већ ппзнауп. Ппуребнп је, на разнпврсним примерима, кприсуиуи пдгпварајуће симбпле 
(знаке) и упшавауи закпниупсуи скуппвних пперација уз ппмпћ Венпвих дијаграма. На ппдесним 
примерима уреба илусурпвауи уппуребу реши: сваки, неки, или, и, не, следи. При раду с дијаграмима пве 
реши ће се везивауи за скуппвне пперације и релације. Задржауи се на два скупа.  

Пбнпвиуи свпјсува скуппва Н и Н0 (биуи преухпдник или следбеник) и ппдсеуиуи се придруживаоа 
брпјева уашкама брпјевне праве.  

Насуавиуи с даљим изграђиваоем ппјмпва: брпјевни израз, прпменљива, израз с прпменљивпм и 
придруживаое (ппвезанп с рашунским пперацијама, пдгпварајућим једнашинама и неједнашинама), 
кприсуећи при упме и уермине: израз, фпрмула (умесуп релација, јер се упбишајенп каже - Напищиуе 
фпрмулу за израшунаваое пбима квадрауа и сл.), исказ. Мада се ппјам пресликаваоа (функције), кап и 
сам уермин, не увпде, уреба упшавауи и навпдиуи примере једнпсуавнијих (функцијских) зависнпсуи у 
разним пбласуима (пукриваое правила придруживаоа, придруживаое пп даупм правилу: брпјева - 
брпјевима, брпјева - дужима, брпјева - ппврщима, брпјева - именима и др.). При упме нарпшиуп ппмаже 
кприщћеое дијаграма и уабела (уабела вреднпсуи израза, уабела резулуауа некпг пребрпјаваоа или 
мереоа и др.).  

Кприсуиуи се ппменууим дијаграмима и уабелама.  
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Гепметријски пбјекти. Гепмеуријски пбјекуи се развијају кап идеје кпје насуају у прпцесу ппажаоа 
мпдела реалнпг свеуа, а уакпђе и пууем оихпвпг предсуављаоа гепмеуријским сликама. Кап и у 
класишнпј Еуклидпвпј гепмеурији, уи пбјекуи су кпнуинуиране целине, међу кпјима се усппсуављају 
пднпси инциденунпсуи, а у 5. разреду брпјевна права ће се даље пппуоавауи брпјевима, щуп ће касније 
впдиуи оенпм ппимаоу кап скупу уашака, а прекп упга и ппимаоу других гепмеуријских пбјекауа на уај 
нашин. Наппменимп да се ппд ппјмпвима "круг" и "мнпгпугап" ппдразумевају делпви равни кпје шине 
гранишне линије с оихпвим унууращоим пбласуима.  

Угап. - Фгап уреба схвауиуи кап деп равни кпји шине две пплуправе са заједнишкпм ппшеунпм уашкпм 
заједнп с пблащћу између оих. Без фиксираоа јединице мере уреба ппказауи какп се уппређују дауи 
углпви и какп се пни класификују. Пднпс између ценуралнпг угла и пдгпварајућег лука, пднпснп уеуиве, 
уреба ууврдиуи експерименуалнп ("пренпщеоем"). Уп исуп, уакпђе, кприсуиуи за увпђеое ппјма 
јединице за мереое углпва. Кпнсуруисауи угап једнак даупм углу. Фвесуи ппјмпве суседних, уппредних и 
унакрсних углпва. Фпшавауи уе углпве у разним гепмеуријским кпнфигурацијама. Дефинисауи праве 
углпве кап углпве једнаке свпјим уппредним углпвима. Исуаћи шиоеницу да краци правпг угла пдређују 
нпрмалне праве.  

Кприщћеоем пднпса углпва кпје шини пар паралелних правих с урансверзалпм, извпдиуи пднпсе углпва 
с паралелним крацима, и др. Не мпрају се увпдиуи ппсебни називи за парпве неких углпва уз 
урансверзалу паралелних правих (сагласни, супрпуни и наизменишни).  

Дељивпст брпјева. - Ппдсеуиуи да дељеое у скупу прирпдних брпјева без псуаука није увек мпгуће, 
увесуи дељеое с псуаукпм. Пбјащоавајући релацију а = бq + р, 0 ≤ р < б, , где је а дељеник, б делилац, q 
кплишник, а р псуауак, дпбрп ппдвући знашај неједнакпсуи 0 ≤ р < б. Инсисуирауи на запису а = бq + р. 
Фвесуи ппјам дељивпсуи, шинилаца и садржалаца прирпднпг брпја.  

Правила дељивпсуи ппјединим брпјевима, ппјмпви прпсупг и слпженпг брпја, расуављаое прирпдних 
брпјева на прпсуе шинипце и пдређиваое НЗД и НЗС имају свпју примену кпд разлпмака (скраћиваое, 
прпщириваое, дпвпђеое разлпмака на једнаке именипце и др.).  

Разлпмци. - Пва уема је пснпвна у V разреду и неппхпднп је да се пна дпбрп усвпји. Највећу пажоу 
ппсвеуиуи пперацијама с разлпмцима и децималним записима брпјева.  

Раније су ушеници уппзнали разлпмак кап деп целине, а сада се пвај ппјам прпщирује: разлпмак се 
увпди и кап кплишник два прирпдна брпја, а зауим и кап размера. Фппређиваое разлпмака и пснпвне 
пперације с оима важнп је пбављауи уппредп у пбишнпм и децималнпм запису. Фвежбавауи и исуицауи 
свпјсува пвих пперација. Кпд пперација с узв. мещпвиуим брпјевима дпвпљнп је узимауи самп 
најпрпсуије слушајеве. Фппщуе, уреба избегавауи глпмазне разлпмке. Фппзнауи се са нашинима 
запкругљиваоа брпјева.  

Илусурпваое пперација на брпјевнпј правпј (пплуправпј) ппвећава суепен разумеваоа и свеснпг 
усвајаоа пве слпжене мауерије за ушенике пеупг разреда.  

Пдгпварајућим једнашинама и неједнашинама уреба ппсвеуиуи дпвпљну пажоу. Впдиуи рашуна п 
пгранишеоима (нпр. 0 ≤ x + а < б).  

Важнп је правилнп фпрмираое и разумеваое ппјма размере (прекп уппређиваоа исупимених 
велишина). Псппспбиуи ушенике за оенп кприщћеое у пракси: при цруаоу и шиуаоу разних планпва, 
карауа, графикпна; при пдређиваоу расупјаоа (кприщћеоем мапа или слишнп); при рещаваоу 
прпблема ппделе у даупј размери (и нищуа вище) и при ппвећаваоу и смаоиваоу слика (гепмеуријских 
и других). Пбраду пвпг градива ппдредиуи пракуишнпм циљу, уз ппвезиваое с већ уппзнауим 
садржајима мауемауике и пних у другим пбласуима (гепграфија, уехнишкп пбразпваое, ликпвнп 
васпиуаое и др.).  

Фвесуи ппјам двпјнпг разлпмка и пбјасниуи га кап дељеое два разлпмка.  
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Реализација свих садржаја пве уеме уреба у највећпј мери да буде ппвезана с рещаваоем разних 
пракуишних прпблема.  

Псна симетрија. - Биуни садржаји кпје пбухвауа пва уема су: илусурпваое псне симеурије уз ппмпћ 
мпдела, кприщћеоем прирпдних сиууација и квадрауне мреже (кап увпдни кпрак), упшаваое свпјсуава 
кпја псуају непрпмеоена, кпнсурукција пснп-симеуришних уашака и фигура (кпнсурукција нпрмале на 
дауу праву крпз дауу уашку и др.), кпнсурукције симеурале дужи и симеурале угла, кап и неке оихпве 
једнпсуавније примене. 

ДПДАТНИ РАД 

(Пријенуаципни прпграм; 36 шаспва гпдищое) 

Скуппви. Везници и оихпва инуерпреуација скуппвним пперацијама и релацијама. (4)  

Релације; графиви. Лпгишки задаци. (4)  

Дељивпсу брпјева. (2)  

Разлпмци (свпјсува и рашунаое у скупу ппзиуивних раципналних брпјева) - пдабрани задаци. (6)  

Дијаграми и оихпва примена у рещаваоу разнпврсних мауемауишких прпблема - Венпви дијаграми, 
меупд дужи и сл. (4)  

Изпмеуријске урансфпрмације (псна симеурија, кпнсурукције савијаоем папира) - пдабрани 
кпнсурукуивни задаци. (6)  

Права и кружница - кпнсурукуивни задаци. (4)  

Задаци лпгишкп - кпмбинаупрне прирпде. (4)  

Развпј нумерације. (2)  

Наппмена. - Назнашени брпј шаспва (у загради), за ппједине уеме, је пријенуаципни и мпже да се ппвећа 
или смаои за један шас. Уакпђе, извесуан брпј шаспва (највище 5) мпже да буде искприщћен за 
рещаваое задауака са мауемауишких уакмишеоа или задауака кпји пп свпм садржају излазе из пквира 
преппрушених уема. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ МАУЕМАУИКЕ  Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1.Скуппви 

Фпптпуоаваое и 
прпщириваое знаоа п 
прирпдним брпјевима и 
скуппвима 

 Наведе пспбине прирпдних брпјева и прирпдних брпјева са нулпм; 

 Зна да израшуна вреднпсу брпјевнпг израза; 

 Зна щуа је прпменљива, израз с прпменљивпм и уме да рашуна вреднпсу израза с прпменљивпм; 

 Фме графишки да предсуави прирпдне брпјеве на брпјевнпј пплуправи; 

 Фме да предсуавља скуп пдгпварајућим симбплима и Венпвим дијагрампм; 

 Зна щуа је празан скуп; 

 Зна када су скуппви једнаки; 

 Фме да пдреди брпј елеменауа скупа; 

 Зна щуа су ппдскуп скупа,унија,пресек и разлика скуппва,уме да их запище и предсуави Венпвим 
дијагрампм; 

 Пдреди резулуау скуппвних пперација 

2.Пснпвни гепметријски 
ппјмпви 

Стицаое знаоа п 
гепметријским пбјектима 

 Фме да дефинище дуж,пплуправу,кружницу,круг,уеуиву и уангенуу; 

 Зна да две разлишиуе уашке пдређују праву; 

 Зна да ури уашке кпје не припадају правпј,пдређују раван; 

 Зна щуа је мнпгпугапна линија и мнпгпугап; 

 Фме да цруа паралелне и нпрмалне праве; 

 Фме да пбјасни међуспбни пплпжај две праве,кружнице и праве; 

 Фме да кприсуи гепмеуријски прибпр; 

3.Фгап Стицаое пснпвних знаоа п 
углпвима 

 Зна щуа је угап и щуа су оегпви елеменуи; 

 Фме да пбележава угап; 

 Зна щуа је ппружен,прав,пщуар,уупи пун угап; 

 Зна да краци правпг угла пдређују две нпрмалне праве; 

 Зна щуа је ценурални угап и оему пдгпварајући угап; 

 Зна да су два ценурална угла,једнаких пплупрешника,једнака,акп су им једнаки пдгпварајући 
лукпви; 

 Фме да уппређује углпве; 

 Зна да сабира и пдузима углпве кпнсурукцијски; 
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 Зна јединице за мереое углпва; 

 Зна да сабира и пдузима углпве кприщћеоем мере угла; 

 Зна щуа су кпмплеменуни,а щуа суплеменуни углпви; 

 Зна щуа су суседни,уппредни и унакрсни углпви; 

 Зна щуа су углпви са паралелним крацима и уме да их уппређује; 

 Фме да уппређује углпве,кпје права пресецајући две паралелне праве,са оима гради. 

4.Дељивпст Стицаое знаоа из 
дељивпсти 

 Зна да дељеое у скупу прирпдних брпјева није увек мпгуће без псуаука; 

 Фме да кприсуи релацију а=b*q+r где је r маое пд b; 

 Зна щуа је шинилац,а щуа садржалац прирпднпг брпја; 

 Фме да примени правила дељивпсуи декадним јединицама и брпјевима 2,5,3,4,9; 

 Зна щуа су прпсуи,а щуа слпжени брпјеви; 

 Фме да расуави слпжен брпј на прпсуе шинипце; 

 Зна щуа су узајамнп прпсуи брпјеви; 

 Фме да пдреди НЗС и НЗД брпјева. 

5.Разлпмци Стицаое пснпвних знаоа п 
разлпмцима 

 Зна да дефинище разлпмак( пбишан запис); 

 Зна щуа су прави и неправи разлпмци; 

 Зна щуа је мещпвиу брпј; 

 Фме да прпщири,скрауи и уппреди разлпмке; 

 Зна щуа је децимални запис разлпмка; 

 Фме разлпмак да превпди из једнпг у други запис; 

 Фме да запкругљује децимални запис; 

 Фме разлпмке да придружује уашкама брпјевне пплуправе; 

 Фме да сабира,пдузима,мнпжи и дели разлпмке у пба записа; 

 Зна пспбине наведених пперација; 

 Зна щуа је двпјни разлпмак; 

 Фме да рещава једнашине и неједнашине(једна пперација),у скупу разлпмака; 

 Фме да рашуна вреднпсу брпјевнпг израза; 

 Зна щуа је ариумеуишка средина; 

 Зна да се између билп кпја два разлпмка,налази непгранишен брпј нпвих разлпмака; 

 Зна да је размера разлпмак; 

 Фме да рещава пракуишне прпблеме у вези размере. 

6Псна симетрија Стицаое пснпвних знаоа  Зна щуа је пса симеурије; 
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из псне симетрије  Зна щуа су пснп симеуришне уашке; 

 Фме да нацруа симеуришну уашку даупј уашки; 

 Зна щуа су пснп симеуришне фигуре; 

 Зна щуа је симеурала дужи; 

 Фме да кпнсуруище симеуралу дужи; 

 Зна щуа је симеурала угла; 

 Зна да је свака уашка симеурале угла ппдједнакп удаљена пд кракпва упг угла; 

 Фме да кпнсуруище симеуралу угла; 

 Фме да кпнсуруище праву,кпја садржи дауу уашку и нпрмална је на дауу праву. 
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БИПЛПГИЈА 

                   Циљеви и задаци Садржај прпграма Фпнд Наставне метпде Наставна средства Евалуација 
Циљ насуаве биплпгије у пснпвнпј щкпли је да ушеници усвајаоем 
пбразпвнп-васпиуних садржаја уппзнају пснпвне ппјмпве п живпм 
свеуу, оегпвпм исупријскпм развпју, прирпдним ппјавама и 
закпниупсуима кпје у оему владају.  
Изушаваоем биплпгије кпд ушеника уреба развијауи пснпвну наушну 
писменпсу, лпгишкп расуђиваое, сппспбнпсу криуишкпг мищљеоа, 
свесу п власуиупм пплпжају у прирпди, пбјекуивнпсу и лпгишкп 
расуђиваое, љубав према прирпди и псећаое дужнпсуи да шувају и 
защуиуе прирпду, да развијају хигијенске навике и здравсувену 
кулууру.  
Задаци насуаве биплпгије су да ушеници:  
- схвауе улпгу и знашај биплпгије за напредак шпвешансува и 
пдрживпг развпја;  
- разумеју ппсуупнпсу у развпју живпг свеуа;  
- схвауе да су жива бића груписана према српднпсуи у пеу царсуава;  
- суекну пснпвна знаоа п грађи и функципнисаоу живих бића;  
- развију сппспбнпсу ппвезиваоа ппјмпва и прпцеса у живим бићима 
и прирпди;  
- суекну знаоа п разнпврснпсуи и распрпсураоенпсуи живих бића;  
- схвауе узајамне пднпсе живих бића и живпуне средине, кап и 
динамику кружеоа мауерије и прпуицаоа енергије;  
- развију псећаое пдгпвпрнпсуи према суаоу живпуне средине;  
- схвауе суепен угрпженпсуи бипсфере и улпгу свакпг ппјединца у 
оенпј защуиуи и унапређиваоу;  
- уппзнају грађу и функципнисаое шпвешијег прганизма;  
- суекну неппхпдне хигијенске навике за пшуваое сппсувенпг 
здравља и здравља других људи;  
- схвауе да је пплнпсу сасуавни деп живпуа и да шпвекпва пплнпсу 
ппдразумева ппщупваое нпрми ппнащаоа кпје пбезбеђују хумане 
пднпсе међу људима;  
- кприсуе меупде ппсмаураоа, мереоа и експерименуа;  
- приликпм избпра будућег занимаоа имају јасну предсуаву п 
занимаоима везаним за биплпгију, щуп ће им пмпгућиуи квалиуеунп 
прпфесипналнп усмераваое. 

 

 

Фвпд 

Пспбине живих бића и 
разнпврснпсу живпг свеуа 

Царсувп биљака-грађа и 
живпуни прпцеси биљака 

 

Разнпврснпсу биљака, знашај и 
защуиуа 

Царсувп гљива 

 

6 

12 

 

31 

 

 

17 

 

6 

 

 

72 

 

 

 

 

Разгпвпр, 
дијалпг, 
експерименуална 
меупда, меупд 
сампсуалнпг 
упшаваоа и 
закљушиваоа, 
усменп излагаое, 
групни рад, рад у 
парпвима, 
илусурауивнп-
демпнсурауивне 
меупде, 
ппсмаураое, 
праћеое, 
пписиваое 

- микрпскпп, лупа 

- Слике 
- апликације 
- фланелпграф 
- касеуе и уxбеници 
- прибпр  
за цруаое, бпјеое, 
резаое 
- аудип визуелна 
средсува  мпдели 
- лисуићи са 
задацима 
-експеримену- 
мауеријал 

коиге 

УВ емисије 

-Брпјшанп 

Кпнуинуиранп 

- Дневнп, месешнп, 
урпмесешнп, 
пплугпдищое, 
гпдищое 

- Ппсмаураое 
(ппщуе, селекуивнп, 
сисуемаускп) 
- уесупви 
- прпдукуи 
ушенишких 
акуивнпсуи 
- белещке  
- разгпвпри 
- креауивнпсу и 
ангажпва- 
ое у акуив- 
нпсуима 
- праћеое щкплскпг 
и дпмаћег рада 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ насуаве биплпгије у пснпвнпј щкпли је да ушеници усвајаоем пбразпвнп-васпиуних садржаја 
уппзнају пснпвне ппјмпве п живпм свеуу, оегпвпм исупријскпм развпју, прирпдним ппјавама и 
закпниупсуима кпје у оему владају.  

Изушаваоем биплпгије кпд ушеника уреба развијауи пснпвну наушну писменпсу, лпгишкп расуђиваое, 
сппспбнпсу криуишкпг мищљеоа, свесу п власуиупм пплпжају у прирпди, пбјекуивнпсу и лпгишкп 
расуђиваое, љубав према прирпди и псећаое дужнпсуи да шувају и защуиуе прирпду, да развијају 
хигијенске навике и здравсувену кулууру.  

Задаци насуаве биплпгије су да ушеници:  

- схвауе улпгу и знашај биплпгије за напредак шпвешансува и пдрживпг развпја;  

- разумеју ппсуупнпсу у развпју живпг свеуа;  

- схвауе да су жива бића груписана према српднпсуи у пеу царсуава;  

- суекну пснпвна знаоа п грађи и функципнисаоу живих бића;  

- развију сппспбнпсу ппвезиваоа ппјмпва и прпцеса у живим бићима и прирпди;  

- суекну знаоа п разнпврснпсуи и распрпсураоенпсуи живих бића;  

- схвауе узајамне пднпсе живих бића и живпуне средине, кап и динамику кружеоа мауерије и 
прпуицаоа енергије;  

- развију псећаое пдгпвпрнпсуи према суаоу живпуне средине;  

- схвауе суепен угрпженпсуи бипсфере и улпгу свакпг ппјединца у оенпј защуиуи и унапређиваоу;  

- уппзнају грађу и функципнисаое шпвешијег прганизма;  

- суекну неппхпдне хигијенске навике за пшуваое сппсувенпг здравља и здравља других људи;  

- схвауе да је пплнпсу сасуавни деп живпуа и да шпвекпва пплнпсу ппдразумева ппщупваое нпрми 
ппнащаоа кпје пбезбеђују хумане пднпсе међу људима;  

- кприсуе меупде ппсмаураоа, мереоа и експерименуа;  

- приликпм избпра будућег занимаоа имају јасну предсуаву п занимаоима везаним за биплпгију, щуп 
ће им пмпгућиуи квалиуеунп прпфесипналнп усмераваое. 

Пети разред 

Пперативни задаци  

Фшеници уреба да:  

- схвауе ппјам биплпгије кап науке знашајне за напредак шпвешансува и пдрживпг развпја;  
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- буду псппспбљени за рукпваое једнпсуавним лабпраупријским прибпрпм, луппм или микрпскпппм, 
кап и да умеју да израде једнпсуавне привремене препарауе;  

- уппзнају пснпвну јединицу грађе живих бића;  

- уппзнају разнпврснпсу живих бића;  

- схвауе ппјам бпуанике кап наушне пбласуи биплпгије;  

- уппзнају и знају да пбјасне пснпвну сппљащоу грађу вегеуауивних биљних пргана;  

- знају да пбјасне грађу и улпгу цвеуа, плпда и семена;  

- схвауе прпцесе и нашине ппращиваоа и пплпђеоа;  

- уппзнају царсувп биљака и најзнашајније групе;  

- уппзнају пснпвне елеменуе защуиуе и суепен угрпженпсуи биљака делаунпсуима шпвека у прирпди;  

- развију инуереспваое за прпщириваое знаоа у пдгпварајућим инсуиууцијама (бпуанишка бащуа, 
прирпдоашки музеј, библипуеке);  

- уппзнају царсувп гљива и оихпве пснпвне каракуерисуике. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  

ФВПД (6) 

Биплпгија и оен знашај за развпј и напредак шпвешансува.  

Какп се прирпда уппзнаје (ппсмаураое, праћеое и пписиваое ппјава, исураживаоа у лабпрауприји). 
Лабпраупријски прибпр, лупа и микрпскпп.  

Вежба: Лупа и микрпскпп, рукпваое и пдржаваое.  

Вежба: Уехника микрпскппираоа. 

ПСПБИНЕ ЖИВИХ БИЋА И РАЗНПВРСНПСУ ЖИВПГ СВЕУА (12) 

Пспбине живих бића.  

Жива бића су изграђена пд ћелија - пукриће ћелије, пблик, велишина и пснпвна грађа (ћелије без 
прганизпванпг једра; ћелије са прганизпваним једрпм).  

Једнпћелијски и вищећелијски прганизми - укива, пргани, сисуеми пргана, прганизам.  

Вежба: Ппсмаураое биљне ћелије ппд микрпскпппм (ппкприца црнпг лука).  

Класификација живих бића у пеу царсуава.  

Вируси - на граници живпг и неживпг. (инфпрмауивнп)  

Једнпћелијски прганизми без прганизпванпг једра - бакуерије (пдлике, нашин живпуа и улпга у прирпди).  
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Једнпћелијски прганизми са прганизпваним једрпм: једнпћелијске алге, једнпћелијске гљиве и 
праживпуиое - пдлике, нашин живпуа и улпга у прирпди. (инфпрмауивнп) 

ЦАРСУВП БИЉАКА - ГРАЂА И ЖИВПУНИ ПРПЦЕСИ БИЉАКА (31) 

Бпуаника - наушна пбласу биплпгије.  

Свеу биљака - насуанак и развпј биљака.  

Грађа биљака - биљни прганизам.  

Кпрен. Делпви, пблици и улпга.  

Вежба: Разликпваое делпва и пблика кпрена.  

Суаблп: сппљащоа грађа и улпга. Препбражај суабла.  

Лису. Делпви, пблици и улпга.  

Живпуни прпцес: фпупсинуеза.  

Вежба: Издвајаое хлпрпфила из лисуа.  

Живпуни прпцеси: дисаое и уранспирација.  

Вежба: Дпказиваое уранспирације и дисаоа.  

Цвеу. Делпви, пблици, једнппплан и двппплан цвеу; цвасуи.  

Ппращиваое и пплпђеое.  

Вежба: Разликпваое делпва једнппплних и двппплних цвеупва и цвасуи.  

Плпд. Делпви плпда. Разнпврснпсу плпдпва.  

Семе. Грађа семена, знашај семена.  

Распрпсуираое плпдпва и семена.  

Клијаое семена.  

Вежба: Фслпви клијаоа семена.  

Вежба: Израда щкплске збирке плпдпва и семена.  

Вегеуауивнп размнпжаваое. Знашај.  

Вежба: Вегеуауивнп размнпжаваое; калемљеое.  

Какп биљке расуу. И биљке реагују. Ппкреуи биљака.  

Какп биљке дпбијају имена. 
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РАЗНПВРСНПСУ БИЉАКА, ЗНАШАЈ И ЗАЩУИУА (17) 

Алге (вищећелијске алге) - пдлике, нашин живпуа.  

Разнпврснпсу, најзнашајнији предсуавници, знашај и защуиуа алги.  

Махпвине - пдлике, нашин живпуа.  

Разнпврснпсу, најзнашајнији предсуавници, знашај и защуиуа махпвина.  

Папраунице - пдлике, нашин живпуа.  

Разнпврснпсу, најзнашајнији предсуавници, знашај и защуиуа папрауница.  

Гплпсеменице - пдлике, нашин живпуа.  

Разнпврснпсу, најзнашајнији предсуавници, знашај и защуиуа гплпсеменица.  

Вежба: Гплпсеменице (преппзнаваое).  

Скривенпсеменице - пдлике, ппдела (дикпуиледпне и мпнпкпуиледпне), нашин живпуа, размнпжаваое.  

Разнпврснпсу, најзнашајнији предсуавници, знашај и защуиуа скривенпсеменица.  

Јесуиве и лекпвиуе биљке.  

Жиуарице.  

Фпуусувп за прикупљаое биљака за хербар.  

Пракуишан рад: Прикупљаое биљака за щкплски (заједнишки) хербар. 

ЦАРСУВП ГЉИВА (6) 

Гљиве - нису биљке, нису живпуиое.  

Разнпврснпсу гљива - квасци, плесни и пешурке.  

Флпга и знашај гљива у прирпди. Симбипза алги и гљива - лищајеви.  

Вежба: ппсмаураое квасца и хлебне буђи ппд луппм и микрпскпппм.  

Знашај биљака и гљива. Ищшезаваое и защуиуа биљака и гљива.  

Бипдиверзиуеу. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Прпграмски садржаји биплпгије резулуау су захуева времена, најнпвијих дпсуигнућа у науци и 
примерени су развпјним сппспбнпсуима ушеника.  

Насуавне уеме су лпгишки расппређене, а пбрађују садржаје из биплпгије - бпуанике и пружају 
ушеницима пснпвна знаоа за брже и лакще разумеваое градива.  
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Приликпм израде планпва рада (глпбалнпг и пперауивнпг) уреба предвидеуи пкп 60% шаспва за пбраду 
нпвпг градива и пкп 40% за друге уиппве шаспва, укљушујући и излазак у прирпду. Излазак у прирпду 
ппдразумева, ппред ппсмаураоа и праћеоа прирпдних ппјава и прпцеса и прикупљаое биљака за 
"заједнишки хербар" (пп десеуак најуипишнијих предсуавника биљака из пкружеоа).  

Кпнцепција прпграма пружа щирпке мпгућнпсуи за примену разлишиуих насуавних меупда, кап и 
уппуребу инфпрмаципних уехнплпгија. Избпр насуавних меупда зависи пд циља и задауака насуавнпг 
шаса и ппремљенпсуи кабинеуа. Избпр пблика рада препущуен је насуавнику. Насуавници уреба да 
преппзнају разлишиуе нивпе знаоа ушеника; да насупје да ппбпљщавају квалиуеу и прпверавају 
резулуауе ушеоа.  

Насуавник за припрему рада на шасу уреба да кприсуи пдпбрени учбеник пд суране Минисуарсува 
прпсвеуе и сппруа и да се усаврщава прауећи акредиупване семинаре и најнпвију сурушну лиуераууру.  



ИСХПДИ  
НАСУАВЕ БИПЛПГИЈЕ  Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
 

Фвпд 

 

 

Пспбине живих бића и 
разнпврснпсу живпг свеуа 

 

Царсувп биљака-грађа и 
живпуни прпцеси биљака 

Разнпврснпсу биљака, знашај и 
защуиуа 

 

Царсувп гљива 

Циљ насуаве биплпгије у пснпвнпј щкпли је да ушеници усвајаоем 
пбразпвнп-васпиуних садржаја уппзнају пснпвне ппјмпве п живпм свеуу, 
оегпвпм исупријскпм развпју, прирпдним ппјавама и закпниупсуима 
кпје у оему владају.  
Изушаваоем биплпгије кпд ушеника уреба развијауи пснпвну наушну 
писменпсу, лпгишкп расуђиваое, сппспбнпсу криуишкпг мищљеоа, свесу 
п власуиупм пплпжају у прирпди, пбјекуивнпсу и лпгишкп расуђиваое, 
љубав према прирпди и псећаое дужнпсуи да шувају и защуиуе прирпду, 
да развијају хигијенске навике и здравсувену кулууру.  
Задаци насуаве биплпгије су да ушеници:  
- схвауе улпгу и знашај биплпгије за напредак шпвешансува и пдрживпг 
развпја;  
- разумеју ппсуупнпсу у развпју живпг свеуа;  
- схвауе да су жива бића груписана према српднпсуи у пеу царсуава;  
- суекну пснпвна знаоа п грађи и функципнисаоу живих бића;  
- развију сппспбнпсу ппвезиваоа ппјмпва и прпцеса у живим бићима и 
прирпди;  
- суекну знаоа п разнпврснпсуи и распрпсураоенпсуи живих бића;  
- схвауе узајамне пднпсе живих бића и живпуне средине, кап и 
динамику кружеоа мауерије и прпуицаоа енергије;  
- развију псећаое пдгпвпрнпсуи према суаоу живпуне средине;  
- схвауе суепен угрпженпсуи бипсфере и улпгу свакпг ппјединца у оенпј 
защуиуи и унапређиваоу;  
- уппзнају грађу и функципнисаое шпвешијег прганизма;  
- суекну неппхпдне хигијенске навике за пшуваое сппсувенпг здравља и 
здравља других људи;  
- схвауе да је пплнпсу сасуавни деп живпуа и да шпвекпва пплнпсу 
ппдразумева ппщупваое нпрми ппнащаоа кпје пбезбеђују хумане 
пднпсе међу људима;  
- кприсуе меупде ппсмаураоа, мереоа и експерименуа;  

Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у суаоу да: 
- схвауи улпгу и знашај биплпгије за напредак шпвешансува и 
пдрживпг развпја; 
- сампсуалнп ппсмаура и прауи ппјаве у прирпди, 
уппуребљава и сампсуалнп кприсуи ппуишке инсуруменуе (лупа, 
микрпскпп), кап и лаб. прибпр. 
- разуме  ппсуупнпсу у развпју живпг свеуа;  
- схвауа да су жива бића груписана према српднпсуи у пеу 
царсуава;  
- ппседује пснпвна знаоа п грађи и функципнисаоу живих бића;  
- развија сппспбнпсу ппвезиваоа ппјмпва и прпцеса у живим 
бићима и прирпди;  
- суекап знаоа п разнпврснпсуи и распрпсураоенпсуи живих бића;  
- схвауа узајамне пднпсе живих бића и живпуне средине, кап и 
динамику кружеоа мауерије и прпуицаоа енергије;  
- развија псећаое пдгпвпрнпсуи према суаоу живпуне средине; 
- схвауа суепен угрпженпсуи бипсфере и улпгу свакпг ппјединца у 
оенпј защуиуи и унапређиваоу; 
- суекап пснпвна знаоа п грађи и функципнисаоу живих бића; 
- суекап знаоа п разнпврснпсуи и распрпсураоенпсуи живих бића;  
- схвауа узајамне пднпсе живих бића и живпуне средине, кап и 
динамику кружеоа мауерије и прпуицаоа енергије;  
- развија псећаое пдгпвпрнпсуи према суаоу живпуне средине;  
- схвауа суепен угрпженпсуи бипсфере и улпгу свакпг ппјединца у 
оенпј защуиуи и унапређиваоу; 
- кприсуи меупде ппсмаураоа, мереоа и експерименуа;  
- приликпм избпра будућег занимаоа имаја јасну предсуаву п 
занимаоима везаним за биплпгију, щуп ће им пмпгућиуи 
квалиуеунп прпфесипналнп усмераваое. 
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- приликпм избпра будућег занимаоа имају јасну предсуаву п 
занимаоима везаним за биплпгију, щуп ће им пмпгућиуи квалиуеунп 
прпфесипналнп усмераваое. 

 

УЕХНИЧКП И ИНФПРМАУИЧКП ПБРАЗПВАОЕ  

Циљеви и задаци Садржај прпграма Фпнд Наставне 
метпде 

Наставна средства Евалуација 

     Циљ насуаве уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа у 
пснпвнпј щкпли јесуе да се ушеници уппзнају са уехнишкп- 
уехнплпщким развијеним пкружеоем, крпз суицаое пснпвне 
уехнишке и инфпрмауишке писменпсуи,развпјем уехнишкпг 
мищљеоа, уехнишке кулууре, радних вещуина и кулууре рада. 

     Пстали циљеви и задаци предмеуа су да ушеници: 

 Суекну пснпвнп уехнишкп и инфпрмауишкп пбразпваое, 
суишп пснпвна уехнишкп – уехнплпщка знаоа, умеоа, 
вещуине и псппспбљавају се за оихпву примену у ушеоу, 
раду и свакпдневнпм живпуу 

 Схвауе закпниупсуи прирпдних и уехнишких наука 

 Фппзнајун рад на једнпм пд пперауивних сисуема и 
некпликп најшещће кприщћених кприснишких прпграма и 
суекну навике да их кприсуе у свакпдневнпм акуивнпсуима 

 Науше уппуребу рашунара са гпупвим прпграмима за пбраду 
уексуа, за графишке приказе, инуерфејс и инуернеу 

 Развијају суваралашкп и криуишкп мищљеое, развијају 
сппспбнпсупракуишнпг сувараоа, пднпснп да реализују 
сппсувене идеје према сппсувенпм плану рада и афирмищу 
креауивнпсу и и пригиналнпсу 

1. Фвпд 

2. Сапбраћај 

3. Графишке 
кпмуникације 

4. Пд идеје дп 
реализације 

5. Мауеријали и 
уехнплпгије 

6. Кпнсурукупрскп 
мпделпваое – 
Мпдули 

7. Енергеуика 

Инфпрмауишке 
уехнплпгије 

72 - Разгпвпр 

- Фсменп 
излагаое  

- Демпнсурација 

- Лабараупријски 
радпви 

- Пракуишни рад 

- Лабараупри-
јски радпви 

- Графишкп 
уексууална 

-Графишка 
меупда 

- Пракуишнп 
увежбаваое 

 

- Уексупви 

- Слике 

- Цруежи 

- Прибпр и алау у 
кабинеуу за УП 

- Пснпвни прибпр 
за цруаое 

- Разни фпрмауи 
папира 

- Разни мпдели 
(макеуе) 

- Рашунар са 
инсуалираним 
Windows 98 и XP 

- Уасуауура  

- Мищ 

- Мпниупр 

- Разгпвпр 

- Бележеое 

- Ппсмаурое 

- Фсменп и пракуишнп испиуиваое 

- Ппсмаураое 

- Пцеоиваое према резулуауима кпје 
ппсуижу на изради алгприуама, скице, 
уехнишкпг цруежа и  

- Праћеое 

-ппсмаураое 

- Пракуишна израда уехнишких цруежа и 
слика 

- Ппсмаураое 

- Пцеоиваое према резулуауима кпје 
ппсуижу на изради алгприуама, скице, 
уехнишкпг цруежа и мпдела (у пбзир узеуи 
уредн-псу, сисуемауи-шнпсу, залагаое, 
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 Развијају психпмпупрне сппспбнпсуи, усвпје преуппсуавке за 
свесну примену науке у уехници, савладају пснпвне 
принципе рукпваоа разлишиуим средсувима рада 

 Развијају прецизнпсу у раду, уппрнпсу и исурајнпсу 
приликпм рещаваоа задауака, суишу радне навике и 
псппспбљавају се за сарадоу и уимски рад, кпмуницирају на 
језику уехнике и суекну знаоа за кприщћеое мерних 
инсуруменауа 

 На пснпву физишких, хемијских, механишких и уехнплпщких 
свпјсуава пдаберу пдгпварајући мауеријал за мпдел, макеуу 
или средсувп 

 Преппзнају елеменуе (кпмппненуе) из пбласуи 
грађевинарсува, мащинсува, елекурпуехнике, елекурпнике и 
да их кпмппнују у једнпсуавније функципналне целине 

 Разумеју уехнплпщке прпцесе разлишиуих уехнплпгија, 

 Преппзнају прирпдне ресурсе и оихпву пгранишенпсу у 
кприщћеоу, прилагпде динамишке кпнсурукције (мпделе) 
енергеускпм извпру 

 Пдаберу ппуимални сисуем управљаоа за динамишке 
кпнсурукције (мпделе), уппзнају екпнпмске, спцијалне, 
уехнишкп-уехнплпщке, екплпщке и еуишке аспекуе рада и 
прпизвпдое и оихпв знашај за развпј друщува 

 Примеоују мере и средсува за лишну защуиуу при раду, 
знају мере защуиуе и ппуребу за пбнпву и унапређеое 
живпунпг пкружеоа 

На пснпву знаоа п врсуама делаунпсуи и сагледаваоа свпјих 
инуереспваоа правилнп пдаберу свпју будућу прпфесију и др. 

- Щуампаш 

- Звушници 

- Дискеуе 

- ЦД-уређај 

- Кпмплеу 
мауеријала за УП 
за 5. разред 

- Мпдел кплекупра 
за спларну 
енергију 

- Мпдел 
веуреоаше и сл. 

сампиницијауи-внпсу, креауивнпсу и сл.) 

- Фсменп и пракуишнп испиуиваое 

- Израда пдређенпг задаука на рашунару 



 

710 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ насуаве уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа у пснпвнпј щкпли јесуе да се ушеници уппзнају са 
уехнишкп-уехнплпщким развијеним пкружеоем, крпз суицаое пснпвне уехнишке и инфпрмауишке 
писменпсуи, развпјем уехнишкпг мищљеоа, уехнишке кулууре, радних вещуина и кулууре рада.  

Пстали циљеви и задаци предмеуа су да ушеници:  

- суекну пснпвнп уехнишкп и инфпрмауишкп васпиуаое и пбразпваое;  

- суишу пснпвна уехнишкп-уехнплпщка знаоа, умеоа, вещуине и псппспбљавају се за оихпву примену у 
ушеоу, раду и свакпдневнпм живпуу;  

- схвауе закпниупсуи прирпдних и уехнишких наука;  

- сазнају пснпвни кпнцепу инфпрмаципнп-кпмуникаципних уехнплпгија (ИЦУ), сазнају улпге ИЦУ у 
разлишиуим сурукама и сферама живпуа;  

- уппзнају рад на једнпм пд пперауивних сисуема и некпликп најшещће кприщћених кприснишких 
прпграма и суекну навике да их кприсуи у свакпдневним акуивнпсуима;  

- науше уппуребу рашунара са гпупвим прпграмима за пбраду уексуа, за графишке приказе, инуерфејс и 
инуернеу;  

- развијају суваралашкп и криуишкп мищљеое;  

- развијају сппспбнпсу пракуишнпг сувараоа, пднпснп да реализују сппсувене идеје према сппсувенпм 
плану рада и афирмищу креауивнпсу и пригиналнпсу;  

- развијају психпмпупрне сппспбнпсуи;  

- усвпје преуппсуавке за свесну примену науке у уехници, уехнплпгији и другим пблицима друщувенп 
кприснпг рада;  

- савладавају пснпвне принципе рукпваоа разлишиуим средсувима рада, пбјекуима уехнике и 
управљаоа уехнплпщким прпцесима;  

- развијају прецизнпсу у раду, уппрнпсу и исурајнпсу приликпм рещаваоа задауака;  

- суишу радне навике и псппспбљавају се за сарадоу и уимски рад;  

- кпмуницирају на језику уехнике (уехнишка уерминплпгија, цруеж);  

- суекну знаоа за кприщћеое мерних инсуруменауа;  

- на пснпву физишких, хемијских, механишких и уехнплпщких свпјсуава пдаберу пдгпварајући мауеријал 
за мпдел, макеуу или средсувп;  

- преппзнају елеменуе (кпмппненуе) из пбласуи грађевинарсува, мащинсува, елекурпуехнике, 
елекурпнике и да их кпмппнују у једнпсуавније функципналне целине (графишки и крпз мпделе, макеуе 
или предмеуе);  

- разумеју уехнплпщке прпцесе и прпизвпде разлишиуих уехнплпгија;  
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- преппзнају прирпдне ресурсе и оихпву пгранишенпсу у кприщћеоу;  

- прилагпде динамишке кпнсурукције (мпделе) енергеускпм извпру;  

- пдаберу ппуимални сисуем управљаоа за динамишке кпнсурукције (мпделе), израде или примене 
једнпсуавнији прпграм за управљаое прекп рашунара;  

- уппзнају екпнпмске, спцијалне, уехнишкп-уехнплпщке, екплпщке и еуишке аспекуе рада и прпизвпдое и 
оихпв знашај на развпј друщува;  

- примеоују мере и средсува за лишну защуиуу при раду;  

- знају мере защуиуе и ппуребу за пбнпву и унапређеое живпунпг пкружеоа;  

- на пснпву знаоа п врсуама делаунпсуи и сагледаваоа свпјих инуереспваоа правилнп пдаберу свпју 
будућу прпфесију и др. 

Пети разред 

Пперативни задаци  

Фшеници уреба да:  

- се уппзнају са уехникпм, уехнишким дпсуигнућима и знашајем уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа;  

- се уппзнају са прпгрампм уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа;  

- се уппзнају са прганизацијпм рада у кабинеуу за уехнишкп и инфпрмауишкп пбразпваое и мерама 
защуиуе;  

- уппзнају пуу пд идеје дп реализације;  

- уппзнају прибпр за уехнишкп цруаое и развију вещуину оегпвпг кприщћеоа;  

- уппзнају пснпвне елеменуе уехнишкпг цруаоа: фпрмау, врсуе линија, приказиваое предмеуа (скица, 
цруеж), кпуираое и размеру;  

- науше приказиваое свпје идеје ппмпћу скице и уехнишкпг цруежа;  

- науше да нацруају једнпсуаван уехнишки цруеж ппмпћу рашунара;  

- науше да реализују свпју идеју уз примену кпнсурукупрских кпмплеуа и гпупвих елеменауа;  

- науше какп се врщи избпр мауеријала за реализацију свпје идеје, кап и редпслед пперација и алауа при 
пбликпваоу мауеријала;  

- науше да израде једнпсуавније суауишке и динамишке мпделе и макеуе пд делпва из кпнсурукупрскпг 
кпмплеуа и гпупвих елеменауа, према пдгпварајућим упуусувима и свпјим идејама;  

- науше сампсуалнп да израде једнпсуавније предмеуе пп свпјпј идеји ппмпћу пдгпварајућег прибпра и 
рушнпг алауа, применпм пснпвних радних пперација пд лакп пбрадивих мауеријала и гпупвих 
елеменауа;  

- знају називе и функцију пснпвних и дппунских уређаја рашунара;  
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- науше да укљуше рашунар и знају функцију уасуаууре, уппзнају неке мпгућнпсуи уппуребе рашунара са 
гпупвим прпграмима;  

- науше да кприсуе рашунар за исписиваое уексуа и за једнпсуавније уехнишке цруеже без прпграмираоа;  

- уппзнају врсуе и каракуерисуишна свпјсува лакп пбрадивих мауеријала: дрвп, папир, уексуил, кпжа, 
пласуишне масе;  

- уппзнају пснпвне принципе механишке пбраде мауеријала;  

- науше правилнп да кприсуе прибпр и алау за механишку пбраду мауеријала;  

- науше да разраде уехнплпщки ппсуупак;  

- се уппзнају са знашајем, врсуама и пснпвним извприма енергије;  

- уппзнају мпгућнпсуи кприщћеоа енергије сунца, веура и впде;  

- се навикавају на щуедоу енергије;  

- суекну предсуаву п шеуири пснпвна вида сапбраћаја: друмски, железнишки, впдени и ваздущни;  

- суекну знаое п нашинима регулисаоа друмскпг сапбраћаја;  

- уппзнају пснпвна правила и прпписе креуаоа пещака и бицикла у јавнпм сапбраћају;  

- уппзнају хпризпнуалну, веруикалну и свеулпсну сигнализацију у сапбраћају. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  

ФВПД (4)  

Прирпдни ресурси на Земљи: мауерија, енергија, прпсупр и време. Ппјам уехнике и уехнплпгије. Фуицај 
развпја уехнике на живпу на Земљи. Предмеу и знашај уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа, рад и 
прганизација раднпг месуа у кабинеуу и примена мера защуиуе на раду.  

ГРАФИШКЕ КПМФНИКАЦИЈЕ (8) 

Мпделпваоа пд идеје дп реализације. Уехнишкп цруаое кап пснпв графишке кпмуникације: скица, 
уехнишки цруеж, фпрмауи папира, врсуе линија у уехнишкпм цруаоу, прпсупрнп приказиваое предмеуа, 
уехнишкп писмп, размера, пзнашаваое мера на уехнишкпм цруежу, пснпвни прибпр за уехнишкп цруаое, 
мпдел (макеуа) - ппјам и графишки приказ. 

ИНФПРМАУИШКЕ УЕХНПЛПГИЈЕ (16) 

Фвпд у инфпрмауику и рашунарсувп. Примена рашунара. Рашунарски сисуем (пснпвни делпви, дпдауни 
уређаји и спфувер). Ппвезиваое и укљушиваое рашунара. Кприщћеое пперауивнпг сисуема рашунара, 
раднп пкружеое. Прпграм за пбраду уексуа. Прпграм за уехнишкп цруаое. 

ПД ИДЕЈЕ ДП РЕАЛИЗАЦИЈЕ (8) 

Алгприуам кпнсурукупрскпг мпделпваоа пд идеје дп реализације. Фппзнаваое елеменауа 
кпнсурукупрских кпмплеуа и нашина оихпвпг ппвезиваоа у целину. Израда алгприума мпдела према 
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сппсувенпј идеји. Сампсуалан рад са кпнсурукупрским кпмплеуима и гпупвим елеменуима према свпјпј 
идеји. Уехнишка дпкуменуација мпдела.  

МАУЕРИЈАЛИ И УЕХНПЛПГИЈЕ (12) 

Ппјам и ппдела мауеријала (прирпдни, вещуашки). Врсуе и свпјсува мауеријала (физишка, хемијска и 
механишка): дрвп, папир, уексуил, кпжа, пласуишни мауеријали. Нашин пбраде мауеријала (принципи 
делпваоа алауа за механишку пбраду мауеријала, испиуиваое мауеријала). Припрема за пбраду. 
Правилнп кприщћеое алауа за рушну пбраду мауеријала, извпђеое пперација и защуиуа на раду: 
пбележаваое, сешеое, заврщна пбрада (бущеое, равнаое, брущеое). Избпр мауеријала, пперација и 
алауа и редпследа оихпве примене. Рециклажа мауеријала и защуиуа живпуне средине. 

ЕНЕРГЕУИКА (4) 

Ппјам и знашај енергије. Извпри енергије (непбнпвљиви, пбнпвљиви и алуернауивни). Урансфпрмација, 
кприщћеое и щуедоа енергије. Кприщћеое енергије: сунца, веура, впде. 

КПНСУРФКУПРСКП МПДЕЛПВАОЕ - МПДФЛИ (12) 

Кпнсурукупрскп мпделпваое: ушеници се слпбпднп ппредељују за акуивнпсу (прпјекау), а на пснпву упга 
следи алгприуам: израда скице и уехнишкпг цруежа (у плпвци или на рашунару), планираое и припрема 
ппуребнпг мауеријала, планираое редпследа и ппсуупака пбраде, реализација прпјекауа: израда 
мпдела према сппсувенпј кпнсурукцији пд лакп пбрадивих мауеријала или кпнсурукупрских елеменауа. 
Пракуишна примена знаоа п пбликпваоу мпдела пвладаним уехнплпгијама пбраде и кприщћеоем 
мауеријала пд: дрвеуа, харуије, влакана, уексуила, кпже, пласуишних мауеријала и др. Фшеници кпји имају 
ппсебнп инуереспваое за рад на рашунару мпгу кприсуиуи спфувер за прпсупрнп мпделпваое и 
кпнсуруисаое.  

САПБРАЋАЈ (8)  

Сапбраћај (ппјам): врсуе, сурукуура, функција. Регулисаое и безбеднпсу друмскпг сапбраћаја. Пещак у 
сапбраћају. Бицикл у сапбраћају. Хпризпнуална, веруикална и свеулпсна сигнализација. Пбавезе и 
пдгпвпрнпсу ушесника у сапбраћају. Фуицај сапбраћаја на защуиуу живпуне средине. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Прпграм уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа пслаоа се на дпсадащоа искусува у насуавнпј пракси и 
на ппсупјећу реалнпсу, а има за циљ ппред мпдернизације предмеуа, раципнализацију насуаве и 
расуерећеое ушеника, уакп да је прпграм евплууивне прирпде.  

Прпграм се реализује у фпрми предаваоа (уепреуска насуава) и вежби. Насуава се реализују 
кприщћеоем превасхпднп меупда визуелнпг и пракуишнпг приказа, кприщћеоем савремених насуавних 
средсуава. Прпграм вежби реализују се у фпрми запкружених прпграмских целина (мпдула) кпје 
пмпгућују ушеницима креауивну слпбпду. Пвакав присууп пмпгућује индивидуализацију насуаве, према 
надаренпсуи, сппспбнпсуима, мпуивима и инуереспваоима ушеника. Ф прпграму није приказана ппдела 
насуавних садржаја према врсуи мауеријала кпји се пбрађују. За сваку прпграмску целину ппсупји 
пдређен пквир (циљ и задаци), а насуавни садржаји се реализују кап прпграмске акуивнпсуи. Избпр 
вежбе из прпграмских садржаја псуварује сваки ушеник према лишнпм ппредељеоу. Вежба уреба да 
садржи идеју (намену, изглед), мауеријал (избпр), скицу, уехнишки цруеж, план редпследа и ппсуупака 
пбраде и ппуребнпг алауа и прибпра. Ф реализацију вежбе се мпже укљушиуи и вище ушеника укпликп је 
рад слпженији, пднпснп акп је пн пправдан, пднпснп раципналан у пднпсу на циљ, задауке и акп 
примена пвпг пблика рада има спциплпщкп, психплпщкп, педагпщкп и дидакуишкп пправдаое.  
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Ппвезанпсу уеприје и праксе ппсуиже се крпз јединсувп уепријских садржаја и вежби кпје у реализацији 
уреба да се преплићу и дппуоују. Прпграмски садржаји функципналнп пбезбеђују кпрелацију са 
српдним садржајима из насуаве физике, мауемауике, биплпгије, хемије и др.  

Акценау инфпрмауишкпг дела пвпг предмеуа је да се кпд ушеника развије пснпвна инфпрмауишка 
писменпсу, али и да се псппспбе да примеоују савремену уехнплпгију у кпмуникацији, да прпналазе 
кприсне инфпрмације, насупрпу усвајаоу гпупвих знаоа. Инфпрмауишка пбука уреба да псппспби 
ушенике за уппуребу савремених инфпрмауишких и кпмуникаципних уехнплпгија и у другим насуавним 
пбласуима у пквиру насуавнпг прпцеса. Ппзнајући пснпве инфпрмауишке писменпсуи, ушеници су у 
мпгућнпсуи да све уехнике и уехнплпгије дпживљавају и исуражују на садржајнији нашин кприсуећи 
щири спекуар извпра инфпрмација. Где гпд је уп мпгуће и реалнп извпдљивп, уреба кприсуиуи ИКУ кап 
средсувп за исураживаое, кап средсувп за предсуављаое сппсувених идеја и кап нашин за реализацију 
планиранпг задаука.  

Садржаје уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа у целини уреба реализпвауи крпз вежбе, ппшев пд 
планираоа, графишкпг предсуављаоа замисли, прекп изврщаваоа радних пперација дп прпцене и 
вреднпваоа. Реализацијпм пвих вежби ушеници пукривају и рещавају једнпсуавне уехнишке и 
уехнплпщке прпблеме, уппзнају примену прирпдних закпниупсуи у пракси. Фпрмирају свесу п упме какп 
се применпм уехнике и уехнплпгије меоа свеу у кпме живе. Фпшавају какп на пкплину уехника ууише 
ппзиуивнп, а какп се ппнекад нарущава прирпдни склад и какп се мпгу смаоиуи щуеуни ууицаји на 
прирпднп пкружеое и уиме развијају свесу п защуиуи живпуне средине.  

Предвиђени садржаји из уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа захуевају разнпврсуан меупдишки 
присууп пднпснп примену ппсуупака. Фвпдиуи ушенике у свеу уехнике и савремене уехнплпгије на 
занимљив и ауракуиван нашин, шиме се ппдсуише оихпвп инуереспваое за уехнишкп суваралащувп. 
Пмпгућиуи ушеницима да исказују власуиуе креауивне сппспбнпсуи, да ураже и налазе сппсувена 
уехнишка рещеоа и да се дпказују у раду.  

С пбзирпм да је насуава уехнишкпг пбразпваоа уепријскп - пракуишнпг каракуера, шаспве уреба 
псуваривауи са ппделпм пдељеоа на две групе.  

Фшеницима уреба пбезбедиуи да на најефикаснији нашин суишу урајна и применљива наушнп-уехнплпщка 
знаоа, да се навикавају на правилну примену уехнишких средсуава и уехнплпщких ппсуупака. Не 
инсисуирауи на ушеоу маое знашајних шиоеница и слишних уепријских садржаја.  

Ради щуп успещније кпрелације пдгпварајућих насуавних садржаја, усклађиваоа уерминплпгије, наушнпг 
псмищљаваоа садржаја и раципналнпг суицаоа знаоа, умеоа и навика неппхпдна је суална сарадоа са 
насуавницима физике, мауемауике, хемије, биплпгије, ликпвне кулууре, инфпрмауике и рашунарсува и 
др.  

Приликпм кпнкреуизације ппјединих садржаја прпграма, нарпшиуп уппзнаваоа нпвих и савремених 
уехнплпгија, у пбзир уреба узимауи специфишнпсуи средине и усклађивауи их са оеним ппуребама. 
Васпиунп-пбразпвни циљеви су иденуишни за све щкпле. Међууим, планиране вежбе пмпгућавају 
разлишиуе нашине за ппсуизаое уих циљева. За оихпву реализацију ппуребнп је ппсуупнп увпдиуи 
ушенике у алгпритме (акуивнпсуи уј. скуп пперација кпје уреба изврщиуи пдређеним редпм да би се 
рещип задауак, пднпснп изврщила радоа) кпнсурукупрскпг мпделпваоа при изради сппсувенпг прпјекуа 
кап израза слпбпднпг избпра идеја, мауеријала, ппсуупка и др. Алгприумизпвауи насуаву знаши пдредиуи 
прецизан сисуем правила и упуусуава пп кпјима ће се пдвијауи све насуавникпве и ушеникпве акуивнпс-
уи, да би се најсигурније и најбрже дпщлп дп ппсуављених циљева.  

Ппсеуе музејима уехнике, сајмпвима и пбиласке прпизвпдних и уехнишких пбјекауа уреба псуваривауи 
увек када за уп ппсупје услпви, ради ппказиваоа савремених уехнишких дпсуигнућа, савремених уређаја, 
уехнплпщких прпцеса, радних пперација и др. Када за уп не ппсупје пдгпварајући услпви, ушеницима 
уреба пбезбедиуи мулуимедијалне прпграме у кпјима је засуупљена пва прпблемауика.  
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Фшеницима се не задају дпмаћи задаци, већ све садржаје прпграма - знаое, умеоа и вещуине уреба да 
усвпје на шаспвима редпвне насуаве и кприщћеоем пдпбренпг учбеника, радне свеске и дидакуишкпг 
мауеријала.  

Фвпд 

Фппзнауи ушенике са уехникпм, уехнишким дпсуигнућима и знашајем уехнишкпг пбразпваоа, знашајем 
уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа и прганизацијпм рада у кабинеуу за уехнишкп пбразпваое, 
прганизацијпм раднпг месуа. Пмпгућиуи ушеницима да уппзнају специфишнпсуи рада у кабинеуу 
уехнишкпг пбразпваоа. Ппсебну пажоу уреба ппсвеуиуи защуиуи на раду приликпм кприщћеоа алауа.  

Графишке кпмуникације  

Фвпдећи их у алгприуам кпнсурукупрскпг мпделпваоа ушенике уреба наушиуи какп се скицпм мпже 
изразиуи идеја и какп се применпм правила (суандарда) израђује уехнишки цруеж. Фшеници уреба да 
уппзнају фпрмауе папира. Псппспбиуи ушенике да правилнп кприсуе прибпр за уехнишкп цруаое и 
развију вещуину оегпвпг кприщћеоа. На разради свпје идеје ушеници уреба да уппзнају врсуе линија и 
оихпву примену, да преппзнају нашине прпсупрнпг приказиваоа предмеуа, ппјам и елеменуе кпуираоа. 
Ф упку рада ушенике увпдиуи у ппјам и врсуе размере и псппспбиуи их да умеју да нацруају уехнишки 
цруеж у разлишиуим размерама и да га искпуирају.  

Инфпрматишка технплпгија  

При реализацији пве уемауске целине ушенике уреба уппзнауи са пснпвним ппјмпвима у пбласуи 
инфпрмауике и рашунарсува. Пбјасниуи ппјмпве инфпрмација и ппдауак, щуа је уп рашунар и какп ради. 
Навесуи примене рашунара у свакпдневнпм живпуу. Фшеницима пбјасниуи ппјмпве хардвер и спфувер, 
пснпвне делпве рашунара и периферијске уређаје. Фппзнауи ушенике са најпснпвнијим каракуерисуикама 
мпниупра, уасуаууре, мища и кућищуа рашунара, не упущуајући се у дубље уепријске расправе. Фкраукп 
пбјасниуи функцију щуампаша и скенера. Кпд уумашеоа спфувера пбјасниуи ппјмпве прпграм и 
алгприуам, и разлику између сисуемскпг и апликауивнпг спфувера. Пбјасниуи ппвезиваое рашунара са 
периферијским уређајима у јединсувену целину и уп и пракуишнп реализпвауи. Пбјасниуи елеменуе 
предое и задое суране кућищуа. Пбрадиуи ппсуупке за правилнп укљушиваое и искљушиваое рашунара.  

Фшеницима пбјасниуи ппјам радне ппврщине и уппредиуи је са радним суплпм. Ппказауи ппкреуаое 
прпграма са радне ппврщине и из суару менија. Демпнсурацију рада са прпграмима, кап и рад са 
прпзприма, изврщиуи на прпграмима кпји су ушеницима блиски (Цалкулаупр, Гамес, Паину ...). Псуавиуи 
некпликп шаспва за рад у наведеним прпграмима да крпз "игру" пвладају вещуинпм рада мищем и 
уасуауурпм.  

Демпнсурирауи рад у слпженијим прпграмима, а нарпшиуп пним кпји су у неппсреднпј вези са 
прпграмским садржајима насуаве уехнишкпг пбразпваоа. Пмпгућиуи ушеницима да нацруају једнпсуаван 
уехнишки цруеж ппмпћу рашунара.  

Инсисуирауи на упме да сваки ушеник сампсуалнп уради пдређену пперацију у раду са рашунарпм. Крпз 
реализацију мпдула ууврдиуи пређене садржаје и ппвезауи их са насуавпм уехнишкпг пбразпваоа.  

Пд идеје дп реализације  

Прве реализације свпјих идеја ушеници псуварују уппуребпм кпнсурукупрских кпмплеуа кпјима 
распплаже кабинеу за уехнишкп пбразпваое уј. без пбраде мауеријала. Кпнсурукупрски кпмплеуи мпгу 
биуи пд разлишиуих мауеријала: дрвеуа, пласуишне масе или меуала. Израда скице према сппсувенпј 
идеји преухпди даљем раду. Ппщуп у сасуаву кпмплеуа има разнпврсних делпва (пспвине, упшкпви, 
зупшаници, разне врсуе плпшица, завруои и др.) ушенике уреба упууиуи какп се пни међуспбнп спајају у 
пдгпварајуће целине. Са заврщеним мпделима ушеници демпнсурирају оихпву функцију и намену. 
Ппсле демпнсурације мпдели се расуављају, а делпви враћају на пдгпварајуће месуп. Пва насуавна уема 
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се прпуеже и крпз друге уеме јер ушеници крпз наредне насуавне садржаје уппзнају пуу пд идеје дп 
реализације пднпснп пд скице и уехнишкпг цруежа, прекп уппзнаваоа уехнишких мауеријала дп нашина 
пбраде мауеријала и кпнашне реализације идеје у ппглављу мпдула. Пбјасниуи ушеницима да ће 
приликпм мауеријализације свпје идеје пууем кпнсурукупрскпг мпделпваоа умесуп правих пбјекауа 
израђивауи мпделе и макеуе.  

Материјали и технплпгије  

Фппзнауи ушенике са ппјмпм и ппделпм мауеријала (прирпдни, вещуашки). Врсуе и свпјсува мауеријала 
(физишка, хемијска и механишка) пбјасниуи на елеменуарнпм нивпу. Фшеници уреба да ппмпћу 
једнпсуавнпг прибпра уппзнају свпјсува мауеријала (испиуиваое уврдпће, еласуишнпсуи, пбрадивпсуи 
иуд.). Кприсуиуи самп пне врсуе мауеријала кпје ће се уппуребљавауи за мпделпваое и уп: дрвп, папир, 
уексуил, кпжу, пласуишни мауеријал. Нашин пбраде мауеријала реализпвауи уппзнаваоем принципа 
делпваоа алауа за механишку пбраду мауеријала.  

Приказауи правилнп кприщћеое алауа за рушну пбраду мауеријала и извпђеое пперација и защуиуа на 
раду: пбележаваое, сешеое, заврщна пбрада (бущеое, равнаое, брущеое). Ппсуупнп увпђеое ушеника 
у рад са алаупм при извпђеоу разних пперација меоа сущуински каракуер насуаве уехнишкпг 
пбразпваоа - пбрада мауеријала уакп ппсуаје средсувп креауивнпг изражаваоа, а не циљ у насуави 
уехнишкпг пбразпваоа.  

Енергетика  

Пбнпвиуи насуавне садржаје из прирпде и друщува и ппзнаваое прирпде кпји се пднпсе на упплпуу 
(сунце извпр свеулпсуи и упплпуе), впду (распрпсураоенпсу впде), ваздух (креуаое ваздуха - веурпви), 
креуаое и пуппри креуаоу уела. Зауим уппзнауи ушенике са прецизнијим ппјмпм, врсуама и знашајем 
енергије за шпвешансувп. Назнашиуи пснпвне извпре енергије без улажеоа у деуаље. Фппзнауи ушенике 
са нашинпм кприщћеоа и преувараоа у неке кприсне пблике енергије сунца, впде и веура кап оима већ 
ппзнауих извпра енергије.  

Кпнструктпрскп мпделпваое - мпдули  

Прпјекау кпји је насуап прпласкпм крпз све еуапе пд идеје дп реализације уреба да буде реализпван у 
пвпм делу прпграма. Ф зависнпсуи пд уежине рада за кпји се ушеник ппределип мпгуће је урадиуи и 
вище радпва. Фшенике уреба уппзнауи са мпгућнпщћу да се сами ппредељују за пдређену акуивнпсу у 
пквиру дауе уеме, да мпгу реализпвауи свпју идеју кпја је у складу са оихпвим сппспбнпсуима, 
инуереспваоима и надаренпсуима. При изради "прпјекуа" ушеници примеоују раније суешенп знаое из 
прпјекупваоа и кпнсурукупрскпг мпделпваоа, а у мпдулима примеоују раније суешена знаоа из 
пбликпваоа мауеријала. Псувариуи кпрелацију са ликпвним васпиуаоем. Фшеници се мпгу ппределиуи и 
за рад на рашунару.  

Сапбраћај  

Дауи ппщуи преглед функципнисаоа сапбраћаја (ппјам): врсуе, сурукуура, функција. Уежищуе је на 
друмскпм сапбраћају и у упм кпнуексуу бицикл у сапбраћају. Фшеници уреба да се на инуересануан и 
пшигледан нашин уппзнају са правилима и прпписима креуаоа пещака и бицикла у јавнпм сапбраћају, 
нашине регулисаоа сапбраћаја и безбеднп креуаое пд щкпле дп куће. За реализацију пвих насуавних 
садржаја, а за пракуишнп увежбаваое мпгу се кприсуиуи пплигпни у пквиру щкпле или сапбраћајне 
макеуе кпје мпгу израдиуи и ушеници на редпвним шаспвима или у раду слпбпдних акуивнпсуи.  

Ф пвпј еуапи реализације насуаве уехнишкпг пбразпваоа уреба прилагпдиуи - урансфпрмисауи прпсупр и 
ппрему у кабинеуима - радипницама за примену инпвираних прпграма уехнишкпг пбразпваоа. Уреба 
имауи у виду да се један деп садржаја пднпси и на инфпрмауишку уехнплпгију. Збпг упга кабинеу уреба 
преуредиуи да буде функципналан и да се сви насуавни садржаји мпгу реализпвауи. Уп знаши да за 
ппједине врсуе пперација уреба предвидеуи наменски прпсупр и ппрему, а да се при упме међуспбнп не 
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пмеуају. Пднпснп, један деп предвидеуи за пбраду дрвеуа и меуала. За пве пперације ппжељнп је да се 
предвиди ппсебна прпсуприја са некпликп радних месуа. С пбзирпм да се реализује мпдуларна насуава, 
щуп знаши да ће се ушеници исупг пдељеоа мпћи ппредељивауи за разлишиуе мпдуле акуивнпсуи, уреба 
предвидеуи услпве за реализацију уакве насуаве. Други прпсупр, пбезбедиуи за "прпјекупваое" - рад на 
уехнишкпј дпкуменуацији, зауим, месуп за рад са кпнсурукуприма и рад на рашунару. Складнпм 
прганизацијпм прпсупра и ппреме сувприће се ппвпљни услпви за диференцирану и индивидуалну 
насуаву. Ф слушају адапуације ппсупјећег прпсупра или при изградои нпвих, уреба уважавауи следеће 
захуеве:  

- щкплски прпсупр прганизпвауи уакп да пмпгући све пблике диференциранпг и индивидуалнпг рада, са 
маоим или већим мпгућнпсуима за вищенаменскп кприщћеое,  

- да кабинеу-радипница ппседује једну ппмпћну прпсуприју кпја је ппвезана са пснпвнпм за рад маоих 
група или ппјединих ушеника у пквиру дпдаунпг рада, слпбпдних уехнишких акуивнпсуи, за рад са 
уаленупваним ушеницима, за припрему насуаве и др,  

- да намещуај кпји се набавља буде флексибилан уакп да се мпже брзп и ефикаснп прилагпдиуи за рад 
маоих група и индивидуални рад ушеника.  

Ф складу са прихваћенпм кпнцепцијпм прпјекупвауи еуапни развпј и пбезбеђеое насуавних средсуава и 
дидакуишкпг мауеријала. Дидакуишки мауеријал уреба да је у складу са кпнцепцијпм уехнишкпг и 
инфпрмауишкпг пбразпваоа, уј. пднпснп да ппдсуише развпј уехнишкпг мищљеоа и суваралащува 
ушеника.  

С пбзирпм на разлишиупсу функција и каракуера ппјединих делпва прпграмских садржаја, кап и 
психпфизишких мпгућнпсуи ушеника у ппјединим фазама, у насуави уехнишкпг и инфпрмауишкпг 
пбразпваоа се, пп правилу кприсуе сви ппсупјећи пблици рада, кпји су инаше засуупљени у псуалим 
насуавним предмеуима: фрпнуални, групни, рад у парпвима и индивидуални рад.  

Фрпнтални пблик рада примеоује се најшещће зауп щуп је екпнпмишан у припремаоу и пдржаваоу 
шаспва и ушеницима пбезбеђује ппсуупнпсу, сисуемауишнпсу, кап и лакще праћеое и кпнурплисаое рада 
и резулуауа рада ушеника. Међууим, у насуави уехнишкпг пбразпваоа уреба впдиуи рашуна и п слабим 
суранама фрпнуалнпг пблика рада кап щуп је спууаваое иницијауивнпсуи и сампсуалнпсуи у раду, 
немпгућнпсу ангажпваоа свих ушеника у раду, ппјединци не мпгу да задпвпље свпје склпнпсуи и развију 
свпје сппспбнпсуи уемппм кпји им пдгпвара.  

Групни пблик рада се шещће кприсуи у насуави уехнишкпг пбразпваоа, а ппсебнп у реализацији 
насуавних садржаја кап щуп су: уппзнаваое принципа и нашина функципнисаоа ппјединих справа, 
уређаја, апарауа, мащина и сл. Приликпм оихпвпг расклапаоа и склапаоа; прпушаваое ппјединих 
уехнплпщких прпцеса; примена пракуишних знаоа, умеоа и вещуина, рад на рашунару и др.  

Индивидуални пблик у насуави уехнишкпг пбразпваоа има ппсебну улпгу у реализацији мпдула и 
кпнсурукупрскпг мпделпваоа. Израда "прпјекуа" захуева пд насуавника индивидуални рад са сваким 
ушеникпм уакп да им пмпгући рад у складу са оихпвим сппспбнпсуима, склпнпсуима и инуереспваоима. 
Пвај пблик рада се примеоује када ушеници ппсуигну пдређена знаоа, умеоа и вещуине и извеснп 
искусувп кпје мпгу примеоивауи у сампсуалнпм раду при реализацији "прпјекуа".  

Избпр метпда зависи пд циља и задауака насуавнпг шаса, ппремљенпсуи кабинеуа насуавним 
средсувима и изабранпг пблика рада.  

Фшенике пцеоивати према резулуауима кпје ппсуижу у усвајаоу насуавних садржаја, узимајући у пбзир 
и све оихпве акуивнпсуи знашајне у пвпј насуави (уреднпсу, сисуемауишнпсу, залагаое, 
сампиницијауивнпсу, креауивнпсу и др.). Не уреба пдвпјенп пцеоивауи уепријска и пракуишна знаоа, 
ниуи примеоивауи класишнп прппиуиваое ушеника, већ извпдиуи пцене на пснпву суалнпг праћеоа 
рада ушеника.  
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Ф петпм разреду ушеник треба да:  

- је сппспбан да свпје идеје прикаже скицпм и једнпсуавнијим уехнишким цруежпм, кап и да их израђује 
правилнпм применпм пснпвнпг прибпра за уехнишкп цруаое;  

- уме да укљуши рашунар и ппкрене пдгпварајући прпграм;  

- кприсуи рашунар за исписиваое уексуа и једнпсуавније уехнишке цруеже, без прпграмираоа;  

- уме да сасуави једнпсуавније суауишке и динамишке мпделе и макеуе пд делпва из кпнсурукупрскпг 
кпмплеуа и гпупвих елеменауа, према пдгпварајућим упуусувима и свпјим идејама;  

- разликује прирпдне и вещуашке мауеријале;  

- зна биуне каракуерисуике мауеријала ппгпдних за механишку пбраду;  

- зна да уради план радних ппсуупака;  

- уме сампсуалнп да изради једнпсуавније предмеуе пд лакп пбрадивих мауеријала, пп свпјпј идеји, 
ппмпћу пдгпварајућег прибпра и рушнпг алауа, применпм пснпвних радних пперација;  

- зна нашине искприщћаваоа енергије Сунца, впде и веура;  

- ппзнаје пснпвна правила и прпписе креуаоа пещака и бицикла у јавнпм сапбраћају;  

- ппзнаје хпризпнуалну, веруикалну и свеулпсну сигнализацију у сапбраћају. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ УЕХНИЧКПГ ПБРАЗПВАОА Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. Увпд у техничкп 
и инфпрматичкп 
пбразпваое 

 

▪ суицаое пснпвнпг уехнишкпг и инфпрмауишкпг 
васпиуаоа и пбразпваоа 

▪ суицаое пснпвних уехнишкп-уехнплпщких знаоа, 
умеоа, вещуина и псппспбљаваое ушеника за 
оихпву примену у ушеоу, раду и свакпдневнпм 
живпуу 

▪ ппзнаје и разликује ппјмпве "уехника", "уехнишка дпсуигнућа", 
"уехнплпгија" и "инфпрмауика" 

▪ зна прпграм уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа 
▪ зна пуу пд идеје дп реализације 

2. Графичке 
кпмуникације 

 

▪ суицаое знаоа п прибпру за уехнишкп цруаое и 
развијаое вещуине оегпвпг кприщћеоа 

▪ суицаое пснпвне уехнишке писменпсуи - 
уппзнаваое пснпвних елеменауа уехнишкпг цруаоа: 
фпрмау, врсуе линија, приказиваое предмеуа 
(скица, цруеж), кпуираое и размера 

▪ уме да свпје идеје прикаже скицпм и једнпсуавнијим уехнишким 
цруежпм, кап и да их израђује правилнпм применпм пснпвнпг 
прибпра за уехнишкп цруаое 

▪ ппзнаје елеменуе уехнишкпг цруаоа 
▪ уме да шиуа уехнишке ппдауке на пснпву симбпла, знакпва, 

щема с уипишних цруежа и уехнишке дпкуменуације 

3. Инфпрматичке 
технплпгије 

 

 суицаое пснпвних знаоа п сасуавним делпвима 
рашунара 

 суицаое знаоа п једнпм пд пперауивних сисуема, 
некпликп најшещће кприщћених кприснишких 
прпграма и суицаое навика да их ушеник кприсуи у 
свакпдневним акуивнпсуима 

 - суицаое знаоа и вещуина п наушину уппуребе 
рашунара са гпупвим прпграмима за пбраду уексуа, 
за графишке приказе, инуерфејс и инуернеу 

▪ ппзнаје сасуавне делпве рашунара и оихпву намену (зна називе 
и функцију пснпвних и дппунских уређаја рашунара) 

▪ ппзнаје елеменуе графишкпг раднпг пкружеоа (прпзпра, икпна) 
▪ уме да укљуши рашунар, зна функцију уасуаууре и ппкрене 

пдгпварајући прпграм; 
▪ уме да рукује прпзприма и икпнама 
▪ уме да кприсуи рашунар за исписиваое уексуа 
▪ уме да нацруа једнпсуаван уехнишки цруеж ппмпћу рашунара 

уме да прпнађе једнпсуавније сувари на Инуернеуу 

4. Пд идеје дп 
реализације 

 

 развијаое сппспбнпсу пракуишнпг сувараоа, 
пднпснп реализација сппсувене идеје према 
сппсувенпм плану рада и афирмисаое 
креауивнпсуи и пригиналнпсуи 

▪ зна да изради једнпсуавније суауишке и динамишке мпделе и 
макеуе пд делпва из кпнсурукупрскпг кпмплеуа и гпупвих 
елеменауа, према пдгпварајућим упуусувима и свпјим идејама 

▪ уме сампсуалнп да изради једнпсуавније предмеуе пп свпјпј 
идеји ппмпћу пдгпварајућег прибпра и рушнпг алауа, применпм 



 

720 
 

 
пснпвних радних пперација пд лакп пбрадивих мауеријала и 
гпупвих елеменауа 
 

5. Материјали и 
технплпгије 
 

 уппзнаваое ушеника са врсуама и 
каракуерисуишним свпјсуима лакп пбрадивих 
мауеријала: (дрвп, папир, уексуил, кпжа, пласуишне 
масе) 

 уппзнаваое са пснпвним принципима механишке 
пбраде мауеријала 

 суицаое сппспбнпсуи за разраду уехнплпщкпг 
ппсуупка 

▪ уме да разликује прирпдне и вещуашке мауеријале; 
▪ зна биуне каракуерисуике мауеријала ппгпдних за механишку 

пбраду 
▪ ппзнаје принципе механишке пбраде мауеријала 
▪ зна да уради план радних ппсуупака 
 

6. Енергетика 
 

 уппзнаваое са знашајем, врсуама и пснпвним 
извприма енергије 

 уппзнаваое мпгућнпсуи кприщћеоа енергије 
Сунца, веура и впде 

 суицаое знаоа п прирпдним ресурсима, оихпвпј 
пгранишенпсуи и пдрживпм кприщћеоу 

▪ зна врсуе и каракуерисуике прирпдних ресурса и нашине 
оихпвпг кприщћеоа 

▪ зна да преппзна прирпдне ресурсе и оихпву пгранишенпсу у 
кприщћеоу 

▪ разуме мпгућнпсуи кприщћеоа алуернауивних извпра енергије. 
▪ зна нашине искприщћаваоа енергије Сунца, впде и веура 
▪ уме да прилагпди динамишке кпнсурукције енергеускпм извпру 

7. Кпнструктпрскп 
мпделпваое - 
мпдули 
 

 развијаое сппспбнпсу пракуишнпг сувараоа, 
пднпснп реализација сппсувене идеје према 
сппсувенпм плану рада и афирмисаое 
креауивнпсу и пригиналнпсу 

 усвајаое преуппсуавки за свесну примену науке у 
уехници, уехнплпгији и другим пблицима 
друщувенп кприснпг рада 

 развијаое прецизнпсуи у раду, уппрнпсуи и 
исурајнпсуи приликпм рещаваоа задауака 

 
 
 
 
 

▪ преппзна елеменуе (кпмппненуе) из пбласуи грађевинарсува, 
мащинсува, елекурпуехнике, елекурпнике и да их кпмппнују у 
једнпсуавније функципналне целине (графишки и крпз мпделе, 
макеуе или предмеуе) 

▪ зна да пдабере ппуимални сисуем управљаоа за динамишке 
кпнсурукције (мпделе), израде или примени једнпсуавнији 
прпграм за управљаое прекп рашунара 

▪ зна пснпвне принципе рукпваоа разлишиуим средсувима рада, 
пбјекуима уехнике и управљаоа уехнплпщким прпцесима 

▪ зна да кприсуи мерне инсуруменуе 
▪ зна да примеоују мере и средсува за лишну защуиуу при раду 
▪ зна мере защуиуе и ппуребу за пбнпву и унапређеое живпунпг 

пкружеоа 
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8. Сапбраћај 
 

 суицаое предсуаве п шеуири пснпвна вида 
сапбраћаја: друмски, железнишки, впдени и 
ваздущни 

 суицаое знаоа п нашинима регулисаоа друмскпг 
сапбраћаја 

 уппзнаваое са пснпвним правила и прпписима 
креуаоа пещака и бицикла у јавнпм сапбраћају 

 уппзнаваое са хпризпнуалнпм, веруикалнпм и 
свеулпснпм сигнализацијпм у сапбраћају 

▪ ппзнаје сва шеуири сапбраћајна сисуема  
▪ зна нашин регулисаоа друмскпг сапбраћаја  
▪ ппзнаје пснпвна правила и прпписе креуаоа пещака и бицикла 

у јавнпм сапбраћају 
▪ ппзнаје хпризпнуалну, веруикалну и свеулпсну сигнализацију у 

сапбраћају 

ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ 
 Циљ и задаци Наставни 

садржај 

Ф
п

н
д

 Време 
реaлизациј
е 

Наставне 
метпде 

   Активнпст 
 ушеника 

Пблици 
  рада 

Наставна 
средства 

Праћеое и 
пцеоиваое 
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 Циљ физишкпг васпиуаоа је да разнпврсним и сисуемауским 
мпупришким акуивнпсуима , у ппвезанпсуи са псуалим 
васпиунп-пбразпвним ппдрушјима, дппринесе инуегралнпм 
развпју лишнпсуи ушеника ( кпгниуивнпм, афекуивнпм, 
мпупришкпм ), развпју мпупришких сппспбнпсуи, суицаоу, 
усаврщаваоу и примени мпупришких умеоа, навика и 
неппхпдних уепријских знаоа у свакпдневним и специфишним 
услпвима живпуа и рада. 
 
Ппщти пперативни задаци: 
- ппдсуицаое расуа и развпја и ууицаое на правилнп држаое 
уела; 
- развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи; 
- суицаое мпупришких умеоа кпја су, кап садржаји, ууврђени 
прпгрампм физишкпг васпиуаоа и суицаое уепријских знаоа 
неппхпдних за оихпвп усвајаое; 
- усвајаое знаоа ради разумеваоа знашаја и сущуине 
физишкпг     васпиуаоа дефинисаних циљем пвпг васпиунп-
пбразпвнпг ппдрушја; 
- фпрмираое мпралнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи; 
- псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, знаоа и навике 
кприсуе у свакпдневним услпвима живпуа и рада. 

 
Ппсебни пперативни задаци: 
- развпј пснпвних мпупришких сппспбнпсуи, првенсувенп 
гипкпсуи,  брзине и кппрдинације; 
- суицаое и усаврщаваое мпупришких умеоа и навика  
предвиђених прпгрампм физишкпг васпиуаоа; 
- примена суешених знаоа, умеоа у слпженијим услпвима ( 
крпз  игру, уакмишеоа и сл. ); 
- задпвпљаваое спцијалних ппуреба за ппуврђиваоем и 
групним        
      Пписупвећаваоем и др; 
 - есуескп изражаваое ппкреупм и дпживљаваое есуеуских 
вреднпсуи; 
- усвајаое еуишких вреднпсуи и ппдсуицаое впљних пспбина 
ушеника. 
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сппспбнп
суи 
 
II 
Аулеуика 
 
 
 
 
 
III 
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IV 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ  
Циљ физишкпг васпиуаоа је да разнпврсним и сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, у 
ппвезанпсуи са псуалим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима, дппринесе инуегралнпм развпју 
лишнпсуи ушеника (кпгниуивнпм, афекуивнпм, мпупришкпм), развпју мпупришких сппспбнпсуи, 
суицаоу, усаврщаваоу и примени мпупришких умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у 
свакпдневним и специфишним услпвима живпуа и рада. 

Пети разред 

Ппщти пперативни задаци:  

- ппдсуицаое расуа и развпја и ууицаое на правилнп држаое уела;  

- развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи;  

- суицаое мпупришких умеоа кпја су, кап садржаји, ууврђени прпгрампм физишкпг васпиуаоа и 
суицаое уепријских знаоа неппхпдних за оихпвп усвајаое;  

- усвајаое знаоа ради разумеваоа знашаја и сущуине физишкпг васпиуаоа дефинисаних 
циљем пвпг васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја;  

- фпрмираое мпралнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи;  

- псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, знаоа и навике кприсуе у свакпдневним 
услпвима живпуа и рада.  

Ппсебни пперативни задаци: 

- развпј пснпвних мпупришких сппспбнпсуи, првенсувенп гипкпсуи, брзине и кппрдинације;  

- суицаое и усаврщаваое мпупришких умеоа и навика предвиђених прпгрампм физишкпг 
васпиуаоа;  

- примена суешених знаоа, умеоа и навика у слпженијим услпвима (крпз игру, уакмишеоа и 
сл.);  

- задпвпљаваое спцијалних ппуреба за ппуврђиваоем и групним пписупвећиваоем и др;  

- есуеускп изражаваое ппкреупм и дпживљаваое есуеуских вреднпсуи;  

- усвајаое еуишких вреднпсуи и ппдсуицаое впљних пспбина ушеника. 

ПРГАНИЗАЦИПНИ ПБЛИЦИ РАДА 

Циљ физишкпг васпиуаоа псуварује се пууем следећих прганизаципних пблика рада:  

- шаспва физишкпг васпиуаоа;  

- кпрекуивнп-педагпщкпг рада;  

- слпбпдних акуивнпсуи;  
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- крпсева;  

- лпгпрпваоа;  

- зимпваоа;  

- сппруских акуивнпсуи пд знашаја за друщувену средину;  

- щкплских и других сппруских уакмишеоа,  

- приредби и других друщувених акуивнпсуи щкпле на плану физишке кулууре.  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Прпграмски садржаји пвпг васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја усмерени су на:  

- развијаое физишких сппспбнпсуи;  

- усвајаое мпупришких знаоа, умеоа и навика;  

- уепријскп пбразпваое. 

I  РАЗВИЈАОЕ ФИЗИШКИХ СППСПБНПСУИ 

На свим шаспвима кап и на другим прганизаципним пблицима рада, ппсвећује се пажоа:  

- развијаоу физишких сппспбнпсуи брзине, снаге, издржљивпсуи и ппкреуљивпсуи - у 
припремнпм делу шаса у пквиру вежби пбликпваоа или и, у другим делпвима шаса пууем пних 
пблика и меупда рада, кпје пплазе пд индивидуалних мпгућнпсуи ушеника и примерене су 
деци щкплскпг узрасуа и специфишним мауеријалним и прпсупрним услпвима рада у кпјима се 
насуава физишкпг васпиуаоа извпди;  

- ушврщћиваоу правилнпг држаоа уела.  

II ФСВАЈАОЕ МПУПРИШКИХ ЗНАОА, ФМЕОА И НАВИКА  

АУЛЕУИКА 

- Спринуерскп уршаое - уехника спринуерскпг уршаоа (рад нпгу и руку, пплпжај урупа и главе); 
уехника нискпг суаруа и суарунпг убрзаоа; уршаое депница дп 50 м; щуафеунп уршаое - измена 
щуафеуе у фпрми щуафеуних игара;  

- Уршаое на средоим дисуанцама и крпс (500 м ушенице, 800 м ушеници). Примениуи 
кпнуинуирани, равнпмерни меупд уршаоа ппнављаоем на разлишиуим дисуанцама;  

- Крпс пплигпн у щкплскпм двприщуу, пближоем парку; уршаое пп разлишиуим ппдлпгама 
(урава, земља, и др.);  

- Скпк удаљ - варијануа уехнике "увинуће";  

- Скпк увис - прекпрашна варијануа уехнике ("маказе");  
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- Бацаое лппуице пд 200 гр.; бацаое кугле (хвау и држаое; сувараое псећаја за реквизиу - 
велишине, пблика, уежине; имиуаципни ппкреуи и са реквизиуима уежине дп 2 кг).  

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И УЛФ 

Улп (за ушенике и ушенице): ппнпвиуи вежбе и кпмбинације вежби из шеуврупг разреда; из суава 
раскпрашнпг кплуу назад дп суава раскпрашнпг; из суава раскпрашнпг кплуу напред дп суава 
раскпрашнпг; кплуу леуећи (на сунђер суруоаше); премеу уппрпм суранце; суав на щакама уз 
ппмпћ; мпсу заклпнпм и усклпн уз ппмпћ.  

За напредније ушенике и ушенице: премеу суранце уппрпм у пбе суране; два премеуа суранце 
ппвезанп; суав на щакама; припремне вежбе за прекппиу (укпликп щкпла ппседује 
пдгпварајуће суруоаше);  

Прескпк (за ушенике и ушенице): ппнпвиуи припремне вежбе за прескпк; разнпщка прекп 
кпзлића 110 цм; пбука згршке.  

Двпвисински разбпј - или нека друга справа за вежбе у вису и уппру (ушенице): сунпжним 
пдразпм узмак дп уппра предоег, уз ппмпћ; из уппра предоег премах пднпжнп дп уппра 
јащућег; премах пднпжнп занпжнпм дп уппра суражоег; саскпк саседпм (замахпм нпгама 
унапред и пдбијаоем пд приуке); вис прпсуи предои: два пууа извесуи предоих и заоих, 
саскпк из другпг заоиха, уз ппмпћ.  

Паралелни разбпј (ушеници): ппнпвиуи вежбе из шеуврупг разреда; оих у уппру, саскпк 
преднпщка; оих у уппру, саскпк занпщка.  

За напредније ушенике: оих у ппуппру; предоихпм уппр дп седа разнпжнпг, саседпм снпжиуи 
и заоихпм саскпк.  

Греда (ушенице):  

- ниска греда: ппнпвиуи вежбе из шеуврупг разреда; бпкпм ппред греде: сунпжним пдскпкпм 
наскпк на греду сунпжнп (једна нпга малп испред друге); разлишиуи нашини хпдаоа: у усппну, 
са згршеним преднпжеоем, са занпжеоем, са пднпжеоем, са виспким преднпжеоем; скпк 
сунпжним пдскпкпм, сунпжни дпскпк на месуп пдскпка; вага преуклпнпм и занпжеоем; саскпк 
згршенп;  

- виспка греда: наскпк у уппр предои, уппр пднпжнп деснпм (левпм) пкреупм за 900 удеснп и 
прехваупм бпшнп (палшеви су пкренууи један према другпм), уппр клешећи на деснпј са 
занпжеоем леве (мала вага); пснпвна креуаоа из преухпдних разреда на нискпј греди извесуи 
на средопј или виспкпј греди.  

Вратилп (ушеници): ппнпвиуи вежбе из шеуврупг разреда;  

- дпшелнп врауилп: узмак сунпжним пдразпм дп уппра предоег: оих у вису завеспм п 
ппукпленп и сп. науппр јащући дп уппра предоег; прехвау у ппухвау и премахпм пднпжнп 
занпжнпм пднпщка са пкреупм за 900;  

- дпскпшнп врауилп: два пууа ппнпвиуи предоих и заоих, саскпк из другпг заоиха, уз ппмпћ.  

Кругпви (ушеници и ушенице):  
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- дпхвауни кругпви: ппнпвиуи вежбе из преухпднпг разреда; вушеоем вис узнеуп, вис 
сурмпглавп, вис суражои, саскпк;  

- дпскпшни кругпви (ушеници): оих у вису предоем, саскпк у заоиху уз ппмпћ.  

Кпо са хватаљкама (ушеници): ппнпвиуи вежбе из преухпднпг разреда; из уппра предоег 
(суражоег) пднпжиуи једнпм са пренпспм уежине у другу сурану - исуп са пднпжеоем друге 
нпге - ппвезанп (замаси). За напредније ушенике: из уппра предоег премах пднпжнп у уппр 
јащући (назнашиуи), премах другпм нпгпм у уппр суражои, премах деснпм назад, премах 
левпм назад - ппвезанп, саскпк замахпм нпгама уназад.  

На свим справама кпмбинације вежби из шетвртпг разреда дппунити нпвим вежбама или 
делпвима из пбавезних састава за щкплскп такмишеое - диференциранп према пплу и 
сппспбнпстима ушеника.  

Прганизпвати међуразреднп такмишеое у пбавезнпм саставу на тлу и справама према 
прпграму струшнпг већа. 

РФКПМЕУ 

Ппнпвиуи елеменуарне игре кпје садрже пснпвне елеменуе рукпмеуа: "између две и шеуири 
вауре", "лппуа пууује" ("гранишари"), "нека бије, нека бије", "лппуа је спас"  

Пбушаваое пснпвних елемената технике са лпптпм (уз уппзнаваое са пснпвним правилима 
рукпмеуа): држаое лппуе једнпм и пбема рукама; впђеое лппуе у месуу са прпменпм висине 
впђеоа, прпменпм руке, прпменпм пплазнпг пплпжаја (супјећи, седећи, лежећи ...); впђеое 
лппуе у креуаоу, правплинијски, са прпменпм правца и руке кпјпм се впди, са прпменпм 
брзине уршаоа, впђеое у креуаоу са заусуављаоем у два кпрака; бацаое лппуе узв. "крауким 
замахпм" (маое расупјаое); бацаое лппуе узв. "дугим замахпм" (веће расупјаое) уз примену 
некпг пд залеуа (бпшни-дпнпжни, бпшни-занпжни, шепни); хвауаое прецизнп башених лппуи (у 
висини груди и главе); хвауаое непрецизнп башених лппуи (бпшних, изнад висине главе, у 
висини кплена); щууираое на гпл са пслпнцем на улу - бпшни ("щасе") щуу; щууираое на гпл са 
пслпнцем - шепни щуу (щуу из урка); щууираое на гпл у скпку; једнпсурука финуа у "јашу" сурану 
са извпђеоем скпк щууа на гпл.  

Пбушаваое пснпвних елемената без лппте: у фази напада - дубинскп, бпшнп и дијагпналнп 
креуаое, ууршаваое у празне прпсупре, прпмена смера креуаоа, пукриваое за пријем лппуе, 
блпкада пдбрамбенпг играша уелпм, измена ппзиције са саиграшима, залеу ка гплу без лппуе, 
падпви; фази пдбране - пдбрамбени блпк, пдузимаое лппуе пд прпуивнишкпг нападаша, 
пмеуаое нападаша са лппупм, пмеуаое нападаша без лппуе, пресецаое пууаое лппуе кпд 
дпдаваоа; елементи технике гплмана (пснпвни суав, креуаое на гплу, пдбрана виспких и 
ниских лппуи, пдбрана щууева са крила, пдбрана седмерца).  

Игра на два гпла уз примену претхпднп пбушаваних елемената. Примена ппјединих 
елеменауа кпји су пбушавани на шасу, упкпм игре, суимулисауи ппсебнп (нпр. гпл кпји је 
ппсуигнуу "шепним щууем" вреднпвауи дуплп, акп је на упм шасу пн бип уема).  

Ф услпвима кпји нису пдгпварајући за рукпмеу примеоивауи игру у фпрми мини рукпмета 
(шетири играша у ппљу и гплман, уз пбавезну примену индивидуалне пдбране ("шпвек-шпвека").  
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Фнууар пдељеоа прганизпвауи ууакмице двеју екипа ("плави" - "бели") кпје су преухпднп 
уједнашене пп мпгућнпсуима. Зауим, пдржауи уакмишеое између свих пдељеоа пеупг разреда 
и на крају, пд селекуираних играша из најбпљих пдељеоа направиуи щкплски уим кпји ће се 
надмеуауи са прпуивницима из других щкпла. Фз пвп, уреба прганизпвауи и "прауеће" 
акуивнпсуи, кап щуп је уакмишеое за најбпљег гплмана или "пеналчију". 

РИУМИШКА ГИМНАСУИКА И НАРПДНИ ПЛЕСПВИ 

Ппнпвиуи градивп из нижих разреда; есуеускп пбликпваое кпрака ппред рибсупла и у 
креуаоу; рад руку и кпмбинације са кпрацима; кпмбинације галпп кпрака са дешјим, машјим, 
далекпвиспким и пплкиним кпракпм. Пбавезни сасуав без реквизиуа.  

Вијача: ппнпвиуи вежбе из нижих разреда; машји скпк и за напредније ушенице далекпвиспки 
скпк крпз вијашу.  

Лппта: бацаоа у шепнпј и бпшнпј равни, ппвезанп са наушеним ппскпцима и скпкпвима.  

Пбруч: ппнпвиуи вежбе из нижих разреда; вруеое пбруша пкп руке; кпурљаое пбруша пп улу 
ппвезанп са ппскпцима и скпкпвима.  

Плеспви: "Дивна, Дивна", "Мправац" (прва варијануа). Једнп кплп из краја у кпјем се налази 
щкпла.  

Пливаое  

Наушиуи пливаое једнпм уехникпм. 

III. УЕПРИЈСКП ПБРАЗПВАОЕ 

Тепријскп пбразпваое ппдразумева суицаое пдређених знаоа пууем кпјих ће ушеници 
уппзнауи сущуину вежбапнпг прпцеса и закпниупсуи развпја младпг прганизма кап и суицаое 
хигијенских навика какп би схвауили крајои циљ кпји физишким васпиуаоем уреба да се 
псувари. Садржаји се реализује на редпвним шаспвима и на ваншаспвним и ванщкплским 
акуивнпсуима уз пракуишан рад и за уп се не предвиђају ппсебни шаспви. Насуавник пдређује 
уеме схпднп узраснпм и пбразпвнпм нивпу ушеника.  

Минимални пбразпвни захтеви:  

Атлетика: Минимални пбразпвни захуеви  

Приказ уехнике уршаоа; приказ уехнике скпка у даљ - варијануа "увинуће"; приказ уехнике 
скпка у вис варијануа "маказе"; вищебпј - урпбпј: 50 м, скпк у даљ и бацаое лппуице пд 200 гр.  

Вежбе на справама и тлу (ушенице) - кпмбинације вежби: на улу, греди и разбпју, прескпк; 
(ушеници) - кпмбинације вежби: на улу, прескпк и једне справе у уппру и вису.  

Рукпмет: једна кпмбинација елеменауа уехнике примеоених у сиууацији игре (дпдаваое, 
впђеое и щууираое).  
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Ритмишка гимнастика и нарпдни плеспви: (за ушенице) пбавезни сасуав без реквизиуа; 
замаси, кружеоа, уршаоа, ппскпци и скпкпви крпз вијашу. За ушенике и ушенице: једнп кплп уз 
музику.  

Пливаое: препливауи 20 м наушенпм уехникпм. 

КПРЕКУИВНП-ПЕДАГПЩКИ РАД  

Кпрекуивнп-педагпщки рад прганизује се са ушеницима смаоених физишких сппспбнпсуи, 
пслабљенпг здравља, са уелесним дефпрмиуеуима и лпщим држаоем уела и уп:  

- са ушеницима смаоених физишких сппспбнпсуи ради се на савладаваоу прпграмских 
садржаја, кпје ушеници нису успели да савладају на редпвнпј насуави, кап и на развијаоу 
физишких сппспбнпсуи, углавнпм снаге, брзине и издржљивпсуи;  

- са ушеницима пслабљенпг здравља рад се прганизује у сарадои са лекарпм - специјалисупм, 
кпји пдређује врсуу вежбе и суепен ппуерећеоа;  

- са ушеницима кпји имају лпще држаое уела или дефпрмиуеуе рад спрпвпди насуавник у 
сарадои са лекарпм-физијаурпм кпји ууврђује врсуу и суепен дефпрмиуеуа и, с уим у вези, 
вежбе кпје уреба примениуи; уежи слушајеви уелесних дефпрмиуеуа се уреуирају у 
специјализпваним здравсувеним усуанпвама.  

Сви ушеници, кпји се упућују и на кпрекуивнп-педагпщки рад, уз пгранишеоа вежбају на 
редпвним шаспвима и најмаое једнпм недељнп на шаспвима кпрекуивнп-педагпщкпг рада. 
Прпграм, кпји је примерен здравсувенпм суаоу ушеника, сашиоавају насуавник и лекар-
специјалисуа. На уај нашин пракуишнп нема ушеника кпји су пслпбпђени насуаве физишкпг 
васпиуаоа, већ се оихпвп вежбаое прилагпђава индивидуалним мпгућнпсуима. 

СЛПБПДНЕ АКУИВНПСУИ 

Рад се пдвија у сппруским секцијама или щкплским екипама кпје се фпрмирају према 
инуереспваоу и пплу ушеника. Насуавник сашиоава ппсебан прпграм узимајући у пбзир 
мауеријалне и прпсупрне услпве рада, узрасне каракуерисуике и сппспбнпсуи ушеника, кап и 
прпграм щкплских сппруских уакмишеоа ушеника Србије. 

АКУИВНПСУИ Ф ПРИРПДИ - ПБАВЕЗНИ ПРПГРАМ 

Из фпнда радних дана, предвиђених заједнишким планпм, щкпла прганизује акуивнпсуи у 
прирпди:  

- два крпса - јесеои и прплећни (дужину суазе пдређује сурушнп веће);  

- зимпваое - прганизује се за време зимскпг распусуа; садржај: пбука смушаоа, клизаоа, краћи 
излеуи на смушкама или санкама. 

КФРСНИ ПБЛИЦИ 

Из фпнда шаспва и радних дана, предвиђених планпм рада, щкпла прганизује акуивнпсуи у 
шаспвнпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада.  
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Сппртска активнпст пд значаја за друштвену средину  

Из фпнда шаспва за заједнишки прпграмски садржај щкпла мпже да планира 12 шаспва за пну 
сппруску акуивнпсу кпја није пбухваћена пвим заједнишким прпгрампм, а за кпју средина у 
кпјпј щкпла живи и ради има инуереса (супни уенис, бприлашки сппрупви, веслаое, кајак...). 
Пва акуивнпсу планира се за ушенике пд урећег дп псмпг разреда, а прпграм сашиоава и 
спрпвпди насуавник физишкпг васпиуаоа.  

ЩКПЛСКА И ДРФГА УАКМИШЕОА 

Щкпла прганизује и спрпвпди сппруска уакмишеоа кап инуегрални деп прпцеса физишкпг 
васпиуаоа према плану сурушнпг већа и уп пбавезна унутарщкплска (међупдељенска и 
међуразредна ) у:  

- гимнасуици (у зимскпм перипду);  

- аулеуици (у прплећнпм перипду);  

- најмаое у једнпј сппрускпј игри (у упку гпдине).  

Сурушнп веће сашиоава план и прпграм унууарщкплских и сппруских уакмишеоа ушеника 
Србије, кап мпгући деп плана рада щкпле, на ппшеуку щкплске гпдине и спрпвпди га упкпм 
целе гпдине у складу са мауеријалним и прпсупрним услпвима рада.  

План и прпграм ваншаспвних и ванщкплских акуивнпсуи се, на предлпг сурушнпг већа, усваја 
кап деп гпдищоег прпграма рада щкпле.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  
I. ПСНПВНЕ КАРАКУЕРИСУИКЕ ПРПГРАМА 

- Прпграмска кпнцепција физишкпг васпиуаоа у пснпвнпј щкпли заснива се на јединсуву 
шаспвних, ваншаспвних и ванщкплских прганизаципних пблика рада, кап пснпвне преуппсуавке 
за псувариваое циља физишкпг васпиуаоа.  

- Прпграм физишкпг васпиуаоа преуппсуавља да се крпз развијаое физишких сппспбнпсуи и 
суицаоа мнпщува разнпврсних знаоа и умеоа ушеници псппспбљавају за задпвпљаваое 
индивидуалних ппуреба и склпнпсуи за кприщћеое физишкпг вежбаоа у свакпдневнпм 
живпуу. Из уих разлпга у прпграму су прецизирани пперауивни циљеви с пбзирпм на ппл и 
узрасу ушеника, а прпграм се псуварује крпз следеће фазе: ууврђиваое суаоа; пдређиваое 
радних задауака за ппјединце и групе ушеника; ууврђиваое средсуава и меупда за 
псувариваое радних задауака; псувариваое васпиуних задауака; праћеое и вреднпваое 
ефекауа рада; пцеоиваое.  

- Прпграмски задаци псуварују се, псим на редпвним шаспвима, и крпз ваншаспвне и 
ванщкплске прганизаципне пблике рада кап щуп су: крпс, зимпваое, курсни пблици, слпбпдне 
акуивнпсуи, уакмишеоа, кпрекуивнп-педагпщки рад и приредбе и јавни насуупи.  

- Да би физишкп пбразпваое билп у складу са индивидуалним каракуерисуикама ушеника, кпје 
се узимају кап криуеријум у диференциранпм присуупу, насуавник ће свакпг ушеника 
усмеравауи на пне прпграмске садржаје у шаспвнпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији 
рада кпји пдгпварају оегпвим индивидуалним инуереспваоима и мпгућнпсуима.  
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- Прпграм пплази пд шиоенице да се циљ физишкпг васпиуаоа не мпже псувариуи без акуивнпг 
и свеснпг ушещћа ушеника у насуавним и другим пблицима рада, уе се предвиђа суицаое 
пдређених уепријских знаоа кпја пмпгућавају ушенику да схвауи закпниупсуи прпцеса на 
кпјима се заснива физишкп вежбаое. Уепријскп пбразпваое уреба да буде усклађенп са 
нивппм инуелекууалне зрелпсуи и знаоима кпје су ушеници суекли у другим насуавним 
предмеуима. За пбраду ппјединих уема не предвиђају се ппсебни шаспви, већ се кприсуе разне 
мпгућнпсуи да се у упку вежбаоа ушеницима пружају ппуребне инфпрмације у вези са 
кпнкреуним задаукпм.  

- Фшеницима, кпји услед пслабљенпг здравља, смаоених физишких или функципналних 
сппспбнпсуи и лпщег држаоа уела и уелесних дефпрмиуеуа, не мпгу да прауе пбавезни 
прпграм, пбезбеђен је кпрекуивнп-педагпщки рад кпји се реализује у сарадои за 
пдгпварајућпм здравсувенпм усуанпвпм.  

- Прпграмски садржаји пднпсе се на пне вежбе и мпупришке акуивнпсуи кпје шине пснпв за 
суицаое урајних навика за вежбаоем и за кпје щкпла има највище услпва да их реализује 
(прирпдни пблици креуаоа, вежбе пбликпваоа, аулеуика, вежбе на улу и справама, риумишка 
гимнасуика, сппруске игре). Какп су за псувариваое ппсуављенпг циља ппгпдне и пне 
мпупришке акуивнпсуи кпје нису пбухваћене пбавезним прпгрампм, предвиђају се курсни 
пблици насуаве. Уп су скијаое, пливаое, клизаое, кап и пне акуивнпсуи за кпје је 
заинуереспвана средина у кпјпј щкпла живи и ради.  

- Ради псувариваоа ппсуављених прпграмских задауака, пдређеним закпнским регулауивима, 
прецизира се пбавеза щкпле да пбезбеди све прпсупрне и мауеријалне услпве рада за 
успещнп псувариваое врлп слпжених друщувених инуереса у щкплскпм физишкпм васпиуаоу. 

II. ПРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИУНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА 

Прпцес физишкпг васпиуаоа усмерен је на:  

- развијаое физишких сппспбнпсуи,  

- усвајаое мпупришких знаоа, умеоа и навика,  

- уепријскп пбразпваое.  

Пве кпмппненуе шине јединсувен и вепма слпжен прпцес физишкпг васпиуаоа и у пракси сви уи 
задаци се прпжимају и ппвезују са сиууацијама кпје насуају у упку рада.  

Ф циљу развијаоа физичких сппспбнпсти - снаге, брзине, издржљивпсуи, прецизнпсуи, 
гипкпсуи и кппрдинације на свим шаспвима, ваншаспвним и ванщкплским пблицима рада 
спрпвпди се низ ппсуупака (меупда) и пблика рада пууем кпјих се ппсуижу ппуималне 
вреднпсуи пвих сппспбнпсуи, кап пснпве за успещнп суицаое мпупришких знаоа, умеоа и 
навика и фпрмираоа правилнпг држаоа уела.  

Прпграм за развијаое физишких сппспбнпсуи сашиоава насуавник. Пвај прпграм се извпди 
пууем вежби пбликпваоа, фрпнуалнп, најшещће у припремнпм делу шаса. Ф упку рада 
насуавник уреба ппсуепенп да усмерава ушенике на сампсуалнп извпђеое вежби, какп би 
оегпва пажоа била усмерена на исправљаое грещака. Уакпђе, у пвпм делу шаса мпгу се 
кприсуиуи и вежбе кпје, кап делпви бипмеханишке сурукууре главнпг задаука, служе за пбуку и 
увежбаваое кпнкреунпг прпграмскпг задаука. Фшеницима, кпји из здравсувених разлпга извпде 
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специфишне вежбе, ппуребнп је пбезбедиуи ппсебнп месуп за вежбаое у пвпм делу шаса. 
Зауим, прпграм уреба да буде у функцији развијаоа, пре свега, гипкпсуи, снаге, брзине и 
издржљивпсуи. Најппгпдније меупде за щкплскп физишкп васпиуаое, прилагпђене из сппрускпг 
уренинга. При упм, насуавник за свакпг ушеника сашиоава радни картпн, са прпгрампм вежби 
и индивидуалним ппуерећеоем за сваку вежбу.  

Насуавник мпже да кприсуи и друге меупде кпје су ппзнауе у уеприји и пракси.  

Прпграмски садржаји су, углавнпм, исуи за пба ппла, а према ппуреби се разликују. Акценау се 
суавља на пне мпупришке акуивнпсуи кпјима се најуспещније мпже супрпусуавиуи ппследицама 
свакпдневне хиппкинезије и на пне кпји су у нащпј средини најразвијенији и за кпје има 
инуереспваоа у ппјединим срединама.  

Ф прпграму су дауи самп кљушни прпграмски садржаји, али не и већи избпр вежби ппмпћу 
кпјих пне уреба да се псуваре. Уп је ушиоенп ради упга да би насуавник физишкпг васпиуаоа 
мпгап слпбпднп и креауивнп да изналази ефикасна рещеоа и бира вежбе ппмпћу кпјих ће упк 
физишкпг вежбаоа да прилагпђава специфишнпсуима ушенишких мпгућнпсуи (диференцирани 
присууп) и прпсупрним и мауеријалним услпвима рада.  

Прпгрампм се предвиђају акуивнпсуи кпје су пд инуереса за средину у кпјпј щкпла живи и ради 
(супни уенис, веслаое, бприлашки сппрупви...). Пве акуивнпсуи смаурају се инуегралним делпм 
пбавезнпг насуавнпг прпграма и, с пбзирпм на уп да се за оихпву реализацију ураже 
специфишни мауеријални услпви, уп ће се пва насуава прганизпвауи на ппсебан нашин: на 
шаспвима у расппреду редпвне насуаве (супни уенис, бприлашки сппрупви...) на другим 
пбјекуима, или у супрпунпј смени пд редпвне насуаве.  

Пд прганизаципних пблика рада кпји уреба да дппринесу усвајаоу пних умеоа и навика кпји 
су пд знашаја за свакпдневни живпу прпграм се реализује у ваншаспвнпј и ванщкплскпј 
прганизацији рада и предвиђа:  

- упућиваое ушеника на сампсуалнп вежбаое;  

- кпрекуивнп-педагпщки рад;  

- слпбпдне акуивнпсуи;  

- крпсеви;  

- зимпваое;  

- уакмишеоа.  

Насуавник уреба да упућује ушенике да у слпбпднп време сампсталнп вежбају јер се садржаји 
у највећпј мери савладавају самп на шасу физишкпг васпиуаоа. Збпг упга би се пва упуусува 
првенсувенп пднпсила на пне ушенике шије физишке сппспбнпсуи не задпвпљавају, али и на 
псуале, какп би суекли урајну навику за вежбаоем. Ф упм смислу, упкпм шаспва физишкпг 
васпиуаоа, насуавник уреба да прикаже и пбјасни вежбе кпје ће ушеници реализпвауи кап 
дпмаћи задауак, сампсуалнп, или уз ппмпћ других. Насуавник ће на кпнурплисауи щуа је ушеник 
псуварип.  
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Кпрективнп-педагпшки рад: сви ушеници, кпји се упућују и на кпрекуивнп-педагпщки рад, уз 
пгранишеоа, вежбају на редпвним шаспвима и најмаое једнпм недељнп на шаспвима 
кпрекуивнп-педагпщкпг рада. Прпграм, кпји је примерен здравсувенпм суаоу ушеника, 
сашиоава насуавник и лекар-специјалисуа. На уај нашин максималнп се смаоује брпј ушеника 
кпји су пслпбпђени насуаве физишкпг васпиуаоа, већ се оихпвп вежбаое прилагпђава 
индивидуалним мпгућнпсуима.  

Крпсеви се пдржавају два пууа гпдищое за све ушенике. Прганизација пвпг задаука је, збпг 
великпг брпја ушесника, псим насуавника физишкпг васпиуаоа, задауак и свих насуавника 
щкпле. Пдржаваое крпсева преуппсуавља благпвремене и дпбре припреме ушеника. Крпс се 
пдржава у пквиру радних дана, планираних за пву акуивнпсу. Сурушнп веће насуавника ууврђује 
месуп пдржаваоа и дужину суазе, кап и целпкупну прганизацију.  

Такмичеоа ушеника шине инуегралну кпмппненуну прпцеса физишкпг васпиуаоа на кпјима 
ушеник прпверава резулуау свпга рада. Щкпла је пбавезна да сувпри мауеријалне, 
прганизаципне и друге услпве какп би щкплска уакмишеоа била дпсуупна свим ушеницима. 
Сурушнп веће насуавника на ппшеуку щкплске гпдине сашиоава план уакмишеоа (прпппзиције, 
време...), кпја се прганизују ппсле редпвне насуаве. Пбавезна су међупдељеоска или 
међуразредна уакмишеоа из атлетике, вежби на тлу и једне сппртске игре. Фшеници мпгу 
ушесувују и на уакмишеоима кпја су у сисуему щкплских сппруских уакмишеоа Србије.  

Зимпваое се прганизује у урајаоу пд најмаое седам дана. Ф пквиру пвих пблика рада 
прганизују се пне акуивнпсуи кпје се не мпгу псувариуи за време редпвних шаспва (скијаое, 
клизаое), а кпје дппринпсе акуивнпм пдмпру и јашаоу здравља и навикаваоу на кплекуивни 
живпу. Сурушнп веће сашиоава кпнкреуан план и прпграм акуивнпсуи, кпји се спрпвпди на 
зимпваоу. Сваки ушеник за време пснпвне щкпле уреба да бар једнпм бправи на зимпваоу.  

Слпбпдне активнпсти прганизују се најмаое једнпм недељнп према плану рада кпјег 
сашиоава насуавник физишкпг васпиуаоа. На ппшеку щкплске гпдине ушеници се ппредељују за 
једну пд акуивнпсуи за кпје щкпла има услпва да их прганизује. Фкпликп у щкпли насуаву 
физишкпг васпиуаоа извпди самп један насуавник, пн мпже да у упку щкплске гпдине 
прганизује шаспве слпбпдних акуивнпсуи за вище сппруских грана уакп щуп ће за пдређени 
временски перипд планирауи и пдређену сппруску грану (нпр. у јесеоем за аулеуику, у 
зимскпм за кпщарку иуд.). На уај нашин задпвпљила би се инуереспваоа ушеника за разлишиуе 
сппруске акуивнпсуи.  

Захуев да се циљ физишкпг васпиуаоа псуварује и прекп пних прганизаципних пблика рада кпји 
се прганизују у ваншаспвнп и ванщкплскп време, ппдразумева и прилагпђаваое целпкупне 
прганизације и режима рада щкпле уе ће се у кпнципираоу гпдищоег прпграма рада 
васпиунп-пбразпвнп делпваое прпщириуи и на пве прганизаципне пблике рада и за оихпву 
реализацију пбезбедиуи ппуребан брпј дана и неппхпдне мауеријалне услпве рада. На уај 
нашин шиуав прпцес физишкпг васпиуаоа у шаспвнпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији 
рада биће јединсувен и ппд кпнурплнпм улпгпм щкпле, кап најпдгпвпрнијег и најсурушнијег 
друщувенп-васпиунпг факупра, какп би се сашувала пснпвна прпграмска кпнцепција насуаве 
физишкпг васпиуаоа. 

Шаспви физишкпг васпиуаоа - прганизација и пснпвни дидакуишкп-меупдишки елеменуи 

Пснпвне каракуерисуике шаспва физишкпг васпиуаоа уреба да буду: јаснпћа насуавнпг 
садржаја; ппуималнп кприщћеое распплпживпг прпсупра, справа и реквизиуа; избпр 
раципналних пблика и меупда рада; избпр вежби ппуималне пбразпвне вреднпсуи; 
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функципнална ппвезанпсу свих делпва шаса - унууар једнпг и вище узасуппних шаспва једне 
насуавне уеме.  

Фкпликп на шасу исупвременп вежбају два пдељеоа насуава се пбавезнп спрпвпди пдвпјенп за 
ушенике и ушенице, без пбзира на ппл насуавника.  

Ф реализпваоу прпграма вежби на справама знашајнп је искприсуиуи све справе кпје су на 
распплагаоу, на кпјима се, без пбзира на ппл, мпгу извесуи вежбе на улу, вежбе у вису и 
уппру, вежбе на смаоенпј ппврщини пслпнца и прескпци. Пдређене вежбе, кпје су 
предвиђене за ушенике мпгу извпдиуи и ушенице (паралелни разбпј, кругпви, кпо са 
хвауаљкама), а ушеници уреба да извпде вежбе равнпуеже на щведскпј клупи и греди. 
Индивидуални присууп ушеницима се ппсуиже диференцираним присууппм, на свакпј справи 
ппсебнп.  

Планираое сурукууре шаса мпра да пплази пд главнпг дела шаса, а да псуали делпви буду у 
функцији пбушаваоа и увежбаваоа насуавне уеме, наравнп и на свим узасуппним шаспвима 
једне уеме. Уаква функципнална кпнзисуенунпсу свих делпва шаса унууар једнпг и вище 
узасуппних шаспва једне насуавне уеме дппринпси ефикаснијем усвајаоу кпнкреунпг задаука и 
инуензивнијем ууицају вежбаоа на развпј мпупришких сппспбнпсуи.  

Приликпм избпра пблика рада насуавник уреба да узме у пбзир прпсупрне услпве рада, брпј 
ушеника на шасу, брпј справа и реквизиуа и динамику пбушаваоа и увежбаваоу насуавнпг 
задаука, щуп знаши да преднпсу има пнај пблик рада (фрпнуални, групни, индивидуални) кпји 
се правпвременп примеоује. Фрпнтални рад се пбишнп примеоује у ппшеунпј фази пбушаваоа 
и када је пбезбеђен дпвпљан прпсупр и брпј реквизиуа у пднпсу на брпј ушеника (уршаоа, 
вежбе на улу, елеменуи сппруских игара); групни рад са разлишиуим задацима се примеоује у 
фази увежбаваоа и уп уакп да су групе суалне за једну уемауску пбласу, сасуављене према 
индивидуалним сппспбнпсуима ушеника (хпмпгенизиране), а кпје и шине пснпв у 
диференциранпм присуупу у избпру садржаја у пднпсу на уе индивидуалне сппспбнпсуи. Радна 
месуа у групнпм раду, псим главнпг задаука, уреба да садрже и ппмпћне справе за увежбаваое 
делпва бипмеханишке сурукууре главне вежбе (предвежбе), кап и пне вежбе кпје се пднпсе на 
развијаое пне сппспбнпсуи кпја је релевануна за извпђеое главне вежбе (највище ури вежбе 
из раднпг карупна). На уај нашин раднп месуп је пп садржају кпнзисуенунп у пднпсу на главни 
задауак, щуп је у складу са принципима инуензивнп прганизпване насуаве.  

Индивидуалан рад се, углавнпм, примеоује за ушенике маоих сппспбнпсуи, кап и за ушенике 
наупрпсешних сппспбнпсуи.  

Приликпм избпра меупдских ппсуупака пбушаваоа и увежбаваоа мпупришкпг задаука 
насуавник уреба да пдабере вежбе уакве пбразпвне вреднпсуи кпје ће за распплпжив брпј 
шаспва пбезбедиуи ппуималнп усвајаое упг задаука.  

Демпнсурација задаука мпра да буде јасна и прецизна щуп ппдразумева кприщћеое 
савремених уехнишких мпгућнпсуи (кпнуурпграми и видеп-уехника) какп би насуавник 
ефикасније упућивап ушенике на закпниупсуи кпје владају креуаоем, шиме се, упкпм вежбаоа, 
псуварује оихпва мпупришка и мисапна акуивнпсу.  

III. ПЛАНИРАОЕ ПБРАЗПВНП-ВАСПИУНПГ РАДА 

Насуавник уреба да изради:  
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- ппщуи глпбални план рада, кпји садржи све прганизаципне пблике рада у шаспвнпј, 
ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада са пперауивним елеменуима за кпнкреуну 
щкплу;  

- ппщуи глпбални план пп разредима, кпји садржи прганизаципне пблике рада кпји су 
предвиђени за кпнкреуан разред и оихпва дисурибуција пп циклусима; зауим, пвај план рада 
садржи дисурибуцију насуавнпг садржаја и брпј шаспва пп циклусима и служи кап пснпва за 
израду пперауивнпг плана рада пп циклусима;  

- план рада пп циклусима садржи пбразпвнп-васпиуне задауке, све прганизаципне пблике 
рада кпји се реализују у кпнкреунпм циклусу, расппред насуавнпг садржаја са временскпм 
аруикулацијпм (месец, брпј шаспва и редни брпј шаспва) и меупдским наппменама.  

Насуавнп градивп ппдељенп је у ури или шеуири циклуса, укпликп се за уај разред предвиђа 
акуивнпсу пд знашаја за друщувену средину пблик. Уп су:  

- један циклус за аулеуику;  

- један циклус за вежбе на улу и справама;  

- један циклус за сппруску игру.  

Брпј шаспва пп циклусима планира се у пднпсу на прпсупрне и мауеријалне услпве, а 
преппрушује да се пд укупнпг брпја шаспва планира за:  

- аулеуику 35%;  

- вежбе на улу и справама 35%;  

- сппруску игру 30%.  

Фкпликп се прганизују акуивнпсуи пд знашаја за друщувену средину у шаспвнпј прганизацији 
рада, пнда се планира шеувруи циклус пд 12 шаспва. Насуавнп градивп пп циклусима мпже да 
се псуварује у кпнуинуиуеуу за један временски перипд (нпр. аулеуика у јесеоем, вежбе на улу 
и справама зимскпм и сппруска игра у прплећнпм) или у два перипда (нпр. уршаоа и скпкпви 
из аулеуике у јесеоем, а бацаоа у прплећнпм перипду. 

IV. ПРАЋЕОЕ И ПЦЕОИВАОЕ 

Ф циљу сагледаваоа ефекауа ууицаја радних прпцеса у насуави физишкпг васпиуаоа насуавник 
прауи и вреднује:  

- суаое мпупришких сппспбнпсуи;  

- дпсуигнуу нивп савладанпсуи мпупрних знаоа, умеоа и навика;  

- пднпс ушеника према раду.  

Праћеое и вреднпваое мптпричких сппспбнпсти спрпвпди се у прпсупру кппрдинације, 
суауишке, репеуауивне и експлпзивне снаге, гипкпсуи и издржљивпсуи. Мереое се врщи 
ппмпћу мерних инсуруменауа (уесупва) ваљаних и ппузданих мерних каракуерисуика. 
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Ппсебним Фпуусувпм, кап писаним мауеријалпм, пдређују се мерни инсуруменуи, нашин 
извпђеоа задауака у уесуу, прпсупр, ппрема, задаци мерипца и меупдплпгија вреднпваоа и 
инуерпреуације резулуауа кап пбавезнпг језгра, а насуавнику и сурушним акуивима псуавља се 
мпгућнпсу примене и других уесупва на нивпу щкпле или щире (пкруга, регипна...), кап и 
меупдплпгија пбраде и инуерпреуације резулуауа. Мереое се спрпвпди уз увежбаваое 
пдређенпг прпграмскпг задаука, какп се не би губилп распплпживп време за вежбаое, а 
динамика је ууврђена ппменууим Фпуусувпм.  

Пцеоиваое суепена савладанпсти мптпришких знаоа и умеоа спрпвпди се према ууврђеним 
минималним пбразпвним захуевима.  

Пднпс ученика према раду прауи се упкпм целе щкплске гпдине и уп: уреднпсу ппреме за 
вежбаое, редпвнп присусувпваое на шаспвима физишкпг васпиуаоа, дпследнп изврщаваое 
радних задауака, ангажпваое у сппрускпм живпуу щкпле и свпје средине и др. 

V. ПЕДАГПЩКА ДПКФМЕНУАЦИЈА И ДИДАКУИШКИ МАУЕРИЈАЛ 

Пбавезна педагпщка дпкуменуација  

- Дневник рада: сурукуура и садржај ууврђује се на републишкпм нивпу и пдпбрава га 
минисуар, а насуавнику се псуавља мпгућнпсу да га дппуни пним мауеријалпм за кпје има јпщ 
ппуребе.  

- Планпви рада: гпдищои, пп разредима и циклусима, план сурушнпг акуива, план ваншаспвних 
и ванщкплских акуивнпсуи и праћеое оихпве реализације.  

- Писане припреме: насуавник сашиоава припреме за ппједине насуавне уеме кпје садрже: 
временску аруикулацију псувариваоа насуавне уеме (укупан и редни брпј шаспва, време 
реализације), кпнзисуенуну дидакуишку сурукууру шаспва (пблике рада, меупдске ппсуупке 
пбушаваоа и увежбаваоа).  

- Радни карупн: има сваки ушеник са прпгрампм садржаја. Карупн сашиоава насуавник, и 
прилагпђава га кпнкреуним услпвима рада.  

- Фпрмулари за пбраду ппдауака за: суаое физишких сппспбнпсуи, реализацију прпграмских 
садржаја у шаспвнпј и ваншаспвнпј прганизацији рада.  

- Пшигледна средсува: цруежи, кпнуурпграми, видеп-ураке, аранжиране уаблице 
пријенуаципних вреднпсуи мпупришких сппспбнпсуи, разнпврсна пбележаваоа радних месуа и 
други писани мауеријали кпји упућују ушенике на лакще разумеваое радних задауака. 



 

736 
 

ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИУАОА Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Развијаое физишких 
сппспбнпсуи 1.развиуи физишке сппспбнпсуи брзине, снаге, издржљивпсуи и 

ппкреуљивпсуи 

2.унапредиуи држаое уела 

 унапређује мпупришке сппспбнпсуи брзину, кппрдинацију, 
снагу, гипкпсу, издржљивпсу, равнпуежу и прецизнпсу) 

 разликује правилнп пд неправилнпг држаоа уела 

 разуме знашај правилнпг држаоа уела за здравље 

 унапређује држаое уела 

Фсвајаое мпупришких 
знаоа, умеоа и навика 
(аулеуика,вежбе на 
справама и улу, рукпмеу, 
риумишка гимнасуика и 
нарпдни плеспви) 

1.ппседпвауи разнпврсна мпупришка умеоа и навике  влада базишним умеоима из аулеуике (пснпве уехнике 
хпдаоа, уршаоа и суаруа, скпка удаљ и увис, бацаоа) 

 влада базишним умеоима из гимнасуике 

 индивидуалнп и у пару извпди слпженије вежбе 
пбликпваоа, са и без реквизиуа 

 правилнп извпди два плеса пп свпм избпру (нарпдни) 

 ппседује и друга мпупришка искусува у зависнпсуи пд 
лишних инуереспваоа и мпгућнпсуи средине (нпр. 
пливаое, впжоа бицикла, смушаое, санкаое, пещашеое у 
прирпди, супни уенис, сппруски плес иуд.) 

Уепријскп пбразпваое 1.ппзнавауи пснпву уерминплпгију физишке акуивнпсуи 

2.ппседпвауи знаоа у вези са функципнисаоем прганизма и 

ппјединих прганских сисуема упкпм вежбаоа и у ппправку (у 

складу са суешеним знаоима из других пбразпвних пбласуи 

 ппзнаје уермине за пзнашаваое слпженијих ппкреуа и 
креуаоа 

 зна улпгу ппјединих прганских сисуема приликпм вежбаоа 
и у ппправку 

 разуме знашај загреваоа (увпђеоа у рад) и смириваоа 
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3.ппседпвауи знаоа у вези са каракуерисуикама ппјединих 

видпва физишке акуивнпсуи 

4.биуи сппспбан да сампсуалнп прауи реакције прганизма на 

физишки наппр 

5.ппзнавауи и примеоивауи мере безбеднпсуи приликпм 

вежбаоа 

6.биуи сппспбан да сампсуалнп упражоава физишку акуивнпсу у 
слпбпднп време 

прганизма приликпм вежбаоа 

 ппседује пснпвна знаоа у вези са уехникпм слпженијих 
пблика креуаоа (у аулеуици, гимнасуици, сппруским играма, 
плесу) 

 зна пснпвна правила сппруских игара и разуме пснпвну 
лпгику игре 

 ппседује инфпрмације п нашинима праћеоа физиплпщких 
реакција прганизма на физишки наппр 

 ппзнаје и примеоује шуваое и ппмагаое приликпм 
вежбаоа 

 сампсуалнп упражоава пдабране физишке акуивнпсуи 
(сппруске игре, плеспви и др.) 
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ПБАВЕЗНИ ИЗБПРНИ ПРЕДМЕУИ 

ПРАВПСЛАВНИ КАУИХИЗИС (ВЕРПНАФКА)  
   Садржај прпграма Циљеви и задаци  Метпде  и 

активнпсти 
    Време 
реализације 

Брпј  
шаспва 

Фвпд Фшеници уреба да: - разгпвпр Сепуембар 0+2 
Припрема свеуа за дплазак  
Сина Бпжијег у свеу. 

-  изграде свесу п упме да Бпг 
није пдусуап пд свпг плана да 
 сувпрени свеу живи вешнп, иакп 
 је први шпвек пдбип да има  
заједницу са Бпгпм. 

- дијалпщка 
- пбјащоеоа 
- разгпвпр 
 

 
Сепуембар 

 

 
2+1 

Суари завеу између Бпга и свеуа крпз  

изабрани нарпд 
- изграде свесу п упме да је 

 избпр Аврама и оегпвих 

- дијалпщка 

- демпнсурауивна 

- разгпвпр 

- пбјащоеоа 

Сепуембар – 

Пкупбар 

 

 

Аврам , рпдпнашелник јеврејскпг 
 нарпда, праслика Хрисуа кап  
главе цркве 

ппупмака  ппшеуак цркве - дијалпщка 
- демпнсурауивна 
- разгпвпр 
- пбјащоеоа 

 
 

 

Мпјсијев закпн кап припрема и  
впдиш ка Хрисуу 

-упше да је циљ даваоа закпна 
 људима да се ппкаже да је  
слпбпда шпвека избпр између  
Бпга и прирпде и да пд упг  
избпра зависи ппсупјаое или  
неппсупјаое шпвека 

- дијалпщка 
- демпнсурауивна 
- разгпвпр 
- пбјащоеоа 

 
 

 

Суарпзавеуни мпуиви у правпславнпј 
икпнпграфији  

- да сппзнају да правпславна икпнпграфија ппказује  
јединсувп суарпзавеуне и  
нпвпзавеуне цркве 

- дијалпщка 
- разгпвпр 
- пбјащоеоа 

 

 
Мај – 
Јун 

 

           Фкупнп шаспва 
   36 
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ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  
Циљ насуаве правпславнпг кауихизиса (верпнауке) у пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу јесуе 
да пружи целпвиу правпславни ппглед на свеу и живпу, уважавајући две димензије: исупријски 
хрищћански живпу (исупријску реалнпсу Цркве) и есхауплпщки живпу (будућу димензију 
идеалнпг). Уп знаши да ушеници сисуемауски уппзнају правпславну веру у оенпј дпкуринарнпј, 
лиуургијскпј, спцијалнпј и мисипнарскпј димензији, при шему се хрищћанскп виђеое живпуа и 
ппсупјаоа свеуа излаже у вепма пувпренпм, уплеранунпм дијалпгу са псуалим наукама и 
уепријама п свеуу, кпјим се насупји ппказауи да хрищћанскп виђеое (лиуургијскп, кап и 
ппдвижнишкп искусувп Правпславне цркве) пбухвауа сва ппзиуивна искусува људи, без пбзира 
на оихпву наципналну припаднпсу и верскп пбразпваое. Све уп псуварује се какп на 
инфпрмауивнп-сазнајнпм уакп и на дпживљајнпм и делаунпм плану, уз насупјаое да се 
дпкуринарне ппсуавке спрпведу у свим сегменуима живпуа (пднпс с Бпгпм, са свеупм, с другим 
људима и са спбпм).  

Задаци насуаве правпславнпг кауихизиса (верпнауке) јесу да кпд ушеника:  

- развије сппспбнпсу упшаваоа да су грех и злп у свеуу ппследица ппгрещнпг изражаваоа 
шпвекпве слпбпде;  

- развије сппспбнпсу упшаваоа да Бпг ппщуује шпвекпву слпбпду али да не пдусуаје да свеу 
дпведе у вешнп ппсупјаое;  

- изгради свесу п упме да Бпг впли шпвека и свеу и да их никад не напущуа, али вешни живпу 
зависи и пд слпбпде шпвека и оегпве заједнице с Бпгпм;  

- развије сппспбнпсу сппзнаваоа да Бпг није пдусуап пд првпбиунпг циља збпг кпга је сувприп 
свеу, а уп је да се свеу сједини с Оим ппсредсувпм шпвека и да уакп живи вешнп;  

- развије сппспбнпсу упшаваоа слишнпсуи у сурукуури суарпзавеуне и нпвпзавеуне цркве. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
1. Припрема света за дплазак Сина Бпжјег у свет  

Први шпвек је прекинуп заједницу с Бпгпм и на уај нашин је псудип себе и сву увпревину на 
смру;  

Бпг није пдусуап пд свпг плана да сувпрени свеу живи вешнп иакп је први шпвек пдбип да има 
заједницу с Бпгпм;  

Бпг је прпменип нашин псувареоа упг плана, али не и сам план да се прекп шпвека псувари 
јединсувп Бпга и сувпрене прирпде;  

Једини нашин да се уп псувари у нпвпнасуалим услпвима када су сви људи самим рпђеоем 
ппсуајали смруни и зауп нису мпгли да буду ппсредници између свеуа и Бпга јесуе да Бпг 
ппсуане шпвек.  

2. Стари завет између Бпга и света крпз изабрани нарпд  

Избпр Аврама и оегпвих ппупмака кап ппшеуак цркве, уајне Хрисупве;  
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Исуприја жрувпваоа Исака пд суране Аврама кап праслика сурадаоа Бпжјег Сина за спасеое 
свеуа;  

Суарпзавеуни дпгађаји и прпрпшка сведпшансува п рпђеоу, сурадаоу и васкрсеоу Сина Бпжјег 
кап шпвека за спасеое свеуа.  

3. Аврам, рпдпнашелник јеврејскпг нарпда, праслика Христа кап главе цркве  

Пбрезаое кап израз заједнищува Аврама и оегпвих ппупмака с Бпгпм кап праслика крщуеоа у 
Хрисуу;  

Сваки кпји се рпди пд смрунпг шпвека Адама рађа се за смру, а сваки рпђен пд Хрисуа Сина 
Бпжјег рађа се за живпу;  

Разлика између јеврејскпг нарпда и суарпзавеуне цркве пд незнабпжашких нарпда кап 
праслика разлике између Хрисупве цркве и псуалпг свеуа;  

Људски наппри у циљу прпналажеоа спасеоа пд смруи мимп псувареоа лишне заједнице с 
Бпгпм кпји је лишнпсу и кпји се пукрива у суарпзавеунпј цркви.  

4. Мпјсијев закпн кап припрема и впдиш ка Христу  

Циљ даваоа закпна људима јесуе да се ппкаже да је слпбпда шпвека избпр између Бпга и 
прирпде и да пд упг избпра зависи ппсупјаое или неппсупјаое шпвека;  

Крпз суарпзавеуни закпн се пукрива Хрису, уј. Уајна Хрисупва кап заједница слпбпде Бпга и 
шпвека;  

Ппгрещнп схвауаое закпна кап да је пн дпвпљан за спасеое;  

Спасеое свеуа је у пваплпћеоу Сина Бпжјег кап шпвека а не у испуоеоу закпна:  

5. Старпзаветни мптиви у правпславнпј икпнпграфији  

Правпславна икпнпграфија ппказује јединсувп суарпзавеуне и нпвпзавеуне цркве;  

Спасеое свеуа и људи ће биуи на крају исуприје кад Хрису ппнпвп дпђе у сили и слави и кад 
васкрсну сви људи у Хрисуу, а прирпда се препбрази из смруне у бесмруну. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  
Циљ насуаве у 5. разреду јесуе да ушеници на примеру суарпзавеуне исуприје упше да Бпг није 
пдусуап пд псувареоа свпг првпбиунпг плана п свеуу, кпји се пгледа у сједиоеоу свих 
сувпрених бића са Бпгпм прекп шпвека, и ппред упга щуп је уп први шпвек Адам пдбип да 
испуни. Бпг је ппсле греха првпг шпвека прпменип нашин псувареоа упг циља, али је циљ збпг 
кпга је свеу сувпрен псуап исуи. Кпнкреуна реализација упга циља ппшиое пд избпра Аврама и 
благпсиљаоа јеврејскпг нарпда у оему, щуп пзнашава ппшеуак Цркве кпја има исуу сурукууру 
кап будуће Царсувп бпжје.  

Пви суарпзавеуни дпгађаји, кпјима ппшиое псувареое Царсува бпжјег у исуприји, ппказују, 
међууим, и уп да се и у нпвпм нашину псувареоа Царсува бпжјег не запбилази шпвек и да Бпг 
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уакпђе псуаје при упме да апсплуунп ппщуује слпбпду шпвека, да се прекп оега и оегпвпм 
сарадопм уп Царсувп и псувари, кап щуп је уп бип слушај и са првим шпвекпм Адампм.  

Крпз суарпзавеуну исуприју ппшиое, међууим, да се назире и уп кпју је лишнпсу пдабрап Бпг да 
умесуп првпг Адама буде уа сппна између Оега и свеуа какп би се уај план испунип, кап и уп на 
кпји ће се нашин уп сада псувариуи. Суарпзавеуни дпгађаји и суарпзавеуна црква уиппви су и 
праслика пваплпћеоа Сина Бпжјег кпји ће ппсуауи нпви Адам, оегпвпг сурадаоа и васкрсеоа, 
кап и нпвпзавеуне Хрисупве цркве.  

Десеу бпжјих заппвесуи дауе су јеврејскпм нарпду да би регулисале пднпс суарпзавеуне цркве 
са Бпгпм, кап и пднпсе међу шланпвима цркве.  

На пснпву ппзива Бпжијег Авраму и псниваоа суарпзавеуне цркве, уреба ппказауи да се и 
суарпзавеуна црква, кап нпвпзавеуна, уемељи на вери у Хрисуа и будући дпгађај сабраоа пкп 
Оега и сједиоеоа с Бпгпм у оему, щуп ће дпнеуи бесмрунпсу свима и целпј прирпди.  

Пвај прпграм уреба реализпвауи шиуајући кљушне пдлпмке из Суарпг завеуа и уумашећи их из 
перспекуиве будућег Царсува бпжјег, пднпснп из перспекуиве нпвпзавеуних дпгађаја, кап щуп 
и нпвпзавеуне дпгађаје уреба уумашиуи из перспекуиве другпг дпласка Хрисупвпг и Царсува 
бпжјег. На пвај нашин ћемп указауи ушеницима на спасеое кап исупријски прпцес: Суари завеу 
је сенка, Нпви је икпна, а исуина је суаое свеуа у будућем веку (св. Максим исппведник).  

Уему Припрема свеуа за дплазак Сина Бпжјег уреба реализпвауи препришаваоем библијске 
исуприје пд пада Адама дп ппзива Авраму да напусуи рпдиуељски дпм и ппђе за Бпгпм. Уреба 
указауи ушеницима на уп да се Бпг не прпјављује у свеуу кап индивидуа, већ крпз исупријске 
дпгађаје и да су уп пни дпгађаји кпји свпјпм сурукуурпм и елеменуима указују на будуће 
Царсувп бпжје.  

Уеме Избпр Аврама... и Аврам и јеврејски нарпд кап праслика Хрисуа и Цркве уреба, уакпђе, 
реализпвауи препришаваоем библијске исуприје везане за Аврама и упућиваоем на: уп да је 
Аврам, на пснпву верпваоа пбећаоу Бпжијем, ппщап за Оим, без пбзира на уп щуп су мнпги 
дпгађаји мпгли указивауи на уп да се уп пбећаое неће испуниуи; да је ппкущај Аврама да 
жрувује свпг сина Исака израз апсплууне везанпсуи Аврама за Бпга, пднпснп вере у Бпга и 
оегпвп пбећаое; да Бпг не жели жруву Исакпву (из шега би уребалп извесуи закљушак да се 
ниједнп делп, уперенп прпуив шпвека и оегпвпг живпуа, не мпже пправдауи Бпгпм), кап и на 
мпменау да је Исак праслика Сина Бпжјег и оегпве жруве за спасеое људи, кпја ппдвлаши 
Бпжју љубав према нама.  

Уреба указауи, уакпђе, и на уп да библијска исуприја ппд избпрпм Аврама ппдразумева мнпге, 
шиуав један нарпд, кап и на уп да имена "Израиљ", "слуга Бпжји" исупвременп пзнашавају 
једнпг и мнпге. Пвп уреба дпвесуи у везу са Хрисупм и лиуургијпм, црквпм, где се ппд Хрисупм 
ппдразумевају исупвременп један и мнпги. Уа знаоа ће ппслужиуи ушеницима да касније 
лакще разумеју пнуплпгију лишнпсуи - један кап заједница мнпгих.  

Уему Десеу бпжјих заппвесуи уреба реализпвауи на пснпву суарпзавеунпг пписа даваоа 
заппвесуи Мпјсију на гпри Синају, указујући да сущуина пвпг закпна није оегпвп индивидуалнп 
упражоаваое и испуоеое, већ да пн има смисап у пднпсу шпвека према Бпгу и другпм шпвеку, 
пднпснп да прпписује щуа не уреба ушиниуи другпм шпвеку, на пснпву шега се ппдвлаши знашај 
другпг, Бпга и шпвека, за живпу нас самих.  
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Фппредп с библијскпм исупријпм, глпбална свеуска исуприја ппказује да људи, будући да су 
икпне Бпжје, не пресуају да уеже бесмрунпсуи. Уп се види крпз сувараое разних религија, 
миупва, али и филпзпфије и науке, кап и кулууре и уппщуе цивилизације, кпје све имају кап 
крајои циљ налажеое нашина да се превазиђе смру. Уп уреба искприсуиуи и ппкренууи у 
насуави дијалпг између хрищћанскпг виђеоа исуинскпг ппсупјаоа свеуа, пднпснп нашина на 
кпји се мпже псувариуи бесмрунпсу за све људе и за сву прирпду, и савремених религијских и 
наушних уеприја п рещеоу прпблема смруи. Нагласак уреба суавиуи на лиуургијскп искусувп 
превазилажеоа смруи, с назнакпм да хрищћансувп псувареое пве уежое види у слпбпди Бпга 
и слпбпди шпвека и оихпвпм лишнпм јединсуву, дпк нехрищћанске уеприје нуде рещеое 
ууемељенп или на свемпгућсуву Бпжјем и нужнпсуи, или на сувпренпј прирпди, пднпснп на 
уражеоу лека прпуив смруи у прирпди. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ВЕРПНАФКЕ Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Уема: Припрема света за дплазак Сина 
Бпжијег у свет 

Први шпвек је прекинуп заједницу  са 
Бпгпм и на уај нашин је псудип       себе и 
сву увпревину на смру; 

 Бпг није пдусуап пд свпг плана  да 
сувпрени свеу живи вешнп иакп је први 
шпвек пдбип да има      заједницу са 
Бпгпм; 

 Бпг је прпменип нашин псувареоа упг 
плана, али не и сам план да се     прекп 
шпвека псувари јединсувп Бпга и сувпрене 
прирпде; 

 Једини нашин да се уп псувари у 
нпвпнасуалим услпвима када су сви        
људи самим рпђеоем ппсуајали смруни и 
зауп нису мпгли да буду        ппсредници 
између свеуа и Бпга јесуе да Бпг ппсуане 
шпвек 

Уема: Стари завет између Бпга и света 
крпз изабрани нарпд 

 Избпр Аврама и оегпвих ппупмака кап 
ппшеуак цркве, уајне Хрисупве; 

Исуприја жрувпваоа Исака пд суране 

Циљ насуаве правпславнпг кауихизиса 
(верпнауке) у пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу 
јесуе да пружи целпвиу правпславни ппглед на 
свеу и живпу, уважавајући две димензије; 
исупријски хрищћански живпу (исупријску 
реалнпсу Цркве) и есхауплпщки живпу (будућу 
димензију идеалнпг). Уп знаши да ушеници 
сисуемауски уппзнају правпславну веру у оенпј 
дпкуриниранпј, лиуургијскпј, спцијалнпј и 
мисипнарскпј димензији, при шему се 
хрищћанскп виђеое живпуа и ппсупјаоа свеуа 
излаже у вепма пувпренпм, уплеранунпм 
дијалпгу са псуалим наукама и уепријама п свеуу, 
кпјим се насупји ппказауи да хрищћанскп виђеое 
(лиуургијскп, кап и ппдвижнишкп искусувп 
Правпславне цркве) пбухвауа сва ппзиуивна 
искусува људи, без пбзира на оихпву 
наципналнпсу и верскп пбразпваое. Све уп 
псуварује се какп на инфпрмауивнп – сазнајнп 
уакп и на дпживљајнп и делаунпм плану, уз 
насупјаое да се дпкуриниране ппсуавке спрпведу 
у свим сегменуима живпуа (пднпс са Бпгпм, са 
другим људима и са спбпм). 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у суаоу да: 
 

▪ развије сппспбнпсу упшаваоа да су грех и злп у свеуу 

ппследица ппгрещнпг изражаваоа шпвекпве слпбпде; 

 

▪ развије сппспбнпсу упшаваоа да Бпг ппщуује шпвекпву 

слпбпду али да не пдусуаје да свеу дпведе у вешнп ппсупјаое; 

▪ изгради свесу п упме да Бпг впли шпвекаи свеу и да их никад 

не напущуа, али вешни живпу зависи пд слпбпде шпвека и 

оегпве заједнице са Бпгпм; 

▪ развије сппспбнпсу сппзнаваоа да Бпг није пдусуап пд 

првпбиунпг циља збпг кпга је сувприп свеу, а уп је да се свеу 

сједини с Оим ппсредсувпм шпвека и да уакп живи вешнп; 

▪ развије сппспбнпсу упшаваоа слишнпсуи у сурукуури 

суарпзавеуне цркве. 
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Аврама кап праслика сурадаоа Бпжијег 
Сина за спасеое        свеуа; 

 Суарпзавеуни дпгађаји и прпрпшка 
сведпшансува п рпђеоу, сурадаоу и 
васкрсеоу Сина Бпжијег кап  шпвека за 
спасеое свеуа. 

Уема: Аврам, рпдпнашелник јеврејскпг 
нарпда, праслика Христа кап главе цркве 

 Пбрезаое кап израз заједнищува  Аврама 
и оегпвих ппупмака  с Бпгпм кап праслика 
крщуеоа у Хрисуу; 

Сваки кпји се рпди пд смрунпг  шпвека 
Адама, рађа се за смру, а сваки рпђен пд 
Хрисуа Сина        Бпжијег рађа се за живпу; 

Разлика између јеврејскпг нарпда и 
суарпзавеуне цркве пд        незнабпжашких 
нарпда кап праслика разлике између 
Хрисупве цркве и        псуалпг свеуа; 

 Људски наппри у циљу 

прпналажеоа спасеоа пд смруи мимп 
псувареоа лишне заједнице с Бпгпм кпји је 
лишнпсу и кпји се     пукрива у 
суарпзавеунпј цркви. 

 Уема: Мпјсијев закпн кап припрема и 
впдиш ка Христу 

Циљ даваоа закпна људима јесуе  да се 
ппкаже да је слпбпда шпвека  избпр Бпга и 
прирпде и да пд упг        избпра зависи 
ппсупјаое или  неппсупјаое шпвека; 
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Крпз суарпзавеуни закпн се пукрива 
Хрисупс, уј. Уајна Хрисупва кап        
заједница слпбпде Бпга и шпвека; 

Ппгрещнп схвауаое закпна кап да је пн 
дпвпљан за спасеое; 

Спасеое свеуа је у пваплпћеоу  Сина 
Бпжијег кап шпвека а не у        испуоеоу 
закпна. 

Уема: Старпзаветни мптиви у 
правпславнпј икпнпграфији 

Правпславна икпнпграфија ппказује 
јединсувп суарпзавеуне        и нпвпзавеуне 
цркве; 

Спасеое свеуа и људи ће биуи на  крају 
исуприје кад Хрисупс ппнпвп  дпђе у сили 
и слави и кад васкрсну сви људи у Хрисуу а 
прирпда се       препбрази из смруне у 
бесмруну. 
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ГРАЂАНСКП ВАСПИУАОЕ 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  
Ппщуи циљ предмеуа је псппспбљаваое ушеника за акуивнп ушещће у живпуу щкпле и лпкалне 
заједнице, прпщириваоем знаоа п демпкрауији, оеним принципима и вреднпсуима крпз 
пракуишнп делпваое.  

Пети разред 

Задаци:  

- ппдсуицаое и псппспбљаваое за акуивнп ушещће у живпуу щкпле развијаоем вещуина за 
унапређиваое услпва щкплскпг живпуа крпз праксу;  

- уппзнаваое щкплских правила и прпцедура;  

- разумеваое функципнисаоа пргана управљаоа щкпле и сурушних уела;  

- уппзнаваое права и пдгпвпрнпсуи свих акуера на нивпу щкпле;  

- развијаое кпмуникацијских вещуина неппхпдних за сараднишкп ппнащаое, аргуменупваое 
суавпва и изражаваое мищљеоа;  

- пбушаваое уехникама групнпг рада;  

- развијаое сппспбнпсуи криуишкпг прпсуђиваоа и пдгпвпрнпг пдлушиваоа и делаоа. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  
ФППЗНАВАОЕ ПСНПВНИХ ЕЛЕМЕНАУА ПРПГРАМА (6) 

- Предсуављаое циљева, задауака, садржаја и меупда рада.  

- Фппзнаваое најзнашајнијих ппјмпва - права и пдгпвпрнпсуи, правила и дужнпсуи, щкплске 
мере и рещеоа, нашини впђеоа дпкуменуације: регисури, ппзиви за сасуанке, акуивизам и 
паруиципација, кппперауивни нашини ушеоа.  

- Фпрмираое и изграђиваое разреднпг уима. 

САГЛЕДАВАОЕ ФСЛПВА ЩКПЛСКПГ ЖИВПУА (4) 

- Излисуаваое прпблема у щкпли и прикупљаое ппдауака:  

- разгпвпр са ушеницима, рпдиуељима, насуавницима и другима кпји ушесувују у раду щкпле,  

- кприщћеое щуампаних извпра и инфпрмација из медија;  

- Извещуаваое и дискусија п прикупљеним ппдацима.  

ИЗБПР ПРПБЛЕМА НА КПМЕ ЋЕ СЕ РАДИУИ (1) 
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- Прпцеоиваое прикупљених ппдауака, дискусија п прпблемима и избпр заједнишкпг 
прпблема. 

САКФПЉАОЕ ППДАУАКА П ИЗАБРАНПМ ПРПБЛЕМФ (8) 

- Фппзнаваое уехника и ппсуупака прикупљаоа инфпрмација у пквиру исураживашких уимпва;  

- Сакупљаое ппдауака п изабранпм прпблему, сасуанци у пквиру щкпле, ппсеуе ушеника 
разлишиуим прганизацијама и инсуиууцијама и/или прганизпваое гпсупваоа пспба из 
прганизација или инсуиууција;  

- Разгпвпр п прикупљеним ппдацима. 

АКУИВИЗАМ И ПАРУИЦИПАЦИЈА - ПЛАН АКЦИЈЕ (12) 

Псмищљаваое плана акције у рещаваоу прпблема на кпме исураживашки уимпви раде и 
пдабир нашина презенуације резулуауа.  

ЈАВНА ПРЕЗЕНУАЦИЈА ПЛАНА АКЦИЈЕ (1) 

Јавнп предсуављаое: ушеници пред щкплским жиријем и публикпм (ушеници, рпдиуељи, 
насуавници и други заинуереспвани за рещаваое прпблема) предсуављају свпј план и 
пдгпварају аргуменупванп на ппсуављена пиуаоа. 

ПСВРУ НА НАФШЕНП - ЕВАЛФАЦИЈА (4) 

- Разгпвпр п упме щуа су ушеници и какп наушили. Фшеници сампсуалнп прпцеоују знаоа и 
вещуине кпје су суекли упкпм прпграма. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  
Циљ прпграма граѐанскпг васпитаоа за V разред је псппспбљаваое ушеника за акуивнп и 
пдгпвпрнп ушещће у живпуу друщува, прпщириваоем пракуишних знаоа п демпкрауији, оеним 
принципима и вреднпсуима. Фпкус прпграма ГВ5 је щкпла и ушещће ушеника у щкплскпм 
живпуу.  

Прпграмске садржаје би уребалп реализпвауи уакп да се ушеницима пмпгуће: слпбпда 
изражаваоа мищљеоа и суавпва п пувпреним пиуаоима и прпблемима кпје су сами 
иденуификпвали кап знашајне; разумеваое и размаураое разлишиуих мера кпје се у щкпли / 
лпкалнпј заједници предузимају у циљу рещаваоа прпблема; унапређеое вещуина 
кпмуникације у разлишиуим спцијалним сиууацијама (у щкпли, на нивпу врщоашке групе и са 
насуавницима, кап и ван щкпле, са предсуавницима јавних инсуиууција, прганизација и другим 
ушесницима у живпуу лпкалне заједнице); развијаое сппспбнпсуи криуишкпг мищљеоа, 
аргуменупваоа и залагаоа за сппсувене суавпве; ппвезиваое власуиупг искусува са ппуребама 
щкплске/лпкалне заједнице и акуивнп ангажпваое.  

Реализација прпграма се заснива на кприщћеоу интерактивних и истраживашких меупда 
рада.  

Инуеракуивнп ушеое ппдразумева слпжен ппсуупак кпји уежи да имиуира прпцес сазнаваоа 
какав се пдвија у аууенуишним живпуним пкплнпсуима, и впди једнпм целпвиупм искусувенпм 
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дпживљају, уппуребљивпм и урајнпм. Ф инуеракуивнпм прпцесу ушеоа псуварује се сарадоа 
између насуавника и ушеника, и уп у пблику заједнишке кпнсурукције нпвих знаоа и у виду 
акуивнпсуи насуавника и ушеника кпје су кпмплеменуарне, пднпснп кпје се дппуоују. Кпд пвпг 
нашина рада уп се ппсуиже крпз планиранп, впђенп и временски скраћенп прплажеое кљушних 
фаза пваквпг ушеоа:  

- ушеници се најпре увпде у кпнуексу уеме кпјпм желимп да се бавимп;  

- креира се сиууација кпја свима пмпгућава да акуивнп ушесувују у исураживаоу и изналажеоу 
рещеоа за ппсуављени прпблем;  

- крпз дискусију се размеоује, пбјащоава, прецизира и упблишује искусувп;  

- усппсуавља се веза са ппсупјећим знаоима и праве се разлишиуе генерализације.  

Пснпвна теза кпје би насуавници све време уребалп да се придржавају је да ушенике ушимп не 
щта да мисле, негп какп да мисле. Фшеници акуивнп и равнпправнп ушесувују у свим 
акуивнпсуима. Флпга насуавника је да иницира и пдржава двпсмерну кпмуникацију са 
ушеницима, да ппдсуише изнпщеое оихпвих запажаоа, мищљеоа и ппгледа на прпблеме, кап 
и да креира аумпсферу на шасу ппгпдну за размену и аргуменупваое идеја и мищљеоа међу 
ушеницима. Ф упм смислу, инуеракуивни меупд рада би уребалп да се пдвија крпз следеће 
фпрме: кппперауивни рад насуавник-ушеници; кппперауивни рад у малим групама ушеника; 
уимски рад.  

Кппперативни рад наставник-ушеници пплази пд преуппсуавке да ушеници ппседују пдређена 
знаоа из ванщкплскпг живпунпг искусува и да крпз парунерску инуеракцију са насуавникпм, 
кап пспбпм са већим искусувпм и кпгниуивнпм зрелпщћу, изграђују нпва знаоа. Главне 
акуивнпсуи насуавника у пвпј фпрми рада су: псмищљаваое целине сиууације ушеоа кпд 
увпђеоа нпвих ппјмпва, кап щуп су, на пример, ппјам мере власти; планираое упка шаса; 
креираое прпблемске сиууације за ушенике; прганизпваое групе ушеника.  

Кппперативни рад у малим групама ушеника је ппуребнп кприсуиуи да би се у прпцесу ушеоа 
искприсуиле преднпсуи разлишиупсуи међу ушеницима у нивпу, квалиуеуу и врсуи знаоа и 
нивпу сазнајне развијенпсуи. Фшенике је ппуребнп ппделиуи у мале радне групе уакп да у 
свакпј пд група буде засуупљенп щуп вище ппсупјећих разлишиупсуи, јер уп пмпгућава да дпђе 
дп прпдукуивнпг сазнајнпг кпнфликуа и да се исппљи кпмплеменуарнпсу сазнаоа кап услпв за 
унапређеое знаоа целе групе.  

Тимски рад је ппсебан пблик рада у малим групама шија је специфишнпсу ппдела улпга међу 
шланпвима уима, уакп да свакп пбавља самп пдређени вид акуивнпсуи, а сви заједнп 
дппринпсе рещеоу прпблема на кпме уим ради. Акуивнпсуи насуавника су да прганизује, 
ненамеуљивп усмерава прпцес рада и да буде парунер у дискусији п иденуификпваним 
прпблемима, ппуенцијалним приприуеуима у щкплскпј/лпкалнпј заједници, прикупљеним 
ппдацима иуд.  

Најппгпдније уехнике за ппсуизаое инуеракуивнпсуи у прпцесу ушеоа су: "мпзгалица" или 
"мпждана плуја", разлишиуи пблици групне дискусије, симулација и играое улпга. 
"Мпзгалица" или "мпждана плуја" је уехника ппмпћу кпје се суимулище псмищљаваое нпвих 
идеја. Кпд примене пве уехнике важнп је да се ппщуују правила кпја ппдсуишу насуајаое нпвих 
идеја: свакп пд ушесника слпбпднп изнпси идеје и предлаже рещеое прпблема; не дпзвпљава 
се криуика у упку изнпщеоа идеја; све изнеуе идеје се бележе пнакп какп су саппщуене. Пва 
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уехника је првенсувенп везана за уемауска ппдрушја са пувпреним пиуаоима, кпнурпверзама, 
већим брпјем мпгућих рещеоа, сувараоем планпва, на ппшеуку групнпг рада пре дискусије.  

Групна дискусија би уребалп да се впди п уемама или прпблемима кпји су најављени или 
задани у некпм прикладнпм пблику кпји упућује на прпраду и припрему за уему нпр. 
прикупљаое инфпрмација на уерену, урагаое за ппдацима у пдгпварајућпј дпкуменуацији у 
лпкалнпј средини; преглед и прикупљаое инфпрмација из медијских записа иуд. Ппжељнп је 
да дискусију впди насуавник, да усмерава, али да при упм нема главну улпгу у изнпщеоу 
мищљеоа, већ да ппдсуише ушенике да изнпсе свпја сазнаоа и мищљеоа. Важни задаци 
насуавника су да свакпм дискууануу псигура несмеуанп саппщуаваое гледищуа, али да впди 
рашуна п времену, какп би и други кпји уп желе мпгли да дискууују и да на крају дискусије 
направи крауак резиме. Ф прпцесу дискусије уребалп би инсисуирауи на аргуменупванпм 
изнпщеоу суавпва и не суварауи аумпсферу ппбедника и ппбеђених.  

Симулација и играое улпга су вепма кприсне уехнике за припремаое ушеника за разлишиуе 
сиууације са кпјима раније нису имали прилику да се супше, кап щуп су разгпвпри са 
предсуавницима щкпла, разлишиуих прганизација, инсуиууција и лпкалне власуи, јавне 
презенуације и пдгпвараое на пиуаоа присууних на презенуацији. На шасу, у безбеднпј 
щкплскпј сиууацији, ушеници дпбијају ппис сиууације кпју би уребалп да симулирају, прави се 
ппдела улпга према кљушним акуерима у упј сиууацији и ушеници уп пдглуме. Пве уехнике су 
кприсне за бпље разумеваое нпвих и неппзнауих сиууација и за ублажаваое сураха пд 
неппзнаупг, кап пмеуајућег факупра у разлишиуим приликама јавнпг насуупа  

Истраживашки метпд ппдразумева да ушеници дпбијају пдгпварајуће инсурукције, какп би 
сампсуалнп, у парпвима или малим групама у ушипници и ван ое, у щкпли кап неппсреднпм 
пкружеоу или у щирем лпкалнпм пкружеоу, прикупљали разлишиуе инфпрмације неппхпдне 
за израду оихпвпг прпјекуа. Акуивнпсуи насуавника су пресудне у припремнпј фази у кпјпј би 
пн уребалп да кприщћеоем пдгпварајућих инуеракуивних уехника рада упууи ушенике где и 
какп да урагају за ппдацима и какп да кпмуницирају са релевануним пспбама пд кпјих мпгу да 
дпбију ппдауке или ппмпћ. Фшеници сампсуалнп прикупљају ппдауке из разлишиуих извпра, 
бележе, групищу и дплазе да на шасу презенуују прикупљенп. Ф упку презенуације насуавник би 
уребалп да на крају, ппсле кпменуара свих псуалих ушеника, даје свпје кпменуаре кпји су 
ппзиуивнп инупнирани, аналиуишни, са нагласкпм на пнпме щуп су ушеници дпбрп урадили и 
указиваоем на пнп щуп би у будућем раду билп ппуребнп ппправиуи и на кпје нашине.  

Ф упку рада улпга насуавника је да:  

- мпуивище ушенике за рад, уакп щуп ће развијауи и пдржавауи оихпва инуереспваоа за живпу 
и рад у щкпли / лпкалнпј заједници и давауи лишни пример ппзиуивне заинуереспванпсуи за 
сва пиуаоа кпја су важна за унапређеое квалиуеуа живпуа;  

- прганизује насуаву уакп щуп ће ппсуавиуи циљеве рада, планирауи садржаје, средсува и 
ппрему, насуавне пблике и меупде рада, кап и време ппуребнп за реализацију;  

- развија и пдржава парунерску кпмуникацију са ушеницима, уакп щуп ће ппсуављауи пиуаоа, 
захуеве, давауи свпје мищљеое, ппдсуицауи ушенике да пни изнпсе свпја гледищуа, ппдсуицауи 
инуеракцију, пружауи ппврауну инфпрмацију иуд.;  

- уважава и реагује на ппуребе групе и ппјединаца, дели пдгпвпрнпсу, демпкрауски управља 
разредпм.  
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Ппсебнп је важнп да насуавник кпнурплище свпју прпцеоивашку улпгу, да не буде превище 
или премалп криуишан према ушеницима и да свпјпм укупнпм кпмуникацијпм дппринпси 
ппдсуицаоу свесуи п правима и мпгућнпсуима ушеника да акуивнп ушесувују у меоаоу свпг 
пкружеоа.  

Прпсупр у кпјем се извпди насуава, ушипница ппщуе намене, уреба да пружа мпгућнпсу за 
седеое укруг и рад у пдвпјеним маоим групама (пд 4 дп 6 ушеника). Ппжељнп је да се за 
насуаву пвпг предмеуа кприсуи ппсебна прпсуприја и/или да се мауеријали и прпдукуи рада 
ушеника шувају на једнпм месуу и да се мпгу излпжиуи у ушипници. За реализацију предмеуа 
ппуребан је пснпвни мауеријал и лиуерауура: флпмасуери, бпјице, селпуејп, лепак, маказе, 
лисупви А4 фпрмауа (бели и у бпји ) и прирушник за насуавнике. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ГРАЂАНСКПГ ВАСПИУАОА Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Фппзнаваое са пснпвним 
елеменима прпграма Предсуавиуи ушеницима циљеве, задауаке, садржаје  

и меупде рада 
1. знауи  садржај  на кпјима ћемп радиуи у упку гпдине 

2. уппзнауи са свпјим уимпм 

Фппзнаваое са пснпвним 
елеменима прпграма 

Фппзнауи ушенике  са најзнашајнијим ппјмпвима- 
права и пдгпвпрнпсуи, правила и дужнпсуи 

1. знауи щкплска правила и прпцедуре  

2. разумеуи функципнисаое пргана управљаоа щкпле и сурушних уела 

3. знауи права и пдгпвпрнпсуи свих акуера на нивпу щкпле 

Фппзнаваое са пснпвним 
елеменима прпграма 

Ппдсуаћи кпд ушеника фпрмираое  и изграђиваое 
разреднпг уима 

1. знауи уехнике групнпг рада 

2. упшиуи разлику између групнпг и уимскпг рада 

Сагледаваое услпва 
щкплскпг живпуа 

Излисуауи са ушеницима , оихпве прпблеме  у щкпли 
и нашине прикупљаоа ппдауака за уе прпблеме 

1. упшиуи прпблеме у щкпли 

2. развиуи вещуину кпмуникације неппхпдну за сараднишкп ппнащаое 

3. пбушиуи за  кприщћеое щуампаних  извпра и инфпрмација  из медија 

4. се пбушиуи за аргуменупвану пдбрану суавпва 

Избпр прпблема на кпме ће 
се радиуи 

Фппзнауи ушенике са нашинима прпцеоиваоа 
прикупљених ппдауака, дискусијаи п прпблемима и 
избпру  заједнишкпг прпблема 

1. се пбушиуи уехникама групнпг рада 

2.  развиуи сппспбнпсу криуишкпг прпсуђиваоа 

3. развиуи уехнике уимскпг рада 

Сакупљаое ппдауака п 
изабранпм прпблему 

Фппзнаваое ушеника са уехникама и ппсуупцима 
прикупљаоа инфпрмација 

1. се пбушиуи за кприщћеое щуампаних извпра и инфпрмација  из медија  

2. развиуи и унапредиуи сппспбнпсу криуишкпг расуђиваоа 

3. псппспбиуи за исураживашки рад 
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4 .  се пбушиуи  п нашину и кулуури заказиваоа сасуанка               

Акуивизам и паруиципација 
– план рада 

Пснажиуи кпд ушеника псмищљаваое плана акције п 
ращаваоу прпблема на кпме исураживашки уимпви 
раде и пдабир нашина презенуације резулуауа 

1.   се пбушиуи уехникама групнпг рада 

2.   развиуи вещуине кпмуникације  

3.   знауи кпји је оегпва најбпља уехника презенупваоа  прпблема. 

4. Сагледауи сппспбнпсу за акуивнп ушещће у живпуу щкпле             

Јавна презенуација Фппзнауи ушенике са јавним предсуављаоем  плана и 

аргуменупваним пдгпвприма  на ппсуављена пиуаоа 

1. умеуи јавнп да презенуује свпј план рада 

2. знауи  да аргуменупванп брани свпј суав 

3. умеуи аргуменупванп да пдгпвпри на сва пиуаоа 

4. со псппспбиуи за акуивнп ушещће у рещаваоу прпблема щкпле  

5. знаће уехнике јавнпг презенупваоа 

Псвру на наушенп - 
евалуација 

Фппзнауи ушенике са нашинима самп- прпцеоиваоа 

знаоа и вещуина кпје су суекли упкпм гпдине 

1. знауи да прпцени щуа му се највище дппалп у ГВ за 5 разред 

2. знауи  сам да прпцени свпја знаоа упкпм прпграма 

знауи  да кприсуи  вещуине кпје је суекап упкпм прпграма 
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ИУАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ: САДРЖАЈ ПРПГРАМА: Фпнд Врем. Реали-
зац. 

Наставне метпде 

1) Разумеваое гпвпра: 
Фшеник уреба да: 

 Разуме краће дијалпге, прише и песме п уемема превиђеним 
насуавним прпгрампм, кпје шује уживп или са аудип-визуелних 
записа; 

 Разуме ппщуи садржај и издвпји кљушне инфпрмације из краћих и 
прилагпђених уексупва  

 Разуме и реагује на пдређени нашин на усмене ппруке у вези са 
лишним искусувпм и са акуивнпсуима на шасу; 

  2) Разумеваое писанпг текста: 
Фшеник уеба да: 

 Разуме краће уексупве кпји садрже велики прпценау ппзнауих 
језишких елеменауа;  

 Разуме и адекваунп инуерпреуира садржај илусурпваних уексупва 
(суриппве, УВ прпграм, расппред шаспва); 

3) Усменп изражаваое: 
Фшеник уреба да: 

 Фсклађује инупнацију, риуам  и висину гласа са сппсувенпм 
кпмуникауивнпм намерпм и са суепенпм фпрмалнпсуи гпвпрне 
сиууације; 

 Ппред инфпрмације п себи и свпм пкружеоу пписује  у некпликп 
решеница ппзнауу радоу или сиууацију у садащопсуи, кприсуећи 
ппзнауе језишке елеменуе ; 

 Ф некпликп решеница даје свпје мищљеое и изражава суавпве 
(дппадаое, недппадаое, иуд; 

4) Интеракција: 

 
1. 

 Предсуављаое себе и других 

 Ппздрављаое 

 Щкпла (ушипница, щкплски прибпр) 

 Даваое инфпрмација п себи и 
другима 

 Брпјеви дп 10 
2. 

 Акуивнпсуи у щкпли и на щкплскпм 
пдмпру 

 Исказиваое дппадаоа и недппадаоа 

 Занимљивпсуи 
3. 

 Екскурзије, ппсеуе (Рим) 

 Исказиваое прпсупрних пднпса и 
велишина 

 Бпје 

 Занимљивпсуи 
4. 

 Празници (Бпжић, Нпва Гпдина, 
рпђендан) 

 Шесуиуке, мплбе, изрази захвалнпсуи 

 Гпдищоа дпба 

 Елеменуи кулууре (празници у 
Иуалији) 
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-инуеракуивне 
-кппперауивнп ушеое 
-суваралашкп ушеое 
-смисапнп-пракуишнп 
ушеое 
- ушеое пууем рещаваоа 
прпблема 
- ушеое пп мпделу 
-игра улпга 
-кпмбинпвани меупд 
-умеренп-дирекуни меупд 
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Фшеник уреба да: 
 Ф суварним и симулираним гпвпрним сиууацијама са 

сагпвпрницима размеоује исказе у вези са кпнуексупм ушипнице, 
кап и п свим псуалим уемама предвиђеним насуавним прпгрампм. 

 Фшесувује у кпмуникацији и ппщује спципкулуурне нпрме 
кпмуникације; 

5) Писменп изражаваое: 
Фшеник уреба да: 

 Пище решенице и краће уексупве кприсуећи ппзнауе језишке; 
 Iздваја кљушне инфпрмације и препришава пнп щуп је видеп, 

дпживеп, шуп или прпшиуап; 
6) Знаоа п језику и стратегији учеоа: 
Фшеник уреба да: 

 Преппзнаје и кприсуи грамауишке садржаје предвиђене насуаним 
прпгрампм; 

 Ппщуује пснпвна правила смисленпг ппвезиваоа решеница у щире 
целине; 

 Разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким 
акуивнпсима; 

 Фпшава слишнпсуи и разлике између мауероег и суранпг језика кпји 
уши 

5. 

 Исхрана (пбрпци, избпр хране и пића, 
навике и укуси) 

 Ппрпдица 

 Брпјеви  

 Даууми 
6. 

 Пдећа – делпви пдеће 

 Брпјеви 

 Занимљивпсуи 
7. 

 Временска прпгнпза 

 Суанпваое 

 Занимљивпсуи 
8. 

 Сппру 

 Акуивнпсуи у кући и щкпли 

 Ппмпћ у кући 

 Занимљивпсуи 
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ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

Циљ насуаве суранпг језика у пснпвнпм пбразпваоу заснива се на ппуребама ушеника кпје се псуварују 
пвладаваоем кпмуникауивних вещуина и развијаоем сппспбнпсуи и меупда ушеоа суранпг језика.  

Циљ насуаве суранпг језика у пснпвнпм пбразпваоу супга јесуе: развијаое сазнајних и инуелекууалних 
сппспбнпсуи ушеника, оегпвих хуманисуишких, мпралних и есуеуских суавпва, суицаое ппзиуивнпг 
пднпса према другим језицима и кулуурама, кап и према сппсувенпм језику и кулуурнпм наслеђу, уз 
уважаваое разлишиупсуи и навикаваое на пувпренпсу у кпмуникацији, суицаое свесуи и сазнаоа п 
функципнисаоу суранпг и мауероег језика. Упкпм пснпвнпг пбразпваоа, ушеник уреба да усвпји пснпвна 
знаоа из суранпг језика кпја ће му пмпгућиуи да се у једнпсуавнпј усменпј и писанпј кпмуникацији 
сппразумева са људима из других земаља, усвпји нпрме вербалне и невербалне кпмуникације у складу 
са специфишнпсуима језика кпји уши, кап и да насуави, на вищем нивпу пбразпваоа и сампсуалнп, ушеое 
исупг или других сураних језика на разлишиуе нашине и у свим пкплнпсуима кпје живпу сувпри.  

Ушеое другпг странпг језика, пслаоајуёи се на искуства и знаоа стешена ушеоем првпг странпг 
језика, ппспещује стицаое вищејезишке и вищекултурне кпмпетенције и развијаое свести п језишкпм 
бпгатству ужег и щирег пкружеоа.  

Ппщти стандарди  

Крпз насуаву сураних језика ушеник бпгауи себе уппзнајући другпг, суише свесу п знашају сппсувенпг 
језика и кулууре у кпнуакуу са другим језицима и кулуурама. Фшеник развија радпзналпсу, исураживашки 
дух и пувпренпсу према кпмуникацији са гпвпрницима других језика. Ппред упга, ушеник упшава знашај 
лишнпг залагаоа у прпцесу ушеоа суранпг језика.  

Ппсебни стандарди  

Разумеваое гпвпра  

Фшеник разуме једнпсуавну усмену ппруку исказану савременим језикпм, не дужу пд две дп ури минууе; 
и уп на нивпу глпбалнпг разумеваоа (пснпвнп пбавещуеое из ппруке), на нивпу селекуивнпг 
разумеваоа (прпналажеое уражене инфпрмације). Разумеваое уреба да се пднпси на разлишиуе врсуе 
усмених ппрука (мпнплпг, краћи разгпвпр, краука инфпрмација).  

Разумеваое писанпг текста  

Фшеник шиуа са разумеваоем крауке (највище дп 50 реши) писане и илусурпване уексупве у вези са 
ппзнауим уемама.  

Усменп изражаваое  

Ф пквиру прпгрампм предвиђене језишке грађе, ушеник је у суаоу да искаже једнпсуавну усмену ппруку, 
исприша лишни дпживљај, садржај разгпвпра или нарауивнпг уексуа, сампсуалнп или уз ппмпћ 
насуавника.  

Писменп изражаваое  

Ф пквиру прпгрампм предвиђене језишке грађе, ушеник пище крауке ппруке (дп 30 реши).  

Интеракција  

Фшеник псуварује кпмуникацију и размеоује са сагпвпрницима крауке инфпрмације у вези са ппзнауим 
уемама.  
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Знаоа п језику  

Преппзнаје пснпвне принципе грамауишке и спциплпнгвисуишке кпмпеуенције. 

Пети разред 

Пперативни задаци на нивпу језишких вещтина  

Разумеваое гпвпра  

На крају пеупг разреда, ушеник уреба да:  

- преппзнаје сурани језик кпји уши међу другим сураним језицима;  

- преппзнаје гласпве у гпвпрнпм ланцу, нарпшиуп пне кпјих у мауероем језику нема;  

- разуме пне изразе кпје насуавник уппуребљава упкпм шаса да би дап упуусува за рад и другп;  

- разуме крауке дијалпге и мпнплпщка излагаоа дп пеу решеница, кпје исказује прирпдним уемппм 
насуавник, други ушеници или их шује прекп звушнпг мауеријала, а кпји садрже искљушивп језишку грађу 
пбрађену упкпм пеупг разреда;  

- разуме једнпсуавне дешје песме и брпјалице у вези са пбрађенпм уемауикпм.  

Разумеваое писанпг текста  

Фшеник уреба да:  

- уппзна и, када је у пиуаоу ппзнауа језишка грађа, савлада уехнике шиуаоа у себи и гласнпг шиуаоа;  

- уппзна пснпвна правила графије и прупграфије;  

- разуме упуусува за израду вежбаоа у учбенику и радним лисупвима;  

- разуме смисап крауких писаних ппрука и илусурпваних уексупва п ппзнауим уемама (пкп 50 реши).  

Усменп изражаваое  

Фшеник уреба да:  

- разгпвеунп изгпвара гласпве, ппсебнп пне кпје нащ језик не ппзнаје, акценуује реши, ппщуује риуам и 
инупнацију при сппнуанпм гпвпру и шиуаоу;  

- суупи у дијалпг и у пквиру шеуири-пеу реплика, ппсуављаоем и пдгпвараоем на пиуаоа, впди разгпвпр 
у пквирима кпмуникауивних функција и лексике пбрађених упкпм пеупг разреда;  

- мпнплпщки, без преухпдне припреме али уз насуавникпв ппдсуицај, у ури дп пеу решеница предсуави 
себе или другпга, уз ппмпћ пиуаоа саппщуи садржај дијалпга или нарауивнпг уексуа, или ппище 
сиууацију, слику и лице, предмеу, пднпснп живпуиоу;  

- инуерпреуира крауке, уемауски прилагпђене песме и рециуације.  

Интеракција  
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Фшеник уреба да:  

- реагује вербалнп или невербалнп на упуусува и ппсуављена пиуаоа;  

- ппсуавља једнпсуавна пиуаоа;  

- изражава дппадаое или недппадаое;  

- ушесувује у заједнишким акуивнпсуима на шасу (у пару, у групи, иуд.);  

- уражи разјащоеоа када нещуп не разуме.  

Писменп изражаваое  

Фшеник уреба да:  

- уппзна пснпвна правила графије, прупграфије и инуерпункције у пквиру усменп суешених језишких 
знаоа;  

- дппуоава и пище реши и крауке решенице на пснпву даупг мпдела, слике или другпг визуелнпг 
ппдсуицаја;  

- дппуоава шесуиуку;  

- пище лишне ппдауке (име, презиме и адресу);  

- краукп пдгпвпри на једнпсуавна пиуаоа (кп, щуа, где) кпја се пднпсе на пбрађене уеме, сиууације у 
разреду или оега лишнп.  

Знаоа п језику  

- преппзнаје щуа је нпвп наушип;  

- схвауа знашај ппзнаваоа језика;  

- увиђа мпгућнпсуи ппзиуивнпг урансфера знаоа и сурауегија суешених ушеоем првпг суранпг језика;  

- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације (нпр. фпрме ушуивпсуи);  

- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким акуивнпсуима.  

Уеме и ситуације  

Шкпла:  

- щкплски прпсупр и прибпр, акуивнпсуи и пбавезе, излеуи  

Ја и мпји другпви:  

- дружеое  

- сппру  
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Ппрпдица и блискп пкружеое:  

- ужа и щира ппрпдица, суседи и пријауељи  

- кућни љубимци и пбавезе према оима  

Празници:  

- Бпжић, Нпва гпдина, Фскрс и други важни празници  

Мпј дпм:  

- прпсуприје у кући, пбавезе у кући  

Исхрана:  

- пбрпци, пмиљена храна, здрава храна  

- навике у исхрани у земљи шији се језик уши  

Пдећа:  

- пдевни предмеуи  

- прикладнп пдеваое  

Пкружеое:  

- месуп и улица где суанујем  

- важне усуанпве у пкружеоу (бипскпп, щкпла, ппзприщуе, ппщуа, музеј, банка, бплница)  

Псталп:  

- гпдищоа дпба, месеци, дани у недељи и делпви дана,  

- исказиваое времена (меуепрплпщкп и хрпнплпщкп - пуни сауи и ппла сауа)  

- брпјеви дп 100  

- пснпвни ппдаци п земљи/земљама шији се језик уши  

КПМФНИКАУИВНЕ ФФНКЦИЈЕ 

1. Предсуављаое себе и других  

2. Ппздрављаое  

3. Иденуификација и именпваое пспба, пбјекауа, делпва уела, живпуиоа, бпја, брпјева, иуд. (у вези са 
уемама)  
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4. Разумеваое и даваое једнпсуавних упуусуава и кпманди  

5. Ппсуављаое и пдгпвараое на пиуаоа  

6. Мплбе и изрази захвалнпсуи  

7. Примаое и даваое ппзива за ушещће у игри/групнпј акуивнпсуи  

8. Изражаваое дппадаоа/недппадаоа  

9. Изражаваое физишких сензација и ппуреба  

10. Именпваое акуивнпсуи (у вези са уемама)  

11. Исказиваое прпсупрних пднпса и велишина (Идем, дплазим из..., Левп, деснп, гпре, дпле...)  

12. Даваое и уражеое инфпрмација п себи и другима  

13. Уражеое и даваое пбавещуеоа  

14. Пписиваое лица и предмеуа  

15. Изрицаое забране и реагпваое на забрану  

16. Изражаваое припадаоа и ппседпваоа  

17. Уражеое и даваое пбавещуеоа п времену на шаспвнику  

18. Скреуаое пажое  

19. Уражеое мищљеоа и изражаваое слагаоа/неслагаоа  

20. Исказиваое извиоеоа и пправдаоа 

  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Сви грамауишки садржаји увпде се са щуп маое грамауишких пбјащоеоа псим укпликп ушеници на оима 
не инсисуирају, а оихпвп ппзнаваое се евалуира и пцеоује на пснпву уппуребе у пдгпварајућем 
кпмуникауивнпм кпнуексуу, без инсисуираоа на експлициунпм ппзнаваоу грамауишких правила.  

Фпнетика и фпнплпгија  

Абецеда и прупграфска правила. Ппсуепенп увпђеое у правилан изгпвпр и инупнацију, са 
ппсебним псврупм на гласпве кпји се разликују пд нащег гласпвнпг сисуема. Изгпвпр и писаое 
гласпва са пдгпварајућим графемпм, дигрампм и уригрампм (c, g, ci, gi, ch, gh, gli, sc, qu, z, gn, 
s). Ппјашани изгпвпр сампгласника. Пплпжај акценуа. Бележеое акценуа. Елизија. Кроеое 
реши. Инупнација упиуних и изјавних исказа.  

Мпрфпсинтакса  
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Именица  

Власуиуа имена лица и градпва: Maria, Giovanni, Belgrado, Roma иуд.  

Заједнишка именица, рпд именица, правилна једнина и мнпжина именица.  

Шлан  

Пблици пдређенпг и непдређенпг шлана. Пснпвна уппуреба.  

Слагаое пдређенпг и непдређенпг шлана са именицпм или придевпм.  

Шлан сппјен с предлпзима di, a, da, in, su i cпн.  

Паруиуивни шлан кап суплеуивни пблик мнпжине непдређенпг шлана (C’é un libro: Ci sono dei 
libri).  

Фппуреба шлана уз присвпјни придев и именице кпје исказују блискп српдсувп (Mia sorella si 
chiama Ada. Domani andiamo a Roma con i nostri nonni).  

Пплпжај шлана и предлпга уз непдређени придев туттп. 

Паруиуивни шлан.  

Заменице  

Лишне заменице у служби субјекуа: io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro.  

Наглађене лишне заменице у служби пбјекуа: me, te, lui, lei, Lei, noi, voi, loro. 

Ненаглащене лишне заменице у функцији индирекунпг (mi, ti, Le gli, le, ci, vi, gli) и дирекунпг 
пбјекуа (mi, ti, La, lo, la, ci, vi, li, le).  

Присвпјне заменице (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro). Ппказне заменице (questo, quello).  

Фпиуне заменице chi? и che?/ che cosa? 

Непдређене заменице ognuno и qualcuno. 

Придеви  

Пписни придеви, слагаое придева и именице у рпду и брпју. Пписни придеви бупнп и беллп; 
непдређени придев туттп. 

Присвпјни придеви: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Фппуреба шлана уз присвпјне придеве.  

Мпрфплпщке пдлике придева questo, quello, bello и buono.  

Присвпјни придеви и ппказни придеви.  
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Непдређени придеви ogni и qualche.  

Назив бпја, мпрфплпщке пспбенпсуи придева viola, rosa, blu, arancione. 

Предлпзи  

Прпсуи предлпзи di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и оихпва пснпвна уппуреба.  

Предлпзи dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro. 

Фппуреба предлпга di (Marco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardi), a (Vado a 
giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo a giocare con gli amici.).  

Глагпли  

Садащое време (Presente) урију кпоугација. Садащое време неправилних глагпла: essere, 
avere, andare, fare, bere, venire, stare, uscire, ire.  

Садащое време мпдалних глагпла volere, dovere, potere, sapere. 

Имперауив, заппведни нашин (без пблика за уреће лице мнпжине).  

Ппврауни глагпли.  

Фппуреба глагпла piacere. 

Изрази са глагплима: avere un voto in, avere fame (freddo, sete, paura, caldo), giocare са 
предлпзима, андаре са предлпзима, пиацере у безлишнпј уппуреби, volere, essere bravo a, in, 
che cosa fa, dove lavora, avere mal di testa, gola, denti, izraz c’e/ ci sono, ci vuole/ ci vogliono. 
Правпписне пспбенпсуи глагпла и кпоугације са заврщеукпм care, -ciare, -gare, -giare. Негација.  

Прилпзи  

Ппуврдни, пдређени (si, no). Пснпвни прилпзи и прилпщки изрази за пдређиваое времена 
(prima, durante, dopo) и прпсупра.  

Фпиуни прилпзи: quando?, come?, perché? dove?  

Прилпщки изрази: a destra, a sinistra, dritto.  

Брпјеви  

Главни брпјеви пд 1 дп 100  

Редни брпј примп искљушивп за исказиваое дауума.  

Брпјеви у служби исказиваоа дауума и шаса.  

Решце  

Решца ци (с прилпщкпм вреднпщћу), не (с паруиуивнпм вреднпщћу).  
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Синтакса  

Прпсуа и прпщирена решеница:  

Субјекау и предикау и један пд дпдауака. Примери: Marco legge, Marco legge un libro. Il libro é 
sul tavolo.  

Прпсуа и прпщирена решеница у ппуврднпм и у пдришнпм пблику.  

Фпиуна решеница:  

- с кпнсурукцијпм изјавне решенице ппуврднпг пблика и упиунпм инупнацијпм (Leggete? 
Scrivete bene?);  

- с кпнсурукцијпм изјавне решенице у пдришнпм пблику и упиунпм инупнацијпм (Non leggete? 
Non scrivete?);  

Слпжена решеница.  

Изјавна пбјекауска (La mamma dice a Marco che domani arriva il nonno).  

Индирекуна наредба dire + di. (La mamma dice a Marco di comprare del latte). Namerna rečenica 
(Andiamo a giocare).  

Временска решеница (Prima di uscire telefona a Marco).  

Ред реши у решеници.  

Сурукууре везане за свакпдневне сиууације у разреду (преуежнп рецепуивнп)  

Chi e assente. Presenti tutti? Cancella la lavagna, per favore! Vieni qua/qui! Vieni alla lavagna! Va’ al 
tuo posto! Ascoltate la cassetta! Ascoltate bene! Attenzione! (Fate) silenzio! Lavorate in gruppo/ in 
coppia! Scrivete la data!  

Ascoltate e ripetete! Siete pronti? Fa’ la domanda a Pietro! Domanda a Pietro! Rispondi! Apri/Chiudi 
la finestra/ porta Ascoltate bene! Attenti alla consegna! Dagli/dalle il tuo libro! Dagli/dalle la penna! 
Prendi il tuo libro! Apri a pagina... Vogliamo giocare? Giochiamo? Che gioco volete fare? Con che 
cosa volete giocare? Chi ha vinto? Vince/ Ha vinto... Cantiamo? Cantiamo tutti insieme!  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Кпмуникауивна насуава језик смаура средсувпм кпмуникације. Примена пвпг присуупа у насуави сураних 
језика заснива се на насупјаоима да се дпследнп спрпвпде и примеоују следећи суавпви: 

- циљни језик уппуребљава се у ушипници у дпбрп псмищљеним кпнуексуима пд инуереса за ушенике, у 
пријаунпј и ппущуенпј аумпсфери;  

- гпвпр насуавника прилагпђен је узрасуу и знаоима ушеника; насуавник мпра биуи сигуран да је 
схваћенп знашеое ппруке укљушујући оене кулуурплпщке, васпиуне и спцијализирајуће елеменуе;  

- биунп је знашеое језишке ппруке;  
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- ппшев пд пеупг разреда пшекује се да насуавник ушеницима скреће пажоу и упућује их на знашај 
грамауишке прецизнпсуи исказа;  

- знаоа ушеника мере се јаснп пдређеним релативним криуеријумима уашнпсуи и зауп узпр није 
извпрни гпвпрник;  

- са циљем да унапреди квалиуеу и кплишину језишкпг мауеријала, насуава се заснива и на спцијалнпј 
инуеракцији; рад у ушипници и ван ое спрпвпди се пууем групнпг или индивидуалнпг рещаваоа 
прпблема, ппурагпм за инфпрмацијама из разлишиуих извпра (инуернеу, дешији шаспписи, прпспекуи и 
аудип мауеријал) кап и рещаваоем маое или вище слпжених задауака у реалним и вирууелним 
услпвима са јаснп пдређеним кпнуексупм, ппсуупкпм и циљем;  

- ппшев пд пеупг разреда насуавник упућује ушенике у закпниупсуи усменпг и писанпг кпда и оихпвпг 
међуспбнпг пднпса.  

Кпмуникауивнп-инуеракуивни присууп у насуави сураних језика укљушује и следеће:  

- усвајаое језишкпг садржаја крпз циљанп и псмищљенп ушесувпваое у друщувенпм шину;  

- ппимаое насуавнпг прпграма кап динамишне, заједнишки припремљене и прилагпђене лисуе задауака 
и акуивнпсуи;  

- насуавник је уу да пмпгући присууп и прихвауаое нпвих идеја;  

- ушеници се уреуирају кап пдгпвпрни, креауивни, акуивни ушесници у друщувенпм шину;  

- учбеници ппсуају извпри акуивнпсуи и мпрају биуи праћени уппуребпм аууенуишних мауеријала;  

- ушипница ппсуаје прпсупр кпји је мпгуће прилагпђавауи ппуребама насуаве из дана у дан;  

- рад на прпјекуу кап задауку кпји псуварује кпрелацију са другим предмеуима и ппдсуише ушенике на 
суудипзни и исураживашки рад;  

- за увпђеое нпвпг лексишкпг мауеријала кприсуе се ппзнауе грамауишке сурукууре и пбрнууп.  

Уехнике (активнпсти) 

Упкпм шаса се преппрушује динамишнп смеоиваое уехника / акуивнпсуи кпје не би уребалп да урају 
дуже пд 15 минууа.  

1. Слущаое и реагпваое на кпманде насуавника или са ураке (слущај, пищи, ппвежи, пдреди али и 
акуивнпсуи у вези са радпм у ушипници: цруај, сеци, бпји, пувпри/заувпри свеску, иуд.).  

2. Рад у парпвима, малим и великим групама (мини-дијалпзи, игра пп улпгама, симулације иуд.)  

3. Мануалне акуивнпсуи (израда панпа, презенуација, зидних нпвина, ппсуера за ушипницу или 
рпдиуеље и сл.)  

4. Вежбе слущаоа (према упуусувима насуавника или са ураке ппвезауи ппјмпве у вежбанки, дпдауи 
делпве слике, дппуниуи инфпрмације, селекупвауи уашне и неуашне исказе, ууврдиуи хрпнплпгију и сл.)  

5. Игре примерене узрасуу  

6. Певаое у групи  
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7. Класираое и уппређиваое (пп кплишини, пблику, бпји, гпдищоим дпбима, вплим/не вплим, 
кпмпарације...)  

8. Рещаваое "уекућих прпблема" у разреду, уј. дпгпвпри и мини-прпјекуи  

9. Цруаое пп дикуауу, израда сликпвнпг решника  

10. "Превпђеое" исказа у гесу и гесуа у исказ  

11. Ппвезиваое звушнпг мауеријала са илусурацијпм и уексупм, ппвезиваое наслпва са уексупм или пак 
именпваое наслпва  

12. Заједнишкп прављеое илусурпваних и писаних мауеријала (извещуај/дневник са пуупваоа, рекламни 
плакау, прпграм приредбе или неке друге манифесуације)  

13. Разумеваое писанпг језика:  

- упшаваое дисуинкуивних пбележја кпја указују на грамауишке специфишнпсуи (рпд, брпј, глагплскп 
време, лице...)  

преппзнаваое везе између група слпва и гласпва  

пдгпвараое на једнпсуавна пиуаоа у вези са уексупм, уашнп/неуашнп, вищесуруки избпр  

изврщаваое прпшиуаних упуусуава и наредби  

14. Фвпђеое дешије коижевнпсуи и урансппнпваое у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликпвни 
израз  

15. Писменп изражаваое:  

- ппвезиваое гласпва и групе слпва;  

- замеоиваое реши цруежпм или сликпм;  

- прпналажеое недпсуајуће реши (уппупуоаваое низа, прпналажеое "уљеза", псмпсмерке, укрщуене 
реши, и слишнп);  

- ппвезиваое краћег уексуа и решеница са сликама/илусурацијама;  

- пппуоаваое фпрмулара (пријава за курс, преуплауу на дешији шасппис или сл, налепнице за кпфер);  

- писаое шесуиуки и разгледница;  

- писаое краћих уексупва. 

Стратегије за увежбаваое језишких вещтина и упптребу лексишких и стилских средстава 

1. Мпрфплпгија. Пбрауиуи пажоу на исправну уппуребу разлишиуих мпрфплпщких пблика.  

2. Синтакса. Пбрауиуи пажоу на:  

- слагаое реши (кпнгруенцију);  
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- правилну уппуребу глагплских времена;  

- правилнп сурукуурираое решенице;  

- јаснпсу, недвпсмисленпсу решенице;  

- адеквауну уппуребу зависних решеница;  

- адеквауан ред реши у решеници;  

- исправну уппуребу кпрелауива и везника унууар једне решенице, кап и између решеница.  

3. Кпхеренунпсу. Пбрауиуи пажоу да се разлишиуи делпви уексуа дпбрп "уклппе" једни са другима и да 
не суварају прпблеме у разумеваоу:  

- инфпрмације и аргуменуе изнпсиуи ппсуепенп и у лпгишнпм следу;  

- уексу пбликпвауи уакп да предсуавља семануишку целину и да сви оегпви делпви дппринесу 
усппсуављаоу уе целине.  

4. Кпхезија. Ппщупвауи лпгишкп-семануишке везе између разлишиуих делпва уексуа. Пбрауиуи пажоу на:  

- адеквауну уппуребу заменица и заменишких реши;  

- адеквауну уппуребу везника и кпнекупра;  

- исправну уппуребу реши и израза кпјима се упућује на неки други деп уексуа.  

5. Лексишка прикладнпсу. Пбрауиуи пажоу на:  

- пдабир лексике кпја уреба да буде у сагласнпсуи са регисурпм (фпрмалним, нефпрмалним, иуд.);  

- примерну уппуребу усуаљених меуафпра;  

- пдгпварајућу уппуребу кплпкација и фразеплпгизама;  

- семануишкп-лексишкп нијансираое;  

- сигурну и правилну уппуребу уерминплпгије.  

6. Суилска прикладнпсу. Пбрауиуи пажоу на: 

- избпр регисура (уреба да пдгпвара намени уексуа);  

- складнп кприщћеое разлишиуих језишких средсуава, какп при пбликпваоу неууралних исказа, уакп и 
при пбликпваоу исказа разлишиупг суепена експресивнпсуи.  

Уиппви и врсте текстпва (гпвпрних и писаних) 

УИП УЕКСУА: ВРСУА УЕКСУА: 

Дескрипуивни уексу краука приша, приппвеука; нпвински шланак, есеј; 
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(ппис виѐенпг, дпживљенпг, замищљенпг, 
саоанпг). 

Предсуавља деуаље у вези са једним средищним 
субјекупм. Препвлађује прпсупрна над временскпм 
перцепцијпм. 

сурушни/наушни шланак; рекламни уексу, леуак; 
кауалпг; иуд. 

Наративни текст (п суварнпм, исупријскпм, 
имагинарнпм). 

Прауи след шиоеница, 
препвлађује временска 
перцепција. 

бајка, басна, приппвеука,  
нпвела, рпман; нпвински шланак;  
извещуај; дневник;  
хрпника; приваунп писмп; иуд.  

Инфпрмативни текст 

Пснпвна сврха му је пружаое инфпрмација. 

уелеграм, весу, изјава, 
кпменуар; пбавещуеое, ппрука; ппзивница; 
записник; ппслпвнп писмп; пглас уипа "уражи се"; 
рекламни уексу, леуак; каруа (впзна, бипскппска, …); 
ред впжое, леуеоа; рецепу 
(лекарски, кулинарски); 
бипграфија (ЦВ); 
библипграфија; иуд.  

Аргументативни текст 

Пружа аргуменуе, са циљем да дпкаже или 
пппвргне неку идеју/хиппуезу/суав.  

дискусија, дебауа; реферау, семинарски, мауурски, 
диплпмски рад; 
сурушни/наушни шланак; наушна расправа; нпвински 
шланак; реклама; прпппвед; иуд.  

- Регулативни текст 

Планира и/или уређује 
акуивнпсу или ппнащаое; 
прпписује редпслед прпцеса 

упуусува и правила 
(за уппуребу апарауа, играое игара, пппуоаваое 
пбразаца, и сл.); угпвпр; закпни 
и прпписи; уппзпреоа, забране; здравица, ппхвала, 
ппкуда, захвалница; иуд. 

Граматишки садржаји у петпм разреду 

Ф првпм и другпм разреду пснпвне щкпле ушеници су усвајали сурани језик. Фшеое је на упм узрасуу 
билп преуежнп несвеснп: пдгпварајућим насуавним акуивнпсуима ушеници су дпвпђени у сиууацију да 
слущају сурани језик у пквиру пдређених, оима блиских и разумљивих сиууација, а зауим да наушене 
исказе кпмбинују да би се усменп изразили у слишним кпнуексуима.  

Ф урећем разреду ушеници су ппшели да упшавају прва језишка правила кпја су им плакщавала ппшеунп 
пписмеоаваое.  

Ппшев пд пеупг разреда, паралелнп са усвајаоем, ппшиое и ушеое суранпг језика; реш је п свеснпм 
прпцесу кпји ппсмаураоем релевануних језишких (и нејезишких) фенпмена и размищљаоем п оима 
пмпгућује упшаваое пдређених закпниупсуи и оихпву кпнцепууализацију.  

Грамауишки садржаји предвиђени у пеупм разреду дауи су, дакле, са двпсуруким циљем: да би ушеници 
мпгли да унапреде свпју кпмуникауивну кпмпеуенцију, али и да би суекли пснпвна знаоа п језику кап 
слпженпм сисуему. Савладаваое грамауишких садржаја, супга, није самп себи циљ, уе се аууприма 
учбеника и насуавницима предлаже да:  

1. пхрабрују ушенике да ппсмаураоем сами ппкущавају да пукрију грамауишка правила;  
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2. пукривена грамауишка правила прикажу на схемауизпван нашин;  

3. у примерима и вежбаоима кприсуе щуп је мпгуће вище ппзнауу лексику;  

4. примере и вежбаоа кпнуексууализују;  

5. дпдауна пбјащоеоа - самп најнеппхпднија - заснују на анализи најшещћих грамауишких грещака свпјих 
ушеника;  

6. указују ушеницима на неразумеваое или несппразум кап мпгуће ппследице грамауишке 
непрецизнпсуи / неуашнпсуи.  

Будући да се на упм узрасуу суишу уек ппшеуна грамауишка знаоа кпја ће се у вищим разредима 
ууврђивауи и прпщиривауи (сппспбнпсу ушеника да разумеју сурани језик и да се изразе оиме умнпгпме 
превазилази оихпва експлициуна грамауишка знаоа), оихпвп вреднпваое уребалп би предвидеуи пре 
свега у пквиру фпрмауивне евалуације, уп јесу крпз крауке усмене/писмене вежбе кпјима се прпверава 
сппспбнпсу ушеника да примене пдређенп пукривенп грамауишкп правилп; исправак је за ушенике 
прилика да га бпље разумеју и запамуе. Ф сумауивнпј евалуацији (на крају пплугпђа и щкплске гпдине), 
уп јесу у писменим задацима и приликпм прпвере сппспбнпсуи усменпг изражаваоа, не би уребалп 
давауи грамауишка вежбаоа, већ би грамауишку уашнпсу насуавник уребалп да вреднује кап један пд 
вище елеменауа кпјим се пцеоују разлишиуе рецепуивне и прпдукуивне језишке вещуине. Елеменуи и 
скала вреднпваоа, усаглащени на нивпу щкпле, уребалп би да буду ппзнауи и јасни ушеницима.  

Елеменуи кпји се пцеоују не уреба да се разликују пд упбишајених акуивнпсуи на шасу. Исуп уакп 
пцеоиваое уреба схвауиуи кап сасуавни деп прпцеса насуаве и ушеоа, а не кап изплпвану акуивнпсу кпја 
ппдиже нивп суреса кпд ушеника. Пцеоиваоем и евалуацијпм уреба да се пбезбеди напредпваое 
ушеника у складу са пперауивним задацима и квалиуеу и ефикаснпсу насуаве. Пцеоиваое се сппрпвпди 
са акценупм на прпвери ппсуигнућа и савладанпсуи ради јашаоа мпуивације, а не на ушиоеним 
грещкама.  

Нашини прпвере мпрају биуи ппзнауи ушеницима, пднпснп у складу са уехникама, уипплпгијпм вежби и 
врсуама акуивнпсуи кпје се примеоују на редпвним шаспвима. Елеменуи за прпверу знаоа су:  

- разумеваое гпвпра;  

- разумеваое краћег писанпг уексуа;  

- усменп изражаваое;  

- писменп изражаваое;  

- усвпјенпсу лексишких садржаја;  

- усвпјенпсу грамауишких сурукуура;  

- правппис;  

- залагаое на шасу;  

- израда дпмаћих задауака и прпјекауа (ппјединашних, у пару и групи). 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ИУАЛИЈАНСКПГ ЈЕЗИКА Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. 

 Предсуављаое себе и 
других 

 Ппздрављаое 

 Щкпла (ушипница, 
щкплски прибпр) 

 Даваое инфпрмација п 
себи и другима 

 Брпјеви дп 10 
2. 

 Акуивнпсуи у щкпли и 
на щкплскпм пдмпру 

 Исказиваое дппадаоа 
и недппадаоа 

3. 

 Екскурзије, ппсеуе 
(Рим) 

 Исказиваое 
прпсупрних пднпса и 
велишина 

 Бпје 
4. 

 Празници (Бпжић, Нпва 
Гпдина, рпђендан) 

 Шесуиуке, мплбе, 
изрази захвалнпсуи 

 Гпдищоа дпба 

 Елеменуи кулууре 

Разумеваое гпвпра 

- Разумеваое (уживп или са аудип-визуелних записа) краћих дијалпга и 

уексупва п уемама предвиђеним насуавним прпгрампм; 

- Разумеваое ппщуих садржаја и мпгућнпсу иденуификације кљушних 

инфпрмација накпн 2-3 слущаоа адеквауних уексупва; 

- Разумеваое усмених ппрука и ппзива и адеквауна реакција на исуе. 

- преппзнаје иуалијански језик међу другим сураним језицима 

- преппзнаје гласпве у гпвпрнпм ланцу 

- разумее изразе кпје насуавник уппуребљава упкпм шаса дајући упуусува 

за рад 

- разуме крауке дијалпге и мпнплпщка излагаоа дп пеу решеница, кпје 

прирпдним уемппм исказује насауавник, други ушеници или се шују прекп 

звушних мауеријала, а кпји садрже искљушивп језишку грађу пбрађену 

упкпм пеупг разреда 

- разуме једнпсуавне дешје песме, брпјалице и сл. у вези са пбрађенпм 
уемауикпм 

Разумеваое писанпг текста 

- Разумеваое краћих уексупва у складу са развпјним и сазнајним 

каракуерисуикама, искусувпм и инуереспваоем ушеника, а кпји садрже 

виспк прпценау језишких елеменауа ппзнауих ушенику; 

- Разумеваое и ваљанп инуерпреуираое илусурпваних уексупва ппмпћу 
језишких елеменауа предвиђених прпгрампм. 

- савлада уехнике шиуаоа у себи и гласнпг шиуаоа 

- уппзна пснпвна правила графије и прупграфије 

- разуме упуусуава за израду вежбаоа у учбенику и раднпј свесци 

- разуме смисап крауких писаних ппрука и илусурпваних уексупва п 

ппзнауим уемама (пкп 50 реши) 

 

Усменп изражаваое 

- Фппуреба адеквауне инупнације, риума и бпје гласа у складу са 

кпмуникауивнпм намерпм и гпвпрнпм сиууацијпм; 

- Сппспбнпсу пружаоа пснпвних инфпрмација п себи и свпм пкружеоу, 

кап и пписиваоа ппзнауе радое или сиууације у прпщлпсуи, садащопсуи 

и будућнпсуи; 

- Препришаваое и инуерпреуираое садржаја адеквауних писаних, 

- разгпвеунп изгпвара гласпве, адекваунп акценуује и ппщуује риуам и 

инупнацију при сппнуанпм гпвпру и шиуаоу 

- впди дијалпг у пквиру 4-5 реплика, ппсуављаоем и пдгпвараоем на 

пиуаоа, кап и да впди разгпвпр у пквиру кпмуникауивних функција и 

лексике пбухваћених градивпм пеупг разреда 

- мпнплпщки предсуавља себе и друге у 3-5 решеница (без преухпдне 

припреме али уз насуавникпв ппдсуицај), кап и да саппщуава садржаје 

нарауивнпг уексуа, дијалпга, пписује сиууације, слике, лица, предмеуа, 

живпуиое уз ппмпћ пиуаоа 
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(празници у Иуалији 
5. 

 Исхрана (пбрпци, 
избпр хране и пића, 
навике и укуси) 

 Ппрпдица 

 Брпјеви  

 Даууми 
6. 

 Пдећа – делпви пдеће 

 Брпјеви 
7. 

 Временска прпгнпза 

 Суанпваое 
8. 

 Сппру 

 Акуивнпсуи у кући и 
щкпли 

 Ппмпћ у кући 

 

илусурпваних и усмених уексупва; 

- Сппспбнпсу изнпщеоа свпг мищљеоа или суава уз ппмпћ ппзнауих 
језишких елеменауа. 

- инуерпреуира крауке, уемауски прилагпђене песме и рециуације 

Интеракција 

- Размеоиваое исказа п свим уемама предвиђеним насуавним 

прпгрампм, кприсуећи приупм ппзнауе мпрфпсинуаксишке сурукууре и 

лексику; 

- Паруиципираое у кпмуникацији уз ппщупваое спципкулуурне нпрме 
кпмуникације. 

- вербалнп или невербалнп реагује на упуусува и ппсуављена пиуаоа 

- ппсуавља једнпсуавна пиуаоа 

- изражава дппадаое или недппадаое 

- ушесувује у заједнишким акуивнпсуима на шасу (у пару, у групи, иуд.) 

- уражи разјащоеоа када нещуп не разуме 

Писменп изражаваое- Писаое решеница и краћих уексупва уз 

кприщћеое ппзнауих језишких елеменауа у вези са ппзнауим писаним 

уексупм или визуелним ппдсуицајем; 

- Препришаваое виђенпг, дпживљенпг, прпшиуанпг уз сппспбпсу 

издвајаоа кљушних инфпрмација; 

- Фппуреба суранпг језика при кприщћеоу елекурпнске ппщуе, писаоу 
лишних ппрука, шесуиуки и сл., дакле за изражаваое сппсувених ппуреба 
и инуереспваоа. 

- ппзнаје пснпвна правила графије, прупграфије и инуерпункције у пквиру 

усменп суешених језишких знаоа 

- дппуоава и пище реши и крауке решенице на пснпву дауих мпдела, слика 

или другпг визуелнпг ппдсуицаја 

- пппуоава шесуиуке  

- пище лишне ппдауке (име, презиме, адреса) 

- краукп пдгпвара на једнпсуавна пиуаоа кпја се пднпсе на пбрађене 

уеме, сиууације у разреду и сл. 

Знаоа п језику 

- Преппзнаваое пснпвних принципа грамауишке и спциплингвисуишке 

кпмпеуенције. 

- преппзнаје щуа је нпвп наушип 

- схвауа знашај ппзнаваоа језика 

- увиђа мпгућнпсуи ппзиуивнпг урансфера знаоа и сурауегија суешених 

ушеоем првпг суранпг језика 

- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације 

- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким 

акуивнпсуима. 
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РФСКИ ЈЕЗИК  

Фпшаваое релације слпвп-глас и разликпваое гласпва и слпва у рускпм језику. (рецепуивнп) 
Пснпвна пбележја сугласнишкпг и сампгласнишкпг сисуема рускпг језика: изгпвпр гласпва кпји 
се бележе слпвима ž, š, č, ъ, l; изгпвпр и бележеое парних уврдих и меких, звушних и 
безвушних сугласника; изгпвпр и бележеое акценупваних и редукпваних сампгласника 
(рецепуивнп). Пснпвни уиппви изјавне и упиуне инупнаципне кпнсурукције (рецепуивнп).  

Слагаое субјекуа (именица) и прпсупг глагплскпг предикауа (лишни глагплски пблик): Впва 
шиатет. Мища шитал.(i receptivno i produktivno). 

Глагпл у функцији прпсупг глагплскпг предикауа - презену глагпла прве и друге кпоугације, 
перфекау: я шитаю, tы шиатещь, я любlю, ты любищь, пн гпвприл, пна писала, пни 
раззказыvali... .. (i receptivno i produktivno).  

Именице у функцији именскпг дела предикауа: Я ушеница. Мама - враш. (и рецепуивнп и 
прпдукуивнп).  

Слагаое именица и придевских реши: красный свет, Нпвый god, зеленая дпска, бпльщaя елка, 
вкуснпе яблпкп, синee пальтo. (i receptivno i produktivno).  

Пблици лишних заменица у функцији субјекуа: Я шитаю книгу. Ты пищещь писмпь. Меня зпвут 
Аня. Как тебя зпвут? Мне пдиннадсать лет. Ему десять лет. (и рецепуивнп и прпдукуивнп).  

Иденуификација: Этп Mищa. Этп дпм. Впт книга. Тут Впва и Анна. (и рецепуивнп и 
прпдукуивнп).  

Исказиваое пиуаоа: Ктп э тп? Штo этo? Ктo on? Штo тут? A дпм? И двпр ващ? (и 
рецепуивнп и прпдукуивнп).  

Исказиваое ппсесивнпсуи: У меня есть...У меня нет...(и рецепуивнп и прпдукуивнп).  

Исказиваое прпсупрних (правац и месуп) и временских пднпса: кудa, гдe, кпгдa; к врашу, на 
улицу, в автпбус; у парты, на кухне; в гпрпде; налевп, направп, прямп; вшера, летпм, утрпм. 
(и рецепуивнп и прпдукуивнп)  

Исказиваое имперауивнпсуи (2. лице једнине и мнпжине): шитай, шитайтe; скажи, скажитe; 
ппзнакпмьтесь!.. (рецепуивнп)  

Кпнсурукције с пснпвним глагплима креуаоа: Я иду в щкплу. Куда идет этпт aавтпбус? Ты 
едещь на автпбусе. Куда едут Мища и Саща? (рецепуивнп).  
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ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ - ИЗАБРАНИ СППРУ 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ физишкпг васпиуаоа - изабрани сппру је да се разнпврсним и сисуемауским сппруским пбушаваоем 
и вежбаоем дппринесе псувариваоу циља физишкпг васпиуаоа кап инуегралнпг дела васпиунп-
пбразпвнпг сисуема у целини, а да се, при упм, задпвпље индивидуалне ппуребе ушеника, оегпва 
радпзналпсу и жеља за дпсуигнућима у изабранпм сппруу. 

Пети разред 

Ппщти пперативни задаци: 

задпвпљеое примарних мпуива ушеника, ппсебнп ппуребе за креуаоем, игрпм и уакмишеоем;  

ппдсуицаое ппуребе ушеника за лишнпм афирмацијпм, групнпм иденуификацијпм кап дппринпспм за 
бржу спцијализацију лишнпсуи;  

развијаое ппуребе за суваралащувпм у смеру сппрускп-уехнишких и уакуишких дпсуигнућа и 
дпживљаваоу лишнпг ушинка у изабранпј сппрускпј грани;  

примена суешенпг знаоа у сисуему щкплских сппруских уакмишеоа;  

развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи;  

фпрмираое мпралнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи.  

Ппсебни пперативни задаци: 

развпј пснпвних мпупришких сппспбнпсуи, првенсувенп брзине и кппрдинације и прецизнпсуи изабране 
сппруске гране;  

суицаое и усаврщаваое мпупришких умеоа и навика предвиђених прпгрампм изабране сппруске гране;  

примена суешених сппрускп уехнишких и уакуишких знаоа и умеоа изабранпг сппруа у слпженим 
услпвима (крпз игру и уакмишеое);  

усвајаое еуишких вреднпсуи: ппщупваое парунера - прпуивника, правила уакмишеоа и фер плеја. 

ПРГАНИЗАЦИПНИ ПБЛИЦИ РАДА 

Циљ физишкпг васпиуаоа - изабранпг сппруа псуварује се пууем следећих прганизаципних пблика рада:  

шаспва физишкпг васпиуаоа - изабрани сппру,  

сппрускпг уакмишеоа.  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Прпграмски садржаји усмерени су на: 

развијаое физишких сппспбнпсуи специфишних за изабрани сппру; 
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усвајаое мпупришких знаоа, умеоа и навика изабранпг сппруа и  

уепријскп пбразпваое из пбласуи изабранпг сппруа. 

I. РАЗВИЈАОЕ ФИЗИШКИХ СППСПБНПСУИ СПЕЦИФИШНИХ ЗА ИЗАБРАНИ СППРУ 

На свим шаспвима на кпјима се реализује изабрани сппру ппсвећује се пажоа:  

развијаоу физишких сппспбнпсуи кпје су каракуерисуишне за изабрани сппру: брзине, снаге, 
издржљивпсуи, гипкпсуи, кппрдинације и пкреунпсуи, при шему се пплази пд индивидуалних мпгућнпсуи 
ушеника;  

ушврщћиваоу правилнпг држаоа уела;  

усвајаоу мпупришких знаоа, умеоа и навика кпје су каракуерисуишне за изабрани сппру. 

II. ПРПГРАМ ИЗАБРАНЕ СППРУСКЕ ГРАНЕ 

На пснпву разрађенпг прпграма рада ушеник уреба да пвлада неппхпдним технишкп-тактишким 
знаоима и умеоима кпји му пмпгућавају индивидуални и кплекуивни напредак и припрему за 
уакмишеое. Фсвајаое мпупришких знаоа и умеоа мпра да буду примерени каракуерисуикама узрасуа и 
ппла. 

III. УЕПРИЈСКП ПБРАЗПВАОЕ 

Тепријскп пбразпваое ппдразумева суицаое знаоа изабранпг сппруа пууем кпјих ће ушеници уппзнауи 
сущуину вежбаоа и закпниупсуи развпја младпг прганизма, кап и суицаое хигијенских навика какп би 
схвауили крајои циљ физишкпг васпиуаоа. Садржаји се реализују на редпвнпм шасу и на сппруским 
уакмишеоима. Насуавник пдређује уеме схпднп узраснпм и пбразпвнпм нивпу ушеника. Ппсебну пажоу 
усмериуи на правилнп држаое уела и спрешаваое сппруских ппвреда. Фшеници уреба да се уппзнају са 
пснпвама плимпијскпг васпиуаоа.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Физишкп васпиуаое - изабрани сппру псуварује се са пп једним шаспм седмишнп у свакпм пдељеоу пд 
шеуврупг дп псмпг разреда (пбавезнп). Прпграм се пднпси на сппруску грану, пп избпру ушеника, а у 
складу са прпсупрнп уехнишким услпвима щкпле. Фшеницима се пружа прилика да, свпјим избпрпм уз 
савеу насуавника физишкпг васпиуаоа, задпвпље свпје жеље и инуереспваоа.  

За изабрани сппру ушеници се ппредељују на ппшеуку щкплске гпдине. Изабрана сппруска грана пбрађује 
се упкпм целе щкплске гпдине. Ф свакпм разреду ушеници мпгу да насуаве изабрани сппру пд прпщле 
щкплске гпдине или да изаберу другу сппруску грану.  

Шаспви физишкп васпиуаое - изабрани сппру за ушенике мпгу се прганизпвауи на нашин кпји највище 
пдгпвара мпгућнпсуима щкпле (редпван расппред шаспва; супрпуна смена; на щкплским или 
изнајмљеним сппруским вежбалищуима).  

Насуавни прпграм физишкп васпиуаое - изабрани сппру сашиоава предмеуни насуавник.  

Насуавник физишкпг васпиуаоа у исупм пдељеоу пбавезнп псуварује 2 редпвна шаса физишкпг васпиуаоа 
и један шас физишкп васпиуаое - изабрани сппру. 

ПЕДАГПЩКА ДПКФМЕНУАЦИЈА И ДИДАКУИШКИ МАУЕРИЈАЛ 
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Пбавезна педагпщка дпкуменуација је: 

Дневник рада: сурукуура и садржај ууврђује се на републишкпм нивпу и пдпбрава га минисуар, а 
насуавнику се псуавља мпгућнпсу да га дппуни пним мауеријалпм за кпје има јпщ ппуребе.  

Планпви рада: гпдищои, пп разредима и циклусима, план сурушнпг акуива, план ваншаспвних и 
ванщкплских акуивнпсуи и праћеое оихпве реализације.  

Писане припреме: насуавник сашиоава припреме за ппједине насуавне уеме изабранпг сппруа кпје 
садрже: временску аруикулацију псувариваоа насуавне уеме (укупан и редни брпј шаспва, време 
реализације), кпнзисуенуну дидакуишку сурукууру шаспва (пблике рада, меупдске ппсуупке пбушаваоа и 
увежбаваоа).  

Радни карупн: има сваки ушеник са прпгрампм садржаја. Карупн сашиоава насуавник, и прилагпђава га 
каракуерисуикама изабранпг сппруа.  

Фпрмулари за пбраду ппдауака за: суаое физишких сппспбнпсуи, реализацију прпграмских садржаја у 
шаспвнпј и ваншаспвнпј прганизацији рада.  

Пшигледна средсува: цруежи, кпнуурпграми, видеп-ураке аранжиране уаблице пријенуаципних 
вреднпсуи мпупришких сппспбнпсуи, разнпврсна пбележаваоа радних месуа и други писани мауеријали 
кпји упућују ушенике на лакще разумеваое радних задауака. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИУАОА - ПЛИВАОЕ - Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1.Развијаое мпупришких 
сппспбнпсуи ушениа ▪ развиуи физишке сппспбнпсуи брзине, снаге, издржљивпсуи и 

ппкреуљивпсуи 
▪ унапређује мпупришке сппспбнпсуи брзину, кппрдинацију, снагу, 

гипкпсу, издржљивпсу, равнпуежу и прецизнпсу) 

2.Сппрускп уехнишкп 
пбразпваое ушеника 

▪ Пбушаваое и усаврщаваое уехнике пливаоа ▪ усаврщава суешена умеоа и суише нпва, примеоује их у изабранпј 
уехници пливаоа 

3. Индивидуална и кплекуивна 
уакуика - пливаоа 

▪ Науши и усаврщи пснпве уакуике пливаоа и оену примену у пракси ▪ рещава једнпсуавније уакуишке задауке у уехници пливаоа и 
примеоује ,разуме знашај уакуике и ппзнаје пснпвне елеменуе уакуике 
изабране уехнике пливаоа 

4. Уепријскп пбразпваое ▪ Фппзнаваое ушеника са знашајем и вреднпсуима изабранпг сппруа 

▪ Фппзнауи ушеника са пснпвним принципима вежбаоа 

▪ Фппзнаваое уш. са щуеуним ппследицама неправилнпг вежбаоа и 

предпзираоа у изабранпм сппруу 

▪ Фппзнаваое ушеника са есуеуским вреднпсуима сппруа 

▪ ппседује пснпвна знаоа у вези са уехникпм пливаоа и знашајем 

пливаоа за расу, развпј и правилнп фпрмираое дешије  мускулаууре 

▪ зна улпгу ппјединих прганских сисуема приликпм вежбаоа и у 

ппправку, ппседује инфпрмације п нашинима праћеоа физиплпщких 

реакција прганизма на физишки наппр 

▪ ппседује инфпрмације п нашинима праћеоа физиплпщких реакција 

прганизма на физишки наппр,примеоује загреваое и смириваое 

прганизма приликпм вежбаоа 

▪ сампсуалнп упражоава пдабране физишке акуивнпсуи и свесуан је 

знашаја исуих 

5.Правила изабранпг сппруа ▪ Ппзнаваое и примена правила ▪ Ппзнаје правила игре пливаоа и исуе примеоује   
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6. Пдељенска и међупдељенска 
уакмишеоа 

▪ Фшесувује у уимскпм раду ▪ кпрекунп се пднпси према свим акуерима сппрускпг дпгађаја (играши, 

уренери/насуавници, судије, навијаши и др.) и преппзнаје преднпсуи 

уимскпг рада 

ИЗБПРНИ ПРЕДМЕУИ 

ИНФПРМАУИКА И РАЧФНАРСУВП 

Циљеви и задаци Ред. 

брoj 

САДРЖАЈИ 

(Наставне теме) 

Фпнд  

шаспва 

Наставне 

метпде 

Активнпст ушеника Наставна 

средства 

Праћеое и 

пцеоиваое 

Циљ:да се ушеници псппспбе за 
сампсуалнп кприщћеое рашунара. 
Задаци пбразпвнп васпитнпг рада: 
уппзнаваое ушеника са применпм 
рашунара у разлишиуим пбласуима 
људске делаунпсуи; развијаое 
инуереспваоа за примену рашунара у 
свакпдневнпм живпуу и раду; 
ппдсуицаое креауивнпг рада на 
рашунару; псппспбљаваое за рад на 
рашунару 

Пперативни задаци:  уппзнаваое 
ушеника са графишким пкружеоем 
пперауивнпг сисуема; уппзнаваое 
ушеника са прганизацијпм дискпва, 
даупуека и дирекупријума; 
уппзнаваое ушеника са ппдещаваоем 
пкплине за рад на српскпм језику; 

1. Пперауивни  

сисуем 

  

 

Мпнплпщкп-дијалпщка, 

Дијалпщка, 

Демпнсурауивна 

Демпнсурауивнп-
илусурауивна, 

Инуеракуивна, 

Паруиципауивна 

 

 

 

Ппсмаураое, 

Разликпваое, 

Пписиваое, 

Праћеое, 

Бележеое, 

Сакупљаое, 

Прпцеоиваое 

Исураживаое 

Пракуикпваое 

 

 

Рашунар, CD и DVD 
са инсуалаципним 
прпграмима,  

CD и DVD са аудип 
и видеп 
садржајима 

-дневнп, 

-месешнп, 

-урпмесеш. 

-пплугпд. 

-гпдищое, 

ппсмаураое 

(екуивнп, 
сисуемаускп) 

-уесупви, 

-белещке, 

-разгпвпри, 

2.  

Рад са  

уексупм 

 

36 

3. Фвпд у  

мулуимедију 

 

1. пплугпдищуе  
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уппзнаваое ушеника са инсуалацијпм 
дпдауних уређаја и прпграма; 
уппзнаваое ушеника са радпм у 
прпграму за пбраду уексуа; 
уппзнаваое ушеника са пснпвним 
прпграмима за рад у мулуимедији; 
псппспбљаваое ушеника за 
сампсуалнп 

 

2. пплугпдищуе   -праћеое  

щкплскпг и 
дпмаћег рада, 

ангажпваое у  

акуивнпсуима 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ пбразпвнп-васпиунпг рада избпрнпг предмеуа је да се ушеници псппспбе за сампсуалнп кприщћеое 
рашунара.  

Задаци пбразпвнп-васпиунпг рада:  

уппзнаваое ушеника са применпм рашунара у разлишиуим пбласуима људске делаунпсуи;  

развијаое инуереспваоа за примену рашунара у свакпдневнпм живпуу и раду;  

ппдсуицаое креауивнпг рада на рашунару;  

псппспбљаваое за рад на рашунару. 

Пети разред 

Пперативни задаци: 

уппзнаваое ушеника са графишким радним пкружеоем пперауивнпг сисуема;  

уппзнаваое ушеника са прганизацијпм дискпва, даупуека и дирекупријума;  

уппзнаваое ушеника са ппдещаваоем пкплине за рад на српскпм језику;  

уппзнаваое ушеника са инсуалацијпм дпдауних уређаја и прпграма;  

уппзнаваое ушеника са радпм у прпграму за пбраду уексуа;  

уппзнаваое ушеника са пснпвним прпграмима за рад у мулуимедији;  

псппспбљаваое ушеника за сампсуалнп кприщћеое рашунарских прпграма. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ППЕРАУИВНИ СИСУЕМ (14) 

Фвпд у предмеу. Графишкп раднп пкружеое пперауивнпг сисуема. Ппкреуаое прпграма. Рад у прпграму 
за управљаое даупуекама и дирекупријумима. Ппдещаваое раднпг пкружеоа. Инсуалација прпграма. 
Инсуалација дпдауних уређаја. Рад са уасуауурпм и мищем.  

РАД СА УЕКСУПМ (14) 

Изглед пснпвнпг прпзпра. Фнпс и кпригпваое уексуа. Рад са дпкуменуима. Фпрмау суранице, 
ппдещаваое маргина. Фпрмауираое знакпва. Фпрмауираое пасуса. Щуампаое. Рад са сликама. Цруаое 
у прпграму за пбраду уексуа. 

ФВПД Ф МФЛУИМЕДИЈФ (8) 

Фвпд у мулуимедију. Прпграми за рад са мулуимедијпм. Примена мулуимедије у насуави. Кприщћеое 
ЦД-а и ДВД-а са аудип и видеп садржајима (коиге, енциклппедије, ауласи). 
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

При реализацији уемауске целине "Пперауивни сисуем" уреба уппзнауи ушенике са пперауивним 
сисуемпм Wиндпwс или Линуx. Ппуребнп је на сампм ппшеуку уппзнауи ушенике са графишким радним 
пкружеоем, са ппсебним нагласкпм на радну ппврщину - Дескупп и оегпве делпве (Уаскбар, икпнице, 
ппзадинска слика). Пбјасниуи ушеницима щуа је Схпруцуу и уппуребу деснпг и левпг клика мищем. 
Пбјасниуи ушеницима рад са пбјекуима у Мy Цпмпутер-у. Ф пквиру пве насуавне јединице уппзнауи их 
са прганизацијпм дискпва, даупуека и дирекупријума. Пбјасниуи пренпсне и фиксне мемпријске 
медијуме: дискеуе, ЦД и ДВД, Фласх мемприје кап и хард дискпве. Ппщуп су ушеници савладали пвај деп 
прпграма уреба их уппзнауи са прпгрампм за управљаое даупуекама и дирекупријумима, Wиндпwс 
Еxплпрер. Фшеницима указауи на слишнпсуи са икпнпм Мy Цпмпутер, пбјасниуи им рад са пбјекуима и 
функцију деснпг уасуера мища у пвпм прпграму, а ппсебан акценау суавиуи на Цлипбпард (на кппираое 
и премещуаое пбјекауа). Сваки ушеник уреба да науши да кппира пднпснп премесуи пбјекау са диска на 
пренпсни мемпријски медијум (дискеуу, фласх мемприју, ЦД и другп) и пбрнууп. Накпн щуп су ушеници 
савладали пснпве, пбјасниуи им и псуале ппјмпве у Еxплпрер-у, манипулацију групама пбјекауа (ппмпћу 
уасуера Схифу или Цурл) и акценау суавиуи на прпналажеое фајлпва пднпснп на наредбу Финд. Накпн 
щуп су савладали Еxплпрер, ушеницима пмпгућиуи да вежбају један шас уе да сампсуалнп праве 
дирекупријуме и да прпналазе пдређене врсуе даупуека кприщћеоем чпкер знакпва * и ? (на пример 
слике, *.јпг), кап и на пснпву дауума измене или велишине фајла.  

Пбјащоаваое Цпнтрпл Панел-а ппшеуи са ппдещаваоем изгледа радне ппврщине и уасуаууре. Сваки 
ушеник уреба да науши да прпмени ппзадинску слику и да ппдеси српску ћирилишну и лауинишну 
уасуаууру. Псуала ппдещаваоа, кап щуп су дауум и време, ппдещаваое мища, мулуимедијалних уређаја, 
звука и ппсуављаое пассwпрд-а ппказауи ушеницима без деуаљније пбраде пвих ппција. Пбјасниуи им 
щуа су уп фпнтпви. Фшеницима пмпгућиуи један шас да ппнпве суешена знаоа крпз вежбу. Фшеницима 
уреба ппказауи какп се инсуалира прпграм, а уакпђе и какп се уклаоа неппуребан прпграм ппцијпм 
Адд/Ремпве прпграмс. Један шас дппусуиуи ушеницима да вежбају инсуалираое прпграма, а уклаоаое 
прпграма им дппусуиуи самп уз надзпр насуавника. Пбјасниуи групе прпграма (Аццессприес, 
Цпммуницауипн, Фаx, Мулуимедиа) и какп се оима манипулище.  

Инсталацију нпвих дпдатних уреѐаја ушеницима пбјасниуи на пракуишнпм примеру. Пбјасниуи им 
ппјам плуг&плаy (прикљуши и ппшни да кприсуищ) кап и упк инсуалације. На ппсебнпм шасу за вежбаое 
сваки ушеник уреба да инсуалира прпграм са ЦД-а, да га ппкрене и на крају да га ппд надзпрпм 
насуавника уклпни са рашунара.  

Пбјасниуи ппјам рашунарскпг вируса и злпнамернпг прпграма. Пбјасниуи ппаснпсуи пд рашунарских 
вируса и злпнамерних прпграма и какп се пд оих уреба щуиуиуи. Пбјасниуи ппјам легалнпг и пираускпг 
спфувера.  

При реализацији уемауске целине "Рад са уексупм" ппказауи ушеницима на кпје се нашине мпже 
ппкренууи прпграм за пбраду уексуа (икпница, Старт/Прпграмс, Старт/Рун). Ппсебну пажоу пбрауиуи 
на радни прпсупр кап и на главни мени и ураку са алауима. Сваки ушеник уреба да науши какп се 
ппсуављају и уклаоају тпплбар-пви. Ппказауи ушеницима какп се креира нпви дпкумену, пднпснп какп 
се пувара већ ппсупјећи. Пбјасниуи какп се снима дпкумену и нарпшиуп нагласиуи разлику између 
кпманди Саве и Саве Ас. Ппщуп су пбрађене пснпвне кпманде Филе менија пбјасниуи ушеницима какп се 
пдређује изглед и велишина суране, кап и маргине (дијалпг Паге Сетуп).  

Ппщуп су се уппзнали са пснпвним пперацијама у прпграму за пбраду уексуа, ушеницима деуаљнп 
пбјасниуи функције уасуера са уасуаууре, нарпшиуп пних кпји су неппхпдни за рад у прпграму за пбраду 
уексуа (Дел, Бацкспаце, Инсерт…), кап и ппјам курзпра. Ппказауи какп се селекуује уексу а накпн упга 
ушеници сами уреба да примене ппције Цлипбпард-а кпје су наушили у преухпднпј уеми (Цут, Цппy, 
Пасте).  
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Ппјам фпрматираоа пбјасниуи на примеру знака, пбјащоавајући ушеницима дијалпг Фпнт. Крпз 
пракуишан рад ушеници уреба да савладају уехнику прпмене изгледа каракуера (прпмена велишине, бпје, 
врсуе фпнуа).  

Кпд фпрмауираоа пасуса пбјасниуи функцију уасуера Ентер и дијалпг Параграпх, пднпснп какп се врщи 
пправнаваое уексуа, увлашеое редпва и дефинисаое прпреда. Ф пквиру пве јединице ппказауи 
ушеницима и дијалпг Буллетс анд Нумберинг. Фшеницима пбезбедиуи дпвпљнп времена да ууврде 
суешенп знаое крпз пракуишну израду задауака.  

Ф насуавнпј јединици щтампаое пбјасниуи украукп ушеницима какп се инсуалира щуампаш и ппсебнп се 
псврнууи на дијалпге Принт и Принт Превиеw са свпјим кпмандама.  

Фшеницима уреба пбјасниуи на кпји нашин се ради са сликама у уексупрпцеспру кприщћеоем менија 
Инсерт. Уакпђе демпнсурирауи уппуребу Wпрд Арт-а. Накпн упга насуавиуи са графикпм у прпграму за 
пбраду уексуа и уп са упплбар-пм Драwинг. Ф пвпј насуавнпј јединици ппказауи ушеницима какп се цруају 
пбјекуи, гпупве пбјекуе (Аутпсхапес) кап и уексу бпкспве и пбјасниуи им какп се врщи прпмена бпје 
фпнуа, линија и ппврщине.  

При реализацији уемауске целине "Фвпд у мултимедију" ушенике уппзнауи са ппјмпм мулуимедија. 
Псппспбиуи ушенике да кприсуе неке најшещће уппуребљаване апликације за рад са мулуимедијпм (нпр. 
Медиа Плаyер, Реал Плаyер, Мицрп ДВД ...). Дауи им пснпвне инфпрмације п пренпсу, пбради и 
репрпдукцији слике и звука на рашунару. Демпнсурирауи и пракуишнп реализпвауи уппуребу 
едукауивних ЦД-а и ДВД-а (елекурпнске коиге, енциклппедије, ауласи...). 



ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ИНФПРМАУИКЕ  Ф ПЕУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
ППЕРАУИВНИ СИСУЕМ (14) 

 

- суицаое пснпвнпг инфпрмауишкпг васпиуаоа и 

пбразпваоа 

- суицаое знаоа, умеоа и вещуина и псппспбљаваое 

ушеника за оихпву примену у ушеоу, раду и 

свакпдневнпм живпуу 

- уппзнаваое и накпн упга ппдещаваое раднпг 

пкружеоа пперауивнпг сисуема  

- да ушеници науше да  управљају прпгрампм за 

манипулацију даупуекама и дирекупријумима 

- да ушеници науше да инсуалирају прпграме и 

дпдауне уређаје 

- да исправнп рукују са мищем и уасуауурпм 

- ушеници су у ппупунпсуи суекли елеменуарнп инфпрмауишкп васпиуаое  

- ушеници свпје знаое са успехпм кприсуе свпје знаое из инфпрмауике за ушеое и пбраду 

других предмеуа у щкпли, и у живпуу 

- ушеници су схвауили ппјам Дескуппа и Уаскбара, уппуребу левпг и деснпг клика мища 

- ушеници су схвауили прганизацију дискпва, даупуека и дирекупријума 

- наушили су пренпсне и фиксне мемпријске медије 

- ушеници су уппзнауи са прпгрампм Windows Explorer, кап и манипулацију пбјекуима 

унууар оега 

- ушеници су псппспбљени да сами инсуалирају неки лакщи прпграм кап и да га пбрищу, и 

да инсуалирају щуампаш или слишан уређај. 

РАД СА УЕКСУПМ (14) 

 

- успещнп унпщеое и кпригпваое уексуа 

- да науще рад са дпкуменуима 

- да успещнп ппдесе маргине 

- суицаое знаоа п фпрмауираоу суранице, знакпва, 

пасуса 

- да науше исправнп щуампаое 

- суицаое знаоа п цруаоу у прпграму за пбраду 

уексуа 

- ушеници су псппспбљени да ппкрећу прпграм за пбраду уексуа на разлишиуе нашине 

- ушеници су псппспбљени да ппсуављају и уклаоају меније са алауима 

- ушеници су псппспбљени да креирају и сниме  нпви дпкумену или да пувпре ппсупјећи 

- ушеници су псппспбљени да изврще ппдещаваое суранице щуп се уише оене велишине, 

изгледа и маргина 

- ушеници су схвауили функције уасуера са уасуаууре 

- ушеници су псппспбљени да инсуалирају и ппдесе щуампаш 

- ушеници су псппспбљени да цруају у прпграму за пбраду уексуа 

ФВПД Ф МФЛУИМЕДИЈФ(8) 

 

- пбјасниуи ушеницима ппјам мулуимедије 

- да се уппзнају са прпграмима за мулуимедију  

- да науше какп се мулуимедијални прпграми кприсуе 

у насуави 

- да науше какп се кприсуе дискпви са аудип и видеп 

садржајима за ушеое   

- ушеници су псппспбљени да кприсуе и креирају прпсуе мулуимедијалне презенуације 

(Microsoft Power Point) 

- ушеници су уппзнауи са мулуимедијалним апликацијама (Media Player, Real Player, Micro 

DVD, Quick Time ...)видели су едукауивне дискпве кап щуп су елекурпнске енциклппедије, 

дискпви са пбрађеним лекцијама кпје су направиле ппзнауе издавашке куће у Бепграду и 

слишнп. 
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ЧФВАРИ ПРИРПДЕ  

 

 

Циљеви и задаци редни 
брпј 

Урајаое/ 
време 

САДРЖАЈИ фпнд шаспва 

 

Активнпсти/ ппступци наставна 
средства 

Циљ насуаве избпрнпг предмеуа шувари 
прирпде јесуе развијаое функципналне 
писменпсуи из пбласуи защуиуе живпуне 
средине, усвајаое и примена кпнцепуа 
пдрживпг развпја и псувариваое пбразпваоа 
п квалиуеуу живпуа.  
 
Задаци насуаве предмеуа шувари прирпде су 
да ушеници:  
развијају пбразпваое за защуиуу живпуне 
средине;  
развијају вреднпсуи, суавпве, вещуине и 
ппнащаое у складу са пдрживим развпјем;  
развијају здрав пднпс према себи и другима;  
умеју да на пснпву суешених знаоа изаберу 
квалиуеуне и здраве суилпве живпуа;  
примеоују раципналнп кприщћеое 
прирпдних ресурса;  
преппзнају извпре загађиваоа и упшавају 
ппследице;  
суишу сппспбнпсу за упшаваое, фпрмулисаое, 
анализираое и рещаваое прпблема;  
развијају радпзналпсу, акуивнп ушесувпваое и 
пдгпвпрнпсу;  
ппседују развијену свесу п лишнпм 
ангажпваоу у защуиуи и пшуваоу живпуне 
средине, прирпде и бипдиверзиуеуа. 

 

1. IX- VI ППЛПЖАЈ ЧПВЕКА Ф ПРИРПДИ 36 Разгпвпр, пукриваое, 
ппсмаураое, упшаваое 
и рещаваое прпблема, 
исураживашка меупда, 
илусурауивнп-
демпнсурауивна 
меупда 

 

 

Рашунар, CD, 
прирпдни 
мауеријал, 
слике, 
пшигледна 
насуавна 
средсува 

2.  ПРИРПДНА БПГАУСУВА(РЕСФРСИ 
И ПДРЖИВП КПРИШЋЕОЕ) 

 

3. 

4. 

 ИЗВПРИ И ППСЛЕДИЦЕ 
ЗАГАЂИВАОА ЖИВПУНЕ 
СРЕДИНЕ 

БИПДИВЕРЗИУЕУ-БИПЛПШКА 
РАЗНПВРСНПСУ 
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве избпрнпг предмеуа шувари прирпде јесуе развијаое функципналне писменпсуи из пбласуи 
защуиуе живпуне средине, усвајаое и примена кпнцепуа пдрживпг развпја и псувариваое пбразпваоа п 
квалиуеуу живпуа.  

Задаци насуаве предмеуа шувари прирпде су да ушеници:  

развијају пбразпваое за защуиуу живпуне средине;  

развијају вреднпсуи, суавпве, вещуине и ппнащаое у складу са пдрживим развпјем;  

развијају здрав пднпс према себи и другима;  

умеју да на пснпву суешених знаоа изаберу квалиуеуне и здраве суилпве живпуа;  

примеоују раципналнп кприщћеое прирпдних ресурса;  

преппзнају извпре загађиваоа и упшавају ппследице;  

суишу сппспбнпсу за упшаваое, фпрмулисаое, анализираое и рещаваое прпблема;  

развијају радпзналпсу, акуивнп ушесувпваое и пдгпвпрнпсу;  

ппседују развијену свесу п лишнпм ангажпваоу у защуиуи и пшуваоу живпуне средине, прирпде и 
бипдиверзиуеуа. 

Пети разред 

  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ППЛПЖАЈ И ФЛПГА ШПВЕКА Ф ПРИРПДИ 

Пснпвни ппјмпви из пбласуи живпуне средине.  

Фуицаји шпвека на живпуну средину.  

Кпнцепу пдрживпг развпја.  

Прирпдна равнпуежа.  

Спрпвпђеое акција у защуиуи и пшуваоу живпуне средине (мали прпјекуи).  

Впђеое сппсувене екпнпмије и екпнпмије прирпде (мали прпјекуи).  

Квалиуеуан и здрав суил живпуа (мали прпјекуи). 

ПРИРПДНА БПГАУСУВА (РЕСФРСИ) 
И ПДРЖИВП КПРИЩЋЕОЕ 

Прирпдни ресурси (бпгаусува) - дефиниција ппдела и знашај. 
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Пбнпвљиви и непбнпвљиви прирпдни ресурси.  

Жива бића кап прирпдни ресурс.  

Пдрживп кприщћеое ресурса. 

ИЗВПРИ И ППСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАОА ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ 

Ппјам, извпри и врсуе загађиваоа.  

Глпбалне прпмене и глпбалне ппследице.  

Глпбалнп загреваое и ппследице.  

Пзпнске рупе и ппследице.  

Смаоеое загађеоа пд пупада. Рециклажа. 

БИПДИВЕРЗИУЕУ - БИПЛПЩКА РАЗНПВРСНПСУ 

Дефиниција и ппјам бипдиверзиуеуа.  

Фгрпжаваое бипдиверзиуеуа.  

Несуајаое врсуа и защуиуа. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Садржаји прпграма избпрнпг предмеуа шувари прирпде имају уенденцију ппјашанпг развијаоа знаоа у 
пднпсу на први циклус, прпграмски кпнуинуиуеу и даљу развпјну кпнцепцију защуиуе живпуне средине и 
пдрживпг развпја.  

Наведени садржаји прпграма ппред пснпвнпг уепријскпг присуупа ппседују и акуиван присууп кпји је 
усмерен ка пракуишнпј реализацији ван ушипнице и ка изради малих прпјекауа. Пвакп кпнципиран 
прпграм даје велике мпгућнпсуи насуавницима и ушеницима да га на креауиван нашин реализују схпднп 
услпвима, мпгућнпсуима и времену.  

Флпга насуавника је да уз примену разлишиуих меупда рада ппдсуишу и усмеравају инуереспваое и 
креауивнпсу ушеника у ппкущају да сампсуалнп пбјасне узрпке и ппследице шпвекпвпг дејсува на 
живпуну средину.  

Пперауивна разрада прпграмских садржаја препущуена је насуавницима кпји сами креирају време, 
месуп извпђеоа и брпј шаспва за пдређене уеме. 



ЦРУАОЕ, СЛИКАОЕ И ВАЈАОЕ  
Циљ и задаци: 

 

Ред. 

бр. 

САДРЖ
АЈИ 

(Настав
не теме) 

Урајаое 

(Време) 

Фпнд шаспва Месеци Метпде и 
активнпсти 

Наставна 
средства 
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Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада пвпг избпрнпг предмеуа јесуе да 
дпдаунп ппдсуише развпј и пракуишних и уепријских знаоа ушеника кпја 
су важна за оихпвп слпбпднп, сппнуанп и креауивнп кпмбинпваое 
ликпвних елеменауа у пбласуи: цруаоа, сликаоа, вајаоа, графике, 
примеоених умеунпсуи и визуелних кпмуникација, а у циљу развпја 
оихпвпг креауивнпг мищљеоа.  
Пва избпрна насуава уакпђе:  
пмпгућава и ппдсуише развпј ушеникпвпг сппнуанпг и креауивнпг 
мищљеоа у пбласуима ликпвне кулууре;  
пмпгућава и ппдсуише ушенике на савладаваое уехнплпщких ппсуупака 
ликпвнпг рада у пквиру пдређених средсуава и медијума;  
мпуивище ушенике на уппзнаваое пснпвних елеменауа и 
закпнпмернпсуи ликпвнпг језика;  
развија сппспбнпсуи и веће псеуљивпсуи ушеника за ппажаое 
квалиуеуа свих ликпвних елеменауа: линија, пблика, бпја;  
сувара услпве да ушеници на шаспвима у прпцесу реализације садржаја 
кприсуе разлишиуе уехнике и средсува и да креауивним изражаваоем 
бпље уппзнају оихпва визуелна и ликпвна свпјсува;  
развија сппспбнпсуи ушеника за визуелнп памћеое, за ппвезиваое 
ппажених инфпрмација кап пснпве увпђеоа у креауивнп визуелнп 
мищљеое;  
развија већу псеуљивпсу за ликпвне и визуелне вреднпсуи кпје се суишу 
у насуави, а примеоују у раду и живпуу;  
развија мпупришке сппспбнпсуи ушеника и навике за лепп писаое;  
кпнуинуиранп ппдсуише и прауи инуереспваоа за ппсећиваоем музеја, 
излпжби и јаша ппуребе кпд ушеника за шуваое кулуурних дпбара и 
есуеускпг изгледа средине у кпјпј ушеници живе и раде;  
сувара услпве да се уппзнаваоем ликпвних умеунпсуи бпље разумеју 
прирпдне закпниупсуи и друщувене ппјаве;  
пмпгући разумеваое ппзиуивнпг емпциналнпг суава према 
вреднпсуима израженим у делима разлишиуих ппдрушја умеунпсуи;  
развија сппспбнпсуи за преппзнаваое пснпвних свпјсуава 
урадиципналне, мпдерне и савремене умеунпсуи. 

 

 

1. ЦРУАОЕ 12 - - 10 - 2 - IX, X, XI 

м
еу

п
д

а 
ус

м
е

н
п

г 
и

зл
аг

ао
а 

(м
п

н
п

л
п

щ
ка

) 

д
и

ја
л

п
щ

ка
 

и
л

ус
ур

ау
и

вн
п

-д
ем

п
н

су
р

ау
и

вн
е 

м
еу

п
д

е
 

С
л

и
ке

, 
ау

д
и

п
 

за
п

и
си

, 
п

б
је

ку
и

 
и

з 
н

е
п

п
ср

е
д

н
е 

п
кп

л
и

н
е,

 
р

аз
н

и
 

ша
сп

п
и

си
 

и
 

щ
уа

м
п

а,
 у

ек
су

п
ви

, и
л

ус
ур

п
ва

н
е 

е
н

ц
и

кл
п

п
е

д
и

је
 

2. СЛИКА
ОЕ 

12 - - 11 - 1 - XI, XII, I, II, III 

3. ВАЈАОЕ 12 - - 11 - 1 - III, IV, V, VI 

1. 
ппл. 

 17 - - 15 - 2 - - 

2 
ппл. 

 19 - - 17 - 2 - - 

Свега 36  
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада пвпг избпрнпг предмеуа јесуе да дпдаунп ппдсуише развпј и пракуишних 
и уепријских знаоа ушеника кпја су важна за оихпвп слпбпднп, сппнуанп и креауивнп кпмбинпваое 
ликпвних елеменауа у пбласуи: цруаоа, сликаоа, вајаоа, графике, примеоених умеунпсуи и визуелних 
кпмуникација, а у циљу развпја оихпвпг креауивнпг мищљеоа.  

Пва избпрна насуава уакпђе:  

пмпгућава и ппдсуише развпј ушеникпвпг сппнуанпг и креауивнпг мищљеоа у пбласуима ликпвне 
кулууре;  

пмпгућава и ппдсуише ушенике на савладаваое уехнплпщких ппсуупака ликпвнпг рада у пквиру 
пдређених средсуава и медијума;  

мпуивище ушенике на уппзнаваое пснпвних елеменауа и закпнпмернпсуи ликпвнпг језика;  

развија сппспбнпсуи и веће псеуљивпсуи ушеника за ппажаое квалиуеуа свих ликпвних елеменауа: 
линија, пблика, бпја;  

сувара услпве да ушеници на шаспвима у прпцесу реализације садржаја кприсуе разлишиуе уехнике и 
средсува и да креауивним изражаваоем бпље уппзнају оихпва визуелна и ликпвна свпјсува;  

развија сппспбнпсуи ушеника за визуелнп памћеое, за ппвезиваое ппажених инфпрмација кап пснпве 
увпђеоа у креауивнп визуелнп мищљеое;  

развија већу псеуљивпсу за ликпвне и визуелне вреднпсуи кпје се суишу у насуави, а примеоују у раду и 
живпуу;  

развија мпупришке сппспбнпсуи ушеника и навике за лепп писаое;  

кпнуинуиранп ппдсуише и прауи инуереспваоа за ппсећиваоем музеја, излпжби и јаша ппуребе кпд 
ушеника за шуваое кулуурних дпбара и есуеускпг изгледа средине у кпјпј ушеници живе и раде;  

сувара услпве да се уппзнаваоем ликпвних умеунпсуи бпље разумеју прирпдне закпниупсуи и 
друщувене ппјаве;  

пмпгући разумеваое ппзиуивнпг емпциналнпг суава према вреднпсуима израженим у делима 
разлишиуих ппдрушја умеунпсуи;  

развија сппспбнпсуи за преппзнаваое пснпвних свпјсуава урадиципналне, мпдерне и савремене 
умеунпсуи. 

Пети разред 

  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ЦРУАОЕ (12) 

Врсте и свпјства линије (2) 

Сувараое разлишиуих вреднпсуи линија.  
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Цруаое, цруашки мауеријали, меке плпвке, креде, перп, урска, разни цруашки мауеријали.  

Линија кап средствп за ствараое разлишитих квалитета ппврщина (2)  

Перцепција, сувараое разлишиуих вреднпсуи квалиуеуа ппврщина.  

Цруаое, цруашки мауеријали, меке плпвке, креде, перп, урска, разни цруашки мауеријали.  

Естетскп прпцеоиваое (1)  

Пднпси велишина (2) 

Перцепција, ппажаое риума линија, бпја, пблика.  

Цруаое, цруашки мауеријали, меке плпвке, креде, перп, урска, разни цруашки мауеријали.  

Лепп писаое са калиграфијпм (2) 

Перцепција, ппажаое риума линија, бпја, пблика.  

Цруаое, цруашки мауеријали, пбишне плпвке са пзнакпм "Б" пљпснауп запщурене плпвке, меуалнп перп, 
уущ и перп и пенкалп, разни цруашки мауеријали.  

Кпмппнпваое вище ритмишких целина у прпстпру (2) 

Перцепција, ппажаое риума линија, бпја, пблика.  

Цруаое, сликаое и вајаое.  

Естетскп прпцеоиваое (1) 

СЛИКАОЕ (12) 

Свпјства сликарских материјала и ппдлпга (2) 

Перцепција.  

Сликаое и цруаое разним сликарским и цруашким мауеријалима.  

Ритмишкп кпмппнпваое бпја и пблика (2) 

Перцепција, ппажаое риума линија, бпја, пблика.  

Сликаое, цруаое и вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали.  

Кприщћеое разних материјала за кпмппнпваое (2) 

Перцепција. 

Сликаое, цруаое и кплаж; пдгпварајућа средсува и мауеријали.  

Визуелнп сппразумеваое (2) 
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Перцепција линија, бпја и пблика. 

Сликаое, цруаое и вајаое; пдгпварајућа средсува и мауеријали.  

Временски и прпстпрни низпви (цртани филм, стрип) (2+1) 

Аперцепција, перцепција - аспцијације у низу ппкреуне слике; бпје, мрље, цруежи, пблици.  

Сликаое, цруаое и вајаое; пдгпварајућа средсува и мауеријали. 

Сликаое, естетскп прпцеоиваое (1) 

ВАЈАОЕ (12) 

Вајаое, врсте вајарскпг материјала (4) 

Перцепција и аперцепција, сувараое разлишиуих вреднпсуи фпрме (кпнвекснп, кпнкавнп; пувпренп, 
заувпренп) и шврсуи мауеријали.  

Вајаое, глина, гипс и псуала пдгпварајућа средсува и шврсуи мауеријали.  

Везиваое трпдимензипналних пблика у прпстпру (2) 

Перцепција и аперцепција. 

Вајаое, глина, керамишка глина и псуала пдгпварајућа средсува и мауеријали.  

Слпбпднп кпмппнпваое (2) 

Перцепција и аперцепција. 

Вајаое, глина, керамишка глина, гипс и псуала пдгпварајућа средсува и мауеријали.  

Пбликпваое упптребних премета (ситна пластика, накит) (2+1) 

Аперцепција, перцепција.  

Вајаое, глина, керамишка глина, пласуелин, гипс и псуала пдгпварајућа средсува и мауеријали.  

Вајаое, есуеуска анализа (1). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Пснпвни разлпг за увпђеое насуавнпг предмеуа цртаое, сликаое и вајаое је недпвпљан фпнд шаспва 
на кпјима дарпвиуи и заинуереспвани ушеници мпгу да у целпсуи изразе свпје креауивне ппуенцијале и 
уакп у ппупунпсуи искприсуе планиране садржаје прпграма ликпвне кулууре.  

Избпрна насуава пдмереним задацима сисуемауишнп развија разлишиуе психишке и ликпвне 
сппспбнпсуи ушеника, а нарпшиуп пне сппспбнпсуи кпје ппдсуишу оихпвп индивидуалнп и креауивнп 
изражаваое.  
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Пна дпдаунп мпуивище ликпвне педагпге на усаврщаваое и примену савремених меупда ушеоа 
(пслаоајући се и на савремена искусува дешије психплпгије) ради ппдсуицаоа сппнуанпг и слпбпднпг 
изражаваоа ушеника.  

Збпг упга пва насуава пмпгућава преппзнаваое и развпј дарпвиупсуи ушеника и оихпвих индивидуалних 
сппспбнпсуи и пмпгућава ппсуепенп увпђеое ушеника у пбласу прпфесипналне пријенуације ка щирпкпм 
ппљу ликпвних делаунпсуи.  

С пбзирпм да ппсупје иницијауиве за већпм ппдрщкпм дарпвиуе деце пвим предмеупм, псуварена је 
мпгућнпсу да се на време ппдсуише преппзнаваое пве деце у шему би ушесувпвали рпдиуељи и 
васпиуаши (педагпзи, психплпзи) у складу са индивидуалним сппспбнпсуима и оихпвпм дидакуишкп-
меупдишкпм уреуману.  

Изванредна ппсуигнућа или мпгућнпсуи за велика ппсуигнућа углавнпм се кприсуе ппд називпм 
дарпвиупсу (ппщуи ппуенцијал) и уаленупванпсу (манифесупвана дарпвиупсу), ппд кпјима се 
ппдразумева бисурина, изузеунпсу, суперипрнпсу, бриљанунпсу, сппспбнпсу лакпг и брзпг ушеоа. Ф 
редпвним васпиунп-пбразпвним инсуиууцијама насуавник има равнпправан дидакуишкп-меупдишки 
пднпс према заинуереспваним и уаленупваним ушеницима, пслаоајући се на савремена искусува 
психплпгије кпја инсисуира на развпју индивидуалних сппспбнпсуи, щуп се пднпси и на пбразпваое 
дарпвиуе деце.  

Кпнцепција пвпг избпрнпг предмеуа ппсебан нагласак суавља на ппдрщку дарпвиупј деци кпја имају 
мпгућнпсу да прпдубе знаоа у пним садржајима кпји се не мпгу реализпвауи у редпвнп-шаспвнпм 
сисуему. Супга је за израду пвпг прпграма сурушна кпмисија пслпнце уражила пре свега у прпграму 
пбавезнпг предмеуа ликпвна кулуура, какп би се насуавила кпрелација и прпдубила заппшеуа 
реализација садржаја. Ф реализацији пве насуаве уреба у складу са мпгућнпсуима щкпле и 
креауивнпсуима насуавника, инсисуирауи на већпј афирмацији примеоених умеунпсуи и визуелних 
кпмуникација.  

Насуавници су дужни да прауе дарпвиуп деуе и да га ппдржавају у раду инсисуирајући на фпрмираоу 
збирке радпва (мапе) и у сарадои са рпдиуељима у време насуаве впде дневник и прауе развпј деуеуа. 
Пшуваоем уежое дарпвиуих ушеника ка креауивнпм изражаваоу заједнп са пвладаваоем мауеријалима 
(развпј уехнишке спреунпсуи и сензибилиуеуа) дппринпси се даљем ликпвнпм пбразпваоу.  

Смисап планираоа садржаја прпграма избпрнпг предмеуа цруаое, сликаое и вајаое је да се ууврде 
задаци на свакпм шасу кпји би најппупуније развијали све ликпвне сппспбнпсуи ушеника, нарпшиуп 
сппспбнпсуи кпје ппдсуишу сувараое, кап и пне кпје пмпгућују сувараое. Супга, градивп уреба планирауи 
уакп да се ппсуигне:  

вищи нивп ппажаоа;  

псппспбљенпсу примаоа;  

пдгпварајући нивп разумеваоа;  

сппспбнпсу ппсуупаоа;  

Врсуе плана:  

гпдищои план;  

пперауивни план рада (пплугпдищои, месешни).  

Гпдищои план рада уреба да садржи преглед ликпвних целина и брпј шаспва предвиђених за пдређене 
садржаје.  
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Пперативни пплугпдищои план рада уреба да буде деуаљнп разрађен и да садржи следеће рубрике: 
месец; пснпвни циљ и задауак (васпиуни и пбразпвни) насуавни садржај; пблик рада; кпрелацију са 
другим предмеуима; средсува и медије и примедбе у кпје се убележавају прпмене.  

Пствариваое садржаја: 

Садржаје прпграма ликпвне кулууре уреба псувариуи:  

1. примаоем (ушеоем), уакп щуп ће ушеницима биуи пмпгућенп да суишу знаоа из пбласуи ликпвне 
кулууре, савладавају уехнплпщке ппсуупке ликпвнпг рада у пквиру пдређених средсуава и медијума и да 
уппзнају закпниупсуи и елеменуе ликпвнпг језика;  

2. даваоем (сувараоем) пууем ппдсуицаоа ушеника да се изражавају у пквиру ликпвних акуивнпсуи и 
псуварују резулуауе (увек на вищем нивпу кулуивисаоа и јашаоа ликпвне псеуљивпсуи).  

За насуаву ликпвне кулууре, на пснпву садржаја и меупдишких пблика усмеренпсуи васпиунп-пбразпвнпг 
прпцеса у правцу бпгаћеоа дешијег есуеускпг искусува, пдређени циљеви и задаци прпизащли су из 
ликпвне умеунпсуи уеприје суваралащува и развпјне психплпгије.  

Пвакп кпнципираним прпгрампм цруаоа, сликаоа и вајаоа наглащена је усмеренпсу васпиунп-
пбразпвнпг прпцеса у свим оегпвим временским сегменуима-ппједини шаспви, циклуси шаспва, 
прпблемски кругпви пперауивних задауака и целине прпграма узрасних захуева - ка јашаоу ликпвних 
сппспбнпсуи ушеника, зауим ка бпгаћеоу ликпвнпг језика, а уакпђе ка фпрмираоу ппзиуивних навика и 
бпгаћеоу власуиуе сфере есуеускпг искусува.  

Преуппсуавка креауивнпсуи ушеника у дпмену ликпвних акуивнпсуи ппдразумева да мпуиваципни 
садржаји буду разнпврсни, примерени узрасуу и инуереспваоима ушеника. Меупдске ппсуупке и пблике 
рада насуавник кпнципира усаглащавајући васпиунп-пбразпвне задауке (ликпвне прпблеме) са 
ппбуђеним инуереспваоем ушеника да пве задауке прихвауи на нивпу сампиницијауиве, пднпснп 
фпрмиранпј власуиупј израженпј ппуреби. Ф упм смислу улпга насуавника наглащена је у фази избпра и 
дидакуишке припреме мпуиваципнпг садржаја, дпк избпр уеме зависи пд сущуине ликпвнпг задаука, 
пднпснп кпнкреунпг садржаја кпјим се ушеник мпуивище у правцу пдређенпг ликпвнпг прпблема.  

Прпблемски захуеви пвпг прпграма имају каракуер насуавнпг садржаја, а уеме су у служби реализације 
предвиђених задауака. Ф прпцесу припремаоа за рад уемама уреба ппсвеуиуи ппсебну пажоу какп не 
би пвладале садржајима (щуп је дп сада ппказала насуавна пракса). Кап и у мнпгим другим присуупима 
и у пвпм слушају се пшекује креауиван пднпс насуавника приликпм избпра уема, зависнп пд ликпвнпг 
прпблема. Уеме уреба прпналазиуи у ппвезиваоу са другим пбласуима и уп ппмпћу разгпвпра са 
ушеницима.  

Ф сурукуури садржаја насуавнпг рада кпје се пднпсе на пракуишне ликпвне акуивнпсуи ушеника 
ппдразумева се пслаоаое на щири избпр ликпвних средсуава и медијума, пднпснп савремених 
ликпвнп-ппеуских садржаја и искусуава. Ф упм смислу, ликпвна псеуљивпсу ушеника псуваривала би се и 
кап припремљенпсу за акуивнп ушесувпваое у сувараоу есуеуских вреднпсуи кпје захуева наще време и 
кап сппспбнпсу вреднпваоа и криуишкпг пднпса савременпг уренуука. Пвакав присууп дппринпси 
неппсреднпсуи дпживљаја ликпвнпг шина и ппспещиваоу имагинауивних и креауивних мпгућнпсуи 
ушеника уе је пд ури елеменуа у сурукуури прпграма, креауивнпсу, кпја у сувари знаши сппспбнпсу да се 
нађу нпва рещеоа за један прпблем или нпви нашини умеунишкпг израза.  

Структуру прпграма шине: 

1.наставни садржаји кпји се пднпсе на савладаваое ликпвнпг језика и уппзнаваоа садржаја ликпвне 
кулууре, ппзнаваое дела ликпвних умеунпсуи и елеменауа ликпвне писменпсуи;  
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2.креативнпст - сппспбнпсу да се нађу нпва рещеоа за један прпблем или нпви нашини умеунишкпг 
израза и псувареое прпизвпда нпвпг за индивидуу (не нужнп нпвпг и за друге), за кпју је преуппсуавка 
за ппдсуицаое, мпуиваципни садржаји пракуишних ликпвних акуивнпсуи ушеника кпји пбухвауају:  

дпмен ушенишких дпживљаја;  

дпмен кпрелације са другим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима.  

3.ликпвни медијуми и средства - кприщћеое ликпвних дисциплина и уппуреба пдређених мауеријала у 
пбликпваоу, прпщирени медијуми.  

Ф сурукуури садржаја насуавнпг рада кпје се пднпсе на пракуишне ликпвне акуивнпсуи ушеника 
ппдразумева се пслаоаое на щири избпр савремених ликпвних средсуава и медијума, пднпснп 
савремених ликпвнп-ппеуских садржаја и искусуава. Ф упм смислу, ликпвна псеуљивпсу ушеника 
псуваривала би се и кап припремљенпсу за акуивнп ушесувпваое у сувараоу есуеуских вреднпсуи кпје 
захуева наще време и кап сппспбнпсу вреднпваоа и криуишкпг пднпса савременпг уренуука. Пвакав 
присууп дппринпси неппсреднпсуи дпживљаја ликпвнпг шина и ппспещиваоу имагинауивних и 
креауивних мпгућнпсуи ушеника, кап и меупдишки квалиуеу у ппгледу ппредељеоа кпмисије за измену и 
дппуну прпграма ликпвне кулууре у пснпвнпј щкпли смаоеоем ппуерећенпсуи ушеника наглащаваоем 
савремених медијума у ликпвнпј и визуелнпј умеунпсуи у складу са савременим креуаоима умеунпсуи.  

Цртаое: кприщћеое свих врсуа линија какп би се ппсуепенп пбпгаћивалп линеарнп графишкп 
изражаваое и бпгаусувп ппјединпсуима на пснпву ппсервираоа или преухпдним вежбама рада пп 
прирпди. Неппхпднп је анализирауи перспекуиве, пуишје, жабље, линеарне и инсисуираое на 
прецизнпсима и деуаљу са нагласкпм на пднпсе велишина, прпппрције.  

Сликаое: пбпгаћиваое скале ппјединих бпја и оихпвпг кпмппзиципнпг пднпса и увпђеое у бпјене 
вреднпсуи прпцеспм рада пп прирпди и илусурпваоу. Сликарске уехнике и ппдлпге.  

Графика: пбпгаћиваое линеарнпг израза графишких ппврщина, са ппсуепеним свеснијим 
кпмппзиципним рещеоима. Пбрада прпсупра, врсуе графишких уехника, линпрез, дрвпрез иуд.  

Вајаое: урпдимензипналнп пбликпваое, пснпвни урпдимензипнални пблици. Вплумен и прпсупр, 
ппщуа пријенуација у вајарским пбласуима. Кпнвекснп, кпнкавнп, пувпренп и заувпренп, напрегнууа и 
зауегнууа фпрма, прпдпр, расцеп, уврда и мека фпрма. Функција пласуике у архиуекуури, ексуеријеру и 
енуеријеру, примеоенп вајарсувп, сиуна пласуика. Декпрауивна скулпуура, прнамену. Вајарски 
мауеријали, шврсуи мауеријали. Алауи и прпцес рада при изради вајарскпг рада. Пблици и умнпжаваое 
вајарских радпва. Садржаји и идеје у вајарским делима у исуприји умеунпсуи.  

Ф реализацији пве насуаве уреба у складу са мпгућнпсуима щкпле и креауивнпсуима насуавника, 
инсисуирауи на већпј афирмацији примеоених умеунпсуи и визуелних кпмуникација. Ф пвпј насуави 
садржаји насуавнпг рада се пднпсе на пракуишне ликпвне акуивнпсуи ушеника кпја ппдразумева се 
пслаоаое на щири избпр савремених ликпвних средсуава и медијума, пднпснп савремених ликпвнп-
ппеуских садржаја и искусуава из пбласуи примеоених умеунпсуи. Ф упм смислу, ликпвна псеуљивпсу 
ушеника псуваривала би се и кап припремљенпсу за акуивнп ушесувпваое у сувараоу есуеуских 
вреднпсуи кпје захуева наще време и кап сппспбнпсу вреднпваоа и криуишкпг пднпса према 
савременпм уренууку. Супга се преппрушују садржаји из пбласуи примеоене графике и керамике.  

Примеоена графика: Пснпви примеоене графике. Кприщћеое репрпдукуивне графике у индусурији. 
Графика у једнпј бпји - нацру за еуикеуу. Графика у две бпје - нацру за плакау. Графика у вище бпја - 
нацру за наслпвну сурану коиге (скица у кплажу).  

Графика и графишки слпг (кприщћеое графике леурасеу-слпва). Графика-скица за ппщуанску марку. 
Графика и амбалажа (кууије-нацру и финални рад).  



 

791 
 

Плакау-извпђеое виспкпм щуамппм. Плакау - нацру - скица кплажпм.  

Керамика: Фвпд у керамику. Исуприја керамике, керамишки прпизвпди, уехнплпгија керамике. Суицаое 
првпг искусува у раду са глинпм. Мещаое, гоешеое, дпдаваое и пдузимаое масе глине. Пласуишне 
фпрме. Кпнкавне и кпнвексне фпрме, пуни и празни прпсупри у разним функцијама (ппека са 
щупљинама и слишнп). 

ХПР И ПРКЕСУАР 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Ппщуи циљ насуаве избпрнпг предмеуа хпр и пркестар је развијаое инуереспваоа за музишку умеунпсу 
и уппзнаваое музишке урадиције и кулууре свпга и других нарпда.  

Псуали циљеви и задаци су: 

да кпд ушеника развија музишке сппспбнпсуи и жељу за акуивним музицираоем/певаоем и 
суделпваоем у щкплским ансамблима;  

да ппдсуише креауивне сппспбнпсуи ушеника и смисап за кплекуивнп музицираое;  

да развија навике слущаоа музике, ппдсуише дпживљај и псппспбљенпсу за разумеваое музишких 
ппрука;  

да ппдсуише суваралашкп ангажпваоа у свим музишким акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, 
исураживаое и сувараое музике);  

да развија криуишкп мищљеое. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ИЗВПЂЕОЕ МФЗИКЕ 

а) Певаое песама (ушеое пп слуху и ушеое песме са нпунпг уексуа) разлишиупг садржаја и распплпжеоа 
урадиципналне и умеунишке музике, кпје су примерене гласпвним мпгућнпсуима и узрасуу ушеника. 
Ппжељнп је ппвезиваое садржаја песама са садржајима псуалих насуавних предмеуа укпликп је мпгуће 
(ушеници и щкпла, гпдищоа дпба, празници и пбишаји, завишај и дпмпвина, прирпда и пкплина, 
живпуиое...).  

б) Свираое 

- Свираое песама и лакщих инсуруменуалних дела пп слуху и нпунпг уексуа на инсуруменуима Прфпвпг 
инсуруменуарија.  

- На пснпву искусува у извпђеоу музике, преппзнауи и свирауи делпве песама.  

в) Пснпве музишке писменпсти 

Крпз пбраду песама инфпрмауивнп суећи ппјам це-дур и а-мпл лесувице, разлике између дура и мпла, 
ппјам предзнака - ппвисилица, ппјам узмах и предуаку, уаку 6/8, щеснаесуина нпуе у групи. 

СЛФЩАОЕ МФЗИКЕ 
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Слущаое впкалнп-инсруменуалних и крауких инсуруменуалних кпмппзиција, дпмаћих и сураних 
кпмппзиупра, умеунишких дела инспирисаних фплклпрпм нарпда и нарпднпсуи, разлишиупг садржаја, 
пблика и распплпжеоа, кап и музишких приша.  

Ф слущаним примерима преппзнауи разлишиуе упнске бпје (гласпве и инсуруменуе), разлишиу уемпп, 
динамишке разлике, разлишиуа распплпжеоа на пснпву изражајних елеменауа, кап и кпмппзицију кпју су 
слущали, а на пснпву каракуерисуишнпг пдлпмка.  

Псппспбљавауи ушенике да упше вреднпсуи и улпгу музике у свакпдневнпм живпуу. 

СУВАРАОЕ МФЗИКЕ 

Риумишким и звушним ефекуима креираое прауое за песме, суихпва, кприсуећи при упм разлишиуе 
извпре звука.  

Креираое ппкреуа уз музику кпју певају или слущају ушеници.  

Смищљаое музишких пиуаоа и пдгпвпра, риумишка дппуоалка, мелпдијска дппуоалка са ппуписаним 
уексупм, сасуављаое мелпдије пд ппнуђених двпуакуних мпуива.  

Импрпвизација мелпдије на задани уексу.  

Импрпвизација дијалпга на инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Ф прпграму избпрнпг предмеуа исуакнууп месуп има слущаое музишких дела и акуивнп музицираое 
(певаое и свираое). Пснпве музишке писменпсуи и музишкп-уепреуски ппјмпви у пваквпм присуупу 
планирани су у функцији бпљег разумеваоа музике и музишкпг дела.  

Пснпвни принцип у псувариваоу циљева и задауака уреба да буде акуивнп ушещће ушеника на шасу. При 
упме уреба пбухвауиуи сва ппдрушја предвиђена за уај разред и кпмбинпвауи разне меупде у насуави. 
Шас ппсвећен самп једнпм ппдрушју и извпђен самп једнпм меупдпм не мпже биуи ни кприсуан ни 
занимљив за ушенике, щуп впди ка псирпмащиваоу садржаја и смисла предмеуа.  

Насуава избпрнпг предмеуа псуварује се крпз:  

певаое, свираое и пснпве музишке писменпсуи;  

слущаое музике;  

дешје музишкп суваралащувп.  

Групним и ппјединашним певаоем или свираоем развија се сппспбнпсу ушеника да акуивнп ушесувују у 
музишкпм живпуу свпје средине.  

Пплазна ппредељеоа при кпнципираоу прпграма избпрнпг предмета  

Слушаое музике 

Суицаое искусува у слущнпм разликпваоу звушних бпја (људски гласпви, музишки инсуруменуи).  

Навикаваое ушеника на пажљивп слущаое музике.  
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Ппдсуицаое изражаваоа ушеника п слущанпм делу.  

Фппзнаваое музишкпг дела умеунишкпг и нарпднпг суваралащува.  

Певаое песама пп слуху и са нптнпг текста, увпђеое у пснпве музичке писменпсти 

Нарпдне песме и игре; пбишајне песме. 

Дешје песме. 

Фуврђиваое музишкпг решника у вези са јашинпм (п, мп, ф, мф), брзинпм (адагип, андануе, мпдерауп, 
аллегрп) и ппсуепеним динамишким прелазима из уищег у јаше и пбрнууп (цресцендп, децресцендп).  

Савлађиваое упнских висина.  

Фсвајаое музишкпг писма и ппјмпва: щеснаесуина нпуа у групи, уаку 6/8, а-мпл лесувица (прирпдна и 
хармпнска), ппјам предзнака - ппвисилица, узмах и предуаку.  

Свираое и певаое песама у функцији пвладаваоа музишке писменпсуи.  

Извпђеое песама на мелпдијским инсуруменуима.  

Ппнављаое задаупг мелпдијскпг мпуива (вежба памћеоа, развијаое мпуприке).  

Свираое 

Псппспбљаваое ушеника да се сналазе у једнпсуавнпм нпунпм запису.  

Сувараое кпд ушеника навике праћеоа и ппхађаоа кпнцеруних приредби.  

Ппдсуицаое кпд ушеника жеље да се акуивније баве музикпм.  

Музичкп стваралаштвп 

Суалнп ппдсуицаое ушеника на щуп изражајније певаое и свираое наушених песама.  

Слпбпднп импрпвизпваое на инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија. 

Импрпвизпваое дешје мелпдије на власуиуи или пд суране насуавника предлпжен суих. 

Псмищљаваое ппкреуа уз музику. 

Слпбпднп музишкп изражаваое. 

Преппрушени садржаји избпрнпг насуавнпг предмеуа ушеницима уреба да пруже знаоа и инфпрмације 
какп би разумели, прауили, разликпвали, дпживљавали и щуп бпље прпцеоивали музишке вреднпсуи.  

За успещну реализацију циљева и задауака избпрнпг предмеуа ппуребнп је сувприуи пдгпварајуће 
услпве.  

Фсвајаое знаоа ушеника зависи пд дпбре прганизације шаса, кпји мпра биуи дпбрп планиран, псмищљен 
и занимљив. Фшеник уреба да буде акуиван ушесник на шасу, а шас избпрнпг предмеуа уреба да буде 



 

794 
 

дпживљај за ушенике. Разним пблицима рада, уехникама и пшигледним средсувима ушеницима се 
пренпсе знаоа и кпмбинују разне меупде у насуави.  

Избпрни предмеу уреба увек ппвезивауи са музишким живпупм друщувене средине и ушесувпвауи на 
уакмишеоима и музишким приредбама. 

ЗАХУЕВИ ПРПГРАМА ПП АКУИВНПСУИМА 

Извпђеое музике 

При избпру песама насуавник уреба да ппђе пд психпфизишкпг развпја ушеника, пд оему блиских 
садржаја и дпсуупних мелпдијскп-риумишких целина, щирећи уиме оихпв инуерес и бпгауиуи их нпвим 
садржајима. Ппуребнп је, уакпђе, да пцени гласпвне мпгућнпсуи разреда пре пдабира песама за певаое.  

Насуавник је слпбпдан у избпру предлпжених песама, али мпра впдиуи рашуна да у оегпвпм раду буду 
засуупљене нарпдне, пригпдне, песме савремених дешјих кпмппзиупра кап и кпмппзиције са фесуивала 
дешјег суваралащува.  

Свираое 

Ф пеупм разреду кприсуиуи риумишке и мелпдијске инсуруменуе. Ппщуп су сада ушеници пписмеоени, 
свираое на мелпдијским инсуруменуима биће плакщанп јер мпжемп кприсуиуи нпуне примере 
ппјединих песама кпје су сплмизаципнп пбрађене.  

Ппуребнп је развијауи дешје предисппзиције за музишкп пбликпваое и пмпгућиуи им да дпживе радпсу 
свираоа, шиме се бпгауи лишнпсу у псеуљивпм перипду емпципналнпг сазреваоа.  

Пууем власуиуих суваралашких ппкущаја дауи деуеуу да завири у "радипницу кпмппзиупра" какп би бпље 
схвауилп вреднпсу умеунишкпг наппра у сувараоу музишких дела.  

Слушаое музике 

Кпмппзиције кпје се слущају мпрају свпјим урајаоем, садржајем и музишким изразпм да пдгпварају 
мпгућнпсуима перцепције ушеника. Кпд слущаоа дешјих песама ппуребнп је да ушеници упшавају и 
пбјащоавају уексу, инсуруменуалну прауоу и нашин какп је музика дпшарала уексу.  

Ппсле слущанпг дела ппуребнп је са ушеницима крпз разгпвпр ращшланиуи и пбјасниуи улпгу извпђаша и 
инсуруменуалне прауое у приказиваоу лиуерарнпг уексуа.  

Ф избпру инсуруменуалних кпмппзиција уреба биуи пбазрив и слущауи пне у кпјима ће биуи пунп израза, 
каракуерисуишних распплпжеоа и изразиупг риума, билп да су прпграмскпг каракуера или не.  

Музичкп стваралаштвп 

Дешје музишкп суваралащувп предсуавља вищи суепен акуивираоа музишких сппспбнпсуи, кпје се суишу у 
свим музишким акуивнпсуима, а кап резулуау креауивнпг пднпса према музици. Пнп има велику 
васпиуну и пбразпвну вреднпсу: ппдсуише музишку фануазију, пбликује суваралашкп мищљеое, 
прпдубљује инуереспваоа и дппринпси урајнијем усвајаоу и памћеоу музишких репрпдукуивних и 
суваралашких акуивнпсуи и знаоа.  

Суваралащувп мпже биуи засуупљенп крпз:  

кпмппнпваое мелпдије на задани уексу;  
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сасуављаое мелпдије пд ппнуђених двпуакуних мпуива.  

Пве акуивнпсуи уреба вреднпвауи у смислу суваралашкпг ангажпваоа ушеника, а не према квалиуеуу 
насуалпг дела јер и најскрпмније музишке импрпвизације су педагпщки пправдане.  

Праћеое и вреднпваое ученика 

Да би се псуварип прпцес праћеоа напредпваоа и суепена ппсуигнућа ушеника у насуави избпрнпг 
предмеуа, неппхпднп је да насуавник преухпднп уппзна и иденуификује музишке сппспбнпсуи свакпг 
ушеника.  

Праћеое ушеника у насуави мпра се спрпвпдиуи прганизпванп. Пнп уреба да пбухвауи ппсебан развпј 
свакпг ушеника, оегпв рад, залагаое, инуереспваое, суав, умещнпсу, креауивнпсу и слишнп. Насуавник 
уреба да прауи развпј лишнпсуи у целини и пбјекуивнп пдређује суепен на кпјем је ушеник савладап 
прпграмске захуеве.  

Смисап праћеоа насуаве избпрнпг предмеуа уреба сагледауи уакп да се свакпм ушенику пмпгући развпј 
у пквиру васпиунп-пбразпвнпг рада.  

Певаое у разреднпм хпру има пбразпвни и васпиуни циљ. Пбразпвни циљ пбухвауа развијаое слуха и 
риума, щиреое гласпвних мпгућнпсуи и ушврщћиваое инупнације. Васпиуни циљ пбухвауа развијаое 
псећаоа припаднпсуи кплекуиву, развијаое есуеуских псећаоа, уппзнаваое нпвих реши, пднпса у 
прирпди и међу људима.  

Разредни хпр пбухвауа сва пдељеоа исупг разреда у щкпли.  

Мпгу се пснпвауи:  

 групе певаша впкалних сплисуа;  

 групе сплисуа инсуруменуалисуа, са кпјима се увежбавају сплп песме, мали кпмади, дуеуи, 
уерцеуи, кваруеуи и мали камерни инсуруменуални сасуави;  

 група љубиуеља слущаоа музике - кпји ће слущауи разна музишка извпђеоа у щкпли или ван ое 
(кпнцеруе, радип и уелевизијске емисије, музишке филмпве и сл.);  

 група младих кпмппзиупра, са кпјима се ради на развијаоу музишке креауивнпсуи;  

 група младих еунпмузикплпга, кпји ће прикупљауи малп ппзнауе, или гпупвп забправљене, 
песме средине у кпјпј живе. 

Врсуе акуивнпсуи кпје је мпгуће пснпвауи у щкпли, у пднпсу на сппспбнпсуи и инуереспваоа ушеника, 
пдређене су инуереспваоем ушеника.  

Насуава пркесура се пдвија у групи дп шеуири ушеника, пднпснп пд пеу дп девеу ушеника када се ради п 
блпк флаууама, уамбурама, мандплинама или Прфпвпм инсуруменуаријуму. Зависнп пд мпгућнпсуи и 
инуереспваоа ушеника, у избпрнпј насуави фпрмирају се мали музишки сасуави, кап и хпр и пркесуар у 
већим сасуавима.  

Да би се реализпвап прпграм избпрнпг предмеуа, кприсуе се пдгпварајући учбеници, прирушници и 
збирке за ппједине инсуруменуе, кап и дела (у пригиналнпм пблику или прилагпђена сасуавима 
ушеника) дпмаћих и сураних кпмппзиупра из разних еппха, дпсуупна извпђашким мпгућнпсуима ушеника.  

Фшеници приказују свпја индивидуална и групна дпсуигнућа из избпрнпг насуавнпг предмеуа на 
щкплским и другим приредбама и уакмишеоима. 
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ПСУАЛИ ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНП 

ВАСПИУНПГ РАДА 

ЧАС ПДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

1. Фппзнаваое ушеника са правилникпм ппнащаоа и кућним редпм 
2. Пднпс ппјединац - кплекуив 
3. Лишна каруа пдељеоа / пдељенски угпвпри, симбпли.../ 
4. Деца – деци (защуп и какп ппмажемп другима  )  
5. Дпгпвпр пкп уређеоа ушипнице 
6. Дешја недеља, дискусија п дешјим правима 
7. Спцијални приуисак врщоака и прпблеми ппнащаоа 
8. Фспех у щкпли и избпр занимаоа 
9. Щуа су правила пщпнащаоа и щуа би билп да их нема 
10. Да ли дпбрп ушим? 
11. Кпликп знащ п наркпманији, алкпхплизму и верским секуама? 
12. Кп сам ја, кп си уи? 
13. Вербална и невербална кпмуникација 
14. Психп-емпципнални развпј 
15. Пднпси међу генерацијама 
16. Какп крпз рад развијам себе 
17. Какп прпвпдимп слпбпднп време? Щуа ћемп радиуи на распусуу? 
18. Разгпварамп п пплугпдищоем успеху, какп смп се прилагпдили? 
19. Да ли се правилнп хранимп (разнпврснпсу, виуамини, бплесуи неправилне исхране) 
20. Пдржаваое хигијене у пуберуеуу 
21. Развијаое лишне кпнурпле и исурајнпсуи 
22. Какп мпжемп ппмпћи хендикепираним и бплеснима 
23. Кад имащ прпблем ппдели га са другим 
24. Преддсуављамп наще пдељеое другима 
25. Превенција зубнпг квара 
26. Занимаое мпјих рпдиуеља 
27. Кулуура пдеваоа 
28. Фуицај инфпрмауишке уехнплпгије на здравље деце-кпмпјууерска зависнпсу 
29. Припрема за прпславу Дана щкпле 
30. Прве симпауије и љубави? 
31. Щуа бих нпвп направип, прганизпвап у щкпли, насељу и граду 
32. Мпји пднпси са рпдиуељима, щуа ми замерају а щуа ја оима 
33. Лекпви – кпрису и щуеунпсу 
34. Примери ппзиуивнпг и негауивнпг пднпса према шпвекпвпј средини 
35. Ппзнајемп ли дпбрп сапбраћајне прпписе 
36. Извещуавамп вас п себe 
37.  37.  Щуа имамп да кажемп на крају пеупг разреда 
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ШЕСУИ РАЗРЕД 
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НАСУАВНИ ПЛАН 

 

Ред. 
брпј 

А. ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ ШЕСУИ РАЗРЕД 

нед. гпд. 

1. Српски језик 4 144 

2. Енглески  језик 2 72 

3. Ликпвна кулуура 1 36 

4. Музишка кулуура 1 36 

5. Исуприја 2 72 

6. Гепграфија 2 72 

7. Физика 2 72 

8. Мауемауика 4 144 

9. Биплпгија 2 72 

10. Уехнишкп и инфпрмауишкп пбразпваое 2 72 

11. Физишкп васпиуаое 2 72 

ФКФПНП: А 24 864 

Ред. 
брпј 

Б. ПБАВЕЗНИ ИЗБПРНИ НАСУАВНИ 
ПРЕДМЕУИ 

      

1. Верска насуава/ Грађанскп васпиуаое3 1 36 

2. Иуалијански језик 2 72 

3. Физишкп васпиуаое - изабрани сппру 1 36 

ФКФПНП: Б 4 144 

ФКФПНП: А + Б 28 1008 

Ред. 
брпј 

В. ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ       

1. Шувари прирпде 1 36 

2. Хпр и пркесуар 1 36 

3. Цруаое, сликаое и вајаое 1 36 

4. Инфпрмауика и рашунарсувп 1 36 

   ФКФПНП: В 1 36 

   ФКФПНП: А + Б + В 29 1044 

Пблици пбразпвнп-васпитнпг рада кпјима се пстварују пбавезни и избпрни наставни предмет 

Ред. 
брпј 

ПБЛИК ПБРАЗПВНП-ВАСПИУНПГ 
РАДА 

ЩЕСУИ РАЗРЕД 
нед. гпд. 

1. Редпвна насуава 29 1044 
2. Дппунска насуава 1 36 
3. Дпдауни рад 1 36 
 

Ред. 
брпј 

ПСУАЛИ ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНП-
ВАСПИУНПГ РАДА 

ЩЕСУИ РАЗРЕД 
нед. гпд. 

1. Пбавезне ваннаставне 
активнпсти 

      

   Шас пдељеоскпг суарещине 1 36 
2. Слпбпдне активнпсти       
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   Друщувене, уехнишке, 
хуманиуарне, сппруске и 
кулуурне акуивнпсуи 

1-2 36-72 

  ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 

   

СРПСКИ ЈЕЗИК 

(4 шаса недељнп, 144 шаса гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да ушеници пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг 
језика на кпјем ће се усменп и писменп правилнп изражавауи, да уппзнају, дпживе и псппспбе се да 
уумаше пдабрана коижевна дела, ппзприщна, филмска и друга умеунишка псувареоа из српске и свеуске 
бащуине.  

Задаци наставе српскпг језика: 

- развијаое љубави према мауероем језику и ппуребе да се пн негује и унапређује; 

- пписмеоаваое ушеника на уемељима прупепских и прупграфских суандарда српскпг коижевнпг језика; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа српскпг језика; 

- уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм грамауикпм и суилским 
мпгућнпсуима српскпг језика;  

- псппспбљаваое за успещнп служеое коижевним језикпм у разлишиуим видпвима оегпве усмене и 
писмене уппуребе и у разлишиуим кпмуникаципним сиууацијама (улпга гпвпрника, слущапца, 
сагпвпрника и шиуапца); 

- упшаваое разлике између меснпг гпвпра и коижевнпг језика; 

- развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у коижевнпј умеунпсуи; 

- развијаое смисла и сппспбнпсуи за правилнп, уешнп, екпнпмишнп и уверљивп усменп и писменп 
изражаваое, бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг израза; 

- увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа и шиуаоа у себи (дпживљајнпг, изражајнпг, 
инуерпреуауивнпг, исураживашкпг; шиуаое с разумеваоем, лпгишкп шиуаое) у складу са врсупм уексуа 
(коижевним и псуалим уексупвима); 

- псппспбљаваое за шиуаое, дпживљаваое, разумеваое, свесуранп уумашеое и вреднпваое 
коижевнпумеунишких дела разних жанрпва; 

- уппзнаваое, шиуаое и уумашеое пппуларних и инфпрмауивних уексупва из илусурпваних 
енциклппедија и шаспписа за децу; 
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- ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за лпгишкп схвауаое и криуишкп прпцеоиваое 
прпшиуанпг уексуа; 

- развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме ушеници сампсуалнп служе кап извпрпм 
сазнаоа; навикаваое на сампсуалнп кприщћеое библипуеке (пдељеоске, щкплске, месне); ппсуупнп 
пвладаваое нашинпм впђеоа дневника п прпшиуаним коигама; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за дпживљаваое и вреднпваое сценских псувареоа 
(ппзприщуе, филм); 

- усвајаое пснпвних функципналних ппјмпва и уепријских ппјмпва из коижевнпсуи, ппзприщне и 
филмске умеунпсуи; 

- уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое власуиупг наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа на 
делима српске коижевнпсуи, ппзприщне и филмске умеунпсуи, кап и других умеунишких псувареоа; 

- развијаое ппщупваоа према кулуурнпј бащуини и ппуребе да се пна негује и унапређује; 

- навикаваое на редпвнп праћеое и криуишкп прпцеоиваое шаспписа за децу и емисија за децу на 
радију и уелевизији; 

- ппдсуицаое ушеника на сампсуалнп језишкп, лиуерарнп и сценскп суваралащувп; 

- ппдсуицаое, негпваое и вреднпваое ушенишких ваннасуавних акуивнпсуи (лиуерарна, језишка, 
рециуаупрска, драмска, нпвинарска секција и др.); 

- васпиуаваое ушеника за живпу и рад у духу хуманизма, исуинпљубивпсуи, сплидарнпсуи и других 
мпралних вреднпсуи; 

- развијаое паурипуизма и васпиуаваое у духу мира, кулуурних пднпса и сарадое међу људима.  

Пперативни задаци: 

- увпђеое ушеника у грађеое реши; 

- уппзнаваое са гласпвним сисуемпм; 

- уппзнаваое гласпвних алуернација, оихпвп упшаваое у грађеоу и прпмени реши; 

- ууврђиваое знаоа п знашеоу и функцији придевских заменица; 

- суицаое пснпвних знаоа п грађеоу и знашеоима глагплских пблика (фууур II; имперфекау; 
плусквамперфекау; имперауив; ппуенцијал; урпни глагплски придев; глагплски прилпзи); 

- прпщириваое знаоа п слпженпј решеници; 

- псппспбљаваое ушеника за упшаваое разлике између дугих акценауа; 

- псппспбљаваое за упшаваое и уумашеое узрпшнп-ппследишних веза у умеунишкпм уексуу, за 
исказиваое власуиуих судпва и закљушака приликпм анализе уексуа и у разним гпвпрним сиууацијама; 

- развијаое сппспбнпсуи за упшаваое и уумашеое емпција, мпуива и песнишких слика у лирскпм уексуу; 
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- ппсуепенп уппзнаваое сурукууре пснпвних пблика усменпг и писменпг изражаваоа - према захуевима 
прпграма. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ЈЕЗИК 

Граматика 

Пбнављаое, прпвераваое и сисуемауизпваое знаоа кпја се у пвпм и суаријим разредима прпщирују и 
прпдубљују, дп нивпа оихпве примене и ауупмауизације у изгпвпру и писаоу у складу са коижевнп-
језишкпм нпрмпм и правпписпм. 

Ппдела реши пп насуанку: прпсуе, изведене и слпжене. Суфикси - разликпваое суфикса пд грамауишких 
насуавака; увпрбена пснпва; кпрен реши. Примери изведених именица, придева и глагпла (певаш, 
щкплски, щкплпвауи се). 

Слпженице, примери слпжених реши насуалих срасуаоем двеју или вище реши, пднпснп оихпвих 
увпрбених пснпва; прпсуп срасуаое и срасуаое са сппјним впкалпм (Беп/град, пар/п/брпд). Префикси; 
примери именица, придева и глагпла насуалих префиксацијпм (праунук, превелик, наушиуи). 

Аурибууска и предикауска функција именица и придева. 

Сампгласници и сугласници; слпгпувпрнп р. Ппдела реши на слпгпве. Ппдела сугласника пп месуу 
изгпвпра и пп звушнпсуи. 

Гласпвне прпмене и алуернације - упшаваое у грађеоу и прпмени реши: палауализација и 
сибиларизација; неппсупјанп а; прпмена л у п; једнашеое сугласника пп звушнпсуи (пдсуупаоа у писанпм 
језику); једнашеое сугласника пп месуу изгпвпра; јпупваое; асимилација и сажимаое сампгласника; 
губљеое сугласника (на пдсуупаоа указауи у примерима). 

Придевске заменице: разликпваое пп знашеоу и функцији - присвпјне, ппказне, пднпснп-упиуне, 
непдређене, ппщуе, пдришне; уппуреба ппврауне заменице свпј. 

Грађеое и знашеоа глагплских пблика: апрису (суилска пбележенпсу), фууур II; имперфекау; 
плусквамперфекау; имперауив; ппуенцијал; урпни глагплски придев; глагплски прилпзи. Прпсуи и 
слпжени глагплски пблици. Лишни и нелишни глагплски пблици. 

Решеница (пснпвни ппјмпви): кпмуникауивна решеница (синуаксишкп-кпмуникауивна јединица кпја 
предсуавља целпвиуу ппруку) и предикауска решеница (синуаксишка јединица кпја садржи глагпл у 
лишнпм пблику). 

Независне и зависне предикауске решенице. 

Вежбе у исказиваоу решенишних шланпва решју, синуагмпм и зависнпм решеницпм. 

Кпмуникауивне решенице кпје се сасупје пд једне независне предикауске решенице и пд вище оих.  

Правппис 

Прпвераваое, ппнављаое и увежбаваое правпписних правила пбрађених у преухпдним разредима 
(писаое решце ли уз глагпле, не уз глагпле, именице и придеве; нај уз придеве; уппуреба великпг слпва 
и др.). 
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Писаое пдришних заменица уз предлпге. 

Писаое заменица у пбраћаоу: Ви, Ващ. 

Писаое имена васипнских уела - једнпшланих и вищешланих. 

Писаое глагплских пблика кпје ушеници шесуп ппгрещнп пищу (радни глагплски придев, апрису, 
ппуенцијал, перфекау, фууур И). 

Инуерпункција ппсле узвика. 

Расуављаое реши на крају реда. 

Навикаваое ушеника на кприщћеое правпписа (щкплскп издаое).  

Пртпепија 

Прпвераваое и увежбаваое садржаја из преухпдних разреда (правилан изгпвпр гласпва, разликпваое 
дугих и крауких акценауа, инупнација решенице). 

Вежбе у изгпвараоу дугпузлазнпг и дугпсилазнпг акценуа. 

Инупнација везана за изгпвпр узвика.  

КОИЖЕВНПСУ 

Лектира 

Лирика 

Нарпдна песма: Највеёа је жалпст за братпм 

Ппрпдишне нарпдне лирске песме (избпр) 

Пбишајне нарпдне лирске песме - свадбене (избпр) 

Ђура Јакщић: Веше 

Впјислав Илић: Свети Сава 

Алекса Щануић: Мпја птачбина 

Милан Ракић: Наслеѐе 

Јпван Душић: Селп 

Вељкп Пеурпвић: Ратар 

Десанка Максимпвић: П ппреклу 

Мирпслав Ануић: Плава звезда 

Дпбрица Ерић: Шудесни свитац 

Суеван Раишкпвић: Хвала сунцу, земљи, трави  

Милпван Данпјлић: Щљива 
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Сергеј Јесеоин: Бреза 

Рабиндранау Уагпре: Папирни брпдпви или једна песма пп избпру из Градинара  

Епика 

Нарпдна песма: Смрт мајке Југпвиёа 

Епске нарпдне песме п Кпспвскпм бпју (избпр) 

Нарпдна песма: Маркп Краљевиё укида свадбарину 

Епске нарпдне песме п Марку Краљевиёу (избпр) 

Нарпдна приппвеука: Мала вила 

Бранислав Нущић: Аутпбипграфија 

Пеуар Кпшић: Јаблан 

Свеупзар Ћпрпвић: Бпгпјављенска нпё (пдлпмак) 

Исидпра Секулић: Буре (пдлпмак) 

Ивп Андрић: Аска и вук 

Бранкп Ћппић: Шудесна справа 

Суеван Раишкпвић: Бајка п дешаку и Месецу 

Грпздана Плујић: Златппрста или Седефна ружа (избпр) 

Свеулана Велмар-Јанкпвић: Улица Филипа Вищоиёа (пдлпмак) 

Вилијем Сарпјан: Лепп леппг белца 

Анупн Павлпвиш Шехпв: Ваока  

Драма 

Кпсуа Урифкпвић: Избирашица 

Бранислав Нущић: Аналфабета 

Пеуар Кпшић: Јазавац пред судпм (пдлпмак)  

Дппунски избпр 

Б. Ћппић: Прлпви ранп лете 

Данилп Кищ: Вереници 

Слпбпдан Селенић: Пшеви и пци (пдлпмак) 

Владимир Андрић: Пустплпв (избпр) 

Чек Лпндпн: Зпв дивљине 

Ференц Мплнар: Дешаци Павлпве улице 

Хенрик Сјенкјевиш: Крпз пустиоу и пращуму 
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Реј Бредбери: Маслашкпвп винп (избпр) 

Ефраим Кищпн: Кпд куёе је најгпре (избпр) 

Анђела Нанеуи: Мпј дека је бип трещоа (пдлпмак) 

Ијан Мекјуан: Саоар (избпр) 

Са предлпженпг списка, или слпбпднп, насуавник бира најмаое ури, а највище пеу дела за пбраду.  

Наушнппппуларни и инфпрмативни текстпви 

Вук Суефанпвић Карачић: Живпт и пбишаји нарпда српскпг (избпр) 

Милууин Миланкпвић: Крпз васипну и векпве (пдлпмак) 

Веселин Шајканпвић: Студије из српске религије и фплклпра (избпр) 

М. Иљин: Прише п стварима (избпр) 

Владимир Хулпах: Легенде п еврппским градпвима (избпр) 

Избпр из коига, енциклппедија и шаспписа за децу. 

Са наведенпг списка, пбавезан је избпр најмаое ури дела за пбраду.  

Уумашеое текста 

Уумашеое услпвљенпсуи дпгађаја и сиууација, псећаоа, сукпба, ппсуупака, нарави и каракуерних 
пспбина ликпва - у епским и драмским делима. Фпућиваое ушеника у ппукрепљиваое власуиуих судпва 
и закљушака ппјединпсуима из дела, али са суанпвищуа целине. Уумашеое ликпва кап у преухпднпм 
разреду. Запажаое, кпменуарисаое и прпцеоиваое сиууација и ппсуупака, реши и дела, физишких и 
других пспбина, жеља и мпгућнпсуи, циљева и средсуава (оихпве складнпсуи и прпуиврешнпсуи). 

Фпућиваое ушеника у пукриваое двпсурукпг пписиваоа суварнпсуи: вернп предсуављаое ппјава 
(пбјекуивна дескрипција) и мащупвиуп ппвезиваое ппјава са суавпм и псећаоем писца (субјекуивна 
дескрипција). Даље упућиваое ушеника у уумашеое песнишких слика изазваних шулним дражима 
(кпнкреуни мпуиви), уе размищљаоем и псећаоем (апсуракуни мпуиви, емпције, рефлексије). 

Пукриваое главнпг псећаоа и других емпција у лирским песмама. Фпшаваое мпуивске сурукууре песме; 
нашин развијаоа ппјединих мпуива у песнишке слике и оихпвп здруженп функципнисаое. 

Развијаое навике да се запажаоа, ууисци и закљушци дпказују ппдацима из уексуа и живпуне 
суварнпсуи, да се умеунишке вреднпсуи исуражују с прпблемскпг суанпвищуа. Даваое припремних 
задауака и упућиваое ушеника у рад на сампсуалнпм уппзнаваоу коижевнпг дела (усменп и писменп 
приказиваое дела). Шиуаое и вреднпваое ушенишких бележака п прпшиуанпј лекуири.  

Коижевнптепријски ппјмпви 

Лирика 

Врсуе сурпфа: суих (мпнпсуих); двпсуих (дисуих); урпсуих (уерцеу), шеувпрпсуих (каурен). 

Риуам: брз и сппр риуам; уемпп; инупнација и пауза; нагласак реши и риуам; рима - врсуе: мущка, женска, 
средоа (дакуилска); парна, укрщуена, пбгрљена, нагпмилана и испрекидана; улпга риме у пбликпваоу 
суиха. 

Језишкп-суилска изражајна средсува: кпнурасу, хипербпла, градација. 
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Врсуе ауупрске и нарпдне лирске песме: рпдпљубива, спцијална песма; пбишајне и ппрпдишне нарпдне 
лирске песме.  

Епика 

Пснпвна уема и кљушни мпуиви. 

Фабула: ппкреуаши фабуле; заусуављаое фабуле; реурпспекуивни редпслед дпгађаја. 

Каракуеризација: спциплпщка, психплпщка; ппруреу: сппљащои и унууращои. 

Бипграфија и ауупбипграфија 

Рпман - пусуплпвни, исупријски и наушнп-фануасуишни. 

Предаое.  

Драма 

Кпмедија - пснпвне пдлике. Хумприсуишкп, ирпнишнп и сауиришнп у кпмедији. Каракуеризација ликпва у 
кпмедији. 

Мпнплпг и дијалпг у драми.  

Функципнални ппјмпви 

Фшеници се ппдсуишу да разумеју, усвпје и у пдгпварајућим гпвпрним и насуавним сиууацијама 
примеоују следеће функципналне ппјмпве: шежоа, наслућиваое, сумоа, запрепащћеое; савеснпсу, 
предпсурпжнпсу, хуманпсу, дпсупјансувп; пбјекуивнп, субјекуивнп, ппсреднп, неппсреднп, драмауишнп; 
запажаое, пбразлагаое, аргуменупванп дпказиваое, анализа, синуеза, уппређиваое; деуаљ, 
аумпсфера, перспекуива.  

Читаое 

Фсклађиваое шиуаоа с прирпдпм неумеунишкпг и умеунишкпг уексуа. Даље упућиваое ушеника на 
прпушаваое пбрађенпг и непбрађенпг уексуа ради изражајнпг шиуаоа (услпвљенпсу риума и уемпа; 
јашина гласа, паузираое, решенишни акценау). Казиваое напамеу наушених разлишиуих врсуа уексупва у 
прпзи и суиху. Шиуаое и казиваое пп улпгама. 

Фвежбаваое шиуаоа у себи према прецизним, унапред ппсуављеним задацима (пукриваое 
кпмппзицијских јединица, дијалпга у каракуеризацији ликпва, пписа и слишних елеменауа; налажеое 
реши, решеница, правпписних знакпва и др.). 

Фвежбаваое брзпг шиуаоа у себи с прпверпм разумеваоа прпшиуанпг неппзнаупг уексуа.  

ЈЕЗИШКА КФЛУФРА 

Пснпвни пблици усменпг и писменпг изражаваоа 

Препришаваое са исуицаоем каракуерисуика лика у коижевнпм уексуу, филму, ппзприщнпј предсуави. 
Избпрнп препришаваое: динамишне и суауишне ппјаве у прирпди (коижевнп делп, филм, уелевизијска 
емисија). Препришаваое с прпменпм гледищуа. Фпшаваое сурукууре прише грађене реурпспекуивнп. 

Пришаое са кприщћеоем елеменауа кпмппзиципне фпрме (увпд, упк радое, градација, месуп и пбим 
кулминације у излагаоу, заврщеуак). Фпшаваое каракуерисуика хрпнплпщкпг и реурпспекуивнпг 
пришаоа. 
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Пписиваое сппљащоег и унууращоег прпсупра (ексуеријера и енуеријера) пп заједнишкпм и 
сампсуалнпм сашиоенпм плану. Пписиваое динамишких и суауишких ппјава у прирпди; прпжимаое и 
смеоиваое суауишких и динамишких слика и сцена у пписиваоу и приппведаоу. 

Ппруреуисаое пспба из неппсредне пкплине на пснпву анализе коижевних ппруреуа и ппруреуа 
лишнпсуи из наушнп-пппуларне лиуераууре. 

Извещтаваое: крауак извещуај п щкплскпј акцији, свешанпсуи, друщувенпј акцији у селу или граду и сл.  

Фсмена и писмена вежбаоа 

Пртпепске вежбе: прпвераваое и увежбаваое садржаја из преухпдних разреда (правилан изгпвпр 
гласпва, разликпваое дугих и крауких акценауа, инупнација решенице); вежбе у изгпвараоу 
дугпузлазнпг и дугпсилазнпг акценуа; инупнација у изгпвпру узвика. 

Слущаое звушних записа; казиваое напамеу наушених лирских и епских уексупва; снимаое казиваоа и 
шиуаоа; анализа снимка и вреднпваое. 

Лексишке и семантишке вежбе: разликпваое пблика пп дужини изгпвпра; семануишка функција узлазне 
инупнације; именпваое псећаоа и људских пспбина; један предмеу - мнпщувп пспбина; знашеоа реши 
приближних пблика. 

Некоижевне реши и ууђице - оихпва замена језишким суандардпм. 

Синтаксишке и стилске вежбе: сиууаципни ппдсуицаји за бпгаћеое решника и уражеое ппгпднпг 
израза; пдређиваое синуагмпм и зависнпм решеницпм. 

Сажимаое уексуа уз ппјашаое инфпрмауивнпсуи. 

Вежбе у запажаоу; упшаваое знашајних ппјединпсуи. 

Синуаксишкп-суилске вежбе с разлишиуим расппредпм реши у решеници, упшаваое нијансираних разлика 
у знашеоу, исуицаоу и сл. 

Стваралашкп препришаваое уексуа са прпменпм гледищуа. 

Пришаое п дпгађајима и дпживљајима са кприщћеоем елеменауа кпмппзиципне фпрме - пп 
сампсуалнп сашиоенпм плану. Вежбаое у хрпнплпщкпм и реурпспекуивнпм пришаоу. 

Ппртретисаое пспбе из неппсредне пкплине ушеника - пп сампсуалнп сашиоенпм плану. 

Извещтаваое: крауак писмени извещуај п щкплскпј акцији (сакупљаое харуије, уређеое двприщуа ...). 

Фвежбаваое уехнике у изради писменпг сасуава (избпр грађе, оенп кпмппнпваое, кприщћеое пасуса, 
пбједиоаваое приппведаоа и пписиваоа). 

Писаое службенпг и приваунпг писма. 

Псам дпмаћих писмених задауака, шиуаое и анализа задауака на шасу. 

Шеуири щкплска писмена задаука - пп два у пплугпдищуу (један шас за израду задаука, два за анализу 
задауака и писаое ппбпљщане верзије сасуава). 

Дпдатни рад 
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Језик и језишка култура 

Гпвпрне вежбе п слпбпднп изабраним уемама (јаснпсу, прецизнпсу, језгрпвиупсу, лишни упн у излагаоу). 

Знашеое и уппуреба падежа (нпминауив - предикауив; гениуив - квалификауивни, уемппрални; дауив - 
циљ, еуишки дауив; акузауив - правац, месуп, мера, кплишина; инсуруменуал - месуп, нашин; лпкауив - 
време, даљи пбјекау). 

Прпсуи и слпжени глагплски пблици - знашеое и уппуреба. 

Вежбе у гпвпру с правилним акценупваоем. Акценау у савременпм коижевнпм језику и лпкалнпм 
гпвпру. 

Прпушаваое лпкалнпг гпвпра. Бележеое лпкализама и ппзајмљеница и ууврђиваое оихпвпг ппрекла. 
Замеоиваое лпкализама и ппзајмљеница решима и изразима суандарднпг коижевнпг језика.  

Коижевнпст 

Анализа сампсуалнп пдабранпг прпзнпг дела из лекуире (фабула, кпмппзиција, ликпви, уеме, идеје, 
изразиуа психплпщка и дескрипуивна месуа). 

Анализа лирске песме (пснпвнп псећаое, мпуиви, песнишке слике, пспбенпсуи песнишкпг језика). 

Анализа коижевнпг дела из уекуће српске коижевнпсуи (пп избпру ушеника). 

Анализа филмпва и ппзприщних предсуава. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

ЈЕЗИК (граматика, правппис и пртпепија) 

Ф насуави језика ушеници се псппспбљавају за правилну усмену и писмену кпмуникацију суандардним 
српским језикпм. Пууда захуеви у пвпм прпграму нису усмерени самп на језишка правила и грамауишке 
нпрме, већ и на оихпву функцију. На пример, решеница се не уппзнаје самп кап грамауишка јединица (са 
суанпвищуа оене сурукууре), већ и кап кпмуникауивна јединица (са суанпвищуа оене функције у 
кпмуникацији). 

Пснпвни прпграмски захуев у насуави грамауике јесуе да се ушеницима језик представи и тумаши кап 
систем. Ниједна језишка ппјава не би требалп да се изушава изплпванп, ван кпнтекста у кпјем се 
пстварује оена функција. Ф I и II разреду у пквиру вежби слущаоа, гпвпреоа, шиуаоа и писаоа ушеници 
запажају језишке ппјаве без оихпвпг именпваоа, да би се пд III дп VIII разреда у кпнценуришним 
кругпвима и кпнуинуираним низпвима грамауишки садржаји изушавали ппсуупнп и селекуивнп у складу 
са узрасупм ушеника. 

Ппступнпст се пбезбеђује самим избпрпм и расппредпм насуавних садржаја, а кпнкреуизација нивпа 
пбраде, кап врсуа упуусува за насуавну праксу у ппјединим разредима, назнашена је пписнп 
фпрмулисаним захуевима: запажаое, упшаваое, усвајаое, ппјам, преппзнаваое, разликпваое, 
инфпрмауивнп, уппуреба, пбнављаое, сисуемауизација и другима. Фказиваоем на нивп прпграмских 
захтева насуавницима се ппмаже у оихпвим насупјаоима да ушенике не пптерете пбимпм и дубинпм 
пбраде језишке грађе. 

Селективнпст се псуварује избпрпм најпснпвнијих језишких закпниупсуи и инфпрмација п оима. 
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Уаквим присууппм језишкпј грађи у прпграму насуавници се усмеравају да уумашеое грамауишких 
кауегприја заснивају на оихпвпј функцији кпју су ушеници у преухпдним разредима упшили и опме, у 
маопј или већпј мери, пвладали у језишкпј пракси. Ппсуупнпсу и селекуивнпсу у прпграму грамауике 
најбпље се упшавају на садржајима из синуаксе и мпрфплпгије пд I дп VIII разреда. Исуи принципи су, 
међууим, дпследнп спрпведени и у псуалим пбласуима језика. На пример, алуернацију сугласник к, г, х 
ушеници ће првп запажауи у грађеоу реши и деклинацији у V разреду, а вежбама и језишким играма у 
упм и преухпдним разредима навикавауи се на правилну уппуребу уих кпнспнанауа у гпвпру и писаоу; 
елеменуарне инфпрмације п палауализацији дпбиће у VI разреду, а усвпјена знаоа п биуним гласпвним 
пспбинама српскпг језика пбнпвиуи и сисуемауизпвауи у VIII разреду. Уим нашинпм ће ушеници суећи 
пснпвне инфпрмације п гласпвним прпменама и алуернацијама, псппспбиће се за језишку праксу, а неће 
биуи ппуерећени ушеоем пписа и исуприје уих језишких ппјава. 

Елеменуарне инфпрмације из мпрфплпгије ппшиоу се ушеницима давауи пд II разреда и ппсуупнп се из 
разреда у разред прпщирују и прпдубљују. Пд сампг ппшеука ушенике уреба навикавауи да упшавају 
пснпвне мпрфплпщке кауегприје, на пример: у II разреду ппред упшаваоа реши кпје именују предмеуе и 
бића, увпди се и разликпваое рпда и брпја кпд уих реши, а у III разреду разликпваое лица кпд глагпла. 
Уим пууем ће се ушеници ппсуупнп и лпгишки увпдиуи не самп у мпрфплпщке, већ и у синуаксишке 
закпниупсуи (разликпваое лица кпд глагпла - лишни глагплски пблици - предикау - решеница). Реши увек 
уреба упшавауи и пбрађивауи у пквиру решенице у кпјпј се запажају оихпве функције, знашеоа и пблици. 

Прпграмске садржаје из акцентплпгије не уреба пбрађивауи кап ппсебне насуавне јединице. Не самп у 
насуави језика, већ и у насуави шиуаоа и језишке кулууре, ушенике уреба у свакпм разреду увпдиуи у 
прпгрампм предвиђене суандардне акценауске нпрме, а суалним вежбаоем, пп мпгућсуву уз 
кприщћеое аудип снимака, ушенике уреба навикавауи да шују правилнп акценупвану реш, а у месуима 
где се пдсуупа пд акценауске нпрме, да разликују суандардни акценау пд свпга акценуа. 

Правппис се савлађује пууем сисуемауских вежбаоа, елеменуарних и слпжених, кпја се прганизују шесуп, 
разнпврснп и разлишиуим пблицима писмених вежби. Ппред упга, ушенике врлп ранп уреба упућивауи 
на служеое правпписпм и правпписним решникпм (щкплскп издаое). 

Насуава пртпепије пбухвауа следеће елеменуе гпвпра: аруикулацију гласпва, јашину, висину и дужину, 
акценау реши, уемпп, риуам, решенишну инупнацију и паузе. 

Аруикулаципне вежбе пднпсе се на правилан изгпвпр гласпва: -ш, -ћ, -ч, -ђ, -х, кап и -е (шесуп пувпренп). 
Фшеници с неправилним изгпвпрпм -р, -с, -з упућују се лпгппеду. Гласпви се најпре вежбају ппјединашнп, 
а пнда у гпвпрнпм ланцу, у уексуу. 

Прупепске вежбе, пбишнп краће и шещће, извпде се не самп у пквиру насуаве језика негп и насуаве 
шиуаоа и језишке кулууре. Уреба указивауи на правилнпсу у гпвпру, али и на лпгишнпсу и јаснпсу. 

Вежбе за усвајаое и ууврђиваое знаоа из грамауике дп нивпа оегпве пракуишне примене у нпвим 
гпвпрним сиууацијама прписуишу из прпграмских захуева, али су у великпј мери услпвљене кпнкреунпм 
сиууацијпм у пдељеоу - гпвпрним пдсуупаоима пд коижевнпг језика, кплебаоима, грещкама кпје се 
јављају у писменпм изражаваоу ушеника. Супга се садржај вежбаоа у насуави језика мпра пдређивауи 
на пснпву сисуемаускпг праћеоа гпвпра и писаоа ушеника. Уакп ће насуава језика биуи у функцији 
псппспбљаваоа ушеника за правилнп кпмуницираое савременим коижевним српским језикпм. 

Ф настави граматике уреба примеоивауи следеће ппсуупке кпји су се у пракси ппуврдили свпјпм 
функципналнпщћу: 

- ппдсуицаое свесне акуивнпсуи и мисапнпг псампсуаљиваоа ушеника; 

- сузбијаое мисапне инерције и ушеникпвих имиуаупрских склпнпсуи; 

- засниваое уежищуа насуаве на сущуинским вреднпсуима, пднпснп на биуним свпјсувима и суилским 
функцијама језишких ппјава; 
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- уважаваое сиууаципне услпвљенпсуи језишких ппјава; 

- ппвезиваое насуаве језика са дпживљаваоем умеунишкпг уексуа; 

- пукриваое суилске функције, пднпснп изражајнпсуи језишких ппјава; 

- кприщћеое умеунишких дпживљаја кап ппдсуицаја за ушеое мауероег језика; 

- сисуемауска и псмищљена вежбаоа у гпвпру и писаоу; 

- щуп ефикасније превазилажеое нивпа преппзнаваоа језишких ппјава; 

- негпваое примеоенпг знаоа и умеоа; 

- кпнуинуиранп ппвезиваое знаоа п језику са неппсреднпм гпвпрнпм пракспм; 

- псувариваое кпнуинуиуеуа у сисуему правпписних и суилских вежбаоа; 

- ппбуђиваое ушеникпвпг језишкпг израза живпуним сиууацијама; 

- указиваое на грамауишку сашиоенпсу суилских изражајних средсуава; 

- кприщћеое прикладних илусурација пдређених језишких ппјава. 

 

Ф насуави грамауике изразиуп су функципнални пни ппсуупци кпји успещнп сузбијају ушеникпву мисапну 
инерунпсу, а развијају радпзналпсу и сампсуалнпсу ушеника, щуп ппјашава оихпв исураживашки и 
суваралашки пднпс према језику. Наведена усмереоа насуавнпг рада ппдразумевају оегпву шврсуу 
везанпсу за живпуну, језишку и умеунишку праксу, пднпснп за пдгпварајуће уексупве и гпвпрне сиууације. 
Збпг упга је указиваое на пдређену језишку ппјаву на изплпваним решеницама, исургнууим из кпнуексуа, 
пзнашенп кап изразиуп неппжељан и нефункципналан ппсуупак у насуави грамауике. Фсамљене 
решенице, лищене кпнуексуа, ппсуају мруви мпдели, ппдпбни да се фпрмалнп кппирају, уше напамеу и 
репрпдукују, а све уп спрешава свесну акуивнпсу ушеника и сувара ппгпдну пснпву за оихпву мисапну 
инерунпсу. 

Савремена меупдика насуаве грамауике залаже се да уежищуе пбраде пдређених језишких ппјава буде 
заснпванп на сущуинским пспбенпсуима, а уп знаши на оихпвим биуним свпјсувима и суилским 
функцијама, щуп ппдразумева занемариваое фпрмалних и сппредних пбележја прпушаваних језишких 
ппјава. 

Ф насуави језика нужнп је ппсмаурауи језишке ппјаве у живпуним и језишким пкплнпсуима кпје су 
услпвиле оихпвп знашеое. Фшенике ваља упууиуи на ппгпдне уексупве и гпвпрне сиууације у кпјима се 
пдређена језишка ппјава прирпднп јавља и исппљава. Уексупви би уребалп да буду ппзнауи ушеницима, а 
акп пак нису, уреба их прпшиуауи и п оима разгпварауи са ушеницима. 

Насуавник ваља да има на уму и уп да уппзнаваое сущуине језишке ппјаве шесуп впди прекп 
дпживљаваоа и схвауаоа умеунишкпг уексуа, щуп ће биуи дпвпљнп јак ппдсуицај за насуавника да щуп 
шещће упућује ушенике да пукривају суилску функцију (изражајнпсу) језишких ппјава. Уп ће дппринеуи 
развијаоу ушеникпве радпзналпсуи за језик јер умеунишка дпживљаваоа шине грамауишкп градивп 
кпнкреунијим, лакщим и применљивијим. Кад ушеницима ппсуане присуупашна суилска (изражајна, 
експресивна) функција језишке ппјаве, прихвауају је кап стваралашки ппступак, щуп је врлп ппгпдан и 
ппдсуицајан пуу да знаоа п језику брже прелазе у умеоа, да се на уај нашин дппринпси бпљем 
писменпм и усменпм изражаваоу, али и успещнијпј анализи коижевних уексупва. 

Нужнп је да насуавник увек има на уму пресудну улпгу умесних и сисуемауских вежбаоа, пднпснп да 
насуавнп градивп није усвпјенп дпк се дпбрп не увежба. Уп знаши да вежбаоа мпрају биуи сасуавни 
шинилац пбраде насуавнпг градива, примене, пбнављаоа и ууврђиваоа знаоа. 
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Меупдика насуаве језика, уепријски и пракуишнп, упућује да у насуави мауероег језика уреба щуп пре 
превазићи нивпе преппзнаваоа и репрпдукције, а сурпљивп и уппрнп негпвауи вище пблике знаоа и 
умеоа - применљивпст и стваралащтвп. Ф насупјаоима да се у насуавнпј пракси удпвпљи уаквим 
захуевима, функципналнп је у свакпј ппгпднпј прилици знаоа из грамауике суавиуи у функцију уумашеоа 
уексуа (умеунишкпг и пппуларнпг), шиме се пнп уздиже пд преппзнаваоа и репрпдукције на нивпе умеоа 
и пракуишне примене. 

Пракуишнпсу и применљивпсу знаоа п језику и оегпвп прелажеое у умеое и навике ппсебнп се 
ппсуиже негпваоем правпписних и стилских вежби. 

Фшенике, уакпђе, кпнуинуиранп уреба ппдсуицауи да свпја знаоа п језику ппвезују са кпмуникауивним 
гпвпрпм. Један пд изразиуп функципналних ппсуупака у насуави грамауике јесу вежбаоа заснпвана на 
кприщћеоу примера из неппсредне гпвпрне праксе, щуп насуаву грамауике приближава живпуним 
ппуребама у кпјима се примеоени језик ппјављује кап свесуранп мпуивисана људска акуивнпсу. Насуава 
на уај нашин ппсуаје пракуишнија и занимљивија, шиме ушенику пувара разнпврсне мпгућнпсуи за оегпва 
суваралашка исппљаваоа. 

Сиууације у кпјима се исппљавају пдређене језишке ппјаве мпже и сам насуавник да ппсуавља 
ушеницима, да их спреунп ппдсећа на оихпва искусува, а пни ће казивауи или писауи какп у изазпвним 
приликама гпвпрнп реагују. 

Целпвиуи сазнајни кругпви у насуави грамауике, кпји заппшиоу мпуивацијпм, а заврщавају сазнаваоем, 
резимираоем и применпм пдређенпг градива, у савременпм меупдишкпм присуупу, ппгпупву у 
прпблемски усмеренпј насуави, пуварају се и зауварају вище пууа упкпм насуавнпг шаса. Уакав сазнајни 
прпцес ппдразумева ушесуалп спајаое индукције и дедукције, анализе и синуезе, кпнкреуизације и 
апсуракције, уепријских пбавещуеоа и пракуишне пбуке. 

Савремена меупдика насуаве исуише низ сапднпсних меупдишких радои кпје ваља примениуи у 
насуавнпј пбради прпграмских јединица из језика и кпје пмпгућују да сваки целпвиу сазнајни пуу, ппшев 
пд пнпг кпји је упквирен щкплским шаспм, дпбије свпју ппсебну сурукууру. 

Пбрада нпвих насуавних (прпграмских) јединица ппдразумева примену следећих меупдишких радои: 

- Кприщћеое ппгпднпг пплазнпг текста (језишкпг предлпщка) на кпме се увиђа и пбјащоава 
пдгпварајућа језишка ппјава. Најшещће се кприсуе краћи умеунишки, наушнп-пппуларни и публицисуишки 
уексупви, а и примери из писмених радпва ушеника. 

- Кприщћеое исказа (примера из пригпдних, уекућих или запамћених) гпвпрних ситуација. 

- Ппдсуицаое ушеника да пплазни уексу дпживе и схвате у целини и ппјединпсуима. 

- Фуврђиваое и пбнављаое знаоа п ппзнауим језишким ппјавама и ппјмпвима кпји неппсреднп 
дппринпсе бпљем и лакщем схвауаоу нпвпг градива. (Пбишнп се кприсуе примери из ппзнаупг уексуа.) 

- Фпућиваое ушеника да у уексуу, пднпснп у записаним исказима из гпвпрне праксе, упшавају примере 
језишке ппјаве кпја је предмеу сазнаваоа. 

- Најављиваое и бележеое нпве наставне јединице и ппдсуицаое ушеника да запажену језишку ппјаву 
истраживашки сагледају.  

- Сазнаваое битних свпјстава језишке ппјаве (пблика, знашеоа, функције, прпмене, изражајних 
мпгућнпсуи...). 

- Сагледаваое језишких шиоеница (примера) са разних станпвищта, оихпвп уппређиваое, пписиваое 
и класификпваое. 
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- Илусурпваое и графишкп представљаое језишких ппјмпва и оихпвих пднпса. 

- Дефинисаое језишкпг ппјма; исуицаое свпјсува језишке ппјаве и упшених закпниупсуи и правилнпсуи. 

- Преппзнаваое, пбјащоаваое и примена сазнаупг градива у нпвим пкплнпсуима и у примерима кпје 
навпде сами ушеници (неппсредна дедукција и првп вежбаое). 

- Фуврђиваое, пбнављаое и примена суешенпг знаоа и умеоа (даља вежбаоа, у щкпли и кпд куће). 

Наведене меупдишке радое међуспбнп се дппуоују и прпжимају, а псуварују се у сукцесивнпј и 
синхрпнпј ппсуавци. Неке пд оих мпгу биуи псуварене пре насуавнпг шаса на кпме се размаура пдређена 
језишка ппјава, а неке и ппсле шаса. Уакп, на пример, дпбрп је да уексу на кпме се усваја градивп из 
грамауике буде раније уппзнау, а да ппједине језишке вежбе буду предмеу ушенишких дпмаћих задауака. 
Илусурпваое, на пример, не мпра биуи пбавезна еуапа насуавнпг рада, већ се примеоује кад му је 
функципналнпсу несппрна. 

Паралелнп и здруженп, у наведенпм сазнајнпм пууу уеку све важне лпгишке пперације: запажаое, 
уппређиваое, закљушиваое, дпказиваое, дефинисаое и навпђеое нпвих примера. Уп знаши да шаспви 
на кпјима се изушава грамауишкп градивп немају пдељене еуапе, пднпснп јаснп упшљиве прелазе између 
оих. Нещуп је видљивији прелаз између индукуивнпг и дедукуивнпг нашина рада, кап и између 
сазнаваоа језишке ппјаве и увежбаваоа.  

КОИЖЕВНПСУ 

Фвпђеое ушеника у свеу коижевнпсуи, али и псуалих, узв. некоижевних уексупва (пппуларних, 
инфпрмауивних), предсуавља изузеунп пдгпвпран насуавни задауак. Фправп на пвпм суупоу щкплпваоа 
суишу се пснпвна и врлп знашајна знаоа, умеоа и навике пд кпјих ће у дпбрпј мери зависиуи не самп 
ушенишка коижевна кулуура, већ и оегпва ппщуа кулуура на кпјпј се уемељи укупнп пбразпваое свакпг 
щкплпванпг шпвека.  

Лектира 

Фкинууа је неприрпдна и неппуребна ппдела на дпмаћу и щкплску лектиру, па уакп извпри за пбраду 
уексупва из лекуире, ппред шиуанки, ппсуају коиге лекуире за пдређени узрасу и сва псуала присуупашна 
лиуерауура. 

Дауа је лекуира за пдређен разред, разврсуана пп коижевним рпдпвима - лирика, епика, драма, да би 
се крпз све прпграме мпгла прауиуи пдгпварајућа и разлпжна прпппрција коижевних дела. Ппдела је 
изврщена према пснпвнпј разлици везанпј за суих и прпзу. Лекуира је пбпгаћена избпрпм 
наушнппппуларних и инфпрмауивних уексупва. 

Уексупви из лектире предсуављају прпграмску пкпсницу. Насуавник има нашелну мпгућнпсу да ппнуђене 
уексупве прилагпђава кпнкреуним насуавним ппуребама, али је пбавезан и на слпбпдан избпр из наще 
нарпдне коижевнпсуи и узв. некоижевних уексупва - према прпграмским захуевима. 

Разлике у укупнпј умеунишкпј и инфпрмауивнпј вреднпсуи ппјединих уексупва ууишу на пдгпварајућа 
меупдишка рещеоа (прилагпђаваое шиуаоа врсуи уексуа, ппсег уумашеоа уексуа у зависнпсуи пд 
слпженпсуи оегпве сурукууре, ппвезиваое и груписаое са пдгпварајућим садржајима из других 
предмеуних ппдрушја - грамауике, правпписа и језишке кулууре и сл.). 

Насуавнику је дауа мпгућнпсу и дппунскпг избпра дела у складу са насуавним ппуребама и 
инуереспваоима кпнкреунпг ђашкпг кплекуива са кпјим псуварује прпграм.  

Читаое пд III дп VIII разреда 
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Уумашеое уексуа заснива се на оегпвпм шиуаоу, дпживљаваоу и разумеваоу. При упме је квалиуеу 
схвауаоа ппрука и неппсреднп услпвљен квалиуеупм шиуаоа. Зауп су разни пблици усмеренпг шиуаоа 
пснпвни предуслпв да ушеници у насуави суишу сазнаоа и да се успещнп увпде у свеу коижевнпг дела. 

Изражајнп шитаое негује се сисуемауски, уз суалнп ппвећаваое захуева и насупјаое да се щуп ппупуније 
искприсуе сппспбнпсуи ушеника за ппсуизаое виспкпг квалиуеуа у вещуини шиуаоа. Вежбаоа у 
изражајнпм шиуаоу извпде се плански и уз сплиднп насуавникпвп и ушеникпвп припремаое. Ф пквиру 
свпје припреме насуавник благпвременп пдабира ппгпдан уексу и суудипзнп прпушава пне оегпве 
пспбенпсуи кпје ууишу на прирпду изражајнпг шиуаоа. Ф складу са мисапнп-емпуивним садржајем уексуа, 
насуавник заузима пдгпварајући суав и пдређује сиууаципну услпвљенпсу јашине гласа, риума, уемпа, 
инупнације, пауза, решенишнпг акценуа и гласпвних урансфпрмација. При упме се ппвременп служи 
аудип снимцима узпрних инуерпреуауивних шиуаоа. 

Ппщуп се изражајнп шиуаое, пп правилу, увежбава на преухпднп пбрађенпм и дпбрп схваћенпм уексуу, 
уп је кпнкреунп и успещнп уумашеое щуива неппхпдан ппсуупак у припремаоу ушеника за изражајнп 
шиуаое. Ф пквиру неппсредне припреме у VI, VII и VIII разреду ппвременп се и ппсебнп анализирају 
психишки и језишкпсуилски шинипци кпји захуевају пдгпварајућу гпвпрну реализацију. Ф ппјединим 
слушајевима насуавник (заједнп са ушеницима) ппсебнп приређује уексу за изражајнп шиуаое на уај 
нашин щуп у оему пбележава врсуе пауза, решенишне акценуе, уемпп и гласпвне мпдулације. 

Изражајнп шиуаое увежбава се на уексупвима разлишиуе садржине и пблика; кприсуе се лирски, епски и 
драмски уексупви у прпзи и суиху, у нарауивнпм, дескрипуивнпм, дијалпщкпм и мпнплпщкпм пблику. 
Ппсебна пажоа ппсвећује се емпципналнпј динамици уексуа, оегпвпј драмауишнпсуи и гпвпреоу из 
перспекуиве писца и ппјединих ликпва. 

Ф пдељеоу уреба пбезбедиуи пдгпварајуће услпве за изражајнп шиуаое и казиваое - ушеницима у улпзи 
шиуаша и гпвпрника ваља пбезбедиуи месуп испред пдељеоскпг кплекуива, у пдељеоу сувприуи дпбру 
слущалашку публику, заинуереспвану и сппспбну да криуишки и пбјекуивнп прпцеоује квалиуеу шиуаоа и 
казиваоа. Ппсредсувпм аудип снимка, ушеницима ппвременп уреба пмпгућиуи да шују свпје шиуаое и да 
се криуишки псврћу на свпје умеое. На шаспвима пбраде коижевних дела примеоиваће се ушенишка 
искусува у изражајнпм шиуаоу, уз суалнп насупјаое да сви пблици гпвпрних акуивнпсуи буду кпрекуни и 
уверљиви. 

Читаое у себи је најпрпдукуивнији пблик суицаоа знаоа па му се у насуави ппклаоа ппсебна пажоа. 
Пнп је увек усмеренп и исураживашкп; ппмпћу оега се ушеници псппспбљавају за свакпдневнп суицаое 
инфпрмација и за ушеое. 

Вежбе шиуаоа у себи неппсреднп се уклапају у псуале пблике рада и увек су у функцији свесуранијег 
суицаоа знаоа и разумеваоа не самп коижевнпг дела, већ и свих псуалих уексупва. 

Примена уексу меупде у насуави ппдразумева врлп ефикасне вежбе за савладаваоа шиуаоа у себи с 
разумеваоем и дппринпси развијаоу сппспбнпсуи ушеника да усклађују брзину шиуаоа са циљем 
шиуаоа и каракуерисуикама уексуа кпји шиуају. 

Квалиуеу шиуаоа у себи ппдсуише се преухпдним усмераваоем ушеника на уексу и даваоем 
пдгпварајућих задауака, а ппупм и пбавезним прпвераваоем разумеваоа прпшиуанпг уексуа, пднпснп 
псувареоа дпбијених задауака. Инфпрмауивнп, прпдукуивнп и аналиуишкп шиуаое најуспещније се 
ппдсуишу сампсуалним исураживашким задацима кпји се ушеницима дају у припремнпм ппсуупку за 
пбраду уексуа или пбраду садржаја из грамауике и правпписа. Уим пууем се унапређују брзина и 
екпнпмишнпсу шиуаоа, а нарпшиуп брзина схвауаоа прпшиуанпг уексуа, ппдсуише се сазнајни прпцес, 
шиме се ушеници псппспбљавају за сампсуалнп ушеое. 

Фшеници суаријих разреда увпде се у инфпрмауивнп шиуаое кпје се сасупји пд брзпг уражеоа 
инфпрмације и знашеоа у уексуу, при шему се не прпшиуа свака реш, већ се ппгледпм "прплази" крпз 
уексу и шиуа се на прескпк (међунаслпви, ппднаслпви, први редпви у пдељцима, увпд, закљушак). При 
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вежбаоу ушеника у инфпрмауивнпм шиуаоу, преухпднп се задају пдгпварајући задаци (уражеое 
пдређених инфпрмација, ппдауака и сл.), а ппупм прпверава квалиуеу оихпвпг псувареоа. 
Инфпрмауивним шиуаоем ушеници се уакпђе псппспбљавају да ради ппдсећаоа, пбнављаоа, 
мемприсаоа, шиуају ппдвушене и на други нашин пзнашене делпве уексуа приликпм ранијег шиуаоа "с 
плпвкпм у руци", кпје уреба сисуемауски спрпвпдиуи кап вид припремаоа ушеника за сампсуалан рад и 
ушеое. 

Изражајнп казиваое напамеу наушених уексупва и пдлпмака у прпзи и суиху знашајан је пблик рада у 
развијаоу гпвпрне кулууре ушеника. Ваља имауи у виду да је убедљивп гпвпреое прпзнпг уексуа пплазна 
пснпва и неппхпдан услпв за прирпднп и изражајнп казиваое суихпва. Зауп је ппжељнп да се 
ппвременп, на исупм шасу, наизменишнп увежбава и уппређује гпвпреое уексупва у прпзи и суиху. 

Напамеу ће се ушиуи разни краћи прпзни уексупви (нарација, дескрипција, дијалпг, мпнплпг), лирске 
песме разних врсуа и пдлпмци из епских песама. Фспех изражајнпг казиваоа знаунп зависи пд нашина 
ушеоа и лпгишкпг усвајаоа текста. Акп се механишки уши, кап щуп ппнекад бива, усвпјени ауупмауизам 
се пренпси и на нашин казиваоа. Зауп је ппсебан задауак насуавника да ушенике навикне на псмищљенп 
и инуерпреуауивнп ушеое уексуа напамеу. Упкпм вежбаоа уреба сувприуи услпве да казиваое уеше "пши 
у пши", да гпвпрник ппсмаура лице слущалаца и да с публикпм усппсуавља емпципнални кпнуаку. 
Максимална пажоа се ппсвећује свим вреднпсуима и изражајним мпгућнпсуима гпвпрнпг језика, 
ппсебнп - прирпднпм гпвпрникпвпм суаву, ппузданпм пренпщеоу инфпрмација и сугесуивнпм 
казиваоу.  

Уумашеое текста пд III дп VIII разреда 

Са пбрадпм уексуа ппшиое се ппсле успещнпг шиуаоа наглас и шиуаоа у себи. Коижевнпумеунишкп делп 
се шиуа према ппуреби и вище пута, са циљем да изазпве пдгпварајуће дпживљаје и ууиске кпји су 
неппхпдни за даље уппзнаваое и прпушаваое уексуа. Разни пблици ппнпвљенпг и усмеренпг шиуаоа 
дела у целини, или оегпвих пдлпмака, пбавезнп ће се примеоивауи у пбради лирске песме и краће 
прпзе. 

При пбради уексуа примеоиваће се у већпј мери јединсувп аналиуишких и синуеуишких ппсуупака и 
гледищуа. Знашајне ппјединпсуи, елеменуарне слике, експресивна месуа и суилскпјезишки ппсуупци неће 
се ппсмаурауи кап усамљене вреднпсуи, већ их уреба сагледавауи кап функципналне делпве вищих 
целина и уумашиуи у прирпднпм садејсуву с другим умеунишким шинипцима. Коижевнпм делу присуупа 
се кап слпженпм и неппнпвљивпм прганизму у кпме је све услпвљенп узрпшнп-ппследишним везама, 
ппдсуакнууп живпуним искусувпм и упблишенп суваралашкпм мащупм. 

Фшенике уреба ревнпснп навикавауи на уп да свпје ууиске, суавпве и судпве п коижевнпм делу 
ппдрпбније дпказују шиоеницама из сампга уексуа и уакп их псппспбљавауи за сампсуалан исказ, 
исураживашку делаунпсу и заузимаое криуишких суавпва према прпизвпљним пценама и закљушцима. 

Насуавник ће имауи у виду да је уумашеое коижевних дела у пснпвнпј щкпли, ппгпупву у млађим 
разредима, у нашелу предтепријскп и да није услпвљенп ппзнаваоем сурушне уерминплпгије. Уп, 
међууим, нималп не смеуа да и пбишан "разгпвпр п щуиву" у млађим разредима буде сурушнп заснпван 
и изведен са пунп инвенуивнпсуи и исураживашке радпзналпсуи. Вредније је прпјекупваое ушеника 
ппвпдпм неке умеунишке слике и оенп инуензивнп дпживљаваое и кпнкреуизпваое у ушеникпвпј 
мащуи, негп самп сазнаое да уа слика фпрмалнп спада у ред меуафпра, перспнификација или 
ппређеоа. Зауп се јпщ пд првпг разреда ушеници навикавају да слпбпднп исппљавају свпје ууиске, 
псећаоа, аспцијације и мисли изазване сликпвиупм и фигурауивнпм применпм песнишкпг језика. 

Ф свим разредима пбрада коижевнпг дела уреба да буде ппвезана са рещаваоем прпблемских питаоа 
ппдсуакнууих уексупм и умеунишким дпживљаваоем. На уај нашин суимулисаће се ушенишка 
радпзналпсу, свесна акуивнпсу и исураживашка делаунпсу, свесураније ће се уппзнауи делп и пружауи 
мпгућнпсу за афирмацију ушеника у раднпм прпцесу. 



 

814 
 

Мнпги уексупви, а ппгпупву пдлпмци из дела, у насуавнпм ппсуупку захуевају умесну лпкализацију, шесуп 
и вищесуруку. Сиууираое уексуа у временске, прпсупрне и друщувенп-исупријске пквире, даваое 
неппхпдних ппдауака п писцу и насуанку дела, кап и пбавещуеоа п биуним садржајима кпји преухпде 
или следе пдлпмку - све су уп услпви без кпјих се у брпјним слушајевима уексу не мпже инуензивнп 
дпживеуи и правилнп схвауиуи. Зауп прпупуппску и психплпщку реалнпсу, из кпје ппуишу уемауска грађа, 
мпуиви, ликпви и дубљи ппдсуицаји за сувараое, уреба дауи у пригпднпм виду и у пнпм пбиму кпји је 
неппхпдан за ппупуније дпживљаваое и ппузданије уумашеое. 

Меупдика насуаве коижевнпсуи већ некпликп деценија, уепријски и пракуишнп, развија и суалнп 
усаврщава насуавникпв и ушеникпв истраживашки, прпналазашки, стваралашки и сатвпрашки пднпс 
према коижевнпумеунишкпм делу. Коижевнпсу се у щкпли не предаје и не уши, већ шита, усваја, у опј 
се ужива и п опј расправља. Уп су пууеви да насуава коижевнпсуи щири ушеникпве духпвне видике, 
развија исураживашке и суваралашке сппспбнпсуи ушеника, криуишкп мищљеое и умеунишки укус, 
ппјашава и кулуивище лиуерарни, језишки и живпуни сензибилиуеу. 

Мпдерна и савремена прганизација насуаве мауероег језика и коижевнпсуи ппдразумева активну 
улпгу ушеника у насуавнпм прпцесу. Ф савременпј насуави коижевнпсуи ушеник не сме биуи пасивни 
слущалац кпји ће у пдређенпм уренууку репрпдукпвауи "наушенп градивп", пднпснп насуавникпва 
предаваоа, већ акуивни субјекау кпји истраживашки, стваралашки и сатвпрашки ушесувује у 
прпушаваоу коижевнпумеунишких псувареоа. 

Фшеникпва акуивнпсу уреба да свакпдневнп прплази крпз све ури радне еуапе: припремаое, рад на шасу 
и рад ппсле шаса. Ф свим еуапама ушеник се мпра сисуемауски навикавауи да у упку шиуаоа и прпушаваоа 
дела сампсталнп рещава брпјна пиуаоа и задауке, кпји ће га у пунпј мери емпципналнп и мисапнп 
ангажпвауи, пружиуи му задпвпљсувп и ппбудиуи исураживашку радпзналпсу. Уакви задаци биће 
најмпћнија мпуивација за рад щуп је пснпвни услпв да се псуваре предвиђени инуерпреуауивни дпмеуи. 
Насуавник ваља да ппсуави задауке кпји ће ушеника ппдсуицауи да упшава, пткрива, истражује, 
прпцеоује и закљушује. Насуавникпва улпга јесуе у упме да псмищљенп ппмпгне ушенику уакп щуп ће га 
ппдсуицауи и усмеравауи, насупјећи да развија оегпве индивидуалне склпнпсуи и сппспбнпсуи, кап и да 
адекваунп вреднује ушенишке наппре и резулуауе у свим пблицима уих акуивнпсуи. 

Прпушаваое коижевнпумеунишкпг дела у насуави је слпжен прпцес кпји заппшиое насуавникпвим и 
ушеникпвим припремаоем (мпуивисаое ушеника за шиуаое, дпживљаваое и прпушаваое умеунишкпг 
уексуа, шиуаое, лпкализпваое умеунишкпг уексуа, исураживашки припремни задаци) за уумашеое дела, 
свпје најпрпдукуивније видпве дпбија у интерпретацији коижевнпг дела на насуавнпм шасу, а у 
пблицима функципналне примене стешених знаоа и умеоа насуавља се и ппсле шаса: у прпдукуивним 
пбнављаоима знаоа п пбрађенпм насуавнпм градиву, у ппредбеним изушаваоима 
коижевнпумеунишких дела и истраживашкп-интерпретативним приступима нпвим 
коижевнпумеунишким псувареоима. Средищое еуапе прпцеса прпушаваоа коижевнпумеунишкпг дела 
у насуави јесу метпдплпщкп и метпдишкп засниваое инуерпреуације и оенп развијаое на насуавнпм 
шасу. 

Ф засниваоу и развијаоу насуавне инуерпреуације коижевнпумеунишкпг дела пснпвнп метпдплпщкп 
ппредељеое уреба да буде превасхпдна усмеренпст интерпретације према уметнишкпм тексту. 
Савремена меупдика насуаве коижевнпсуи ппределила се, дакле, за унутращое (иманентнп) 
изушаваое уметнишкпг текста, али пна никакп не превиђа нужнпсу примене и сппљащоих гледищта 
да би коижевнпумеунишкп делп билп ваљанп и ппузданп прпуумашенп. 

Фз наведена метпдплпщка ппредељеоа, насуавна инуерпреуација коижевнпумеунишкпг дела ваља да 
удпвпљи и захуевима кпје јпј ппсуавља метпдика наставе коижевнпсти: да буде пригинална, 
естетски мптивисана, свестранп усклаѐена са наставним циљевима и знашајним дидактишким 
нашелима, да има сппствену кпхерентнпст и ппступнпст, а да меупдплпщка и меупдишка ппсуупаоа 
на свакпј депници инуерпреуације псуварују јединствп анализе и синтезе. 

П пквиру пснпвне метпдплпщке пријентације да насуавна инуерпреуација коижевнпумеунишкпг дела у 
највећпј мери буде усмерена према уметнишкпм тексту, примау припада ппредељеоу да се динамика 
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интерпретације усклађује са впдеёим уметнишким вреднпстима коижевнпг псувареоа, уакп щуп ће 
пне биуи шинипци пбједиоаваоа инуерпреуауивних упкпва крпз свеу дела. Једнп пд најважнијих нашела 
кпје ппщуује уакп заснпвана и ппредељена насуавна инуерпреуација јесуе удпвпљаваое захуеву да се 
тумашеоем впдеёих вреднпсти пбухвауи, пднпснп прпуши, делп у целини. Ппщуп су пбједиоена 
ппставка и пднпси свестраних меѐуспбних прпжимаоа прирпдне датпсти умеунишких шинилаца у 
делу, уумашеоем впдећих умеунишких вреднпсуи пбухвауају се и уппзнају и сви други битни шинипци 
умеунишке сурукууре, међу кпјима сваки у инуерпреуацији дпбија пнпликп месуа кпликп му припада у 
складу са уделпм кпји има у ппщупј умеунишкпј вреднпсуи дела. Ф насуавнпј инуерпреуацији 
коижевнпумеунишкпг дела пбједиоавајуёи и синтетишки шинипци мпгу биуи: уметнишки дпживљаји, 
текстпвне целине, битни структурни елементи (уема, мпуиви, умеунишке слике, фабула, сиже, 
коижевни ликпви, ппруке, мпуиваципни ппсуупци, кпмппзиција), пблици казиваоа, језишкп-стилски 
ппступци и литерарни (коижевнпуметнишки) прпблеми.  

Ф свакпм кпнкреунпм слушају, дакле, на ваљаним естетским, метпдплпщким и метпдишким 
разлпзима ваља ууемељиуи избпр пних вреднпсних шинилаца према кпјима ће биуи усмеравана 
динамика насуавне инуерпреуације коижевнпумеунишкпг дела. Зауп метпдплпщки и метпдишки 
прилази коижевнпумеунишкпм делу, кпје уепријски и пракуишнп заснива и развија савремена меупдика 
насуаве коижевнпсуи, не ппзнају и не признају ууврђене метпдплпщке и метпдишке системе кпје би 
уребалп примениуи у инуерпреуацији свакпг ппјединпг дела. Уп знаши да нема једнпм дауих и ухпданих 
пууева кпјима се улази у свеу свакпг ппјединпг коижевнпумеунишкпг псувареоа, већ су уи пууеви 
унекпликп увек другашији у присуупу свакпм ппјединпм коижевнпуметнишкпм делу - пнпликп кпликп је 
пнп аутпнпмнп, сампсвпјнп и неппнпвљивп умеунишкп псувареое.  

Коижевнптепријски ппјмпви 

Коижевнптепријске ппјмпве ушеници ће уппзнавауи уз пбраду пдгпварајућих уексупва и ппмпћу псвруа 
на преухпднп шиуалашкп искусувп. Уакп ће се, на пример, упкпм пбраде неке рпдпљубиве песме, а уз 
ппредбени псвру на две-ури раније прпшиуане песме исуе врсуе, развијауи ппјам рпдпљубиве песме и 
суицауи сазнаое п упј лирскпј врсуи. Фппзнаваое меуафпре биће ппгпднп уек када су ушеници у 
преухпднпм и предуепријскпм ппсуупку пукривали изражајнпсу извеснпг брпја меуафпришких слика, кад 
неке пд оих већ знају напамеу и нпсе их кап умеунишке дпживљаје. Језишкпсуилским изражајним 
средсувима прилази се с дпживљајнпг суанпвищуа; пплазиће се пд изазваних умеунишких ууисака и 
есуеуишке сугесуије, па ће се ппупм исураживауи оихпва језишкп-суилска услпвљенпсу.  

Функципнални ппјмпви 

Функципнални ппјмпви се не пбрађују ппсебнп, већ се у упку насуаве указује на оихпва примеоена 
знашеоа. Фшеници их сппнуанп усвајају у прпцесу рада, у уекућим инфпрмацијама на шаспвима, а уз 
паралелнп присусувп реши и опме пзнашенпг ппјма. Ппуребнп је самп ппдстицати ушенике да наведене 
реши (а и друге слишне оима) разумеју и схвате и да их примеоују у пдгпварајућим сиууацијама. Акп, на 
пример, на захуев да се упше и пбјасне пкплнпсти кпје ууишу на ппнащаое некпг лика, ушеник наведе уе 
пкплнпсуи, пнда је уп знак (и прпвера) да је уај ппјам и пдгпварајућу реш схвауип у пунпм знашеоу. 

Ф усменпм и писменпм изражаваоу узгреднп ће се прпверавауи да ли ушеници правилнп схвауају и 
уппуребљавају реши: узрпк, услпв, ситуација, ппрука, пднпс и сл. Упкпм пбраде коижевних дела, кап и у 
пквиру гпвпрних и писмених вежби, насупјаће се да ушеници пукривају щуп вище пспбина, псеёаоа и 
дущевних стаоа ппјединих ликпва, при шему се уе реши бележе и уакп сппнуанп бпгауи решник 
функципналним ппјмпвима. 

Функципналне ппјмпве не треба пгранишити на ппједине разреде. Сви ушеници једнпг разреда неће 
мпћи да усвпје све прпгрампм наведене ппјмпве за уај разред, али ће зауп сппнуанп усвпјиуи знауан брпј 
ппјмпва кпји су у прпграмима суаријих разреда. Фсвајаое функципналних ппјмпва је непрекидан прпцес 
у упку васпиуаоа и пбразпваоа, а псуварује се и прпверава у тпку псувариваоа садржаја свих 
прпграмскп-уемауских ппдрушја.  

ЈЕЗИЧКА КФЛУФРА 
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Развијаое језишке кулууре један је пд најважнијих задауака насуаве мауероег језика. Пвај насуавни 
прпцес, иакп је прпграмски кпнсуиууисан кап ппсебнп ппдрушје, с ппсебним садржајима и пблицима 
рада, мпра се пренпсиуи какп на пбраду коижевнпг уексуа кпји је најбпљи пбразац изражаваоа, уакп и 
на грамауику с правпписпм, кпја нпрмира правила и дефинище језишке закпне. Исуп уакп, у ппвраунпм 
смеру, пбрада коижевнпг уексуа и рад на грамауици и правппису коижевнпг језика, мпра укљушивауи и 
садржаје за негпваое кулууре усменпг и писменпг изражаваоа јер су свпјим већим делпм упм циљу и 
ппдређени. Рад на бпгаћеоу језишке кулууре уреба да се инуегрище са свим видпвима усмених и 
писмених пблика изражаваоа. 

Ф насуави језика и кулууре изражаваоа ваља непресуанп имауи у виду заједнишки пснпвни циљ: 
развијаое језишкпг мищљеоа и језишке свесуи упшаваоем језишких закпниупсуи, па уек на пснпву уакве 
свесуи прелазиуи на нпрмираое и дефинисаое. Пууда језик кап средсувп изражаваоа уреба да буде 
предмеу насуавне пажое у свим оегпвим сурукуурама. 

Неппхпднп је да ушеници упше разлику између гпвпрнпг и писанпг језика. Ф гпвпрнпм језику решенице су 
пбишнп краће. Шесуи недпсуаци су незаврщене и суилски неуређене решенице и уппуреба ппщуапалица. 

Насуава ће биуи пшигледнија и ефикаснија акп се кприсуе аудип снимци (нпр. Звушна шиуанка) и акп се 
слуща и анализира снимљен гпвпр ушеника. 

Лексишке и мпрфплпщке вежбе уреба да бпгауе ушенишкп сазнаое п реши кап пблику, шему служе не 
самп кпоугација и деклинација, негп и сисуем грађеоа реши (прпсуе, изведене и слпжене). Вежбе у 
грађеоу изведених реши и слпженица, пп угледу на слишне реши у пбрађенпм уексуу, уреба да ууишу на 
бпгаћеое ушенишкпг решника. 

Ф суаријим разредима лексишкп-семануишке вежбе пднпсе се на слпженије садржаје: правп и пренесенп 
знашеое реши, синпнимију, хпмпнимију, анупнимију, пплисемију, архаизме, дијалекуизме, жаргпнизме, 
ппзајмљенице, фразеплпгизме. Уреба упућивауи ушенике на служеое решницима: једнпјезишним и 
двпјезишним, лингвисуишким и енциклппедијским. 

Семантишке вежбе се ппвезују с мпрфплпщким и синуаксишким вежбама и пне уреба да развију 
ушеникпву свесу п пдређенпј мпћи знашеоа реши, на пснпву шега се јединп и мпже развијауи сппспбнпсу 
и вещуина изражаваоа. Ф млађим разредима уе вежбе пбухвауају пукриваое семануишке вреднпсуи 
акценуа, и уп искљушивп на илусурпваним примерима (Сунце је селп за селп, Хајдмп, селе, на селп, иуд.). 

Синтаксишке вежбе су, кап и мпрфплпщке и семануишке, биунији садржаји језишке кулууре у свим 
разредима. Уежина захуева, прирпднп, пдређује се према узрасуу ушеника. Уе се вежбе мпгу извпдиуи и 
пре негп щуп ушеник ппшне да суише синуаксишке ппјмпве, с уим щуп се на упм нивпу у насуавнпм 
разгпвпру не уппуребљавају сурушни називи. Дп уппзнаваоа првих синуаксишких ппјмпва, вежбе у 
пбликпваоу решенице уреба да фпрмирају свесу ушеника п месуу и пплпжају ппјединих решенишних 
делпва у склппу прпсуе решенице. Кад се суекну први ппјмпви п прпсупј решеници, и вежбе ће биуи 
кпнкреуније и бпгауије. Рад на суилисуици решенице кпнкреунп се насуавља дп краја пснпвнпг 
щкплпваоа. Пн се сасупји какп у анализи и пцени ушенишких решеница из усменпг излагаоа, уакп и у 
анализи и прпцени решеница у оихпвим писменим сасуавима, а нарпшиуп и ппсебнп - у анализи 
решеница из дела лекуире и гпвпрнпг језика. 

Све врсуе уих вежбаоа, шији је циљ развијаое језишкпг мищљеоа, извпде се на уексуу или у упку 
разгпвпра. 

Знауан деп гпвпрних вежбаоа има за циљ изграђиваое кулууре усменпг изражаваоа. Ф низу свпјих 
задауака (правилнпсу, лакпћа, јаснпсу, једнпсуавнпсу, прирпднпсу, прецизнпсу, дикција) уе вежбе уреба у 
највећпј мери да приближе ушеникпв гпвпр коижевнпм изгпвпру. С пбзирпм на великп щаренилп и 
вепма примеуну дијалекауску разнпликпсу гпвпра ушеника, а шесуп и насуавника, гпвпреое напамеу 
наушених пдлпмака у суиху и прпзи (уз ппмпћ аудиуивних насуавних средсуава) уреба да пмпгући 
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ушенику не самп негпваое правилне дикције, негп и да убрза прпцес приближаваоа коижевнпм 
изгпвпру. 

Ф свим пблицима негпваоа језике кулууре пбразац или узпр уреба да дпбије пдгпварајуће месуп и 
оегпв знашај се не сме никакп ппуцениуи. Смищљенп пдабран узпр, примерен узрасуу и врсуи, уреба да 
буде циљ дп кпјег се суиже уз пдгпварајуће наппре. И пблици усменпг, кап и пблици писменпг 
изражаваоа, у свим врсуама и уиппвима уреба да се прикажу ушеницима у пажљивп пдабраним 
узпрцима изражаваоа. Фкпликп се једна врсуа усменпг или писменпг изражаваоа кпнуинуиранп 
ппнавља из разреда у разред, пнда уреба у свакпм ппнпвљенпм слушају, у исупм или следећем разреду, 
анализпм узпрка кпнкреунп ппказауи и пбим ппвећаних захуева (у садржајнпм, кпмппзиципнп-
фпрмалнпм и језишкп-суилскпм ппгледу). 

Да се узпрци не би преувприли у клищеа кпја спууавају ушенишку индивидуалнпсу и сампсуалнпсу, време 
између приказиваоа узпрка и израде пдгпварајућег писменпг задаука уреба испуниуи радпм на анализи 
слишних сасуава. Пви сасуави мпгу биуи у фпрми пдабраних уексупва кпје ушеници сами прпналазе у 
свпјим шиуанкама или лекуири, а пбавезнп и у фпрми сампсуалних дпмаћих писмених или усмених 
задауака - сасуава кпјима се псуварује прпцес пвладаваоа пдређеним пбликпм писменпг или усменпг 
изражаваоа. Ф анализи узпрака уреба пбрауиуи пажоу на све елеменуе кпнкреуне језишке сурукууре: 
садржај и кпмппзиција сасуава, расппред деуаља и изражајнпсу уппуребљене лексике и суилских 
ппсуупака. Ниједан щкплски писмени задауак не би уребалп да се изведе, а да се преухпднп, на шиуавпм 
низу смищљенп прпграмираних шаспва, није гпвприлп какп п предмеуу кпји ће биуи уема писменпг 
сасуава, уакп и п пблику у кпјем ће уа уема биуи пбрађена. 

Бпгаћеоу кулууре усменпг и писменпг изражаваоа ппсебнп ће дппринеуи сампсуални рад ушеника на 
прикупљаоу пдабраних примера језика и суила. Збпг упга ушеници уреба да бележе вредне примере: 
успеле пписе, рељефне ппруреуе, правилне решенице, какп у ппгледу фпрмалне сурукууре (расппред 
оених делпва), уакп и у ппгледу лексике и семануике. Пвај рад уреба да псувари два задаука везана 
неппсреднп за кулууру изражаваоа. Првп, уиме ушеник прганизпванп индивидуалнп ради на развијаоу 
свпје гпвпрне кулууре и писменпсуи, а другп - у пбиму свпје шиуалашке пажое развија пнај оен знашајан 
квалиуеу кпји му пмпгућује непресуанп ппсмаураое језика и суила у щуиву кпје шиуа. Ппвремени шаспви 
или делпви шаспва, ппсвећени шиуаоу пдабраних примера уреба, уз псуалп, да ппдсуишу за рад на 
самппбразпваоу уе врсуе. 

Ппдстицаое ушеника на литерарнп стваралащтвп, схваћенп свакакп у ужем и преуежнп пбразпвнп-
васпиунпм ппгледу, уреба примениуи кап фрпнуалан рад с целим пдељеоем, а никакп кап пбавезу 
лиуерарне секције. Рад у лиуерарнпј секцији је слпбпднп ппредељеое. Фшеник пснпвне щкпле, нарпшиуп 
у млађим разредима, пп свпјпј прирпди увек је спреман на креауивнпсу, па уп уреба и ппдсуицауи. 
Фсменим и писменим вежбама, кад уп ппуреба дппущуа, насуавник ће ушеницима ппказауи какп насуаје 
суих, какп се реши бирају и расппређују да делују риумишнп, какп се кпнсуиууище сурпфа, какп се гради 
ппруреу, какп се пписује пејзаж или сцена. Фпсуалпм, прпграм насуаве усменпг и писменпг изражаваоа 
кпнципиран је уакп да у себи садржи скпрп све елеменуе и умеунишкпг језишкпг изражаваоа, па би их 
уребалп ппвременп самп пбједиоавауи и псмищљавауи. Ппдсуицаое ушеника на лиуерарнп 
суваралащувп у дпдаунпм раду и лиуерарнпј секцији има све бпгауије садржаје и пблике и пбимније 
ппсебне циљеве. Уај рад не уреба пписупвећивауи с ппдсуицаоем на лиуерарнп суваралащувп у пквиру 
целпг пдељеоа. 

Један пд пблика рада на развијаоу и негпваоу језишке шисупуе јесуе и развијаое свесуи п ппплави 
ппзајмљеница у нащем језику. Насуавник ће, разумљивп, мпрауи да нађе меру у пбјащоаваоу да сваки 
језик нужнп прихвауа и реши ппреклпм из гршкпг и лауинскпг језика у сурушнпј уерминплпгији. Уреба 
ппмпћи ушеницима у разликпваоу ппзајмљеница кпје су дпбиле "правп грађансува" у нащем језику пд 
пних реши кпје уреба енергишнп гпниуи из гпвпра. Разгпвпри п упме уреба да се впде у свакпј кпнкреунпј 
прилици, кад се наиђе на ппзајмљеницу у уексуу или кад се пна ппјави у гпвпру ушеника; исуп уакп, са 
ушеницима ваља смищљенп урагауи за ппзајмљеницама у свакпдневнпм гпвпру и разним медијима 
(щуампа, радип, уелевизија и др.). Записиваое дпмаћих реши, уакпђе, мпже да буде ппдесан пблик 
негпваоа језишке шисупуе. 
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Дппунска настава 

Дппунска насуава се прганизује за ушенике кпји - из пбјекуивних разлпга - у редпвнпј насуави мауероег 
језика не ппсуижу задпвпљавајуће резулуауе у некпм пд прпграмскп-уемауских ппдрушја. 

Зависнп пд ууврђених недпсуауака у знаоима и умеоима ушеника, кап и узрпка запсуајаоа, насуавник 
фпрмира пдгпварајуће групе с кпјима прганизује дппунски рад (на пример: група ушеника с недпвпљним 
знаоем пдређених садржаја и грамауике или правпписа; група ушеника кпји нису савладали неки пд 
предвиђених елеменауа коижевне анализе или пблика усменпг и писменпг изражаваоа; група ушеника 
са аруикулаципним прпблемима, иуд.). На пснпву преухпднпг испиуиваоа уещкпћа и узрпка, за сваку 
групу се сувара ппсебан, пдгпварајући план рада, шијим ће се савладаваоем пуклпниуи исппљени 
недпсуаци у знаоу, умеоу и вещуини ушеника. Дппунски рад преуппсуавља и специфишне пблике у 
савладаваоу пдређених прпграмских садржаја (индивидуализација насуаве - пплупрпграмираним и 
прпграмираним секвенцама, насуавним лисуићима; предаваоима с друкшјим - пшигледнијим 
примерима; ппсебни групни и индивидуални задаци и др.). Нарпшиуп уреба впдиуи рашуна п 
пдмеренпсуи захуева, кап и п суимулисаоу ушеника за ппказане резулуауе (ппхвале, награде, ппзиуивна 
пцена). 

Дппунски рад прганизује се упкпм целе насуавне гпдине, пднпснп пдмах шим се упше уещкпће ппјединих 
ушеника у усвајаоу прпграмских садржаја. Шим савлада пдређену уещкпћу или пуклпни недпсуауак, 
ушеник пресуаје с дппунским радпм ван редпвне насуаве. Упкпм даље редпвне насуаве уакве ушенике не 
уреба испущуауи из вида, пднпснп - диференцираоем редпвне насуаве - пмпгућиуи ушеницима да 
градивп савладају на редпвним шаспвима. 

Дпдатни рад 

1. За дпдатни рад ппредељују се ушеници пд IV дп VIII разреда изнадпрпсешних сппспбнпсуи и 
ппсебних инуереспваоа за насуаву српскпг језика, пднпснп за прпдубљиваое и прпщириваое знаоа из 
свих или самп ппјединих прпграмскп-уемауских ппдрушја редпвне насуаве (коижевнпсу, језик, кулуура 
изражаваоа, филмска и сценска умеунпсу). Уп су пни ушеници шија се знаоа, инуереспваоа и дарпвиупсу 
изразиуије исппљавају већ у I, II и III разреду. Уакве ушенике упшавају, прауе и ппдсуишу насуавници 
разредне насуаве и педагпщкп-психплпщка служба щкпле све дп IV разреда када се први пуу прганизује 
дпдауни рад (извпди се све дп заврщнпг разреда). 

2. Дпдатни рад се прганизује и извпди за ушенике пд IV дп VIII разреда, један шас недељнп упкпм целе 
насуавне гпдине. Изузеунп је важнп да се заппшеуа динамика дпдаунпг рада пдржи дпк се не реализује 
ууврђени прпграм. Фкпликп се, изузеунп, дпдауни рад прганизује самп у једнпм делу насуавне гпдине, 
ппжељнп је да се инуереспваое дарпвиуих ушеника за пвај рад дпцније не гаси, пднпснп да се пни 
ппдсуишу на сампсуални рад другим фпрмама рада (нпр. ппјашанпм индивидуализацијпм рада у 
редпвнпј насуави, даваоем ппсебних задауака, ангажпваоем у пдгпварајућим слпбпдним акуивнпсуима 
и др.). 

3. Дпдатни рад - заснпван на инуереспваоу ушеника за прпщириваое и прпдубљиваое знаоа, умеоа и 
вещуина - неппсредније акуивира ушенике и псппспбљава их за самппбразпваое, развија оихпву мащуу, 
ппдсуише их на суваралашки рад и упућује на сампсуалнп кприщћеое разлишиуих извпра сазнаоа. Ппд 
рукпвпдсувпм насуавника ушеници се у дпдаунпм раду сампсуалнп служе коижевнпм и некоижевнпм 
грађпм (у ушеоу и исураживаоу), уе припремају и излажу свпје радпве (усмене, писмене, пракуишне) 
пред свпјпм группм, разредпм или целпм щкплпм. Знаоа, умеоа и вещуине кпје су суекли 
исураживашким, индивидуалним и групним радпм ушеници кприсуе у редпвнпј насуави, слпбпдним 
акуивнпсуима и у другим приликама (кпнкурси, уакмишеоа, щкплске и друге приредбе). Фшенике кпји се 
ппсебнп исуишу у дпдаунпм раду уреба и ппсебнп суимулисауи (ппхвале, награде, суипендије за даље 
щкплпваое, упис у пдгпварајућу средоу щкплу и др.). 

4. Фпшаваое ппуенцијалнп дарпвиуих ушеника у пвпј пбласуи псуварује се неппсредним праћеоем пд 
суране насуавника разредне и предмеуне насуаве, анализпм радпва ушеника и псуварених резулуауа на 
смпурама, уакмишеоима, инуервјуисаоем ушеника и рпдиуеља и применпм пдређених инсуруменауа пд 
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суране щкплскпг психплпга-педагпга. На пснпву дпбијених резулуауа праћеоа и испиуиваоа, 
инуереспваоа и жеља дарпвиуих ушеника и напред наведених пријенуаципних садржаја, насуавник 
заједнп са ушеницима ууврђује (кпнкреуизује) прпграм дпдаунпг рада с групама или ппјединим 
дарпвиуим ушеницима. Прпгрампм рада пбухвауају се сегменуи пријенуаципних садржаја прпграма 
(зависнп пд инуереспваоа и жеља ушеника: сва ппдрушја или самп коижевнпсу, пднпснп језик, пднпснп 
кулуура изражаваоа, пднпснп филмска или сценска умеунпсу). Уп знаши да насуавник није пбавезан да с 
ппјединцем или группм ушеника псувари пријенуаципне прпграмске садржаје у целини. Биунп је да 
планирани прпграмски садржаји буду у складу са инуереспваоима и жељама ушеника, кап и са 
распплпживим гпдищоим фпндпм шаспва. 

5. Дпдауни рад из српскпг језика мпже се реализпвати кап индивидуализпвани (примерен ппјединим 
ушеницима) и групни (за групе ушеника једнпг или вище разреда кпји се ппсебнп инуересују за исуе 
прпграмске садржаје дпдаунпг рада). Зависнп пд инуереспваоа ушеника и прпграмских уема, групе се 
мпгу меоауи (флексибилнпсу сасуава групе). 

6. Флпга наставника у дпдатнпм раду је специфишна. Ф сарадои са ушеникпм (евенууалнп - рпдиуељима 
и щкплским педагпгпм-психплпгпм) насуавник ууврђује кпнкреуан прпграм дпдаунпг рада (у развијеним 
щкплама прпграм мпже да ууврди и сурушни акуив насуавника српскпг језика у разреднпј и предмеунпј 
насуави). Реализујући прпграм дпдаунпг рада, насуавник за сваку пд пдабраних уема прпналази и 
примеоује најппгпдније пблике и меупде рада, пре свега пне кпје у највећпј мпгућпј мери акуивирају 
све ппуенцијале ушеника, а нарпшиуп пне кпји пмпгућавају развпј креауивнпсуи ушеника. Упкпм дпдаунпг 
рада насуавник се ппсуавља кап сарадник кпји сурушнп ппмаже рад ппјединца или групе: упућује и 
усмерава, ппмаже да се дпђе дп правих рещеоа, закљушака и генерализација. Пднпс ушеника и 
насуавника у дпдаунпм раду је сараднишки, неппсреднији и ближи негп у редпвнпј насуави, заснпван на 
узајамнпм ппвереоу и ппщупваоу. 

7. Ф дпдаунпм раду са ушеницима насуавник прати и евидентира оихпв развпј и напредпваое, 
усаврщава ууврђене прпграме, пукрива нпве мпгућнпсуи индивидуализације рада (прпблемски задаци, 
исураживашки радпви, прпграмиране и пплупрпграмиране секвенце, кприщћеое коижевне и 
некоижевне грађе и разних апарауа и уехнишких ппмагала и др.), уе врщи уппщуаваое и примену 
суешених знаоа, умеоа и вещуина у разлишиуим сиууацијама. Пбезбеђује укљушиваое ушеника у 
прганизпване пблике рада ван щкпле (кпнкурси, смпуре, уакмишеоа). За свакпг ушеника впди дпсије у 
кпји унпси биуне ппдауке п оегпвпм напредпваоу у развпју, уе се суара да уај дпсије прауи ушенике пре 
уписа у средоу щкплу. 

8. Фшеници се сампсталнп ппредељују за дпдатни рад из српскпг језика (мпгу биуи мпуивисани, али 
никакп присиљавани на уп). Приликпм ппредељиваоа ушеника за дпдауни рад, пбјекуивнп уреба 
прпцениуи мпуиве кпји су ууицали на оихпву пдлуку (у пбзир дплазе самп суварнп надарени ушеници, 
пцене из српскпг језика, а жеље ушеника и рпдиуеља не предсуављају пресудан факупр, јер не мпра у 
свакпм пдељеоу да буде дарпвиуих ушеника за пвај предмеу, уаленупваних за све предмеуе и пбласуи). 
Фшеник псуаје укљушен у дпдауни рад пнпликп времена (гпдина) кпликп жели. Ппсебнп уреба впдиуи 
рашуна п упме да се дарпвиуи ушеници не ппуерећују изнад оихпвих суварних мпгућнпсуи и жеља 
(дпвпљнп је да ушеник - уз редпвну насуаву - буде ангажпван јпщ самп у једнпм виду васпиунп-
пбразпвнпг рада - дпдаунпм раду, на пример, из пвпг предмеуа). 
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ СРПСКПГ ЈЕЗИКА Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
I ЈЕЗИК 

1. Граматика 

- Грађеое реши 

-  Аурибууска и предикауска 
функција именица и 
придева 

-  Гласпви; ппдела гласпва 

-  Гласпвне прпмене и 
алуернације 

 
-  Придевске заменице 

-  Грађеое и знашеое 
глагплских пблика ( апрису, 
фууур 2, плусквамперфекау, 
имперфекау, имперауив, 
урпни глагплски придев, 
глагплски прилпзи) 

-  Решеница : 
кпмуникауивна и 
предикауска; независне и 
зависне предикауске 
решенице 

 развијаое љубави према мауероем језику и ппуреба да се 
пн негује и унапређује 

 увпђеое ушеника у грађеое реши 

 

 пписмеоаваое ушеника на уемељима прупепских и 
прупграфских суандарда српскпг коижевнпг језика 

 

 ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и 
правпписа српскпг језика 

 уппзнаваое са гласпвним сисуемпм 

 уппзнаваое гласпвних алуернација, оихпвп упшаваое у 
грађеоу и прпмени реши 

 

- уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое 
нпрмауивнпм грамауикпм и суилским мпгућнпсуима српскпг 
језика 

- ууврђиваое знаоа п знашеоу и функцији придевских 
заменица 

 

- ушеник зна да разликује врсуе реши 

- зна падеже и правилнп их уппуребљава 

- уме да преппзна прпсуу, изведену и слпжену реш 

- зна да направи пд прпсуе изведену и слпжену реш 

-  влада уерминима кап щуп су: увпрбена пснпва, кпрен реши, 
суфикси, префикс 

-  уме да разликује увпрбену пснпву пд грамауишке 

 

 

- уме да преппзна именски предикау и зна разлику између 
именскпг и глагплскпг предикауа 

- зна за ппјам аурибууива и аурибууске функције именица 

- уме на кпнкреуним примерима да примени свпје знаое 

 

 

- зна ппделу гласпва у српскпм језику 

- зна да дели реш на слпгпве и уме да прпнађе слпгпувпрнп р 
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-Исказиваое решенишних 
шланпва решју, синуагмпм и 
зависнпм решеницпм 

 

 

2. Правппис 

- Писаое пдришних 
придевских заменица са 
предлпзима 

- Писаое заменице Ващ 
великим слпвпм 

-Писаое имена васипнских 
уела 

-Писаое глагплских пблика 

-Писаое узвика 

- Расуављаое реши на крају 
реда 

- Кприщћеое щкплскпг 
правпписа 

 

 

3. Пртпепија 

 

- псппспбљаваое за успещнп служеое коижевним језикпм у 
разлишиуим видпвима оегпве усмене и писмене уппуребе и у 
разлишиуим кпмуникаципним сиууацијама ( улпга гпвпрника, 
слущапца, сагпвпрника и шиуапца) 

-суицаое пснпвних знаоа п грађеоу и знашеоима глагплских 
пблика 

 

- упшаваое разлике између меснпг гпвпра и коижевнпг језика 

- прпщириваое знаоа п слпженпј решеници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сппспбљаваое ушеника за упшаваое разлике између других 
акценауа 

- зна ппделу сугласника пп месуу и нашину ппсуанка 

- уме да разликује звушне и безвушне сугласнике 

- зна пснпвна правила према кпјима се врще гласпвне прпмене 

- преппзнаје гласпвне прпмене у грађеоу реши 

- зна пдсуупаоа пд гласпвних прпмена  

- примеоује суешена знаоа у гпвпру и писаоу 

- зна щуа су дублеуи 

 

- зна ппщуу ппделу придевских заменица 

-разликује именишке пд придевских заменица 

-зна какп се уппуребљава заменица свпј 

- у гпвпру и писаоу правилнп уппуребљава именишке и 
придевске заменице 

 

 

 

- разликује глагплске пблике: инфиниуив, презену, перфекау, 
фууур 1, радни глагплски придев 

- зна щуа је презенуска, а щуа инфиниуивна пснпва 

- зна какп се граде глагплски пблици кпји се пбрађују у пвпм 
разреду 
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- уме да разликује глагплске пблике 

- преппзнаје глагплске пблике у примерима из ккоижевних дела 

- правилнп уппуребљава глагплске пблике у гпвпру и писаоу  

 

 

- зна пснпвне ппјмпве п кпмуникауивнпј и предикаускпј 
решеници 

- разликује кпмуникауивну и предикауску решеницу 

- разликује зависне пд независних решеница 

- решенишне шланпве уме да искаже решју, синуагмпм или 
зависнпм решеницпм 

- зна да написе кпмуникауивну решеницу кпја се сасупји пд вище 
предикауских 

- уппуребљава суешена знаоа у гпвпру и писаоу 

 

- зна пснпвна правила уппуребе великпг слпва 

- уме да напище правилнп пдришне заменице уз предлпге 

- правилнп уппуребљава знак инуерпункције 

- правилнп пище глагплске пблике (имперауив, ппуенцијал, 
фууур) 

- уме правилнп да расуавља реши на крају реда 
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- кприсуи суешена знаоа у писаоу 

-уме да кприсуи щкплскп издаое правпписа 

 

- зна да пдреди акценупвани слпг 

- разликује дуге и крауке акценуе 

- уме да изгпвара реши у складу са акценаускпм нпрмпм 

-зна да изгпвара дугпсилазне и дугпузлазне акценуе 

     II  КОИЖЕВНПСУ 

 

     1. Лирика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у 
коижевнпј умеунпсуи 

 
-развијаое смисла и сппспбнпсуи за правилнп, уешнп, 
екпнпмишнп и уверљивп усмернп и писменп изражаваое, 
бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг израза 

 

 

 

- увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа и шиуаоа у себи 
(дпживљајнпг, изражајнпг, инуерпреуауивнпг, исураживашкпг; 
шиуаое са разумеваоем, лпгишкп шиуаое) 

 

 

 

- упшава  каракуерисуике лирске ппезије 

-уме да разликује нарпдну и умеунишку лирку ппезију 

- зна ппделу нарпдне и умеунишке лирске ппезије  

-зна да упши каракуерисуике рпдпљубиве, љубавне, пписне и 
спцијалне песме 

-зна уермине кап щуп су: сурпфа, суих, рима 

-преппзнаје суилске фигуре у песмама  
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- псппспбљаваое за шиуаое, дпживљаваое, разумеваое, 
свесуранп уумашеое и вреднпваое кљижевнпумеунишких дела 
разних жанрпва 

 

 

 

-уппзнаваое, шиуаое и уумашеое пппуларних и инфпрмауивних 
уексупва из илусурпваних енциклппедија и шаспписа за децу 

 

 

- развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме 
ушеници сампсуалнп служе кап извпрпм сазнаоа 

 

 

- ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за 
дпживљаваое и вреднпваое сценских псувареоа  

 

 

- усвајаое пснпвних функципналних ппјмпва и уепријских 
ппјмпва из коижевнпсуи, ппзприщне и филмске умеунпсуи 
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- уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое власуиупг 
наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа на делима српске 
коижевнпсуи, ппзприщне и филмске умеунпсуи, кап и других 
умеунишких псувареоа 

 

- навикаваое на редпвнп праћеое и криуишкп прпцеоиваое 
шаспписа за децу и емисија за децу на радију и уелевизији 

 

 

-ппдсуицаое, негпваое и вреднпваое ушенишких ваннасуавних 
акуивнпсуи 

 

 

 

- васпиуаваое ушеника за живпу и рад у духу хуманизма, 
исуинпљубивпсуи, сплидарнпсуи и других мпралних вреднпсуи 

 

 

 

- развијаое паурипуизма и васпиуаваое у духу мира, кулуурних 
пднпса и сарадое међу људима 
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    2. Епика 

     

 

 

 

 

 

 

-псппспбљаваое за упшаваое и уумашеое узрпшнп-ппследишних 
веза у умеунишкпм уексуу, за исказиваое власуиуих судпва и 
закљушка приликпм анализе уексуа 

 

 

 

-развијаое сппспбнпсуи за упшаваое и уумашеое  мемпција, 
мпуива и песнишких слика у лирскпм уексуу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- зна да шува свпј власуиуи, наципнални иденуиуеу 

- уме да ппдели епске песме на циклусе 

- преппзнаје пснпвне мпуиве песама кпспвскпг циклуса 

- зна кп је бип Маркп Краљевић и какп је предсуављен у епским 
песмама  

- влада уерминима кап щуп су: десеуерац, бугарщуица, суални 
епиуеу, суални ппшеуак и заврщеуак 

-зна да преппзна суилске фигуре 
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3. Драма  

 

 

 

 

   

4. Дппунски избпр 

 

 

 

-зна кпје су каракуерисуике умеунишке криуике 

-уме да разликује приппвеуку пд рпмана 

-зна да анализира ликпве 

-влада уерминима кап щуп су: фабула, кпмппзиција, 
реурпспекуивнп приппведаое 

-развија свпју мащуу и сампсуалнп пище сасуаве на уему кпја је 
прписуекла из коижевпг дела 

 

 

 

- зна какп се дели драмска коижевнпсу 

- уме да разликује драмске врсуе 

- ппзнаје пснпвне елеменуе драме: шин, дидаскалије, 
експпзиција, заплеу, расплеу 

 

 

- развија љубав према шиуаоу 

- бпгауи свпј решник 

- развија мащуу 

- ппдсуише себе на размищљаое  

- зна да анализира ликпве 
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5.  Наушнппппуларни и 
инфпрмативни текстпви  

 

 

 

 

-зна щуа је легенда 

-зна какп да кприсуи енциклппедију 

-ппзнаје српске пбишаје  

 

III ЈЕЗИЧКА КФЛУФРА 

    

   Пснпвни пблици усменпг 
и писменпг изражаваоа; 
Фсмена и писмена 
вежбаоа; Писмени задаци 

 

 - зна щуа је ппис, нарација, дијалпг, мпнплпг 

- уме да ппище енуеријер и ексуеријер 

- зна сажеуп да преприша коижевнп делп 

- уме да напище извещуај 

- уме да напище ппруреу драге пспбе 

- зна да кприсуи реурпспекуивнп и хрпнплпщкп приппведаое 

-зна правилнп да изгпвара гласпве 

-уме изражајнп да казује суихпве 

- зна да разликује синпниме пд хпмпнима 

- уме да преппзна ууђице у уексуу 

- уме да напище приваунп и службенп писмп 

- уме да преприша уексу 
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-зна хрпнплпщки да излаже дпгађаје 

- уме да напище писмени задауак 

-зна да суилски и кпмппзиципнп упблиши уему 

- впди рашуна п увпду, разради и закљушку 

- уме да кприсуи правпписна правила  

-зна да надпгради свпј лексишки фпнд 

-уме да унапреди свпју писмену кулууру 
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EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое) 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве суранпг језика у пснпвнпм пбразпваоу заснива се на ппуребама ушеника кпје се псуварују 
пвладаваоем кпмуникауивним вещуинама и развијаоем сппспбнпсуи и меупда ушеоа суранпг језика.  

Циљ насуаве суранпг језика у пснпвнпм пбразпваоу супга јесуе: развијаое сазнајних и инуелекууалних 
сппспбнпсуи ушеника, оегпвих хуманисуишких, мпралних и есуеуских суавпва, суицаое ппзиуивнпг 
пднпса према другим језицима и кулуурама, кап и према сппсувенпм језику и кулуурнпм наслеђу, уз 
уважаваое разлишиупсуи и навикаваое на пувпренпсу у кпмуникацији, суицаое свесуи и сазнаоа п 
функципнисаоу суранпг и мауероег језика. Упкпм пснпвнпг пбразпваоа, ушеник уреба да усвпји пснпвна 
знаоа из суранпг језика кпја ће му пмпгућиуи да се у једнпсуавнпј усменпј и писанпј кпмуникацији 
сппразумева са људима из других земаља, усвпји нпрме вербалне и невербалне кпмуникације у складу 
са специфишнпсуима језика кпји уши, кап и да насуави, на вищем нивпу пбразпваоа и сампсуалнп, ушеое 
исупг или другпг суранпг језика.  

Крпз насуаву сураних језика ушеник бпгауи себе уппзнајући другпг, суише свесу п знашају сппсувенпг 
језика и кулууре у кпнуакуу са другим језицима и кулуурама. Фшеник развија радпзналпсу, исураживашки 
дух и пувпренпсу према кпмуникацији са гпвпрницима других језика.  

Стандарди  

Разумеваое гпвпра 

Фшеник разуме и реагује на усмени уексу у вези са уемама
1
, сиууацијама и кпмуникауивним функцијама 

предвиђеним насуавним прпгрампм.  

______________ 
1
Уеме предвиђене насуавним прпгрампм пбухвауају и пне уеме кпје су пбрађене упкпм преухпдних 

гпдина ушеоа суранпг језика.  

Разумеваое писанпг текста 

Фшеник шиуа са разумеваоем писане и илусурпване уексупве у вези са уемама, сиууацијама и 
кпмуникауивним функцијама предвиђеним насуавним прпгрампм.  

Усменп изражаваое  

Фшеник сампсуалнп усменп изражава сиууације и кпмуникауивне функције у вези са уемама 
предвиђеним насуавним прпгрампм.  

Писанп изражаваое  

Фшеник се у писанпј фпрми изражава у вези са уемама и сиууацијама и кпмуникауивним функцијама 
предвиђеним насуавним прпгрампм, ппщуујући правила писанпг кпда.  

Интеракција 
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Фшеник псуварује кпмуникацију и са сагпвпрникпм размеоује инфпрмације у вези са уемама, 
сиууацијама и кпмуникауивним функцијама предвиђеним насуавним прпгрампм, ппщуујући 
спципкулуурне нпрме инуеракције.  

Медијација 

Ф кпмуникауивним кпнуексуима кпји укљушују гпвпрнике ушеникпвпг првпг језика (Л1) и циљнпг језика 
(Л2) пренпси и превпди крауке ппруке (у усменпј и писанпј фпрми) у складу са ппуребама кпмуникације.  

Знаоа п језику
2
 

Фшеник преппзнаје принципе грамауишке и спциплингвисуишке кпмпеуенције упшавајући знашај 
развијаоа лишних сурауегија ушеоа суранпг језика.  

______________ 
2
 Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпсу ушеника да језишке 

сурукууре правилнп уппуреби у даупј кпмуникауивнпј сиууацији.  

Пперативни задаци пп језишким вещтинама 

Пперативни задаци пп језичким вештинама се ппстепенп прпширују и услпжоавају. Истпвременп 
се кпнтинуиранп примеоују и пперативни задаци из претхпдних разреда.  

Разумеваое гпвпра  

Фшеник уреба да:  

- разуме дијалпге (дп 10 реплика / пиуаоа и пдгпвпра), прише, друге врсуе уексупва и песме п уемама, 
садржајима и кпмуникауивним функцијама предвиђеним насуавним прпгрампм, кпје шује уживп, или са 
аудип-визуелних записа;  

- разуме ппщуи садржај и издвпји кљушне инфпрмације из прилагпђених уексупва ппсле 2-3 слущаоа;  

- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на усмене ппруке у вези са лишним искусувпм и са 
акуивнпсуима на шасу (ппзив на групну акуивнпсу, заппвесу, упуусувп, дпгађај из неппсредне прпщлпсуи, 
планпви за блиску будућнпсу, свакпдневне акуивнпсуи, жеље и избпри, иуд.).  

Разумеваое писанпг текста  

Фшеник уреба да:  

- разуме уексупве (дп 150 реши), кпји садрже преуежнп ппзнауе језишке елеменуе, а шији садржај је у 
складу са развпјним и сазнајним каракуерисуикама, искусувпм и инуереспваоима ушеника;  

- разуме и адекваунп инуерпреуира садржај илусурпваних уексупва (суриппви, УВ прпграм, расппред 
шаспва, бипскппски прпграм, ред впжое, специјализпвани шаспписи, инфпрмације на јавним месуима 
иуд.) кприсуећи језишке елеменуе предвиђене насуавним прпгрампм; 

- прпналази и издваја предвидљиве инфпрмације у уексупвима из свакпдневнпг пкружеоа (писма, 
краћи нпвински шланци, упуусува п уппуреби) и из краћих коижевних фпрми (приппвеуке, ппезија, 
драмски уексупви) примерених узрасуу и инуереспваоу ушеника;  

- мпже да изведе закљушак п мпгућем знашеоу неппзнауих реши пслаоајући се на ппщуи смисап уексуа 
са уемпм из свакпдневнпг живпуа.  
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Усменп изражаваое 

Фшеник уреба да:  

- усклађује инупнацију, риуам и висину гласа са сппсувенпм кпмуникауивнпм намерпм и са суепенпм 
фпрмалнпсуи гпвпрне сиууације;  

- ппред инфпрмација п себи и свпм пкружеоу пписује или извещуава у некпликп решеница п лицима, 
дпгађајима и акуивнпсуима у садащопсуи, прпщлпсуи и будућнпсуи, кприсуећи ппзнауе језишке 
елеменуе (лексику и мпрфпсинуаксишке сурукууре);  

- препришава, уппређује и инуерпреуира у некпликп решеница садржај писаних, илусурпваних и усмених 
уексупва на уеме, садржаје и кпмуникауивне функције предвиђене насуавним прпгрампм, кприсуећи 
ппзнауе језишке елеменуе (лексику и мпрфпсинуаксишке сурукууре);  

- у некпликп решеница даје свпје мищљеое и изражава суавпве у складу са предвиђеним 
кпмуникауивним функцијама, кприсуећи ппзнауе језишке елеменуе (лексику и мпрфпсинуаксишке 
сурукууре).  

Интеракција  

Фшеник уреба да:  

- у суварним и симулираним гпвпрним сиууацијама са сагпвпрницима размеоује исказе у вези с 
кпнуексупм ушипнице, кап и п свим псуалим уемама, сиууацијама и кпмуникауивним функцијама 
предвиђеним насуавним прпгрампм (укљушујући и размену мищљеоа и суавпва према суварима, 
ппјавама, кприсуећи ппзнауе мпрфпсинуаксишке сурукууре и лексику);  

- ушесувује у кпмуникацији и ппщуује спципкулуурне нпрме кпмуникације (уражи реш, не прекида 
сагпвпрника, пажљивп слуща друге, иуд).  

- да пдгпвпри на дирекуна пиуаоа кпја се надпвезују уз мпгућнпсу да му се ппнпве и пружи ппмпћ при 
фпрмулисаоу пдгпвпра.  

Писменп изражаваое  

Фшеник уреба да:  

- пище решенице и краће уексупве (дп 70 реши) шију кпхеренунпсу и кпхезију ппсуиже кприсуећи ппзнауе 
језишке елеменуе у вези са ппзнауим писаним уексупм или визуелним ппдсуицајем;  

- издваја кљушне инфпрмације и препришава пнп щуп је видеп, дпживеп, шуп или прпшиуап;  

- кприсуи писани кпд за изражаваое сппсувених ппуреба и инуереспваоа (щаље лишне ппруке, шесуиуке, 
кприсуи елекурпнску ппщуу, и сл.).  

Медијација 

Ф сиууацији када ппсредује између пспба (врщоака и пдраслих) кпје не мпгу да се сппразумеју, ушеник 
уреба да:  

- усменп пренпси сущуину ппруке са мауероег на циљни језик и са циљнпг на мауерои;  

- писменп пренпси једнпсуавне ппруке и пбјащоеоа.  
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Дпживљај и разумеваое коижевнпг текста 

- Мпже да изрази ууиске и псећаоа п краукпм прилагпђенпм коижевнпм уексуу (песма, скраћена 
верзија прише, музишка песма), кприсуећи вербална и невербална средсува изражаваоа (илусурације и 
израда наменских реквизиуа, глума).  

Знаоа п језику и стратегије ушеоа
3
 

__________ 
3
 Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпсу ушеника да језишке 

сурукууре правилнп уппуреби у даупј кпмуникауивнпј сиууацији.  

Фшеник уреба да:  

- преппзнаје и кприсуи грамауишке садржаје предвиђене насуавним прпгрампм;  

- ппщуује пснпвна правила смисленпг ппвезиваоа решеница у щире целине;  

- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације (нпр. фпрме ушуивпсуи);  

- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким акуивнпсуима;  

- упшава слишнпсуи и разлике између мауероег и суранпг језика и суранпг језика кпји уши;  

- разуме знашај уппуребе инуернаципнализама;  

- примеоује кпмпензаципне сурауегије и уп уакп щуп:  

1. усмерава пажоу, пре свега, на пнп щуп разуме;  

2. ппкущава да пдгпнеуне знашеое на пснпву кпнуексуа и прпверава пиуајући некпг кп дпбрп зна (друга, 
насуавника, иуд);  

3. пбраћа пажоу на реши / изразе кпји се вище пууа ппнављају, кап и на наслпве и ппднаслпве у писаним 
уексупвима;  

4. пбраћа пажоу на разне невербалне елеменуе (гесупви, мимика, иуд. у усменим уексупвима; 
илусурације и други визуелни елеменуи у писменим уексупвима);  

5. размищља да ли пдређена реш кпју не разуме лиши на неку кпја ппсупји у мауероем језику;  

6. уражи знашеое у решнику;  

7. ппкущава да уппуреби ппзнауу реш приближнпг знашеоа умесуп неппзнауе (нпр. аутпмпбил умесуп 
впзилп);  

8. ппкущава да замени или дппуни исказ или деп исказа адеквауним гесупм / мимикпм;  

9. уз ппмпћ насуавника кпнуинуиранп ради на усвајаоу и примени ппщуих сурауегија ушеоа 
(генерализација, индукција, дедукција и ппзиуивни урансфер).  

Уеме и ситуације пп дпменима упптребе језика 
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Приватнп Јавнп Пбразпвнп 

- заједнишке акуивнпсуи и 
инуереспваоа у щкпли и ван ое 
(изласци, дпгпвпри, преузимаое 
пдгпвпрнпсуи у дпгпвпренпј 
сиууацији) 
- дпгпвпр и узајамнп ппщупваое 
међу шланпвима ппрпдице 
- привауне прпславе (рпђендан, 
гпдищоице и др.) 
- припрема, планираое, 
прганизација, ппдела ппслпва 
- пбавезе у кући, уређеое 
прпсупра у кпјем се живи, 
прпмене у сппсувенпм кууку 
(ппсуери, нпве бпје...) 
- изражаваое пбавезе, забране, 
недпсуауака  

- развијаое ппзиуивнпг пднпса 
према живпунпј средини и 
другим живим бићима 
(пписиваое времена, прпгнпза) 
- урадиција и пбишаји у кулуурама 
земаља шији се језик уши 
(карневал...) 
- пбрпци (слишнпсуи и разлике са 
исхранпм у земљама шији се језик 
уши), нарушиваое хране, савеуи п 
хигијени у кухиои 
- суамбена насеља - какп 
суанујемп (блпк, насеље, кућа ....) 
- сппменици и знамениупсуи у 
великим градпвима (у земљама 
шији се језик уши) 
- куппвина на једнпм месуу 
(велике рпбне куће, плакщице) 
- развијаое криуишкпг суава 
према негауивним елеменуима 
врщоашке кулууре 
(неуплеранција, агресивнп 
ппнащаое иуд.)  

- уемауске целине и ппвезанпсу 
садржаја са другим предмеуима 
- сналажеое у 
библипуеци/медипуеци 
- уппуреба инфпрмација из 
медија 
- пбразпвни сисуем у другим 
земљама  

КПМФНИКАУИВНЕ ФФНКЦИЈЕ 

Прпграм за щесуи разред ппдразумева кпмуникауивне функције кап и у преухпднпм разреду. Пне се 
услпжоавају са лексишким и грамауишким садржајима предвиђеним насуавним прпгрампм.  

Садржај кпмуникауивних функција мпже биуи једнпсуаван или слпжен у зависнпсуи пд циљне групе 
(узрасу, нивп језишких кпмпеуенција, нивп пбразпваоа). Ф насуави сураних језика садржај 
кпмуникауивних функција зависиће пд насуавнпг прпграма. Кпмуникауивне функције су кап и у 
преухпднпм разреду, али су сурукууралнп и лексишки у складу са прпгрампм за суране језике за щесуи 
разред пснпвне щкпле.  

1.  Предсуављаое себе и других 

2.  Ппздрављаое 

3.  
Иденуификација и именпваое пспба, пбјекауа, делпва уела, живпуиоа, бпја, брпјева, иуд. (у вези са 
уемама)  

4.  Разумеваое и даваое једнпсуавних упуусуава и кпманди 

5.  Ппсуављаое и пдгпвараое на пиуаоа 

6.  Мплбе и изрази захвалнпсуи 

7.  Примаое и даваое ппзива за ушещће у игри / групнпј акуивнпсуи 

8.  Изражаваое дппадаоа / недппадаоа 
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9.  Изражаваое физишких сензација и ппуреба 

10.  Именпваое акуивнпсуи (у вези са уемама)  

11. Исказиваое прпсупрних пднпса и велишина (Идем, дплазим из..., Левп, деснп, гпре, дпле...)  

12.  Даваое и уражеое инфпрмација п себи и другима 

13.  Уражеое и даваое пбавещуеоа 

14.  Пписиваое лица и предмеуа 

15.  Изрицаое забране и реагпваое на забрану 

16.  Изражаваое припадаоа и ппседпваоа 

17.  Уражеое и даваое пбавещуеоа п времену на шаспвнику 

18.  Скреуаое пажое 

19.  Уражеое мищљеоа и изражаваое слагаоа / неслагаоа 

20.  Исказиваое извиоеоа и пправдаоа 

21.  Негпдпваое и исказиваое прпуесуа 

22.  
Пренпщеое урећпј пспби пснпвнпг знашеоа исказанпг у пквиру набрпјаних кпмуникауивних 
функција  

   

ГРАМАУИШКИ САДРЖАЈИ СА ПРИМЕРИМА  

Сви грамауишки садржаји увпде се са щуп маое грамауишких пбјащоеоа псим укпликп ушеници на оима 
не инсисуирају, а оихпвп ппзнаваое се евалуира и пцеоује на пснпву уппуребе у пдгпварајућем 
кпмуникауивнпм кпнуексуу, без инсисуираоа на експлициунпм ппзнаваоу грамауишких правила.  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Фшеници уреба да разумеју и кприсуе:  

1. Именице - рецепуивнп и прпдукуивнп  

а) Брпјиве и небрпјиве именице: rain, water, money, time, food,  

б) Слпженице: make-up, tracksuit, sewatshirt 

в) Именице изведене пд глагпла, најшещћи суфикси: -ation, -ment, -y 

- Брпјиве и небрпјиве именице уз деуерминаупре some, any, no, a lot of 

- Именице уз ппсумпдификаупре: the man in / the woman with 

- Именице кап дирекуни и индирекуни пбјекау: He gave John the book. He gave the book to John. 
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2. Шлан  

а) Разлика у уппуреби пдређенпг и непдређенпг шлана  

- у щирем кпнуексуу: My brother is a football player and he is the captain of the school football team. 

- првпппменууи, други пуу ппменуу He lives in a big house. The house is new.  

- ппзнау из кпнуексуа This is a nice house - the garden is big.  

- у именишкпј фрази са именицпм кпју прауи ппсумпдификаупр The man in a blue sweatshirt.  

б) Нулуи шлан:  

- у изразима: in hospital, in bed, at home, at school, by plane, by taxi, have breakfast, after lunch 

3. Придеви - рецепуивнп и прпдукуивнп  

а) Придеви са насуавцима -ed i -ing (interesting - interested). 

б) Пписни придеви, придеви за исказиваое суава, мищљеоа и емпција  

в) Суфикси за грађеое придева пд именица и глагпла (danger - dangerous, beauty - beutiful, west - 
western, comfort - comfortable, health - healthy, expense - expensive) 

г) Најшещћи негауивни префикси (known - unknown, happy - unhappy) 

д) Придеви кап делпви предикауа, најфреквенуије кплпкације: good at, bad at, interested in  

4. Заменице - рецепуивнп и прпдукуивнп 

а) Непдређене заменице somebody, something, somewhere, everybody, everything, everywhere, nobody, 
nothing, nowhere, anybody, anything, anywhere  

б) one, ones, another, another one, 

5. Деуерминаупри some, any, no, much, many, a lot of 

6. Предлпзи - рецепуивнп и прпдукуивнп:  

а) Разлишиуа знашеоа најфреквенунијих предлпга у кпнурасуу: from, in, of, to, at, on, in 

б) правац креуаоа: into, off, on, through, along, past, over, left, right, around, down, 

в) ппзиција у прпсупру: between, inside, in the middle of, next to, outside, around 

7. Глагпли: 

а) разлика између The Present Simple Tense i The Present Continuous Tense. 

б) The Simple Past Tense правилних глагпла и најшещћих неправилних глагпла, ппуврдни, упиуни и 
пдришни пблици, рецепуивнп и прпдукуивнп. 
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в) The Past Continuous Tense, ппуврдни, упиуни и пдришни пблици, рецепуивнп и прпдукуивнп. 

г) Фппуреба времена у прпщлпм нарауиву, The Simple Past Tense i The Past Continuous Tense 

д) The Present Perfect, разлика између The Present Perfect i The Simple Past Tense 

ђ) The Future Simple 

- Предвиђаое 

- Први кпндиципнал 

е) Исказиваое намере и планпва ппмпћу BE GOING TO i The Present Continuous Tense 

ж) Мпдални глагпли  

- can, can't,  

- have to, don't have to  

- should, shouldn't  

- will - ponuda - I'll do that for you. 

з) Кплпкације са have (have a shower, have dinner) i get (get nervous, get scared, get angry) 

и) Преппзиципнални глагпли get together, get on, get into, get down; frazalni glagoli put on, put off, dress 
up, take off 

ј) Фппуреба инфиниуива ппсле глагпла decide, start, want 

7. Прилпзи и прилпщке пдредбе (и рецепуивнп и прпдукуивнп) 

а) за време: yesterday, last week/year, ago; tomorrow. 

б) за месуп и правац креуаоа: beside, by, upstairs/ downstairs; to. 

в) за нашин (well). 

г) за ушесуалпсу, са ппсебним нагласкпм на ппзицију пве врсуе прилпга у решеници: every day, often, once, 
twice, three times, sometimes, often, usually. 

8. Брпјеви 

Прпсуи брпјеви прекп 1000, редни брпјеви дп 30 и гпдине.  

9. Фпиуне решенице (и рецепуивнп и прпдукуивнп): 

а) How + придев; How much - how many 

б) Грађеое пиуаоа са преппзиципним глагплима (Who is she looking at? Who are you waiting for?)  

10. Везници 
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а) because, so, too, for example, lике 

б) Везници и везнишки изрази у прпщлпм нарауиву: one day, suddenly, in the end, then, after, before, 
during, later, when 

 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  

Кпмуникауивна насуава језик смаура средсувпм кпмуникације. Примена пвпг присуупа у насуави сураних 
језика заснива се на насупјаоима да се дпследнп спрпвпде и примеоују следећи суавпви:  

- циљни језик уппуребљава се у ушипници у дпбрп псмищљеним кпнуексуима пд инуереса за ушенике, у 
пријаунпј и ппущуенпј аумпсфери;  

- гпвпр насуавника прилагпђеое узрасуу и знаоима ушеника;  

- насуавник мпра биуи сигуран да је схваћенп знашеое ппруке укљушујући оене кулуурплпщке, васпиуне 
и спцијализирајуће елеменуе;  

- биунп је знашеое језишке ппруке;  

- и у щесупм разреду пшекује се да насуавник ушеницима скреће пажоу и упућује их на знашај грамауишке 
прецизнпсуи исказа;  

- знаоа ушеника мере се јаснп пдређеним релативним криуеријумима уашнпсуи и зауп узпр није 
извпрни гпвпрник;  

- са циљем да унапреди квалиуеу и пбим језишкпг мауеријала, насуава се заснива и на спцијалнпј 
инуеракцији; рад у ушипници и ван ое спрпвпди се пууем групнпг или индивидуалнпг рещаваоа 
прпблема, ппурагпм за инфпрмацијама из разлишиуих извпра (инуернеу, пдгпварајући шаспписи, 
прпспекуи и аудип мауеријал) кап и рещаваоем маое или вище слпжених задауака у реалним и 
вирууелним услпвима са јаснп пдређеним кпнуексупм, ппсуупкпм и циљем;  

- и у щесупм разреду насуавник упућује ушенике у закпниупсуи усменпг и писанпг кпда и оихпвпг 
међуспбнпг пднпса;  

- сви грамауишки садржаји увпде се без деуаљних грамауишких пбјащоеоа, псим, укпликп ушеници на 
оима не инсисуирају, а оихпвп ппзнаваое се евалуира и пцеоује на пснпву уппуребе у пдгпварајућем 
кпмуникауивнпм кпнуексуу.  

Кпмуникауивнп-инуеракуивни присууп у насуави сураних језика укљушује и следеће:  

- усвајаое језишкпг садржаја крпз циљанп и псмищљенп ушесувпваое у друщувенпм шину;  

- ппимаое насуавнпг прпграма кап динамишне, заједнишки припремљене и прилагпђене лисуе задауака 
и акуивнпсуи;  

- насуавник је уу да пмпгући присууп и прихвауаое нпвих идеја;  

- ушеници се уреуирају кап пдгпвпрни, креауивни, акуивни ушесници у друщувенпм шину;  

- учбеници ппсуају извпри акуивнпсуи и мпрају биуи праћени уппуребпм аууенуишних мауеријала;  
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- ушипница ппсуаје прпсупр кпји је мпгуће прилагпђавауи ппуребама насуаве из дана у дан;  

- рад на прпјекуу кап задауку кпји псуварује кпрелацију са другим предмеуима и ппдсуише ушенике на 
суудипзни и исураживашки рад;  

- за увпђеое нпвпг лексишкпг мауеријала кприсуе се ппзнауе грамауишке сурукууре и пбрнууп.  

Уехнике (активнпсти)  

Упкпм шаса се преппрушује динамишнп смеоиваое уехника / акуивнпсуи.  

1. Слущаое и реагпваое на кпманде насуавника или са ураке  

2. Рад у парпвима, малим и великим групама (мини-дијалпзи, игра пп улпгама, симулације иуд.)  

3. Мануалне акуивнпсуи (израда панпа, презенуација, зидних нпвина, ппсуера за ушипницу или 
рпдиуеље и сл.)  

4. Вежбе слущаоа и ппвезиваое звушнпг мауеријала са илусурацијпм и уексупм, ппвезиваое наслпва са 
уексупм или именпваое наслпва (према упуусувима насуавника или са ураке ппвезауи ппјмпве у 
вежбанки, дпдауи делпве слике, дппуниуи инфпрмације, селекупвауи уашне и неуашне исказе, ууврдиуи 
хрпнплпгију и сл.)  

5. Игре примерене узрасуу  

6. Певаое у групи  

7. Класираое и уппређиваое  

8. Рещаваое "уекућих прпблема" у разреду, дпгпвпри и мини-прпјекуи  

9. Заједнишкп прављеое илусурпваних и писаних мауеријала (извещуај / дневник са пуупваоа, рекламни 
плакау, прпграм приредбе или неке друге манифесуације)  

10. Разумеваое писанпг језика:  

- упшаваое дисуинкуивних пбележја кпја указују на грамауишке специфишнпсуи (рпд, брпј, глагплскп 
време, лице...)  

- упшаваое кљушних реши и инфпрмација у уексуу  

- пдгпвараое на пиуаоа у вези са уексупм, уашнп / неуашнп, вищесуруки избпр  

- ппвезиваое исказа слишних знашеоа  

- даваое и пдабир наслпва краћим уексупвима  

11. Писменп изражаваое:  

- прпналажеое недпсуајуће реши (уппупуоаваое низа, прпналажеое "уљеза", псмпсмерке, укрщуене 
реши, и слишнп) ппвезиваое уексуа са сликама/илусурацијама  

- пппуоаваое фпрмулара  
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- писаое шесуиуки, разгледница и крауких ппрука (СМС)  

- писаое краћих уексупва  

12. Фвпђеое коижевнпсуи за младе и урансппнпваое у друге медије: игру, песму, драмски израз, 
ликпвни израз.  

Медијација  

Језишка медијација ппдразумева пбјекуивнп препбликпваое усменпг или писанпг уексуа за ппуребе 
урећег лица кпјем уај уексу није дпсуупан или кпје га не мпже разумеуи. Језишка медијација - усмена и 
писмена - ппдразумева (сппнуанп) пренпщеое једнпсуавних ппрука и инфпрмација, сажимаое и 
парафразираое уексупва и оихпвп превпђеое и уумашеое (укљушујући и прпфесипналнп).  

Ф щесупм разреду ушеници се вепма ппсуупнп увпде у акуивнпсуи језишке медијације. Уе акуивнпсуи 
мпрају се пдвијауи у пквиру јаснп дефинисаних кпмуникауивних сиууација (щуп искљушује, на пример, 
превпђеое лекције из учбеника).  

Уехнике (активнпсти) 

- Сажимаое уексуа ради усменпг пренпщеоа најважнијих делпва ппруке / дпгпвпра на мауерои или на 
циљни језик.  

Пример пренпщеоа ппруке са мауероег на циљни језик: 

Инуегрална ппрука на мауероем језику Пснпвни елеменуи ппруке на 
циљнпм језику  

Прпфеспрка: Реци свпјпј другарици да ёе прпслава бити данас ппсле 
ппдне у щест. Акп жели, нека ппнесе свпје дискпве, па да слущамп 
музику кпју впле млади и ....  

Ушеник/ца: Прпфеспрка је рекла 
у щест. Данас. Ппнеси дискпве. 

Пример пренпщеоа ппруке са циљнпг на мауерои језик: 

Инуегрална ппрука на циљнпм језику Пснпвни елеменуи ппруке на мауероем 
језику  

Гпст/гпщёа из инпстранства: П, хвала на ппзиву. Дпёи ёу, 
али мпжда малп касније. Ппнеёу дискпве.  

Ушеник/ца: Дпёи ёе. Мислим да не мпже 
бащ у щест. Ппнеёе дискпве. 

- Сажимаое уексуа ради писменпг пренпщеоа најважнијих делпва ппруке/дпгпвпра на мауерои или на 
циљни језик.  

Пример пренпщеоа ппруке са мауероег на циљни језик: 

Инуегрална ппрука на мауероем језику Пснпвни елеменуи ппруке на циљнпм 
језику  

Рпдитељ: Напищи ппруку гпсту/гпщёи да путује сутра. На 
аерпдрпм креёемп у 13,00 шаспва. Нека дпѐе на време.  

Запис ушеника/це: Аерпдрпм: сутра, 
13,00 шаспва. Дпѐи кпд нас. 
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Пример пренпщеоа ппруке са циљнпг на мауерои језик: 

Инуегрална ппрука на циљнпм језику Пснпвни елеменуи ппруке на мауероем 
језику  

Гпст/гпщёа из инпстранства: Имам прпблем за сутра, 
Х ме впди у ... . Не мпгу да стигнем кпд вас дп 13,00!  

Ушеник/ца: Мпраёемп другашије да се 
дпгпвпримп. Не мпже да стигне кпд нас дп 
13,00.  

- Фсменп прпщириваое ппруке/пбјащоаваое у разлишиуим сиууацијама. 

Пример пренпщеоа ппруке са мауероег на циљни језик: 

Инуегрална ппрука на мауероем језику Пснпвни елеменуи ппруке на 
циљнпм језику  

Кпнпбар/ица: Пд дпмаёих специјалитета имамп рпщтиљ, пите, 
прпју, пребранац, кисели купус... Мпгу да вам преппрушим 
ёевапшиёе...  

Ушеник/ца: Има мнпгп тпга. 
Хпёещ да прпбащ ёевапшиёе? 

Пример пренпщеоа ппруке са циљнпг на мауерои језик: 

Инуегрална ппрука на циљнпм језику Пснпвни елеменуи ппруке на мауероем језику  

Гпст/гпщёа из инпстранства: Щта је тп 
"ёевапшиёи"? Је ли тп има кпд нас?  

Ушеник/ца: Ћевапшиёи су нащ специјалитет. 
Тп је месп. Укуснп је.  

СУРАУЕГИЈЕ ЗА ФНАПРЕЂИВАОЕ И ФВЕЖБАВАОЕ ЈЕЗИШКИХ ВЕЩУИНА  

С пбзирпм на уп да су пперауивни задаци насуаве сураних језика кпнципирани према задацима пп 
језишким вещуинама, важнп је и да се у насуави сураних језика перманенунп и исупвременп увежбавају 
све језишке вещуине. Самп уакп ушеници мпгу да суекну језишке кпмпеуенције кпје су у складу са задауим 
циљем.  

Супга је важнп развијауи сурауегије за унапређиваое и увежбаваое језишких вещуина.  

ВРСУЕ ШИУАОА  

1. Пријенуаципнп шиуаое. Фпшиуи главни упк уексуа да би се дпбип ппщуи ууисак, да би се пдлушилп за 
щуа и какп уппуребиуи уексу. Ппсуупци:  

- Брзп шиуаое пп ппглављима.  

- Прауиуи расппделу делпва уексуа, пре негп оегпв линеарни упк.  

- Циљауи на преппзнаваое сущуине: кљушних реши, садржаја, ппшеуака параграфа, кпнекупра, елеменауа 
уексууалне кпхезије.  

2. Инуензивнп, пднпснп фпкусиранп шиуаое. Разумеуи уему и садржај уексуа. Пукриуи щуа ауупр има 
намеру да саппщуи. Ппсуупци:  



 

842 
 

- Нашиниуи смисапну анализу уексуа.  

- Ппсуупауи пп упуусувима (акп их уексу садржи)  

- Шиуауи пажљивп и прпмищљенп следећи линеарни упк уексуа, шиуауи и пп секвенцама.  

- Фпшиуи разлишиуе елеменуе уексуа (укљушујући: језишке; графишке; кулуурплпщке; иуд.).  

3. Преураживаое уексуа. Прпнаћи специфишну инфпрмацију у уексуу. Ппсуупци:  

- Брзп преураживаое уексуа се смеоује са пажљивијим испиуиваоем делпва уексуа.  

- Није неппхпднп прауиуи линеарни упк уексуа.  

- Уражиуи: специфишну реш, решеницу, дауум, фпрмулу, брпј.  

4. Шиуаое да би се наушилп прпшиуанп. Фсвпјиуи садржај уексуа, пднпснп схвауиуи пднпсе између идеја; 
запамуиуи инфпрмацију и биуи у суаоу да је репрпдукујещ. Ппсуупци:  

- Шиуауи пплакп, аналиуишки, на прпдубљен нашин, са шесуим враћаоем на преухпдне садржаје.  

- Кприсни су ппсуупци разнпврснпг пбележаваоа/ексурахпваоа уексуа (ппдвлашеое, впђеое белещки и 
сл.).  

5. Сажимајуће шиуаое, пднпснп шиуаое са синуезпм. Фуврдиуи садржаје и ппјмпве да би се инфпрмација 
разјаснила и запамуила. Ппсуупци:  

- Ппнпвљенп брзп шиуаое пп пасусима, с пажопм усмеренпм вище на ппједине делпве уексуа негп на 
шиуав уексу.  

- Кприснп је исписиваое пснпвнпг кпнцепуа, главних уеза и сл.  

- Ппсебну пажоу пбрауиуи на: биуне инфпрмације, кљушне реши, елеменуе кпји ппдвлаше кпхеренунпсу 
уексуа.  

6. Шиуаое из задпвпљсува. Уексу је ппдсуицај за рефлексивнп, релаципнп и креауивнп размищљаое. 
Ппсуупци:  

- Уексу се шиуа у целпсуи, пажљивп и усредсређенп. Мпгуће је враћауи се на прпшиуанп.  

Језишка прпдукција  

А. ППЩУА СУРАУЕГИЈА ПРИПРЕМЕ ЗА ЈЕЗИШКФ ПРПДФКЦИЈФ ГПВПР И ПИСАОЕ
4
 

1. Псмищљаваое уеме. - П шему бих гпвприп / писап? Щта бирам за предмет свпг гпвпра / текста? П 
шему је реш? 

- избпр уеме, предмеу гпвпра / уексуа (у пкплнпсуима када уема није задауа, а ппзнау је ппвпд, циљ, 
аудиупријум)  

- уппзнаваое са уемпм гпвпра (у пкплнпсуима када је уема кпнкреуизпвана, задауа).  

2. Фпшаваое већ ппзнаупг. - Щта п тпме веё знам (ја и/или аудитпријум)?  
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3. Урагаое за грађпм. - Какп да сазнам вище п теми кпјпм се бавим?  

- суицаое нпвих сазнаоа п предмеуу - сурауегије преураживаоа разлишиуих извпра инфпрмација  

- бележеое прикупљених инфпрмација  

- анализа прикупљене грађе.  

4. Заузимаое суава. - Щта ја п тпме мислим?  

- акуивнп размищљаое п уеми, ппредељеое за присууп уеми.  

5. Ппсуављаое резплуције исказа. - Шему тежим? Щта ми је најбитније?  

- пдређеое циља гпвпра/уексуа  

- селекција и сурукуурираое прикупљене грађе у складу са циљем.  

6. Израда скице (плана). - Какп да искажем пнп щтп желим? Какп да тп аргументујем?  

- фпрмулисаое главне уезе - ппенуе гпвпра/уексуа  

- селекција и сурукуурираое ппдуеза  

- фпрмулисаое аргуменуације кпја ппукрепљује изнеуп мищљеое/суав (аргуменуи за и прптив).  

7. Сурукуурираое гпвпра/уексуа (у складу са уемпм, кпнцепцијпм и циљем). - Кпјим редпследпм да 
излпжим свпје исказе какп би мпј гпвпр/текст бип јасан, разлпжан и ефектан?  

- увпдни деп гпвпра/уексуа  

- излагаое уеме; излагаое шиоенишнпг суаоа  

- исказиваое ппенуе гпвпра/уексуа  

- исказиваое сппсувенпг суава и изнпщеое аргуменуације за оега  

- закљушак. 

____________ 
4
 

Б. СУРАУЕГИЈЕ СПЕЦИФИШНЕ ЗА ГПВПРНФ ПРПДФКЦИЈФ
5
 

1. Језишкп упблишаваое гпвпра; суил гпвпра. - Какп да щтп бпље искажем пнп щтп сам замислип? 

- адеквауан избпр реши  

- јаснп, изражајнп, складнп, примеренп изражаваое  

- дпбрп сурукуурираое решенице  

- сугесуивнпсу гпвпра  
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- риумишнпсу гпвпра  

- сажеупсу излагаоа  

- духпвиупсу  

- адеквауне суилске инуервенције (кприщћеое суилских фигура), и сл.  

2. Мемприсаое гпвпра. - Какп тп да запамтим?  

- памћеое скице гпвпра  

- мемприсаое упприщних уашака беседе (фпрмулација ппенуе) и најлепще псмищљених исказа.  

3. Припрема за шин излагаоа. - Какп да мпје излагаое буде тешнп и ефектнп?  

- уехника и риуам дисаоа при гпвпру  

- мпдулација гласа (пбим, бпја, јашина)  

- правилна аруикулација  

- дикција (правилнп акценупваое, лпгишки акценау, мелпдија и риуам гпвпра).  

4. Израз лица, гесуикулација, држаое и суав уела - Где да гледам? Щта ёу са рукама?  

- усмеренпсу ппгледа  

- прикладни прауећи гесупви  

- пдгпварајуће држаое.  

_______________ 
5
 

Ц. ЈЕЗИШКП ФПБЛИШАВАОЕ УЕКСУА  

Језишкп упблишаваое уексуа пбухвауа: ппщупваое правпписних кпнвенција, исправну уппуребу 
мпрфплпщких пблика реши, ппщупваое синуаксишких правила, усппсуављаое кпхеренунпсуи и кпхезије 
у уексуу, кап и уппуребу пдгпварајућих лексишких и суилских средсуава.  

1. Правппис. Пбрауиуи пажоу на дпследнп ппщупваое правпписних кпнвенција.  

2. Мпрфплпгија. Пбрауиуи пажоу на исправну уппуребу разлишиуих мпрфплпщких пблика  

3. Синтакса. Пбрауиуи пажоу на:  

- слагаое реши (кпнгруенцију)  

- правилну уппуребу глагплских времена  

- правилнп сурукуурираое решенице  
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- јаснпсу, недвпсмисленпсу решенице  

- адеквауну уппуребу зависних решеница  

- адеквауан ред реши у решеници  

- исправну уппуребу кпрелауива и везника унууар једне решенице, кап и између решеница.  

4. Кпхерентнпст. Пбрауиуи пажоу да се разлишиуи делпви уексуа дпбрп "уклппе” једни са другима и да 
не суварају прпблеме у разумеваоу:  

- инфпрмације и аргуменуе изнпсиуи ппсуепенп и у лпгишнпм следу  

- уексу пбликпвауи уакп да предсуавља семануишку целину и да сви оегпви делпви дппринесу 
усппсуављаоу уе целине.  

5. Кпхезија. Ппщупвауи лпгишкп-семануишке везе између разлишиуих делпва уексуа. Пбрауиуи пажоу на:  

- адеквауну уппуребу заменица и заменишких реши  

- адеквауну уппуребу везника и кпнекупра  

- исправну уппуребу реши и израза кпјима се упућује на неки други деп уексуа.  

6. Лексишка прикладнпст. Пбрауиуи пажоу на:  

- пдабир лексике кпја уреба да буде у сагласнпсуи са регисурпм (фпрмалним, нефпрмалним, иуд.)  

- примерну уппуребу усуаљених меуафпра  

- пдгпварајућу уппуребу кплпкација и фразеплпгизама  

- семануишкп-лексишкп нијансираое  

- сигурну и правилну уппуребу уерминплпгије.  

7. Стилска прикладнпст. Пбрауиуи пажоу на:  

- избпр регисура (уреба да пдгпвара намени уексуа)  

- складнп кприщћеое разлишитих језишких средстава, какп при пбликпваоу неутралних исказа, такп и 
при пбликпваоу исказа разлишитпг степена експресивнпст.  

Уиппви и врсуе уексупва (гпвпрних и писаних)  

УИП УЕКСУА: ВРСУА УЕКСУА: 

- Дескриптивни текст (ппис виѐенпг, 
дпживљенпг, замищљенпг, саоанпг). 
Предсуавља деуаље у вези са једним 
средищним субјекупм. Препвлађује прпсупрна 
над временскпм перцепцијпм.  

краука приша, приппвеука; нпвински шланак, есеј; 
сурушни/наушни шланак; рекламни уексу, леуак; 
кауалпг; иуд.  
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- Наративни текст (п суварнпм, исупријскпм, 
имагинарнпм). Прауи след шиоеница, 
препвлађује временска перцепција.  

бајка, басна, приппвеука, нпвела, рпман; нпвински 
шланак; извещуај; дневник; хрпника; приваунп писмп; 
иуд.  

- Инфпрмативни текст 
Пснпвна сврха му је пружаое инфпрмација.  

уелеграм, весу, изјава, кпменуар; пбавещуеое, ппрука; 
ппзивница; записник; ппслпвнп писмп; пглас уипа 
"уражи се”; рекламни уексу, леуак; каруа (впзна, 
бипскппска, …); ред впжое, леуеоа; рецепу (лекарски, 
кулинарски); бипграфија (ЦВ); библипграфија; иуд.  

- Аргументативни текст 
Пружа аргуменуе, са циљем да дпкаже или 
пппвргне неку идеју/хиппуезу/суав.  

дискусија, дебауа; реферау, семинарски, мауурски, 
диплпмски рад; сурушни/наушни шланак; наушна 
расправа; нпвински шланак; реклама; прпппвед; иуд.  

- Регулативни текст 
Планира и/или уређује акуивнпсу или 
ппнащаое; прпписује редпслед прпцеса  

упуусува и правила (за уппуребу апарауа, играое 
игара, пппуоаваое пбразаца, и сл.); угпвпр; закпни и 
прпписи; уппзпреоа, забране; здравица, ппхвала, 
ппкуда, захвалница; иуд.  

Медијација 

Медијација је исупвременп и рецепуивна и прпдукуивна језишка акуивнпсу. Ф пквиру медијације 
примеоују се сурауегије за унапређеое и увежбаваое разумеваоа гпвпра, разумеваоа писанпг уексуа, 
усменпг изражаваоа и писменпг изражаваоа - у складу са врсупм задаука.  

Ф щесупм разреду ушенику уреба указауи на специфишнпсуи пве језишке акуивнпсуи, уп јесу на ппуребу да 
упши/издвпји:  

- најбиуније пдлике сиууације у кпјпј се медијација псуварује;  

- пснпвне каракуерисуике уексуа и оегпве најбиуније елеменуе;  

- пснпвне каракуерисуике примапца ппруке.  

Када је циљни језик у пиуаоу, ушеник мпже на пбјекуиван нашин да пренесе најбиуније елеменуе ппруке 
укпликп се пслпни на:  

- преухпднп суешена језишка знаоа;  

- знаоа из пбласуи мауерое и циљне кулууре;  

- знаоа из других језика и кулуура;  

- искусувп суешенп у слишним сиууацијама;  

- знашеое невербалних елеменауа кпмуникације, и слишнп.  

Кприснп је, уакпђе, упууиуи га да прпвери:  

- да ли је пн сам дпбрп разумеп ппруку;  

- да ли је оегпв сагпвпрник/уреће лице дпбрп разумелп оега.  
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Ф слушају несигурнпсуи, ушеник уреба да на уп скрене пажоу (Нисам сигуран/сигурна, али мислим да је 
рекап/рекла ...; Мислим да ме ниси дпбрп разумеп/разумела; ппкущаёу да пбјасним другашије: ....). 
Мпже, уакпђе, да зампли сагпвпрника да ппнпви, укпликп је присууан (Нисам разумеп/разумела, 
мпжещ ли да ппнпвищ?). 

Ф слушају засупја у кпмуникацији, ушеник уреба да ппуражи ппмпћ или да кпнсулуује решнике и друге 
извпре знаоа. Преппрушује се да насуавник упууи ушенике у нашин кприщћеоа решника и друге прирушне 
лиуераууре.  

Граматишки садржаји у щестпм разреду  

Ф првпм и другпм разреду пснпвне щкпле ушеници су усвајали сурани језик. Фшеое је на упм узрасуу 
билп преуежнп инууиуивнп: пдгпварајућим насуавним акуивнпсуима ушеници су дпвпђени у сиууацију да 
слущају сурани језик у пквиру пдређених, оима блиских и разумљивих сиууација, а зауим да наушене 
исказе кпмбинују да би се усменп изразили у слишним кпнуексуима.  

Ф урећем и шеуврупм разреду ушеници су ппшели да упшавају прва језишка правила кпја су им плакщавала 
ппшеунп пписмеоаваое.  

Ппшев пд пеупг разреда, паралелнп са усвајаоем, ппшиое и ушеое суранпг језика; реш је п свеснпм 
прпцесу кпји ппсмаураоем релевануних језишких (и нејезишких) фенпмена и размищљаоем п оима 
пмпгућује упшаваое пдређених закпниупсуи и оихпву кпнцепууализацију.  

Грамауишки садржаји предвиђени у пеупм и щесупм разреду дауи су, дакле, са двпсуруким циљем: да би 
ушеници мпгли да унапреде свпју кпмуникауивну кпмпеуенцију, али и да би суекли пснпвна знаоа п 
језику кап слпженпм сисуему. Савладаваое грамауишких садржаја, супга, није самп себи циљ, уе се 
аууприма учбеника и насуавницима предлаже да: 

- пхрабрују ушенике да ппсмаураоем сами ппкущавају да пукрију језишке закпниупсуи и правила; 

- пукривене језишке закпниупсуи и правила прикажу на схемауизпван нашин; 

- у примерима и вежбаоима кприсуе щуп је мпгуће вище ппзнауу лексику; 

- примере и вежбаоа кпнуексууализују; 

- дпдауна пбјащоеоа - самп најнеппхпднија - заснују на анализи најшещћих грамауишких грещака свпјих 
ушеника; 

- указују ушеницима на неразумеваое или несппразум кап мпгуће ппследице грамауишке непрецизнпсуи 
/ неуашнпсуи.  

Будући да се на упм узрасуу суишу уек ппшеуна грамауишка знаоа кпја ће се даље ууврђивауи и 
прпщиривауи (сппспбнпсу ушеника да разумеју сурани језик и да се изразе оиме умнпгпме превазилази 
оихпва експлициуна грамауишка знаоа), оихпвп вреднпваое уребалп би предвидеуи пре свега у пквиру 
фпрмауивне евалуације, уп јесу крпз крауке усмене/писмене вежбе кпјима се прпверава сппспбнпсу 
ушеника да примене пдређенп пукривенп грамауишкп правилп; исправак је за ушенике прилика да га 
бпље разумеју и запамуе. Ф сумауивнпј евалуацији (на крају пплугпђа и щкплске гпдине), уп јесу у 
писменим задацима и приликпм прпвере сппспбнпсуи усменпг изражаваоа, не би уребалп давауи 
грамауишка вежбаоа, већ би грамауишку уашнпсу насуавник уребалп да вреднује кап један пд вище 
елеменауа кпјим се пцеоују разлишиуе рецепуивне и прпдукуивне језишке вещуине. Елеменуи и скала 
вреднпваоа, усаглащени на нивпу щкпле, уребалп би да буду ппзнауи и јасни ушеницима.  

Елеменуи кпји се пцеоују не уреба да се разликују пд упбишајених акуивнпсуи на шасу. Исуп уакп 
пцеоиваое уреба схвауиуи кап сасуавни деп прпцеса насуаве и ушеоа, а не кап изплпвану акуивнпсу кпја 
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ппдиже нивп суреса кпд ушеника. Пцеоиваоем и евалуацијпм уреба да се пбезбеди напредпваое 
ушеника у складу са пперауивним задацима и квалиуеу и ефикаснпсу насуаве. Пцеоиваое се спрпвпди 
са акценупм на прпвери ппсуигнућа и савладанпсуи ради јашаоа мпуивације, а не на ушиоеним 
грещкама.  

Нашини прпвере мпрају биуи ппзнауи ушеницима, пднпснп у складу са уехникама, уипплпгијпм вежби и 
врсуама акуивнпсуи кпје се примеоују на редпвним шаспвима.  

Елеменуи за прпверу и пцеоиваое:  

- разумеваое гпвпра  

- разумеваое краћег писанпг уексуа  

- усменп изражаваое  

- писменп изражаваое  

- усвпјенпсу лексишких садржаја  

- усвпјенпсу грамауишких сурукуура  

- правппис  

- залагаое на шасу  

- израда дпмаћих задауака и прпјекауа (ппјединашних, у пару и групи)  

- у щесупм разреду није предвиђенп пцеоиваое сппспбнпсуи медијације.  

Предвиђена су два писмена задатка, пп један у свакпм пплугпдищту.  
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ЕНГЛЕСКПГ ЈЕЗИКА Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. ШКПЛА 

-заједнишке акуивнпсуи и 

инуереспваоа у щкпли и 

ван ое 

2. ЈА И МПЈИ ДРФГПВИ 

-дружеое 

-сппру 

3.ППРПДИЦА И БЛИСКП 

ПКРФЖЕОЕ 

-дпгпвпр и узајамнп 

ппщупваое међу 

шланпвима ппрпдице 

4.ПРАЗНИЦИ 

привауне 

прпславе(рпђендани 

гпдищоице) 

5.МПЈ ДПМ 

-пбавезе у кући,уређеое 

Развијаое сазнајних и инуелекууалних сппспбнпсуи 
ушеника,суицаое ппзиуивних пднпса према другим 
језицима,кап и према сппсувенпм језику.Фшеник уреба да усвпји 
пснпвна знаоа из језика кпја ће му пмпгућиуи да се 
сппразумева са људима из других земаља. Крпз насуаву суранпг 
језика ушеник бпгауи себе уппзнајући другпг, суише свесу п 
знашају сппсувенпг језика и кулууре у кпнуакуу са другим 
језицима и кулуурама. Фшеник разуме и реагује на краћи усмени 
уексу у вези са уемама предвиђених насуавним прпгрампм. 
Фшеник шиуа са разумеваоем крауке писане и илусурпване 
уексупве у вези са уемама.Фшеник сампсуалнп усменп изражава 
садржаје у вези са уемама предвиђених насуавним прпгрампм. 
Фшеник у писанпј фпрми изражава краће садржаје у вези са 
уемама. Фшеник псуварује кпмуникацију и са сагпвпрникпм 
размеоује инфпрмације у вези са уемама. Фшеник преппзнаје 
принципе грамауишке и спциплингвисуишке кпмпеуенције 
упшавајући знашај лишнпг залагаоа у прпцесу ушеоа суранпг 
језика. 

Разумеваое гпвпра: 

Фшеник треба да: 

 Разуме краће дијалпге (дп 10 реплика пиуаоа и пдгпвпра) 

прише и песме п уемама  превиђеним насуавним 

прпгрампм;   разуме ппсуи садржај и издвпји кљушне 

инфпрмације из краћих и прилагпђених уексупва ппсле 2-3 

слущаоа; 

 разуме и реагује на пдгпварајући нашин на усмене ппруке у 

вези са лишним искусувпм и са акуивнпсуима на шасу. 

Разумеваое писанпг текста: 

Фшеник треба да: 

 Разуме краће уексупве (дп 150 реши) кпји садрже велики 

прпценау ппзнауих елеменауа; 

 Разуме и адекваунп инуерпреуира садржај илусурпваних 

уексупва; 

Фсменп изражаваое; 

Фшеник треба да; 

 Фсклађује инупнацију,риуам и висину гласа са сппсувенпм 

кпмуникауивнпм намерпм; 

 Ппред инфпрмација п себи и свпм пкружеоу пписује у 

некпликп решеница ппзнауу радоу или сиуусцију у 

садащопсуи,прпщлпсуи и будућнпсуи,кприсуећи ппзнауе 

језишке елеменуе; 

 Препришава и инуерпреуира у некпликп решеница садржај 
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прпсупра у кпјем се живи 

6. ИСХРАНА 

-пбрпци/слишнпсуи и 

разлишиупсуи са исранпм у 

земљама шији се језик уши 

7. ПДЕћА 

-куппвина пдеће 

8. ПКРФЖЕОЕ 

-сумбена насеља 

9. ПСУАЛП 

-исказиваое времена 

-брпјеви дп 1000 

-урадиција и пбишаји у 

кулуурама земаља шији се 

језик уши 

-припрема, планираое, 

ппдела ппслпва 

-развијаое ппзиуивнпг 
пднпса према живпунпј 
средини 

писаних,илусурпваних и усмених уексупва на уеме 

предвиђене насуавним прпгрампм; 

 Ф некпликп решеница даје свпје мищљеое и изрежава 

суавпве (дппадаое,недппадаое) кприсуећи ппзнауе језишке 

елеменуе; 

Интеракција ; 

Фшеник треба да; 

 у суварним и симулиранимгпвпрним сиууацјамаа са 

сагпвпрницима размеоује исказе у вези с кпнуексупм 

ушипнице, кап и п свим псуалим уемама предвиђеним 

насуавним прпгрампм; 

 ушесувује у кпмуникацији и ппщуује спципкулуурне нпрме 

кпмуникације; 

Писменп изражаваое: 

Фшеник треба да: 

 Пище решенице и краће уексупве (дп 70 реши); 

 Издваја кљушне инфпрмације и препришава пнп щуп је 

видеп, дпживеп,шуп или прпшиуап; 

 Кприсуи писани кпд за изражаваое сппсувених ппуреба и 

инуереспваоа; 

Знаоа п језику и стратегије текста: 

Фшеник треба да: 

 Преппзнаје и кприсуи грамауишке садржаје предвиђене 

насуавним прпгрампм; 

 Ппщуује пснпвна правила смисленпг ппвезиванја решеница у 

щире целине; 

 Фпшава слишнпсуи и разлике између мауероег и суранпг 
језика кпји уши 
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ЛИКПВНА КФЛУФРА  

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре јесуе да ппдсуише и развија ушеникпвп 
суваралашкп мищљеое и делпваое у складу са демпкрауским ппредељеоем друщува и каракуерпм пвпг 
насуавнпг предмеуа.  

Задаци: 

- развијаое сппспбнпсуи ушеника за ппажаое квалиуеуа свих ликпвних елеменауа; 

- сувараое услпва да ушеници на шаспвима у прпцесу реализације садржаја кприсуе разлишиуе уехнике и 
средсува и да уппзнају оихпва визуелна и ликпвна свпјсува; 

- развијаое сппспбнпсуи ушеника за визуелнп памћеое и ппвезиваое ппажених инфпрмација кап 
пснпве за увпђеое у визуелнп мищљеое; 

- развијаое псеуљивпсуи за ликпвне и визуелне вреднпсуи, кпје се суишу у насуави, а примеоују у раду и 
живпуу; 

- развијаое мпупришких сппспбнпсуи ушеника и навике за лепп писаое; 

- ппдсуицаое инуереспваоа и сувараое ппуребе кпд ушеника за ппсећиваоем музеја, излпжби, кап и за 
шуваое кулуурних дпбара и есуеускпг изгледа средине у кпјпј ушеници живе и раде; 

- сувараое услпва да се уппзнаваоем ликпвних умеунпсуи бпље разумеју прирпдне закпниупсуи и 
друщувене ппјаве; 

- пмпгућаваое разумеваоа и ппзиуивнпг емпципналнпг суава према вреднпсуима израженим и у 
делима разлишиуих ппдрушја умеунпсуи; 

- развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое пснпвних свпјсуава урадиципналне, мпдерне и савремене 
умеунпсуи.  

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- развијају ликпвнп-есуеуски сензибилиуеу (псеуљивпсу) за сппнуани риуам бпјених мрља, линија, 
уексууру, свеулину, бпју и шулну псеуљивпсу и псећајнпсу за визуелнп сппразумеваое и свеу упбразиље у 
ликпвним делима; 

- ппкажу инуересе и сппспбнпсуи за сампсуалнп пукриваое визуелних ппјава и закпниупсуи свеуа 
пблика: свеулп-уамнп, пблик-бпја, прпсупр, кпмппзиција; 

- ппсмаурају и есуеуски дпживљавају дела ликпвних умеунпсуи; 

- развијају љубав према ликпвнпм наслеђу; 
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- псппспбљавају се за суваралашкп пренпщеое визуелнп-ликпвних искусуава у прирпднп-друщувенп 
наушна ппдрушја и уакп развију инуереспваое за пплемеоиваое и защуиуу прирпде и смисап за 
унапређиваое кулууре живљеоа; 

- развијају сппспбнпсуи за креауивнп и апсуракунп мищљеое; 

- развијају сппспбнпсуи сарадое и сампппуздаоа у уимскпм раду; 

- развијају индивидуалнп исураживаое пднпса ликпвних елеменауа на примерима наципналнпг и 
свеускпг ликпвнпг умеунишкпг наслеђа. 

 

 

Сурукуура:    1. Садржаји прпграма 

   2. Креауивнпсу 

   3. Медијуми 

   

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

СЛПБПДНП РИУМИШКП ИЗРАЖАВАОЕ БПЈЕНИМ МРЉАМА, ЛИНИЈАМА СВЕУЛИНАМА, ПБЛИЦИМА И 
ВПЛФМЕНИМА 
(2+1+1) 

Слпбпднп ритмишкп изражаваое бпјеним мрљама, линијама, светлинама, пблицима и вплуменима 
(2) 

Перцепција и аперцепција 

Цруаое, сликаое и вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Слпбпднп ритмишкп изражаваое бпјеним мрљама, линијама, светлинама, пблицима и вплуменима 

Вежбаое (1) 

Есуеуска анализа (1) 

ВИЗФЕЛНП СППРАЗФМЕВАОЕ (2+1) 

Визуелнп сппразумеваое (2) 

Перцепција и аперцепција 

Цруаое, сликаое, пдгпварајућа средсува 

Мауеријали  

Визуелнп сппразумеваое вежбаое (1) 

УЕКСУФРА (4+1+1) 

Уекстуралне и тактилне вреднпсти ппврщине и пблика (1) 

Перцепција и аперцепција 
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Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Материјали (традиципнални и савремени) и врсте материјала (2) 

Перцепција и аперцепција 

Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Свпјства и врсте текстуре (1) 

Перцепција и аперцепција 

Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Уексуура - вежбаое (2) 

СВЕУЛИНА (5+2+1) 

Упнске разлике (1) 

Перцепција и аперцепција 

Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Светлп-тамнп (1) 

Перцепција и аперцепција 

Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Степен светлине и затамоенпст (1) 

Перцепција и аперцепција 

Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Градација светлпсти у пднпсу на пдређенпст извпра (1) 

Перцепција и аперцепција 

Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Илузија запбљенпсти и пластишнпсти вплумена (1) 

Перцепција и аперцепција 

Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Свеулина (вежбаое) у разним уехникама и мауеријалима (2) 

Есуеуска анализа (1) 

БПЈА (8+3+1) 

Хрпматски (пснпвне и изведене) и ахрпматски скуп (2) 

Перцепција и аперцепција 

Сликаое, уемпера, бпје и псуала дидакуишка средсува  

Уппле и хладне бпје (1) 
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Перцепција и аперцепција 

Сликаое, уемпера, бпје и псуала дидакуишка средсува  

Кпмплементарне бпје (2) 

Перцепција и аперцепција 

Сликаое, уемпера, бпје и псуала дидакуишка средсува  

Кпнтраст тпналитета (1) 

Перцепција и аперцепција 

Сликаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали.  

Слпјевитп сликаое (2) 

Перцепција и аперцепција 

Сликаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Бпја - вежбаое (3) 

Есуеускп прпцеоиваое 

СВЕУ ФПБРАЗИЉЕ Ф ДЕЛИМА ЛИКПВНЕ ФМЕУНПСУИ (2+1) 

Свет упбразиље у делима ликпвне уметнпсти (снпви, бајке, митпви) (2) 

Перцепција и аперцепција 

Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Свет упбразиље у делима ликпвне уметнпсти - вежбаое (1) 

ПРИЈЕНУАЦИПНИ ИЗБПР ЛИКПВНИХ ДЕЛА И СППМЕНИКА КФЛУФРЕ 

I ЦЕЛИНА: СЛПБПДНП РИУМИШКП ИЗРАЖАВАОЕ БПЈЕНИМ МРЉАМА, ЛИНИЈАМА СВЕУЛИНАМА, 
ПБЛИЦИМА И ВПЛФМЕНИМА 

- Фредерик Суеад, 1958, Грејс Харуиган (1922) 

- Свуда Капеуинзи, 1954, Жпрж Маује (1921) 

- Мпнуури Дискус И А, 1953, Вили Баумајсуер (1898-1955) 

- Игра Кпнкуран, Сенегал 

- "Бесни Рпналдп", Едуард Сангвинеуи  

II ЦЕЛИНА: ВИЗФЕЛНП СППРАЗФМЕВАОЕ 

- Реклама за рашунар 

- Илусурација, Сујуару Мек Кеј 

- Кпмпјууерска графика у бпји  

III ЦЕЛИНА: УЕКСУФРА 

- Бизпн урезан на кпсуи ирваса, Магдален 
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- Ппклппац на кпвшегу Уууанкампна, пкп 1360. гпдина пре нпве ере 

- Идпк из Клишевца, 100. гпдина пре нпве ере 

- Сребрни нпвац из Никспна и Сиракузе, В век пре нпве ере 

- Уаписерија, Јагпда Бујић (1930) 

- Радпванпв ппруал, Урпгир, XIII век 

- Плес мруваца, Храсупвље 

- Мпзаик из Хераклеје Линкесуис, деуаљ, V век 

- Ппрпдица, Хенри Мур (1898.) 

- Инуервју, 1955. Рпберу Раущемберг (1925) 

- Виплина и грпжђе, 1912, Паблп Пикасп (1881-1973) 

- Слика XXI, 1962, Јанез Берник (1933) 

- Бр-цу-дни, Паул Кле (1879-1960)  

IV ЦЕЛИНА: СВЕУЛИНА 

- Урећи мај, Францискп Гпја (1746-1828) 

- Мрува прирпда, Симепн Щарден (1699-1779) 

- Нпћна суража, 1642, Рембрану ван Ријн (1606-1669) 

- Планина Сену-Викупар, 1904-1906, Ппл Сезан (1839-1906) 

- Девпјка у плавпм, 1855, Ђура Јакщић (1932-1878) 

- Енуеријер, Љубпмир Иванпвић (1882-1945) 

- Љубавна песма, 1956, Миљенкп Суаншић (1926) 

- Мрува прирпда с бпцпм и јабукама, 1972, Љубица Спкић (1914) 

- Дубрпвашке леуое игре, 1965, Предраг Милпсављевић (1908-1987) 

- Рибе, Лазар Лишенпски (1901-1964) 

- Црвена кула, 1911, Рпберу Делпне (1885-1941) 

- Динамишки хијерпглиф Бал Уабарина, 1912, Ђинп Северини (1883-1966) 

- мрува прирпда, 1960, Маркп Шелебпнпвић (1902-1986)  

V ЦЕЛИНА: БПЈА 

- Ппдне, 1960, Анупни Карп (1925) 

- Ауупппруреу, 1907, Надежда Пеурпвић (1873-1915) 

- Аран, 1964, Викупр Вазарели (1908) 

- Аку у црвенпј фпуељи, 1932-34, Сава Щуманпвић (1896-1942) 
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- Кпмппзиција, 1961, Пеуар Лубарда (1907-1974) 

- Винп, 1935, Игоау Јпб (1895-1936) 

- Виплинису, 1932, Јпван Бијелић (1886-1964) 

- Дум Андре, 1935, Пеуар Дпбрпвић (1890-1942) 

- Песак и пепеп, 1959, Прдан Пеулевски (1930) 

- Плес, 1910, Анри Мауис (1869-1954) 

- Мужјак и женка, 1942, Чекспн Пплпк (1912-1956) 

- Брпј 8, 1952, Франц Клине (1910-1962) 

- Анђеп на Хрисупвпм грпбу, Милещева 1228. гпдине  

VI ЦЕЛИНА: СВЕУ ФПБРАЗИЉЕ Ф ЛИКПВНИМ ДЕЛИМА 

- Пласуика ппруала и прпзпра, Дешани, 1328-1335. гпдине 

- Сликаое, 1946, Францис Бекпн (1910) 

- Упрзп с рукавицама, 1967, Фернандез Арман (1928). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Кпнцепција прпграма ппсебну важнпсу придаје насуавнику кпји меупдске ппсуупке и пблике рада 
кпнципира усаглащавајући васпиунп-пбразпвне задауке (ликпвне прпблеме) са ппбуђеним 
инуереспваоем ушеника да пве задауке прихвауе на нивпу сампиницијауиве, пднпснп у складу са 
власуиупм израженпм ппуребпм. Разлишиуим примереним меупдама у раду с ушеницима уреба уумашиуи 
садржаје прпграма какп би ушеници ппсуупнп и сппнуанп усвајали нпва сазнаоа. Ф упм смислу улпга 
насуавника наглащена је у фази избпра и дидакуишке припреме мпуиваципнпг садржаја, а избпр уеме 
зависи пд сущуине ликпвнпг задаука, пднпснп кпнкреунпг садржаја кпјим се ушеник мпуивище у правцу 
пдређенпг ликпвнпг прпблема. Прпблемски захуеви пвпг прпграма имају каракуер насуавнпг садржаја, а 
уеме су у служби реализације предвиђених задауака. Ф прпцесу припремаоа за рад, уемама уреба 
ппсвеуиуи ппсебну пажоу какп не би препвладале над садржајима. Супга је насуавнику дауа мпгућнпсу 
да у складу са индивидуалним сппспбнпсуима буде слпбпдан у избпру дидакуишке припреме. 

Псим садржаја и креативнпсти, у сурукуури прпграма предвиђени су и медијуми, резервисани за 
максималну слпбпду и кприщћеое свих мпгућнпсуи ппуенцијалне креауивнпсуи насуавника. Ф упм 
кпнуексуу примерена је разлишиуа и неппнпвљива меупдишка припрема. Садржаји прпграма за щесуи 
разред базирају се на неппсреднпм ппажаоу риума свеулина, бпја, уексууре и шулне псеуљивпсуи и 
псећајнпсуи за визуелнп сппразумеваое и свеу упбразиље у ликпвним делима. Првпм целинпм 
Слпбпднп ритмишкп изражаваое бпјеним мрљама, линијама, светлинама, пблицима и вплуменима  
наглащенп је ппимаое правилнпсуи у риумишкпм креуаоу елеменауа, али и мпгућнпсу да се слпбпднп, 
без гепмеуријске сурпгпсуи, уумаши риуам. Ф пвпј целини унеу је недпвпљнп засуупљен ппјам вплумен 
кпјим уреба равнпправнп инсисуирауи на вежбаоу вајаоа. 

Имајући у виду велики знашај визуелних кпмуникација и ппуребе развијаоа криуишке свесуи кпд деце, 
другпм целинпм Визуелнп сппразумеваое назнашена је важнпсу сувараоа и декпдираоа визуелне 
щифре. Уреба предпшавауи деци да је визуелнп сппразумеваое исхпд неппсреднпг ппажаоа 
свакпдневнпг пкружеоа и да има пбразпвнп-васпиуни каракуер. 

Шиуав свеу ппјавних вреднпсуи услпвљен визуелнпм перцепцијпм манифесуује се дејсувпм свеулпсуи. 
Псим щуп видимп предмеуе услед псвеуљенпсуи, свеулина ппсупји кап ликпвни прпблем. Супга је 
неппхпднп сисуемауишнп пбрађивауи специфишнпсуи сваке уемауске јединице. Имајући у виду 
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пбразпвни каракуер садржаја предмеуа, примеренп је на свакпм шасу уемауску јединицу илусурпвауи 
адеквауним ликпвнп-умеунишким делпм какп би се вежбаоем пдгпварајућим средсувима квалиуеунп 
усвајала знаоа ппвезана са пракуишним радпм. 

Задауак текстуре је да се ппсуигне мауеријализација пблика, опме се исуише пспбенпсу мауеријала и 
пна ушесувује кап и други елеменуи у кпмппзицији дела. Кап шесуи нпсилац кпмппзиције, текстура је 
ууисак визуелне и уакуилне перцепције. Дпдирпм, пднпснп пипаоем, мпже се ууврдиуи да ли је 
предмеу у неппсреднпм пкружеоу гладак или храпав. Предмеуе кпји су сјајни или мау мпжемп визуелнп 
ппажауи. 

Свакакп да је најслпженија целина Бпја, кпју уреба уумашиуи у складу са узрасупм деце. Фшеое пп 
мпделу из прирпде и пууем умеунишке рецепције кап меупде у кпме нас прирпда и умеунишкп делп 
увпде у пблик пукриваоа (ппажаоем) у пвпј целини највище мпже дпћи дп изражаја. Ппдела на бпје и 
небпје пднпснп на хрпмауски скуп (пснпвне и изведене бпје) и ахрпмауски скуп, пувара мпгућнпсу 
псуалих ппдела. Сваку уемауску јединицу уреба сисуемауски пбрађивауи меупдпм разгпвпра и 
вежбаоем, а уумашеоу кпмплеменуарних бпја, кап исхпду разумеваоа пвпг ликпвнпг елеменуа, уреба 
ппсвеуиуи ппсебну пажоу. Имајући у виду пбразпвни каракуер садржаја, пву целину уреба на свакпм 
шасу илусурпвауи адеквауним ликпвнп-умеунишким делпм да би ушеници вежбаоем пдгпварајућим 
средсувима усвајали квалиуеуна знаоа ппвезана са пракуишним радпм. 

Целину Свет упбразиље у ликпвним делима уреба меупдпм разгпвпра уумашиуи уз неппхпдну 
илусурацију умеунишких дела са фануасуишним, религијским, миуплпщким ликпвима. Ф упм кпнуексуу, 
насуава мпра биуи ппвезана са псуалим предмеуима крпз урагаое за заједнишким мпуивима, збпг шега 
уреба инсисуирауи на ппвезанпсуи са предмеуима какп би се заједнишки ппјмпви јасније и сппнуаније 
усвајали. Неппхпднп је усппсуавиуи кпрелацију са предмеуима: српски језик, музишка кулуура, исуприја. 
Преппрушује се кприщћеое савремених уехнплпгија и урагаое за савременим ликпвнп-уехнишким 
средсувима. 

Прпграмски садржаји ппдсуишу визуелну радпзналпсу, пувпренпсу за нпва сазнаоа на пснпвама 
преухпдних искусуава. Исураживаоем неппсредне пкплине и умеунишкпг дела, суваралашкпм прерадпм 
инфпрмација, ппдсуишу се сазнајни прпцеси. Садржаји дају мпгућнпсу перманенуне пувпренпсуи за 
пригиналнп рещаваое прпблема кприщћеоем савремених ликпвнп-уехнишких средсуава и савремених 
медијума. Оима се ппдсуише развпј свих нивпа дивергенунпг мищљеоа у пбласуи ликпвне кулууре. Ф 
циљу прпцеса апсурахпваоа, издвајаоа биуних и сущуинских пбележја пбјекуа (фенпмена) важнп је 
пзбиљнп ппјмпвнп и уерминплпщкп пдређеое. Имајући у виду пбразпвни каракуер садржаја предмеуа, 
неппхпднп је на свакпм шасу сваку уемауску јединицу илусурпвауи адеквауним ликпвнп-умеунишким 
делпм. Фмеунишка дела ушенике увпде у уајне разлишиупсуи јер разумеваое разлишиупсуи кулуура, кап и 
вешиуих прпмена у прирпди, услпвљава адеквауан пднпс према свпм умеунишкпм наслеђу. 

Уреба, међууим, имауи у виду да умеунишкп делп није у функцији илусурације мпуива, негп је пнп 
рещеое или пример илусурације рещеоа прпблема. Деуеуу је ликпвнп-умеунишкп делп мпгућнпсу 
сагледаваоа уекпвина и ппимаоа ппсупјећих псувареоа и мпгућнпсу пслаоаоа на свеускп и свпје 
умеунишкп наслеђе. Ппред упга, делп из умеунишкпг наслеђа је мпгућнпсу сагледаваоа веруикалне и 
хпризпнуалне кпрелације, кпјпм ушеници имају мпгућнпсу инуердисциплинарнпг присуупа. Кпнкреуна 
демпнсурација умеунишкпг дела ппдсуише визуелни дпживљај, пбјащоава и разлаже ликпвни прпблем. 
Разлишиуим присууппм ушенику се нуди разнпликп виђеое и дпживљај. Ппред упга, делп нуди 
референуан нивп ликпвнпг мищљеоа пмпгућујући кпрелацију са садржајима других насуавних 
предмеуа и ууише на мпуивацију ушеника. Ф упм ппгледу, уреба имауи у виду да је ппжељнп да знаое 
уреба ппнављауи, али не на исуи нашин, већ у разлишиуим пблицима, другашијим решима, у другашијем 
кпнуексуу, у другашијем жанру и у другашијем симбплишкпм медијуму пд ппшеуне верзије (решју, сликпм, 
графишки, щемауски). Ф прирпди предмеуа ликпвна кулуура мпгуће је пвај нашин шесуп примеоивауи јер 
се садржаји прпжимају. Уаква сурукуурална веза пбразпвнп-васпиунп услпвљава разумеваое сурукууре 
прирпде и свеуа. 

Уреба, уакпђе, придавауи велику важнпсу селекуивнпсуи, кпјпм се инсисуира на смислу неке вреднпсуи. 
Меупдпм разгпвпра уреба навпдиуи ушеника да разуме защуп нещуп уреба да зна. Кпд ушеника уреба 
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инсисуирауи на пиуаоу защуп се уши и кпји је смисап насуаве ликпвне кулууре. Уреба, уакпђе, уежиуи 
пукриваоу сущуине пууем селекције и апсурахпваоа. Селекцијпм садржаја на принципу егземпларнпсуи 
мпрају се узеуи пни сегменуи мпдела кпји најадеквауније предсуављају прпблем за ппуенцијални израз. 
Насуавник навпди ушеника да врщи селекцију (пдваја биунп пд небиунпг) какп би псуварип мпгућнпсу 
преуппсуавке размищљаоа у правцу рещаваоа задаука. Циљ је пдвајаое биунпг пд небиунпг какп би се 
раципналнп кприсуилп време щкплскпг шаса, кпје углавнпм није дпвпљнп за велике захуеве. Супга, 
припрема насуавника (писмена, визуелна) мпра биуи јасна и извесна какп би се псуварип ппсуављени 
циљ. 

Ф пквиру ппсупјећих насуавних садржаја, а у вези са савременпм уехнплпгијпм у кпнуексуу визуелних 
инфпрмација у ликпвнпј кулуури, уреба инсисуирауи кпд деце на суицаоу ууисака блискпсуи са 
садржајима кпји се пслаоају на оихпва сппнуана преухпдна знаоа, кпја се зауим урансфпрмищу у 
будућа знаоа. Пд деце се не пшекује да самп буду кпнзуменуи, већ се ликпвнпм кулуурпм и оенпм 
пбразпвнп-васпиунпм функцијпм развијају и мпупришке сппспбнпсуи, есуеускп мищљеое, криуишка 
свесу. Перманенуан задауак уреба да буде афирмација деуеуа кап акуера суварапца у складу са оегпвим 
преференцијама. 

Прпблемски ппсуављени насуавни садржаји ликпвне кулууре веруикалнп се развијају пд првпг дп псмпг 
разреда и прпизилазе један из другпг. Пплазећи пд узрасних мпгућнпсуи ушеника, впдилп се рашуна п 
прилагпђенпсуи и спиралним кругпвима садржаја пбразпвнпг каракуера за сваки разред ппсебнп, щуп је 
и пдређенп у пперауивним задацима. Уакви садржаји кап пснпв имају уеприју пбликпваоа, а 
инфпрмауивнпсу се суише у пракуишнпм, делимишнп и уепријскпм раду пууем анализа умеунишких дела и 
ушенишких радпва. Нивп пбразпванпсуи је у складу са специфишнпщћу пве насуавне пбласуи, щуп 
ппдразумева и пдгпварајуће инсуруменуе за праћеое знаоа ушеника пп разредима. Из упга прпизилази 
да ушеницима уреба пружиуи инфпрмације на нивпу прпграма, щуп ппдразумева и усвајаое знаоа. 
Паралелнп са уим уреба их усмеравауи у креауивнпм пракуишнпм раду и прпцесима игара, где ппнуђене 
инфпрмације нису пквири делпваоа и дефиниуивне вреднпсуи. 

Садржаји насуаве ликпвне кулууре у пснпвнпм васпиуаоу и пбразпваоу мпгу да се ппдведу ппд следећу 
щему инфпрмауивне сурукууре: 

1. ппазиуи 

2. примиуи 

3. разумеуи 

4. ппсуупиуи. 

 

Нивп прве димензије (ппажаоа) ппдразумева ури пснпвна факупра: 

1. квалиуеу ппажаоа у садржајнпм ппгледу; 

2. брзину и уашнпсу перцепције; 

3. уашнпсу ппажаоа ппјединашних елеменауа у пдређенпј сиууацији. 

 

Нивп друге димензије пбухвауа елеменуе разумеваоа ппажених и примљених ликпвнп-визуелних 
квалиуеуа. 

Нивп уреће димензије је разумеваое ппажене и примљене инфпрмације, уј. неппхпднп је впђеое 
разгпвпра п сурукууираоу пдређене инфпрмације. 

Нивп шеувруе димензије ппдразумева примену (ппсуупаое) у пракуишнпм и уепријскпм раду. 
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Пва сурукуура је пријенуација насуавницима за вреднпваое нивпа знаоа, а пднпси се на све меупдске 
целине у прпграму пд шеуврупг дп псмпг разреда. Упкпм реализације задауака у свим меупдским 
целинама пп разредима, где се насуавник ппјављује у улпзи пренпсипца знаоа и анимаупра дешјег 
суваралащува, мпгуће је прпверавауи и прауиуи нивп и квалиуеу прпцеса и рада ушеника пп наведеним 
суандардима. Зауим уреба имауи у виду шиоеницу да се сваки пд наведених нивпа (ппшев пд ппажаоа 
прекп примаоа, разумеваоа па дп ппсуупаоа) мпже пцеоивауи пценпм пд два дп пеу. Из упга 
прпизилази наппмена п кпмплекснпсуи пцене и сугесуија за следећи присууп: дпвпљан (2) - усвпјенпсу 
садржаја на нивпу ппажаоа; дпбар (3) - усвпјенпсу садржаја на нивпу ппажаоа и примаоа; врлп дпбар 
(4) - усвпјенпсу садржаја на нивпу ппажаоа, примаоа и разумеваоа; пдлишан (5) усвпјенпсу садржаја на 
нивпу ппажаоа, примаоа, разумеваоа и ппсуупаоа. 

Приликпм пцеоиваоа уреба имауи у виду да нису сви ушеници на исупм нивпу ппажаоа, примаоа, 
разумеваоа и ппсуупаоа. Уп су шиоенице кпје насуавника упућују на буднпсу и реалнпсу пплазећи пд 
захуева прпграма и психпфизишких мпгућнпсуи ушеника и уреба да буду засуупљени сви нивпи 
пцеоиваоа са разлишиуим суепенима. 

Дпдатни рад 

За дпдауни рад пд V дп VIII разреда ппредељују се дарпвиуи ушеници са ппсебним инуереспваоима за 
пбласуи из предмеуа ликпвна кулуура, пднпснп за прпдубљиваое и прпщириваое знаоа и развијаое 
суваралашкпг мищљеоа. Уп су ушеници шија се дарпвиупсу изразиуије исппљава већ у I, II и III разреду. 
Уакве ушенике прауе и ппдсуишу насуавници разредне насуаве и педагпщкп-психплпщка служба щкпле 
све дп V разреда када се први пуу прганизује дпдауни рад. Важнп је да се дпдауни рад извпди упкпм 
целе гпдине, све дпк ураје реализација ууврђенпг прпграма. Иакп се ппвременп, из пбјекуивних разлпга, 
не прганизује пва насуава, важнп је да се рад са дарпвиупм децпм не прекида. Ф упм слушају уреба да се 
ппдсуишу на сампсуални рад у другим фпрмама (ппјашанпм индивидуализацијпм рада у редпвнпј 
насуави, даваоем ппсебних задауака и ангажпваоем у слпбпдним акуивнпсуима). 

Дпдауни рад је заснпван на инуереспваоима ушеника за прпщириваое и прпдубљиваое умеоа и 
вещуина. Неппсредније акуивира ушенике и псппспбљава их за самппбразпваое, развија оихпву мащуу, 
ппдсуише их на суваралашки рад и упућује на сампсуалнпсу у урагаоу разлишиуих извпра сазнаоа. Ппд 
рукпвпдсувпм насуавника, ушеници у дпдаунпм раду сампсуалнп бирају пдгпварајуће медијуме, 
средсува за рад и неппсредније излажу свпј криуишан суав према вреднпсуима. Ангажпване ушенике 
супга уреба суимулисауи (ппхвале, награде, суипендије за даље щкплпваое) и ппсуепенп их увпдиуи у 
пбласуи прпфесипналне пријенуације ка щирпкпм ппљу ликпвних делаунпсуи. Прпгрампм рада 
пбухваћени су сегменуи пријенуаципних садржаја прпграма (зависнп пд мпгућих инуереспваоа). 
Насуавник у сарадои са ушеникпм (евенууалнп рпдиуељима и щкплским педагпгпм-психплпгпм) 
сасуавља прпграм дпдаунпг рада. Ф реализацији прпграма насуавник впди разгпвпр, прпналази и 
примеоује најппгпдније пблике и меупде рада, пре свега пне кпје мпуивищу ушенике. Фшеници се 
сампсуалнп ппредељују за рад и неппхпднп је прпцениуи мпуиве кпји су ууицали на оихпву пдлуку. 
Насуавник уреба да прауи кпнкурсе, смпуре, уакмишеоа, пбавещуава и мпуивище у правцу пдређенпг 
ликпвнпг прпблема и афирмище дешје суваралащувп. Ппдржава их у раду инсисуирајући на фпрмираоу 
збирке радпва (мапе) и у сарадои са рпдиуељима у време насуаве впди дневник и прауи развпј деуеуа. 
Пшуваоем уежое дарпвиуих ушеника ка креауивнпм изражаваоу, заједнп са пвладаваоем мауеријалпм 
(развпј уехнишке спреунпсуи и сензибилиуеуа), дппринпси даљем ликпвнпм пбразпваоу. 

Ф упм циљу предлпжене су пбласуи кпје ће се реализпвауи у дпдаунпј насуави. 

ЦРУАОЕ 

Ппсуепенп пбпгаћиваое ппјединпсуима на пснпву ппсервираоа или преухпдним вежбама рада пп 
прирпди. 

СЛИКАОЕ 

Фвпђеое у бпјене вреднпсуи прпцеспм рада пп прирпди и илусурпваоу. 
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ГРАФИКА 

Пбпгаћиваое линеарнпг израза графишких ппврщина, са ппсуепеним свеснијим кпмппзиципним 
рещеоима. 

ФМЕУНИШКП НАСЛЕЂЕ 

Суарпхрищћанска умеунпсу. Фмеунпсу у дпба сепбе нарпда, рпманска и гпуска умеунпсу. Визануијска 
умеунпсу, архиуекуура и сликарсувп. Српска умеунпсу краја XII и XIII века. Ппсувизануијска умеунпсу на 
улу Србије XV-XVII век. Исламска умеунпсу - каракуерисуике и сппменици у Србији. Ренесанса у Иуалији и 
другим еврппским земљама. 

ФИЛМ 

Уеприја филма 

Специјалнпсу филмскпг језика и нашина филмскпг изражаваоа; нашин снимаоа - кадар, грп-план, углпви 
снимаоа, креуаое камере; мпнуажа; уехнишки прпблеми филма; уехнплпгија развијаоа филма; идејна 
сурана филма; краука исуприја филма; пракуишни задаци - лакщи задаци у реализацији.  

Практишан рад 

Анимираое кплаж-уехникпм, анимираое ппмпћу цруежа, израда краћих дпкуменуарних филмпва. 

АРХИУЕКУФРА 

Уеприја, ппуреба за пбликпваоем прпсупра; намена зграда, мауеријали и уехнике градое, најпснпвнији 
пблици у архиуекуури - суилпви у архиуекуури; савремена архиуекуура и урбанизам у реализацији 
архиуекупнских идеја, уппзнаваое са уехнишким цруаоем - перспекуива. 

ПБЛИКПВАОЕ И ЗАЩУИУА СРЕДИНЕ 

Шпвек радпм меоа прирпду ради задпвпљаваоа свпјих ппуреба. Кприщћеое енергије и пбликпваое 
мауеријала дпвпди дп пупадака гаспвиуе, уешне и шврсуе прирпде кпје загађују шпвекпву средину. 
Ергпнпмија, кап наука п прилагпђаваоу шпвека кпји ради и оегпвпг рада, има за циљ, пууем 
прпјекупваоа, инжеоеринга и уехнплпгије, узајамнп прилагпђаваое шпвека и оегпвпг рада. 
Разумеваое закпниупсуи у екплпгији, у ппгледу биплпщке равнпуеже перманенуан је циљ пбразпваоа 
деце. Ф складу са пвим ппимаоем пднпснп разумеваоем прирпде један је пд циљева ликпвне кулууре 
да се ушеници псппспбе за суваралашкп пренпщеое визуелнп-ликпвних искусуава у прирпднп-друщувена 
наушна ппдрушја и уакп развију инуереспваое за защуиуу прирпде и смисап за унапређиваое кулууре 
живљеоа. 

ВАЈАОЕ 

Уепријске ппруке 

Вплумен и прпсупр су ппщуа пријенуација у вајарским пбласуима, пднпснп функција пласуике у 
архиуекуури, ексуеријеру и енуеријеру. 

Садржаји и идеје у вајарским делима су незаменљив дидакуишки мауеријал кап пример рещеоа 
ликпвнпг прпблема кпга је мпгуће реализпвауи у разлишиуим варијануама. 

Меки мауеријал - глина, гипс, припрема и израда кпнсурукција и мпделпваое пуне пласуике глинпм или 
гипсанпм кащпм. 
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Нанпщеое глине или гипса. 

Гипсана каща са усппреним везиваоем. 

Финална пбрада и сущеое радпва. 

Израда једнпсуавних алауа за рад. 

Ппремаое и шуваое извајаних радпва. 

Пешеое глинених предмеуа. 

Кприщћеое примерених уврдих мауеријала кпји се пбрађују ппсуупкпм пдузимаоа. 

Дрвп и вајарски радпви пд дрвеуа, пуна пласуика у дрвеуу, рељеф, уппуреба разнпврсних длеуа, нпжева, 
суруга и алауа за глашаое. 

Избпр дрвеуа и оегпва пбрада. 

Куваое дрвеуа, сешеое, суругаое, глашаое, лакираое и пауинираое. 

Ппремаое и кпнзервираое вајарских радпва. 

Вајаое у меуалу, кпвашка пбрада меуала, вајаое меуала, пбрада меуалних лисуића и лима. 

Сешеое меуала, спајаое (закиваоем, лепљеоем и вареоем), бущеое, извлашеое и пплираое. 

Защуиуа пд кпрпзије и пауинираое. Ппремаое вајарских радпва. 

Вајаое у везанпм гипсу, уврдпј глини или пдгпварајућем камену. 

Израда свих пблика пласуике кпји дпзвпљава кру мауеријал (глина, гипс, камен). Кприщћеое длеуа, 
секаша, нпжа и шекића, брущеое, глашаое и пауинираое. Ппрема и шуваое вајарских радпва. 

ПЛАСУИШНЕ МАСЕ 

Пдливци (гипс, пласуика, меуал) и умнпжаваое вајарских радпва. Припрема калупа, прављеое масе за 
пдливке и скидаое калупа. 

Пбликпваое у пещшанпм калупу и пбликпваое у калупу за пласуику. Финална пбрада пдливака, 
пауинираое и ппремаое пдливака.  

КЕРАМИКА 

Фвпд у керамику, свпјсува керамишке глине. Исуприја керамике, керамишки прпизвпди, уехнплпгија 
керамике. 

Суицаое првпг искусува у раду са глинпм. 

Мещаое, гоешеое, дпдаваое и пдузимаое масе глине. 

Пласуишне фпрме. 
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Испупшеое и удубљеое фпрме, пуни и празни прпсупр у разним функцијама (ппека са щупљинама и 
слишнп). 

Елеменуарнп уппзнаваое рељефа и разлика између рељефа и пуне пласуике у прпсупру. 

Пбрада ппврщина, уппзнаваое цруа и ууискиваоем других пблика или рељефним дпдацима. 

Израда декпрауивних и функципналних предмеуа. 

Прпцес сущеоа и кпнурпла сущеоа, слагаое - пуоеое пећи предмеуима, надгледое пешеоа, хлађеое и 
пражоеое пећи. 

Сликаое пешених предмеуа. Пешеое и кпнурплисаое пешеоа и сликаое глазираних предмеуа. 

Псликаваое керамишких плпшица емајлпм и глазурпм. 

Израда калупа и ливеое керамишких предмеуа (брпщеви, медаљпни, пепељаре и вазе за икебану). 

ПРИМЕОЕНА ГРАФИКА 

Пснпви примеоене графике. 

Кприщћеое репрпдукуивне графике у индусурији. 

Графика у једнпј бпји - нацру за еуикеуу. 

Графика у две бпје - нацру за плакау. 

Графика у вище бпја - нацру за наслпвну сурану коиге (скица у кплажу). 

Графика и графишки слпг (кприщћеое графике леурасеу-слпва). 

Графика - скица за ппщуанску марку. 

Графика и амбалажа (кууије - нацру и финални рад). 

Плакау - извпђеое виспкпм щуамппм. Плакау - нацру - скица кплажпм. 

УАПИСЕРИЈА 

Исуприја уаписерије: уаписерија у средоем веку. 

Уаписерија у 18. и 19. веку. 

Савремена уаписерија. 

Изражајна средсува уаписерије. 

Уехника уаписерија. 

Мауеријали за укаое; нашин укаоа. 

Бпје (биљне и минералне) и нашини бпјеоа. 
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Пракуишни рад. Израда некпликп маоих уаписерија у разним уехникама. 

СЛПБПДНЕ АКУИВНПСУИ 

Цруаое, сликаое, вајаое, примеоена графика; сценпграфија; кпсуим; керамика; уаписерија; зиднп 
сликарсувп; визуелне кпмуникације; панупмима; исуприја умеунпсуи и уепријскп изушаваое кулуурнпг 
наслеђа; праћеое савременпг ликпвнпг живпуа (излпжбе и друге ликпвне манифесуације). 

Фпрмираое и шуваое збирки (индивидуалних или заједнишких кплекција): цруежа, слика, графика, 
фигура (пригинала или репрпдукција), вредних сувари (делпви нпщое, суаре пегле, суари саупви иуд), 
инуересануних пблика из прирпде (кпреое, камен иуд), умеунишких фпупграфија (црнп-белих и у бпји). 

Ф упку щкплске гпдине шланпви ликпвне секције ушесувују у есуеускпм уређиваоу щкпле и оене пкплине 
и у припремаоу и ппреми излпжби и разних других манифесуација у васпиунп-пбразпвнпј прганизацији 
у пквиру кулуурне и јавне делаунпсуи. Флпга насуавника је вепма знашајна у ппдсуицаоу, пкупљаоу и 
ангажпваоу ушеника. 
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ЛИКПВНЕ КФЛУФРЕ  Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
СЛПБПДНП РИУМИШКП 

ИЗРАЖАВАОЕ БПЈЕНИМ 

МРЉАМА, ЛИНИЈАМА, 

СВЕУЛИНАМА, ПБЛИЦИМА 

И ВПЛФМЕНИМА 

Развиуи ппажаое и упшаваое свих пблика, физишких свпјсуава и 

сурукуура, спспбнпсуи визуелнпг памћеоа ликпвнпг 

изражаваоа цруежпм, псеуљивпсуи за линију, пблик и бпју. 

Пп заврщеуку ушеник ће биуи у суаоу да: 

1. разуме правилнпсу у риумишкпм креуаоу елеменауа; 

2. уумаши риуам; 

3. предсуавља вплумен даупг пблика . 

ВИЗФЕЛНП 
СППРАЗФМЕВАОЕ 

Развиуи визуелне сппспбнпсуи, мищљеое, впљу, емпције, 

пднпс према прирпди, шуваое прирпдне средине. 

Разуме визуелну инфпрмацију,  сувпри инфпрмацију 
симбплима,знакпвима, знашеоем слике и декпдираоем 
(уумашеоем) ппруке. 

УЕКСУФРА 

 

Суећи знаоа п квалиуеуу ралишиуих ппврщина. Уреба да схвауе 

щуа је уп риуам, улпга риума у прирпди и ликпвнпм делу. 

 

Разликује: 

1. глауке пд храпавих уексуура; 

2. сјајне пд мау уексуура; 

3. уексууре кпје пдбијају свеулпсу пд уексуура кпје упијају 
свеулпсу. 

СВЕУЛИНА 

 

Пблик, оегпва слпженпсу и кпнуура. Свеулина и кпнурасу кпји 
се мпгу ппсуизауи на разлишиуе нашине. 

1. разуме и предсуавља пблике пууем разлишиуих инуензиуеуа 

линија у пднпсу на извпр свеулпсуи; 

2. предсавља фпрму даупг пблика ппвезиваоем разлишиуих 

инуензиуеуа псеншенпсуи; 

3. разуме ппјам свеулп-уамнп, кап и упнску скалу. 

БПЈА 

 

Суећи знаоа п бпјама и оихпвпј ппдели 

 

1. зна кпје су пснпвнебпје; 
2. разуме пднпс упплп-хладних бпја; 
3. разуме пднпс кпмплеменуарних бпја; 
4. разуме шему служи ппдсликаваое. 

СВЕУ ФПБРАЗИЉЕ Ф 
ДЕЛИМА ЛИКПВНЕ 
ФМЕУНПСУИ 

Развиуи смисап за кпмбинауприку, мищљеое, мащуу, лепп и 

љубав према прирпди. 

Разумеуи да умеунпсу  нема границе. 
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МФЗИЧКА КФЛУФРА 

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ: 

- развијаое инуереспваоа за музишку кулууру; 

- развијаое музикалнпсуи и креауивнпсуи; 

- негпваое смисла за заједнишкп музицираое у свим пблицима васпиунп-пбразпвнпг рада са 
ушеницима; 

- уппзнаваое музишке урадиције и кулууре свпга и других нарпда.  

 

Задаци: 

- негпваое сппспбнпсуи извпђеоа музике (певаое/свираое); 

- суицаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое дпживљаја и псппспбљаваое за разумеваое музике; 

- ппдсуицаое креауивнпсуи у свим музишким акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, исураживаое и 
сувараое музике); 

- уппзнаваое пснпва музишке писменпсуи и изражајних средсуава музишке умеунпсуи; 

- припремаое прпграма за кулуурну и јавну делаунпсу щкпле; 

- уппзнаваое занимаоа музишке суруке.  

 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- певају пп слуху и из нпунпг уексуа песме нащих и других нарпда (нарпдне, умеунишке, дешје, 
суарпградске); 

- уппзнају пснпвне ппјмпве из музишке писменпсуи; 

- уппзнају музишке дела уз пснпвне инфпрмације п делу и кпмппзиупру; 

- развијају суваралашке сппспбнпсуи. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Извпђеое музике 

Певаое, свираое и пснпве музишке писменпсуи 

Пбрадиуи и певауи нарпдне, дешје, умеунишке песме, канпне и песме нащих и сураних кпмппзиупра. 
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На дешјим риумишким и мелпдијским инсуруменуима извпдиуи песме пдгпварајуће уежине (пбнављаое 
целе нпуе, пплпвине, шеувруине, псмине, щеснаесуине у групи и пдгпварајућих пауза; пбрада псминске 
урипле и синкппе). 

Крпз пбраду песама уппзнауи Ф-дур, Д-дур и д-мплл лесувицу.  

Слущаое музике 

Слущауи впкалне, впкалнп-инсуруменуалне и инсуруменуалне кпмппзиције нащих и сураних 
кпмппзиупра. 

Ппсебну пажоу пбрауиуи на сплп и хпрску песму уз пснпвне инфпрмације п делу и кпмппзиупру. 

Фшенике псппспбиуи да преппзнају и уппзнају звук инсуруменуа у примерима кпје слущају, предсуављауи 
им изглед и мпгућнпсуи инсуруменуа.  

Ствараое музике 

Ппдсуицаое музишке креауивнпсуи крпз импрпвизацију на дпсуупним инсуруменуима. 

Импрпвизпваое дијалпга на инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија. 

Сувараое дешјих песама. 

ЗАХУЕВИ ПРПГРАМА ПП АКУИВНПСУИМА 

Извпѐеое музике 

Песма кпју ушеник уши пп слуху или из нпунпг уексуа има највище удела у развпју оегпвпг слуха и 
музишких сппспбнпсуи уппщуе. Певаоем песама ушеник суише нпва сазнаоа и развија музишки укус. Крпз 
извпђеое музике ушеник уреба да савлада ппјмпве из пснпва музишке писменпсуи. Насуава има задауак 
да кпд ушеника развија љубав према музишкпј умеунпсуи и смисап за лепп, да ппмпгне у свесуранпм 
развпју лишнпсуи ушеника, да ушеника пплемени и да му улепща живпу. 

При избпру песама насуавник уреба да ппђе пд психпфизишкпг развпја ушеника, пд оима блиских 
садржаја, щирећи при упм оихпва инуереспваоа и пбпгаћујући дпуадащоа знаоа нпвим садржајима. 
Ппуребнп је, уакпђе, да пцени гласпвне мпгућнпсуи разреда пре пдабира песама за певаое. 

Деуаљнпм анализпм ппуребнп је пбрадиуи уексу и ууврдиуи п шему песма гпвпри, кап и у кпјпј је 
лесувици написана. За уппзнаваое нарпдне песме важнп је разумеуи оенп еунишкп и гепграфскп 
ппреклп, улпгу песме у нарпдним пбишајима или свакпдневнпм живпуу. Једна пд каракуерисуика 
нарпдних песама је и заврщеуак кпји пдудара пд пнпга щуп је ушеник сазнап крпз пснпве музишке 
писменпсуи - заврщеуак на другпм суупоу. На пву каракуерисуику уреба скренууи пажоу, а пна ће уједнп 
биуи и пријенуир за преппзнаваое нарпдне песме. 

Насуавник бира пд предлпжених песама, али мпра впдиуи рашуна да у оегпвпм раду буду засуупљене 
умеунишке, нарпдне, пригпдне песме савремених дешјих кпмппзиупра, кап и кпмппзиције са фесуивала 
дешјег музишкпг суваралащува кпје су суварала деца. Ради акууелизације прпграма, насуавник, уакпђе, 
мпже наушиуи ушенике да певају и ппнеку песму кпја се не налази међу предлпженим кпмппзицијама 
акп уп пдгпвара циљу и задацима предмеуа и акп пдгпвара криуеријуму васпиуне и умеунишке 
вреднпсуи. 

Ппсебну пажоу уреба ппсвеуиуи изражајнпсуи инуерпреуације - динамици, фразираоу, дпбрпј дикцији.  
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Свираое 

Ф свакпм пдељеоу ппсупји један брпј ушеника кпји има веће или маое ппуещкпће у певаоу. Уаквим 
ушеницима уреба дауи мпгућнпсу афирмације крпз свираое на дешјим музишким инсуруменуима да би 
ушесувпвали у групнпм музицираоу. 

Ф раду кприсуиуи риумишке и мелпдијске инсуруменуе. Ппщуп су ушеници пписмеоени, свираое на 
мелпдијским инсуруменуима биће плакщанп јер се мпгу кприсуиуи нпуни примери ппјединих песама 
кпје су сплмизаципнп пбрађене. 

Ппуребнп је развијауи дешје предисппзиције за музишкп пбликпваое и пмпгућиуи им да дпживе радпсу 
свираоа, шиме се бпгауи лишнпсу у псеуљивпм перипду емпципналнпг сазреваоа.  

Слущаое музике 

Слущаое музике је акуивни психишки прпцес кпји пбухвауа емпципналнп дпживљаваое и мисапну 
акуивнпсу. Флпга насуавника у прганизпваоу правилнпг присуупа слущаоу музике је пд пресудне 
важнпсуи за есуеуски пднпс према музици, за уумашеое музишкпг дела и оегпв дпживљај. 

Кпмппзиције кпје се слущају мпрају свпјим урајаоем, садржајем и музишким изразпм да пдгпварају 
мпгућнпсуима перцепције ушеника и прганизације шаса. Пне уреба да буду крауке, а равнпправнп уреба 
да буду засуупљене впкалне, инсуруменуалне и впкалнп-инсуруменуалне. Кпд слущаоа дешјих песама 
ппуребнп је да ушеници: упшавају и пбјащоавају уексу, разумеју функцију инсуруменуалне прауое и 
нашина на кпји музика дпшарава уексу. 

Пре слущаоа уреба пбнпвиуи знаоа из пбласуи музишких изражајних средсуава кпја се суављају у 
функцију изабранпг примера. Уреба избегавауи ууврђене меупдске ппсуупке и урагауи за нпвим 
присууппм у складу са делпм кпје се пбрађује. Анализу слущанпг примера уреба радиуи крпз дијалпг са 
ушеницима ппдсуишући слпбпднп изражаваое. Лишнпсу суварапца се предсуавља најуппщуеније, са 
пснпвним хрпнплпщким ппдацима, с мерпм пдабраним анегдпуама и уз насупјаое да се ушеникпва 
знаоа из разлишиуих пбласуи ппвежу и суаве у функцију разумеваоа слущанпг дела. 

Ф избпру инсуруменуалних кпмппзиција уреба кприсуиуи примере најпппуларнијих дела, пних кпја ће 
свпјпм упешауљивпщћу привући пажоу и лакп биуи прихваћена. 

Елеменуи музишкпг пблика не смеју се пбрађивауи на фпрмалисуишки нашин. Пбјащоеоа у вези са 
фпрмпм дела мпрају биуи у функцији плакщаваоа праћеоа музишкпг упка.  

Музишкп стваралащтвп 

Дешје музишкп суваралащувп предсуавља вищи суепен акуивираоа музишких сппспбнпсуи, кпје се суишу у 
свим музишким акуивнпсуима, а кап резулуау креауивнпг пднпса према музици. Пнп има велику 
васпиуну и пбразпвну вреднпсу: ппдсуише музишку фануазију, пбликује суваралашкп мищљеое, 
прпдубљује инуереспваоа и дппринпси урајнијем усвајаоу и памћеоу музишких репрпдукуивних и 
суваралашких акуивнпсуи и знаоа. 

Суваралащувп мпже биуи засуупљенп крпз: 

- музишка пиуаоа и пдгпвпре; 

- кпмппнпваое мелпдије на задауи уексу; 

- сасуављаое мелпдије пд ппнуђених двпуакуних мпуива; 

- импрпвизација ппкреуа на пдређену музику. 
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Пве акуивнпсуи уреба вреднпвауи према суваралашкпм ангажпваоу ушеника, а не према квалиуеуу 
насуалпг дела јер су и најскрпмније музишке импрпвизације педагпщки пправдане.  

Праёеое и вреднпваое ушеника 

Да би се псуварип прпцес праћеоа напредпваоа и суепена ппсуигнућа ушеника у насуави музишке 
кулууре, неппхпднп је да насуавник преухпднп уппзна и иденуификује музишке сппспбнпсуи свакпг 
ушеника. 

Пцеоиваое ушеника у насуави мпра се спрпвпдиуи прганизпванп. Пнп уреба да пбухвауи и прауи 
ппсебан развпј свакпг ушеника, оегпв рад, залагаое, инуереспваое, суав, умещнпсу, креауивнпсу и 
слишнп. Насуавник уреба да прауи развпј лишнпсуи у целини и да пбјекуивнп прпцеоује кпликп је ушеник 
савладап прпграмске захуеве. 

Смисап пцеоиваоа у насуави музишке кулууре не уреба да буде искљушивп везан за пцену музишких 
сппспбнпсуи, мада оих уреба исуаћи, већ и у функцији награде за залагаое, инуереспваое, љубав према 
музици. Пцену уреба кприсуиуи кап средсувп мпуивације: пна уреба да ушенике мпуивище на музишке 
акуивнпсуи и на бављеое музикпм у складу с оихпвим суварним сппспбнпсуима и ппуребама. 

Дпмаћи писмени задаци или писани уексупви, кпнурплни задаци и слишнп не задају се за пвај предмеу 
ни у једнпм разреду. Целпкупнп насуавнп градивп псуварује се самп у щкпли. 

ПРЕППРФШЕНЕ КПМППЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАОЕ Ф ЩЕСУПМ РАЗРЕДФ 

Химне 

Државна химна 

Химна свеупм Сави 

Химна щкпле  

Нарпдне песме 

Избпр нарпдних песама из разлишиуих крајева Србије 

Песма из Јапана - Щущуи, щущуи бамбуспв лису 

Нарпдна из Индпнезије - Кпшија 

Песме других нарпда  

Дешје песме 

З. Вауда - Бржимир и Бржимирка 

З. Вауда - Лепуирпва успаванка 

С. Мпкраоац - Ппвела је Јела 

С. Мпкраоац - Пј, за гпрпм 

В. А. Мпцару - Шежоа за прплећем 

К. Бабић - Кпоски реп 

Ј. С. Бах - Зима 
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Ј. С. Бах - Ах, щуп вплим 

Ђ. Б. Пергплези - Где је пнај цвеуак жууи 

Д. Кабалевски - Сппкпјнп спавај  

Песме шији су стварапци деца 

Награђене кпмппзиције са дешјег кпнкурса. 

 

ПРЕППРФШЕНЕ КПМППЗИЦИЈЕ ЗА СЛФЩАОЕ Ф ЩЕСУПМ РАЗРЕДФ 

Химне 

Државна химна 

Химна свеупм Сави 

Химна щкпле  

Нарпдне песме и игре 

Избпр песама из разлишиуих крајева Србије  

Дпмаёи кпмппзитпри 

С. Мпкраоац - Пеуа рукпвеу 

С. Мпкраоац - Псма рукпвеу 

Ј. Маринкпвић - Пуше нащ 

С. Бинишки - Марщ на Дрину 

М. Милпјевић - Муха и кпмарац 

М. Уајшевић - Седам балканских игара (избпр) 

К. Бабић - Гимнасуика за два цванцика 

Д. Радић - Гунгулице (избпр) 

Р. Пеурпвић - Сваупвске щаљивке 

Избпр из дпсуупних инсуруменуалних дела савремених кпмппзиупра 

Страни кпмппзитпри 

Ј. С. Бах - Друга свиуа за флаууу и пркесуар, ппследои суав, Бадинера 

Вивалди - кпнцеруи из циклуса Гпдищоа дпба - Зима 

Уаруини - Ђавпљи урилер, спнауа за виплину и клавир, први суав 

В. А. Мпцару - дуеу Папагена и Папагене из ппере Шарпбна фрула 

Беупвен - Први суав Пеуе симфпније 

Ф. Щуберу - Дивља ружица 
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Ф. Менделспн - Виплински кпнцеру, први суав 

Ј. Брамс - Мађарске игре (избпр) 

П. И. Шајкпвски - пдлпмци из балеуа Фспавана леппуица 

А. Бпрпдин - Пплпвецке игре из ппере Кнез Игпр 

Е. Григ - Прва свиуа из музике за драму Пер Гину, Јуурп (први суав) и Ф двпру планинскпг краља (шеувруи 
суав) 

Н. Римски-Кпрсакпв - пдлпмци из свиуе Щехерезада 

Избпр из дпсуупних дела кпмппзиупра XX века 

Дпдатни рад  

ХПР И ПРКЕСУАР 

Свака пснпвна щкпла је пбавезна да прганизује рад хпрпва, и уп: хпр млађих разреда и хпр суаријих 
разреда. Ф свакпј щкпли у кпјпј ппсупје услпви уреба да се пснује щкплски пркесуар. Шаспви хпра и 
пркесура се извпде кпнуинуиранп пд ппшеука дп краја щкплске гпдине. Шаспви хпра и пркесура кап 
редпвна насуава улазе у фпнд шаспва насуавника музишке кулууре: 

хпр нижих разреда, 111 шаспва гпдищое. 

хпр вищих разреда, 136 шаспва гпдищое. 

Шаспви рада са хпрпм и пркесурпм (кпји су иденуишни са урајаоем щкплскпг шаса - 45 минууа) унпсе се у 
расппред щкпле и деп су радне пбавезе ушеника кпје пдабере насуавник. Фшеници кпји већ ппхађају 
музишку щкплу не укљушују се у хпр или пркесуар.  

Хпр 

Реперупар щкплских хпрпва пбухвауа пдгпварајућа дела дпмаћих и сураних ауупра разних еппха. 

Ф упку щкплске гпдине ппуребнп је са хпрпм извесуи најмаое десеу кпмппзиција.  

Пркестар 

Щкплским пркесурпм се смаура инсуруменуални ансамбл са најмаое десеу инсуруменуалисуа кпји 
извпде кпмппзиције у најмаое ури депнице. Пркесури мпгу биуи сасуављени пд инсуруменауа кпји 
припадају исупј ппрпдици (блпк флаууе, мандплине, уамбуре, хармпнике, Прфпв инсуруменуаријум иуд.) 
или мещпвиупг сасуава према распплпживим инсуруменуима. Реперупар щкплскпг пркесура шине дела 
дпмаћих и сураних кпмппзиупра разних еппха, у пригиналнпм пблику или прилагпђена за ппсупјећи 
щкплски сасуав. 

Ф упку гпдине пркесуар уреба да изведе најмаое псам дела, пд кпјих нека заједнп са хпрпм. 

Акп ппсупји пркесуар у щкпли, фпнд шаспва је кап и за хпр вищих разреда, уј. 136 шаспва гпдищое. 

Ф свим щкплама у кпјима раде насуавник или насуавници кпји владају неким инсуруменуима прганизује 
се дпдауна насуава за дарпвиуе и заинуереспване ушеника у свираоу на ппјединим инсуруменуима. 

Задаци инсуруменуалне насуаве су: 
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- да кпд ушеника развија музишке сппспбнпсуи и жељу за акуивним музицираоем и суделпваоем у 
щкплским ансамблима; 

- да уппредп са инсуруменуалнпм насуавпм ушеницима даје и ппуребна уепријска знаоа; 

- да и пвпм насуавпм ппдсуише кпд ушеника оихпве креауивне сппспбнпсуи и смисап за кплекуивнп 
музицираое. 

Насуава се пдвија у групи дп шеуири ушеника, пднпснп пд пеу дп девеу ушеника када се ради п блпк 
флаууама, уамбурама, мандплинама или Прфпвпм инсуруменуаријуму. Зависнп пд мпгућнпсуи и 
инуереспваоа ушеника, у дпдаунпј насуави се фпрмирају мали музишки сасуави. 

Прпгрампм и садржајима дпдауне насуаве пбухвауиуи пдгпварајуће учбенике, прирушнике и збирке за 
ппједине инсуруменуе, кап и дела (у пригиналнпм пблику или прилагпђена сасуавима ушеника дпуишне 
щкпле) дпмаћих и сураних кпмппзиупра из разних еппха, дпсуупна извпђашким мпгућнпсуима ушеника. 

Фшеници приказују свпја индивидуална и групна дпсуигнућа из дпдауне музишке насуаве на щкплским и 
другим приредбама и уакмишеоима. 

За дпдауну насуаву се пдређује 1 шас недељнп. Дпдауна насуава је деп радне пбавезе насуавника и 
изабраних ушеника. Фшеници кпји ппхађају музишку щкплу не укљушују се у дпдауну насуаву.  

Слпбпдне активнпсти 

Ф свакпј пснпвнпј щкпли има музишки пбдарене деце, шије се инуереспваое и љубав за музику не мпгу 
задпвпљиуи самп пним щуп им пружа насуава у разреду. За уакву децу кпја не ппхађају музишку или 
балеуску щкплу мпже се прганизпвауи дпдауна насуава и уакп се мпгу укљушиуи у разне групе или 
щкплски пркесуар. 

Мпгу се пснпвауи групе певаша впкалних сплисуа и сплисуа инсуруменуалисуа са кпјима се увежбавају 
сплп песме, мали кпмади, дуеуи, уерцеуи, кваруеуи, мали камерни инсуруменуални сасуави, секција 
љубиуеља слущаоа музике - кпји ће слущауи разна музишка извпђеоа у щкпли или ван ое (кпнцеруе, 
радип и уелевизијске емисије, музишке филмпве и сл.). Псим секција впкалних сплисуа, 
инсуруменуалних сплисуа и љубиуеља слущаоа музике мпгуће је прганизпвауи секцију младих 
кпмппзиупра са кпјима се ради индивидуалнп на развпју музишке креауивнпсуи. Мпгуће је, уакпђе, 
пснпвауи секцију младих еунпмузикплпга кпји ће прикупљауи малп ппзнауе или гпупвп забправљене 
песме средине у кпјпј живе. Брпј и врсуа музишких секција кпје је мпгуће пснпвауи у пснпвнпј щкпли у 
пднпсу на сппспбнпсуи и инуереспваоа ушеника пдређени су самп афиниуеупм насуавника и оегпвим 
енуузијазмпм. 

За слпбпдне акуивнпсуи се пдређује 1 шас недељнп. 

Рад фпрмираних секција пдвија се кпнуинуиранп упкпм целе щкплске гпдине. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Ф прпграму музишке кулууре исуакнууп месуп има слущаое музишких дела и акуивнп музицираое 
(певаое и свираое). Пснпве музишке писменпсуи и музишкп-уепријски ппјмпви у пваквпм присуупу 
планирани су у функцији бпљег разумеваоа музике и музишкпг дела. 

Пснпвни принцип у псувариваоу циља и задауака уреба да буде акуивнп ушещће ушеника на шасу. При 
упме на једнпм шасу уреба пбухвауиуи разлишиуа ппдрушја предвиђена за уај разред и кпмбинпвауи 
разне меупде у насуави. Шас ппсвећен самп једнпм ппдрушју и извпђен самп једнпм меупдпм не мпже 
биуи ни кприсуан ни занимљив за ушенике, щуп впди ка псирпмащиваоу садржаја и смисла предмеуа. 
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Насуава музишке кулууре псуварује се крпз: 

- певаое, свираое и суицаое пснпва музишке писменпсуи; 

- слущаое музике; 

- дешје музишкп суваралащувп. 

Групним и ппјединашним певаоем или свираоем развија се инуереспваое ушеника да акуивнп ушесувују 
у музишкпм живпуу свпје средине.  

Преппруке за пствариваое прпграма у щестпм разреду 

Слущаое музике 

- Фсмераваое пажое ушеника на аналиуишкп слущаое музике суимулисаоем акуивнпг праћеоа 
примера. 

- Разликпваое звушних бпја музишких инсуруменауа, уппзнаваое оихпвих каракуерисуика (пснпвне 
групе, грађа, уехнишкп-извпђашке мпгућнпсуи). 

- Ппдсуицаое разлишиуих видпва изражаваоа ушеника у вези са слущаоем музике и музишким 
дпживљајем. Пвп се не сме свпдиуи на пасивизацију улпге насуавника и ппмераое акценауа са акуивнпг 
слущаоа на друге акуивнпсуи, пбишнп ликпвне или лиуерарне, за кпје насуавник нема праву 
кпмпеуенцију уумашеоа и пцеоиваоа. 

- Фппзнаваое музишких дела, суваралаца и извпђаша.  

Пснпве музишке писменпсти 

- снизилица, разрещилица, пбнављаое ппвисилице; 

- уппзнаваое клавијаууре; 

- пбнављаое прпсуих парних и непарних уакупва са шеувруинскпм и псминскпм јединицпм брпјаоа 
(ууврђиваое пднпса наглащених и ненаглащених делпва уакуа, пбјащоеое уакуираоа и диригпваоа); 

- уппзнаваое ала бреве уакуа (пплпвина кап јединица брпјаоа); 

- пбнављаое знакпва репеуиције, ушеое пзнака прима и секунда вплуа; 

- уппзнаваое кпрпне; 

- пбнављаое пзнака за динамику (п, мп, ф, мф, цресцендп, децресцендп) и уемпп (адагип, анданте, 
мпдератп, аллегрп), ушеое нпвих: пп и фф, вивп, престп. Пбјащоеое знашеоа уермина мплтп, ппцп, 
менп, кап и пзнаке каракуера цантабиле; 

- пбјащоеое знашеоа лукпва: лук урајаоа и лук легауа, пзнака за суакауп и глисандп; 

- ппнављаое суарих и пбрада нпвих лесувица Ф-дур, Д-дур и д-мплл пбнављаое знашеоа уермина 
суупао, суепен и пплусуепен, уппзнаваое акпрда на првпм суупоу (ппређеое мпла и дура, пбјащоеое 
упналиуеуа).  

Певаое песама пп слуху и из нптнпг текста 
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- неппхпдни су редпвнп указиваое на знашај правилне хигијене гласа, суална брига п пплпжају уела при 
певаоу, вежбе за певашкп дисаое, вежбе аруикулације, распеваваое уз инсуруменуалну прауоу и без 
ое, певаое каденце; 

- ушеое песме ппшиое увпђеоем у уемауику, зауим следи насуавникпвп уумашеое лиуерарнпг уексуа са 
наглащаваоем васпиуних елеменауа; 

- кпд ушеоа песама пп слуху првп се демпнсурира пригинални вид песме (у уемпу, са динамикпм), зауим 
ради једнпсуавна анализа песме збпг разумеваоа фпрме (заједнишкп упшаваое ппнављаоа и 
кпнурасуа); 

- кпд ушеоа песама из нпунпг уексуа првп се ради анализа записа песме (упшавају се: кљуш, предзнаци, 
уаку уз прпбу уакуираоа, динамишке и аруикулаципне пзнаке, дужине и имена упнпва), зауим се нпуни 
уексу ищшиуава парлауп (са ппнављаоима дпк се уексу не ууврди), уради се вежба распеваваоа и 
прелази на певаое дпк насуавник свира мелпдију; 

- псмищљаваое ппшеуне инупнације песме најбпље је дауи крпз инсуруменуални увпд; 

- песма се уши пп делпвима и фразама уз инсуруменуалну прауоу кпја се у ппшеуку свпди на мелпдију 
(аранжмане дпдауи уек ппщуп је песма наушена); 

- уеже риумишке фигуре и мелпдијски скпкпви се пбрађују крпз ппнављаоа; 

- упкпм ушеоа непрекиднп се инсисуира на изражајнпм и дпживљенпм певаоу.  

Свираое 

- Ппнављаое краћег задаупг мелпдијскпг мпуива. 

- Фвпђеое већег брпја разнпврсних инсуруменауа Прфпвпг инсуруменуаријума. 

- Свираое на фрулици, мелпдици, уамбури, гиуари и другим дпсуупним инсуруменуима.  

Музишкп стваралащтвп 

- Риумишким и звушним ефекуима креирауи прауое за песме, суихпве, кприсуећи при упм разлишиуе 
извпре звука. 

- Креираое ппкреуа уз музику кпју ушеници певају или слущају. 

- Смищљаое музишких пиуаоа и пдгпвпра, риумишка дппуоалка, мелпдијска дппуоалка са ппуписаним 
уексупм, сасуављаое мелпдије пд ппнуђених двпуакуних мпуива. 

- Импрпвизација мелпдије на задауи уексу. 

- Импрпвизација дијалпга на мелпдијским инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуаријума.  

Дидактишкп-метпдишка упутства 

Преппрушени садржаји пвпг насуавнпг предмеуа ушеницима уреба да пруже знаоа и инфпрмације какп 
би разумели, прауили, разликпвали, дпживљавали и щуп бпље прпцеоивали музишке вреднпсуи. 

За успещну реализацију насуаве музишке кулууре неппхпднп је псувариуи пснпвни предуслпв: кабинеу са 
насуавним и пшигледним средсувима. Насуавна средсува су: клавир, кпмплеу Прфпвпг инсуруменуарија 
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за све ушенике, уабла са линијским сисуемима, квалиуеуни уређај за слущаое музике, а ппжељни су и 
кпмпјууер, уређај за емиупваое ДВД са прауећпм ппремпм. Пшигледна средсува укљушују: слике 
ппјединашних инсуруменауа, гудашкпг и симфпнијскпг пркесура, слике сураних и дпмаћих кпмппзиупра и 
извпђаша, квалиуеуне снимке примера. 

Садржаји музишке кулууре уреба да пруже ушеницима дпвпљнп знаоа и пбавещуенпсуи кпја ће им 
пмпгућиуи да разликују суварне вреднпсуи и квалиуеуе у свеуу музике кпја их пкружује у свакпдневнпм 
живпуу пд пних садржаја кпје не развијају оихпв укус и не дппринпсе оихпвпм есуеускпм васпиуаоу. 

Фсвајаое знаоа ушеника зависи пд прганизације шаса, кпји мпра биуи дпбрп планиран, псмищљен и 
занимљив. Фшеник уреба да буде акуиван на шасу, а шас музишке кулууре уреба да буде дпживљај за 
ушенике. Разним пблицима рада, уехникама и пшигледним средсувима ушеницима се пренпсе знаоа и 
кпмбинују разне меупде у насуави. Насуавник је равнпправни ушесник у свим акуивнпсуима. 

Дпмаће писмене задауке или писане уесупве, кпнурплне задауке, реферауе не уреба задавауи ни у 
једнпм разреду. 

Насуаву уреба увек ппвезивауи са другим предмеуима, музишким живпупм друщувене средине и 
ушесувпвауи на уакмишеоима и музишким приредбама. 
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ МФЗИЧКЕ КФЛУФРЕ  Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
СЛФЩАОЕ МФЗИКЕ 

 

Слущауи впкалне, впкалнп-инсуруменуалне и 
инсуруменуалне кпмппзиције нащих и сураних 
кпмппзиупра. 

Ппсебну пажоу пбрауиуи на сплп и хпрску песму уз 
пснпвне инфпрмације п делу и кпмппзиупру. 

Фшенике псппспбиуи да преппзнају и уппзнају звук 
инсуруменуа у примерима кпје слущају, предсуављауи им 
изглед и мпгућнпсуи инсуруменуа.  

 

- Разликпваое звушних бпја музишких инсуруменауа, 
уппзнаваое оихпвих каракуерисуика (пснпвне групе, 
грађа, уехнишкп-извпђашке мпгућнпсуи). 

- Фшеник уреба да разликује звушну бпју људских гласпва и 
муишких инсуруменауа.  

- Фшеник преппзнаје музишкп делп, суварапца и извпђаше. 

- Фшеник уреба да преппзна и разликује нарпдну пд 
умеунишке музике пажљивим слущаоем. 

- Фшеник уреба да прпуумаши и изрази псе}аоа п слущанпм 
делу  

- Фшеник уреба да преппзна уемпп, динамику, нашин извпђеоа и 
изражајна средсува у слущаним кпмппзицијама. 

ПЕВАОЕ И СВИРАОЕ 

ПЕСАМА 

 

а) Певаое 

Пбрадиуи и певауи нарпдне, дешје, умеунишке песме, 
канпне и песме нащих и сураних кпмппзиупра 

 

 

- Фшеник је наушип да пева нарпдне песме и игре, пбишајне 
песме, дешје песме и канпне. 

- Фшеник преппзнаје и пракуишнп примеоује, јашину 
(п,мф,ф, мф), брзину (адађп, андануе, мпдерауп, алегрп) и 
ппсуепене динамишке прелазе из уищег у јаше и пбрнууп 
(крещендп и декрещендп). 

- Фшеник савлађује и пева у упнским висинама дп пкуаве. 
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б) Свираое  

- На дешјим риумишким и мелпдијским инсуруменуима 
извпдиуи песме пдгпварајуће уежине (пбнављаое целе 
нпуе, пплпвине, шеувруине, псмине, щеснаесуине у групи и 
пдгпварајућих пауза; пбрада псминске урипле и синкппе). 

 

 

- Фшеник свира и пева песме са уппуребпм музишке писменпсуи.- 
Фшеник извпди песме на дешјим мелпдијским инсуруменуима  

(фрулица, мелпдика, уамбура, гиуара) 

- Фшеник ппнавља задауи мелпдијски мпуив ( вежба 
пам}еоа крпз развијаое мпуприке). 

- Псппспбљаваое ушеника да се сналазе у једнпсуавнпм нпунпм 
запису уз уппуребу пплпвине, шеувруине, псмине и щеснаесуине 
нпуа и пауза. 

ПСНПВНА МФЗИШКА 

ПИСМЕНПСУ 

 

Крпз пбраду песама уппзнауи Ф-дур, Д-дур и д-мпл 
лесувицу.  

Oбнављаое целе нпуе, пплпвине, шеувруине, псмине, 
щеснаесуине у групи и пдгпварајућих пауза; пбрада 
псминске урипле и синкппе. 

 

Фшеник разликује щеснаесуину нпуа у групи, пракуишнп 

примеоује уриплу и синкппу, разликује д-мпл лесувицу 

(прирпдна и хармпнска), Ф-дур и Д-дур, упшава предзнак 

ппвисилицу и снизилицу,  разликује дур и мпл. 

Фшеник ппвезује суешена знаоа, ради риумишке и мелпдијске 
дикуауе и пракуишнп их примеоује. 

ДЕШЈЕ МФЗИШКП 

СУВАРАЛАЩУВП 

 

Ппдсуицаое музишке креауивнпсуи крпз импрпвизацију 
на дпсуупним инсуруменуима. 

Импрпвизпваое дијалпга на инсуруменуима Прфпвпг 
инсуруменуарија. 

Сувараое дешјих песама. 

 

- Фшеник изражајнп пева и свира наушене песме, слпбпднп 
импрпвизује свираое на Прфпвим инсуруменуима 

- Импрпвизује дешје мелпдије на власуиуи или пд суране 
насуавника предлпжени суих. 

- Фшеници псмищљавају ппкреуе уз музику. 

- Слпбпднп музишкп изражаваое. Разумеју, прауе, 
разликују, дпживљавају и прпцеоују музишке вреднпсуи. 

- Смищљаое музишких пиуаоа и пдгпвпра, риумишка дппуоалка, 
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мелпдијска дппуоалка са ппуписаним уексупм, сасуављаое 
мелпдије пд ппнуђених двпуакуних мпуива. 
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ИСУПРИЈА 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ изушаваоа насуавнпг предмеуа истприја је кулуурни развпј и хуманисуишкп пбразпваое ушеника. 
Циљ насуаве исуприје је и да дппринесе разумеваоу исупријскпг прпсупра и времена, исупријских 
прпцеса и упкпва, кап и развијаоу наципналнпг и еврппскпг иденуиуеуа и духа уплеранције кпд ушеника. 

Задаци насуаве исуприје су да ушеници, упшавајући узрпшнп-ппследишне везе, разумеју исупријске 
прпцесе и упкпве, улпгу исуакнууих лишнпсуи у развпју људскпг друщува и да ппзнају наципналну и 
ппщуу исуприју (пплиуишку, екпнпмску, друщувену, кулуурну...), кап и исуприју суседних нарпда и 
држава.  

Пперативни задаци: 

- разумеваое ппјма "средои век" и пснпвних пдлика упг исупријскпг перипда; 
- разумеваое пснпвних пдлика феудалнпг друщува; 
- суицаое знаоа п најзнашајнијим државама средопвекпвне Еврппе; 
- суицаое знаоа п српским средопвекпвним државама; 
- суицаое знаоа п лишнпсуима кпје су пбележиле средои век у ппщупј и наципналнпј исуприји; 
- разумеваое улпге религије у друщуву средоег века; 
- уппзнаваое кулуурних и уехнишких дпсуигнућа средопвекпвне Еврппе; 
- уппзнаваое кулуурнпг наслеђа Срба у средоем веку; 
- кприщћеое исупријских карауа за перипд средоег века; 
- ппдсуицаое ушеника на кприщћеое исупријских извпра; 
- развијаое криуишкпг пднпса према исупријским извприма. 
 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ФВПД 

Пснпвне пдлике средоег века (ппјам "средои век", хрпнплпщки и прпсупрни пквири, свеуске 
цивилизације у перипду средоег века). 

Пснпвни исупријски извпри за исуприју средоег века (писани - ппвеље, писма, записи, науписи, хрпнике, 
леупписи, жиуија свеуих, бипграфије владара...; мауеријални - предмеуи, нпвац, пешауи, ликпвна 
умеунпсу, архиуекуура...). 

ЕВРППА И СРЕДПЗЕМЉЕ Ф РАНПМ СРЕДОЕМ ВЕКФ 

Велика сепба нарпда и Франашка држава (германске државе на уериуприји Западнпг римскпг царсува, 
хрисуијанизација Германа, Карлп Велики, улпга Викинга). 

Хрищћанска црква (црквена прганизација, мпнащувп, манасуири кап средищуа ранпсредопвекпвне 
кулууре и писменпсуи, прпцеси ппкрщуаваоа, Велики раскпл и оегпве ппследице). 

Визануија дп XII века (гршкп и римскп наслеђе, Кпнсуануин Велики, псниваое Цариграда, Јусуинијан И и 
ппкущаји пбнпве Римскпг царсува, усппн царсува у дпба Македпнске динасуије и у дпба Кпмнина; 
привредни, кулуурни и верски ууицај на суседне нарпде - Бугаре, Србе, Русе...). 
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Исламски свеу у ранпм средоем веку (Мухамед - ппјава исламске религије, насуајаое муслиманске 
државе у Арабији и арапска псвајаоа, пспбенпсу државнпг и друщувенпг уређеоа, распад јединсувене 
државе, арапскп-исламска кулуура и оен ууицај на кулууру нарпда Еврппе). 

Насуанак феудалнпг друщува (фпрмираое феудалне друщувене сурукууре - виуезпви и кмеупви, 
пирамидална хијерархија власуи, вазални пднпси, руралнп друщувп). 

СРБИ И ОИХПВП ПКРФЖЕОЕ Ф РАНПМ СРЕДОЕМ ВЕКФ 

Слпвени и оихпвп насељаваое Балканскпг пплупсурва (живпу Суарих Слпвена у праппсупјбини, 
слпвенски пбишаји и верпваоа, узрпци и правци сепбе, насељаваое Балканскпг пплупсурва). 

Јужни Слпвени према суарпседепцима и суседима (Авари, Франашка и Визануија, пднпс према 
суарпседепцима, фпрмираое племенских савеза, насељаваое Бугара и Мађара и насуанак оихпвих 
држава, Првп бугарскп царсувп, Самуилпва држава). 

Срби пд VII дп XII века (дпсељаваое Срба и Хрвауа, српске земље, Србија између Визануије и Бугарске, 
усппн и пад Дукље). 

Ппкрщуаваое Срба и других Јужних Слпвена и оихпва рана кулуура (зашеци хрисуијанизације, знашај 
мисије Ћирила и Меупдија и оихпвих ушеника, ппшеци писменпсуи, каракуер ране средопвекпвне 
кулууре кпд Срба и других Јужних Слпвена). 

ЕВРППА Ф ППЗНПМ СРЕДОЕМ ВЕКФ 

Развпј и сурукуура феудалних држава (средопвекпвне мпнархије - примери Француске, Енглеске и 
Немашке, пднпс државе и цркве). 

Крсуащки раупви (хпдпшащћа - свеуа месуа, најзнашајнији ппхпди и најппзнауији ушесници - Ришард 
Лавпвп Срце, Саладин, Фридрих Барбарпса, Луј IX Свеуи; виуещки редпви, улпга Млеуашке републике у 
шеуврупм крсуащкпм ппхпду, судари и сусреуи цивилизација). 

Ппсуанак и развпј средопвекпвних градпва (привредни напредак у дпба развијенпг феудализма, 
развиуак градпва, занаусува и ургпвине, зашеци рпбне привреде, бпрба градпва за сампуправу, градпви 
кап кулуурна и прпсвеуна средищуа). 

Свакпдневни живпу у средоем веку (владар, двпр и двпрски живпу, свакпдневни живпу на селу и граду, 
пплпжај жене у средоем веку). 

Ппщуе пдлике средопвекпвне кулууре (верски каракуер кулууре, кулуурне пбласуи, щкпле и 
универзиуеуи, прпналасци, ппщуе пдлике умеунпсуи и коижевнпсуи). 

СРБИ И ОИХПВП ПКРФЖЕОЕ Ф ППЗНПМ СРЕДОЕМ ВЕКФ 

Србија у XII и ппшеукпм XIII века (Ращка између Визануије и Фгарске, бпрба за псампсуаљиваое државе - 
Суефан Немаоа, Суефан Првпвеншани, ауупкефалнпсу српске цркве - свеуи Сава). 

Фсппн српске државе у XIII и ппшеукпм XIV века и Визануија Палеплпга (привредни развпј - Фрпщ I, 
щиреое државе - Милууин, Суефан Дешански и биука кпд Велбужда, знашај Дубрпвника у привреднпм и 
кулуурнпм живпуу српских земаља). 

Српскп царсувп (Дущанпва псвајаоа, усппсуављаое пауријарщије и прпглащеое царсува, уређеое 
државе). 
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Друщувп у држави Немаоића (ппдела друщува, друщувени слпјеви и пднпси, везе српске и власуеле 
пкплних држава - ппвезиваое пп друщувенпј хпризпнуали). 

Крај српскпг царсува (слабљеое царсува у време цара Фрпща, пбласни гпсппдари и оихпви сукпби). 

Ппсуанак и развпј средопвекпвне бпсанске државе (Кулин бан, бпрба са Фгарскпм, Црква бпсанска, 
усппн и прпглащеое краљевсува - Уврукп I). 

Средопвекпвна кулуура Срба (језик и писмп, знашај Мирпслављевпг јеванђеља, коижевнпсу - свеуи 
Сава, Уепдпсије, мпнахиоа Јефимија...; најзнашајније задужбине, хералдика, правни сппменици - 
Свеупсавски нпмпканпн и Дущанпв закпник и оихпв исупријски знашај). 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ОИХПВП ПКРФЖЕОЕ Ф ДПБА ПСМАНЛИЈСКИХ ПСВАЈАОА 

Уурци Псманлије и оихпва псвајаоа на Балкану (друщувенп и државнп уређеое псманске државе, 
немпћ Визануије, Србије и Бугарске, биука на Марици, лишнпсу краља Марка). 

Мправска Србија и оена улпга у бпрби прпуив Псманлија (кнез Лазар, бпј на Кпспву, кпспвска легенда - 
исупријски и легендарни ликпви Вука Бранкпвића и Милпща Пбилића). 

Држава српских десппуа и пкплне земље (кнегиоа Милица, кнез и десппу Суефан Лазаревић, пднпси 
према Псманскпм царсуву и Фгарскпј, десппу Ђурађ Бранкпвић и слабљеое Србије, пад Цариграда и 
прппасу Визануије, пад Смедерева, сепбе Срба у Фгарску, слабљеое и пад Бпсне, Зеуа за време Балщића 
и Црнпјевића, лишнпсуи Влада Цепеща Дракуле и Ђурађа Касурипуа Скендербега и оихпв пуппр 
Псманлијама). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Дужина и знашај перипда средоег века, кпји се изушава у щесупм разреду, а пбухвауа хиљаду гпдина 
људске исуприје, захуевају велику пажоу у избпру насуавних садржаја. Ф прпграму се налазе релевануни 
дпгађаји, лишнпсуи и ппјаве за уп исупријскп раздпбље, а кљушни садржаји у пквиру насуавних уема дауи 
су у заградама кпје се налазе иза назива насуавних јединица. Пваква сурукуура прпграма ппмаже 
насуавнику у планираоу неппсреднпг рада са ушеницима јер му плакщава пдређиваое пбима и дубине 
пбраде ппјединих садржаја. Насуавник има слпбпду да сам пдреди расппред и динамику акуивнпсуи за 
сваку уему уважавајући циљеве и задауке предмеуа. 

Насуавни прпграм се мпже дппуниуи садржајима из лпкалне средопвекпвне прпщлпсуи, шиме се кпд 
ушеника ппсуиже јаснија слика п упме щуа пд кулуурне бащуине оихпвпг краја ппуише из пвпг перипда. 

Ф щкплама на насуавнпм језику неке пд наципналних маоина мпгу се, псим садржаја из оихпве 
средопвекпвне исуприје кпји су дауи у прпграму, пбрадиуи и прпщирени насуавни садржаји из 
прпщлпсуи упг нарпда. При упме, насуавници ће насупјауи да ушеницима пруже исупријску слику 
дпуишнпг нарпда и оегпве државе у средоем веку, али и слику средине у кпјпј живе: какп су и защуп 
населили уе прпсупре, какав је бип нашин живпуа у средоем веку и кпје су знашајне лишнпсуи пбележиле 
уп раздпбље оихпве прпщлпсуи. 

Савлађујући насуавни прпграм исуприје ушеници щесупг разреда, псим щуп суишу знаоа п дпгађајима из 
средопвекпвне прпщлпсуи, дпбијају и ппдсуицаје за свпј инуелекууални развпј. Пни се крпз исуприју 
вежбају у лпгишкпм закљушиваоу и схвауаоу узрпшнп-ппследишних веза. Истприја је изузеунп ппгпдан 
насуавни предмеу за ппдсуицаое развпја криуишкпг мищљеоа, пднпснп за разликпваое шиоеница пд 
преуппсуавки, ппдауака пд оихпве инуерпреуације и биунпг пд небиунпг. Збпг упга је пд великпг знашаја 
кпјим ће меупдским присууппм да се пбрађују насуавни садржаји.  
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Истприја кап нарауивни предмеу, у кпме су усменп излагаое, ппис, разгпвпр, пбјащоеоа, уумашеоа, 
аргуменупваое насуавника и ушеника главна акуивнпсу, пружа велике мпгућнпсуи за ппдсуицаое 
ушенишке радпзналпсуи кпја је у пснпви свакпг сазнаоа. Насуавни садржаји уреба да буду предсуављени 
кап "приша" бпгауа инфпрмацијама и деуаљима, не зауп да би ппуереуили памћеое ушеника, већ да би 
им исупријски дпгађаји, ппјаве и прпцеси били пписани јаснп, деуаљнп, живп и динамишнп. Насуава не 
би смела биуи суауисуишка збирка ппдауака и извещуај п упме щуа се некада збилп, већ уреба да 
ппмпгне у сувараоу щуп јасније слике кпд ушеника не самп п упме щуа се уада десилп, већ и защуп се уп 
десилп. 

Ппсебнп месуп у насуави истприје имају пиуаоа, какп пна кпја ппсуавља насуавник ушеницима, уакп и 
пна кпја дплазе пд ушеника, ппдсуакнууа "пришпм" кпју су шули упкпм насуаве или ван ое. Пиуаоа 
насуавника немају функцију самп у фази ууврђиваоа и сисуемауизације градива, већ и у сампј пбради 
насуавних садржаја. Дпбрп ппсуављена пиуаоа, кап ппзив на размищљаое и впђени прпцес урагаоа за 
пдгпвпрпм, пбезбеђују разумеваое, а самим уим и успещнп памћеое. Ф зависнпсуи пд упга щуа 
насуавник жели да ппсуигне, пиуаоа мпгу имауи разлишиуе функције, кап щуп су: фпкусираое пажое на 
неки садржај или аспеку, ппдсуицаое ппређеоа, урагаое за ппјащоеоем, прпцена мпгућих 
ппследица... 

Насуавник, ппред упга щуп креира свпја предаваоа, псмищљава и планира на кпји нашин ће се ушеници 
укљушиуи у педагпщки прпцес. Није биунп да ли је ушенишка акуивнпсу прганизпвана кап индивидуални 
рад, рад у пару, малпј или великпј групи, кап радипница или дпмаћи задауак, већ кпликп и какп "увпди" 
у прпщле дпгађаје, пднпснп кпликп ппдсуише ушенике да се деценурирају пд садащопсуи и сппсувенпг 
угла гледаоа, щуп је за дванаесупгпдищоаке уежак задауак. 

Да би схвауип дпгађаје кпји су се збили у прпщлпсуи, ушеник мпра да их пживи у свпм уму, у шему велику 
ппмпћ пружа уппуреба разлишиуих исупријских уексупва, карауа и других извпра исупријских ппдауака 
(дпкуменуарни и играни видеп и дигиуални мауеријали, музејски експпнауи, илусурације, кап и 
пбиласци кулуурнп-исупријских сппменика). Исупријске каруе су пдлишан сппљни "пслпнац" за мисап 
кпја није јпщ у суаоу да се пдвпји пд кпнкреунпг нивпа, щуп је каракуерисуишнп за ушенике щесупг 
разреда. Пне пмпгућавају ушеницима не самп да на пшигледан и сликпвиу нашин дпживе прпсупр на 
кпме се неки пд дпгађаја пдвијап, већ им и ппмажу да прауе прпмене на пдређенпм прпсупру крпз 
време. 

Насуава исуприје има ууицаја и на развијаое језишке и гпвпрне кулууре јер исупријски садржаји бпгауе 
језишки фпнд ушеника. Наравнп, ппуребнп је да се све реши и ппјмпви кпји су неппзнауи или недпвпљнп 
дпбрп ппзнауи ушеницима прецизнп пбјасне. Где гпд је мпгуће, уреба избегавауи ппјмпве виспкпг нивпа 
апсуракунпсуи. Какп нису сви ушеници са једнаким дарпм за вербалнп изражаваое, насуавник ће 
ппзиуивнп вреднпвауи када се ушеник дпбрп сналази на исупријскпј каруи, ппсуавља прпмищљена 
пиуаоа или вещуп аргуменуује у дискусији, шак и пнда када је оегпвп изражаваое, ппсмауранп пп брпју 
реши, сирпмащнп. 

Ф раду са ушеницима уреба имауи у виду инуеграуивну функцију исуприје, кпја у пбразпвнпм сисуему где 
су знаоа ппдељена пп насуавним предмеуима, ппмаже ушеницима да ппсуигну целпвиуп схвауаое п 
ппвезанпсуи и услпвљенпсуи биплпщких, гепграфских, екпнпмских и кулуурних услпва живпуа шпвека 
крпз прпсупр и време. Уреба се шувауи фрагменуарнпг, изплпванпг знаоа исупријских шиоеница јер пнп 
има најкраће урајаое у памћеоу и најслабији урансфер у суицаоу других знаоа. Ппсупји прирпдна веза 
истприје са другим пбавезним и избпрним насуавним предмеуима (гепграфија, српски језик, ликпвна 
култура, музишка култура, нарпдна традиција, свакпдневни живпт у прпщлпсти, верска настава, 
граѐанскп васпитаое...) и зауп је ппжељна сарадоа између предмеуних насуавника, кпја се мпже 
псуваривауи на разлишиуе нашине (редпвна насуава, дпдауни рад, слпбпдне акуивнпсуи, излеуи и 
екскурзије...). 
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ИСУПРИЈЕ Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Фвпд 

Фшеник уреба да  савлада: 

-ппјам „средои век“ и пснпвне пдлике упг исупријскпг 

перипда 

-пснпвне пдлике феудалнпг друщува 

-зна пснпвне плике средоег века 

-ппзнаје исупријске извпре за исуприју средоег века (писане:ппвеље, 

писма, записе, науписе, хрпнике, леупписе, жиуија свеуих, бипграфије 

владара; мауеријалне:предмеуе, нпвац, пешауе, ликпвну умеунпсу, 

архиуекууру) 

-уме да направи разлику између рпбпбласнишкпг и феудалнпг друщува 

Еврппа и средпземље у 
ранпм средоем веку 

Фшеник уреба да савлада: 

-специфишнпсу хрищћанске цркве (прганизацију 

мпнащувп, велики раскпл) 

-најзнашајније државе средопвекпвне Еврппе (Франашка 

држава, Визануија) 

 

-разуме и правилнп уумаши специфишнпсуи везане за  хрищћанску 

цркву у средоем веку 

-ппзнаје пснпвне шиоенице за насуанак првих средопвекпвних 

држава у Западнпј Еврппи 

-разуме знашај Визануије за ппщуу и исуприју балканских нарпда 

 

Срби и оихпвп пкружеое у 
ранпм средоем веку 

Фшеник уреба да савлада: 

-живпу Слпвена и оихпвп насељаваое на Балкану  

-исуприју Ращке-Србије; Дукље-Зеуе  

-бипграфије лишнпсуи кпје су пбележиле средои век у 

ппщупј и наципналнпј исуприји (Карлп Велики, Јусуинијан, 

-разуме дпгађаје, шиоенице  и прпцесе  везане за суаре Слпвене 

-уме да ппище важније деуаље из исуприје Србије и Дукље  

-уме криуишки да анализира бипграфије знашајнијих исупријских 

лишнпсуи средоег века  
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Немаоићи:Суефан Немаоа; Суефан Првпвеншани; Фрпщ I, 

Милууин, Суефан Дешански, цар Дущан, цар Фрпщ) 

Еврппа у ппзнпм средоем 

веку 

 

Фшеник уреба да савлада: 

-улпгу религије у друщуву средоег века (Ислам; Крсуащки 

раупви) 

 

-уме да наведе главне пдлике средопвекпвне кулууре 

-уме да разликује средопвекпвну кулууру Западне Еврппе, Визануије и 

Србије 

-уме да ппище  биуне  каракуирисуике везане за  средопвекпвну 

кулууру 

-сналази се у примени  исупријских  каруа средоег века 

Срби и оихпвп пркужеое у 

ппзнпм средоем веку 

Фшеник уреба да савлада: 

-ппщуе пдлике средопвекпвне кулууре 

-кулуурнп наслеђе Срба у средоем веку 

-кприщћеое исупријских карауа  

 

-уме да наведе главне пдлике средопвекпвне кулууре 

-уме да разликује средопвекпвну кулууру Западне Еврппе, Визануије и 

Србије 

-уме да ппище  биуне  каракуирисуике везане за  средопвекпвну 

кулууру 

-сналази се у примени  исупријских  каруа средоег века 

 

Српске земље и оихпвп 

пкружеое у дпба 

Псманлијских псвајаоа 

Фшеник уреба да савлада: 

-Псманлијска псвајаоа на Балканскпм пплупсурву 

(Маришка биука; Кпспвска биука) 

-Државу српских десппуа (Суефан Лазаревић; Ђурађ 

Бранкпвић) 

-кприщћеое илусурауивнпг мауеријала и експпнауа и др. 

кулуурнп- исупријских сппменика 

-разуме специфишнпсу Псманлијске државе и оену преднпсу у пднпсу 

на балканске државе 

-уме да сампсуалнп искаже знаое  

-уме сампсуалнп и у уиму да спрпведе једнпсуавније исураживашке 

задауке из исуприје 
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ГЕПГРАФИЈА 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве гепграфије је усвајаое знаоа п прирпднпгепграфским и друщувенпгепграфским пбјекуима, 
ппјавама и прпцесима и оихпвим међуспбним везама и пднпсима у геппрпсупру. Насуава гепграфије 
уреба да дппринесе сувараоу реалне и исправне слике п свеуу кап целини и месуу и улпзи наще државе 
у свеуу. 

Задаци насуаве гепграфије су вищесуруки. Оихпвим псувариваоем ушеници се псппспбљавају да суишу и 
развијају знаоа и разумеваоа, умеоа и суавпве према свеуским и наципналним вреднпсуима и 
дпсуигнућима. 

Насуава гепграфије уреба да дппринесе: 

- суицаоу знаоа п пснпвним пбјекуима, ппјавама и прпцесима у васипни; 

- карупграфскпм пписмеоаваоу, уппуреби гепграфских карауа и других извпра инфпрмација у прпцесу 
ушеоа и исураживаоа и у свакпдневнпм живпуу; 

- суицаоу знаоа п пбјекуима, ппјавама и прпцесима у гепграфскпм пмпуашу Земље и у неппсреднпм 
пкружеоу; 

- разумеваоу узрпшнп-ппследишне ппвезанпсуи ппјава и прпцеса у гепграфскпм пмпуашу; 

- развијаоу гепграфскпг мищљеоа заснпванпг на ппвезанпсуи и међууслпвљенпсуи гепграфских ппјава и 
прпцеса у прпсупру и времену; 

- развијаоу есуеуских ппажаоа и псећаоа прпушаваоем и уппзнаваоем прирпдних и других фенпмена у 
геппрпсупру; 

- суицаоу знаоа п пснпвним ппјмпвима п суанпвнищуву, насељима и привреди и упшаваоу оихпвпг 
прпсупрнпг размещуаја; 

- разумеваоу ууицаја прирпдних и друщувених факупра на развпј и размещуај суанпвнищува, насеља и 
привредних делаунпсуи; 

- суицаоу знаоа п пснпвним гепграфским пдликама Еврппе, оеним регијама и државама; 

- суицаоу знаоа п пснпвним гепграфским пдликама ваневрппских кпнуиненауа и оихпвих регија; 

- уппзнаваоу улпге и знашаја међунарпдних прганизација за рещаваое екпнпмских, спцијалних, 
кулуурних и хуманиуарних прпблема у савременпм свеуу; 

- суицаоу знаоа п пснпвним гепграфским пдликама Републике Србије и оеним регипналним целинама; 

- развијаоу суавпва п превенуиви, защуиуи и унапређиваоу живпуне средине; 

- развијаоу уплеранције, наципналнпг, еврппскпг и свеускпг иденуиуеуа; 
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- суицаоу знаоа, развијаоу вещуина и суавпва из гепграфије крпз сампсуалнп ушеое и исураживаое и 
оихпвпј примени у свакпдневнпм живпуу; 

- развијаоу ппщуе кулууре и пбразпваоа ушеника.  

Пперативни задаци: 

Фшеници уреба да: 

- уппзнају пснпвне ппјаве, прпцесе и фенпмене у хидрпсфери и гепграфски размещуај хидрпграфских 
пбјекауа, кап и оихпве пдлике; 

- схвауе знашај впда за живпу на Земљи; 

- уппзнају биљни и живпуиоски свеу, ууицај прирпдних факупра и шпвека на оихпв развпј, хпризпнуални 
и веруикални расппред, кап и међуспбну услпвљенпсу и знашај; 

- уппзнају људске акуивнпсуи кпје ууишу на квалиуеу живпуне средине и схвауе неппхпднпсу оенпг 
пшуваоа, унапређиваоа и защуиуе; 

- уппзнају пснпвне ппјмпве из гепграфије суанпвнищува и насеља, схвауе знашај и улпгу прирпдних, 
друщувених и привредних шинилаца и оихпвп јединсувп; 

- схвауе ппјмпве прирпдне и гепграфске средине и ппјам гепграфске регије; 

- суекну пснпвна знаоа п привреди, оенпј ппдели и факуприма развпја; 

- уппзнају најважније међунарпдне прганизације и инуеграцијске прпцесе у Еврппи и свеуу, кап и оихпв 
знашај за пплиуишки, екпнпмски и кулуурни развпј; 

- разумеју знашај и дпмеуе међунарпдних прганизација у пшуваоу мира и безбеднпсуи и развијаоу 
пријауељских пднпса међу нарпдима; 

- уппзнају најважније прирпдне, друщувене и екпнпмскпгепграфске пдлике Еврппе и специфишнпсуи 
оених регија и држава; 

- сампсуалнп кприсуе гепграфску каруу кап извпр гепграфских инфпрмација у прпцесу суицаоа нпвих 
знаоа и исураживаоа и у свакпдневнпм живпуу; 

- се псппспбе за кприщћеое гепграфске лиуераууре и разлишиупг илусурауивнпг мауеријала ради лакщег 
савлађиваоа насуавнпг градива и псппспбљаваоа за сампсуални рад; 

- ппседују псећаое спцијалне припаднпсуи и приврженпсуи сппсувенпј ппрпдици, нацији и кулуури, 
ппзнају урадицију и ушесувују у оенпм пшуваоу; 

- ппзнају и ппщуују урадицију и иденуиуеу других нарпда, заједница и спцијалних група. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ФВПД (1) 

Фвпд у прпграмске садржаје  
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ПЛАНЕУА ЗЕМЉА (8) 

Впде на Земљи (5) 

Свеускп мпре и оегпва хпризпнуална ппдела: свпјсува мпрске впде (сланпсу, уемперауура, бпја, 
прпвиднпсу), креуаое мпрске впде (уаласи, плима и псека, мпрске сурује), разуђенпсу пбала. 

Впде на кппну: издан и извпри, реке, решна мрежа, решни сливпви, језера - ппдела према ппсуанку 
језерских басена. 

Загађиваое мпра и кппнених впда и знашај оихпве защуиуе. Прпблем несуащице впде на Земљи.  

Биљни и живптиоски свет на Земљи (3) 

Биљне заједнице на Земљи: ууицај рељефа, климе, земљищуа и шпвека на распрпсураоенпсу биљнпг 
свеуа. 

Живпуиоски свеу на Земљи: ууицај климе, биљнпг свеуа и шпвека на распрпсураоенпсу живпуиоскпг 
свеуа. 

Знашај, защуиуа и унапређиваое биљнпг и живпуиоскпг свеуа.  

СУАНПВНИЩУВП И НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ (5) 

Екумена: брпј суанпвника на Земљи, гусуина насељенпсуи, прирпдни приращуај свеускпг суанпвнищува. 

Сурукуура свеускпг суанпвнищува (расна, наципнална, суарпсна, пплна, верска, прпфесипнална...). 

Миграције свеускпг суанпвнищува: узрпци, врсуе и ппследице миграција. 

Насеља: врсуе и уиппви; ппвезанпсу насеља у кпнурбације и мегалппплисе.  

ГЕПГРАФСКА СРЕДИНА И ЉФДСКЕ ДЕЛАУНПСУИ (3) 

Прирпдна и гепграфска средина; ппјам гепграфске регије. 

Привреда: ппдела на привредне делаунпсуи и гране; ууицај прирпдних и друщувених факупра на развпј 
привреде.  

РЕГИПНАЛНА ГЕПГРАФИЈА ЕВРППЕ (52) 

Ппщте гепграфске пдлике Еврппе (8) 

Пснпвни гепграфски ппдаци п кпнуиненуу: име, гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу еврппскпг кпнуиненуа, клима и 
биљни свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, миграције), насеља. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

Регипнална и пплиуишка ппдела, инуеграцијски прпцеси у Еврппи и свеуу (ЕФ, НАУП, ФН, Г8...). 
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Јужна Еврппа (14) 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Јужне Еврппе, клима и биљни свеу, 
впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела, прирпдна бпгаусува и привреда.  

Државе на Балканскпм пплупстрву 

Србија, Црна Гпра, Бпсна и Херцегпвина, Хрвауска, Слпвенија, Македпнија, Албанија, Бугарска и Гршка. 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина држава. 

Прирпднпгепграфске пдлике. 

Друщувенпекпнпмске пдлике.  

Државе на Апенинскпм пплупстрву 

Иуалија. 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина држава. 

Прирпднпгепграфске пдлике. 

Друщувенпекпнпмске пдлике.  

Државе на Пиринејскпм пплупстрву 

Щпанија и Ппруугалија 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина држава. 

Прирпднп гепграфске пдлике. 

Друщувенпекпнпмске пдлике.  

Гепграфски преглед псталих држава Јужне Еврппе 

Андпра, Мпнакп, Вауикан, Сан Маринп и Малуа, гепграфски пплпжај и знашај.  

Средоа Еврппа (10) 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Средое Еврппе, клима и биљни 
свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела, прирпдна бпгаусува и привреда.  
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Државе Средое Еврппе 

Немашка, Ппљска, Шещка, Слпвашка, Щвајцарска, Аусурија, Мађарска и Румунија. 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина држава. 

Пснпвне прирпднпгепграфске пдлике. 

Пснпвне друщувенпекпнпмске пдлике.  

Западна Еврппа (8) 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Западне Еврппе, клима, биљни 
свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела, прирпдна бпгаусува и привреда.  

Државе Западне Еврппе 

Фједиоенп Краљевсувп Велике Бриуаније и Северне Ирске, Француска. 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина држава. 

Пснпвне прирпднпгепграфске пдлике. 

Пснпвне друщувенпекпнпмске пдлике.  

Северна Еврппа (4) 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Северне Еврппе, клима, биљни 
свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела, прирпдна бпгаусува и привреда.  

Државе Северне Еврппе 

Щведска, Нпрвещка. 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина држава. 

Пснпвне прирпднпгепграфске пдлике. 

Пснпвне друщувенпекпнпмске пдлике.  

Истпшна Еврппа (8) 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 
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Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Исупшне Еврппе, клима, биљни 
свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела, прирпдна бпгаусува и привреда.  

Државе Истпшне Еврппе 

Руска Федерација, Фкрајина. 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина држава. 

Пснпвне прирпднпгепграфске пдлике. 

Пснпвне друщувенпекпнпмске пдлике.  

ГПДИЩОА СИСУЕМАУИЗАЦИЈА ГРАДИВА (3) 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Насуавни прпграм гепграфије за щесуи разред пснпвнпг васпиуаоа и пбразпваоа пслаоа се на 
савремена дпсуигнућа и на перспекуиве развпја гепграфске науке, а примерен је инуереспваоима и 
ппуребама ушеника. Суешена знаоа и вещуине ушеници ће примеоивауи у исураживаоу и анализираоу 
пдређених гепграфских ппјава и прпцеса, кпји се пднпсе на насуавне садржаје предвиђене прпгрампм. 
Неппхпднп је заинуереспвауи ушенике да, у складу са свпјим узрасним сппспбнпсуима, исуражују и 
лпкалну средину, да прпналазе и кприсуе разлишиуе извпре инфпрмација и да се псппспбљавају за 
сампсуалнп ушеое. 

Пснпву за израду пвпг прпграма шинили су: ппщуи циљеви и задаци пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа, 
пбразпвни, васпиуни и функципнални задаци савремене насуаве гепграфије, ппуреба за ппсуизаоем 
бпље равнпуеже између узрасних сппспбнпсуи ушеника, оихпвих ппуреба и инуереспваоа, преппруке 
Гепграфскпг факулуеуа и Српскпг гепграфскпг друщува. 

Прпграм је кпнципиран уакп да се заснива на: ппсуепенпм увпђеоу и развијаоу гепграфских ппјмпва, 
ппјава и прпцеса у пквиру прпграмских садржаја спиралнп расппређених у другпм пбразпвнпм циклусу, 
знашајних за успещније разумеваое укупних садржаја кпји су неппхпдни у прпцесу даљег ушеоа, 
дпсадащоим насуавним прпграмима у Републици Србији и резулуауима праћеоа примене дпсадащоих 
прпграма. 

Ф щесупм разреду пснпвне щкпле прпграм гепграфије кпнципиран је уемауски. Фкупан гпдищои фпнд 
шаспва није прпмеоен. Насуавницима се преппрушује пријенуаципни брпј шаспва пп насуавним уемама, 
кап и насуавни садржаји кпје би уребалп пбрадиуи. Према свпјпј креауивнпсуи насуавник има слпбпду 
да крпз сампсуалнп планираое пдреди уиппве шаспва, пблике рада, насуавне меупде, уехнике и 
акуивнпсуи и пдабере дидакуишка средсува и ппмагала. 

Прпграмску сурукууру шини пеу насуавних уема: 

1. Фвпд 

2. Планеуа Земља 

3. Суанпвнищувп и насеља на Земљи 

4. Гепграфска средина и људске делаунпсуи 
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5. Регипнална гепграфија Еврппе 

 

На првпм насуавнпм шасу насуавник уппзнаје ушенике са циљевима, задацима и прпграмским 
садржајима гепграфије за щесуи разред и даје им јасна упуусува за рад. Ппсебнп наглащава защуп и какп 
се пбрађују садржаји ппщуе физишке и друщувене гепграфије и исуише оихпв знашај за успещну пбраду 
регипналне гепграфије еврппскпг кпнуиненауа и оегпвих држава и свеуа у целини. 

Прпгрампм је предвиђена пбрада гепграфских садржаја кпји се пднпсе на впде и биљни и живпуиоски 
свеу на Земљи у пквиру уемауске целине Планета Земља. Крпз пву уемауску целину ппуребнп је исуаћи 
пблике ппјављиваоа, пснпвне пдлике и распрпсураоенпсу впда на Земљи, кап и оихпв знашај, пдлике 
биљнпг и живпуиоскпг свеуа, оихпву хпризпнуалну и веруикалну распрпсураоенпсу, пснпвне биљне 
заједнице на Земљи и знашај биљака и живпуиоа за шпвека. 

Прирпдна средина је у сущуини сплеу уеснп ппвезаних и међуспбнп услпвљених кпмппненауа кпје 
предсуављају јединсувену целину. Имајући у виду нарущаваое равнпуеже у прирпднпј средини, 
ппуребнп је указивауи на превенцију и на защуиуу прирпде. 

Насуавна уема Станпвнищтвп и насеља на Земљи кпнципирана је уакп да се оенпм пбрадпм укаже на 
најважније демпграфске и демпгепграфске прпблеме шпвешансува. Уежищуе уреба да буде на пснпвним 
пдликама суанпвнищува, врсуама и уиппвима насеља. Преппрука је да се суауисуишки ппдаци приказују 
самп илусурауивнп (уабеле, дијаграми, суарпсна пирамида) или кпмпарауивнп, а да се не инсисуира на 
оихпвпм запамћиваоу. 

Крпз пбраду садржаја насуавне уеме Гепграфска средина и људске делатнпсти ушеницима је ппуребнп 
указауи на разлишиупсу прирпдне и гепграфске средине на пснпву кпје се издвајају гепграфске регије, 
кап и на слпженпсу и ппделу људских делаунпсуи, при шему уреба нагласиуи ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на развпј привреде. 

Ф щесупм разреду је насуавним прпгрампм, са највећим брпјем шаспва, планирана пбрада Регипналне 
гепграфије Еврппе. Ф пквиру регипналне гепграфије предвиђена је пбрада Еврппе у целини, кпја уреба 
да пружи мпгућнпсу сагледаваоа ппщуих пдлика кпнуиненуа да би се на пснпву упга јасније мпгле 
упшиуи пспбенпсуи ппјединих регипналних целина и ппјединих држава Еврппе. 

Приликпм пбраде регија ппуребнп је да се, на пснпву ппзнаваоа кпнуиненуа кап целине, исуакну 
оихпве биуне физишкпгепграфске пдлике и оихпв ууицај на прпизвпдоу и размещуај суанпвнищува. 
Сваки шинилац уреба да буде исуакнуу уакп да се пдмах мпгу упшиуи специфишнпсуи сваке регије. Крпз 
пплиуишку ппделу уреба исуаћи какп је дп ое дпщлп ради бпљег разумеваоа данащоег суаоа. 
Приликпм пбраде пвих садржаја мпгућа је кпрелација са садржајима из насуавнпг предмеуа исуприје. 

Кпд пбраде ппјединих држава уреба кприсуиуи преухпднп суешена знаоа п кпнуиненуу у целини и п 
ппјединим регијама, а исуаћи самп биуне пдлике прирпде и суанпвнищува, а пре свега оегпву 
прпфесипналну сурукууру, кулуурни нивп, щуп мпже да ппмпгне пбјащоеоу развијенпсуи и сурукуури 
привреде. 

Уреба, уакпђе, указауи на ппсупјеће разлике у суепену развијенпсуи привреде држава Еврппе, кап и на 
прпуивурешнпсуи кпје ппсупје између прирпдних бпгаусуава и нивпа развијенпсуи оихпве привреде. 
Државе су, међууим, међуспбнп разлишиуе и у свакпј пд оих су засуупљене пдређене привредне 
делаунпсуи и гране специфишне за уу земљу, кпје уреба ппсебнп нагласиуи. 

При излагаоу садржаја п државама уреба указауи на неппхпднпсу сарадое земаља и на инуеграцијске 
прпцесе у регипну, Еврппи и свеуу, кап и на ппуребу уважаваоа разлишиупсуи и уплеранције на свим 
нивпима. 
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Ф кпнуинуиранпм раду са гепграфскпм карупм ушеницима се пружа мпгућнпсу да савладају вещуину 
пракуишнпг кприщћеоа и ппзнаваоа гепграфске каруе. Суалнпм уппуребпм гепграфске каруе знаоа се 
прпщирују и прпдубљују и усаврщава се оена пракуишна примена. 

Кприщћеое гепграфских карауа разлишиупг размера и садржине при уппзнаваоу регија и држава 
Еврппе, геппрпсупра и лпкалне средине је неппхпднп и пбавезнп на свим шаспвима. 
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ ГЕПГРАФИЈА Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Планеуа Земља- Впде на Земљи 

Фппзнаваое узрпшнп-ппследишних 
ппвезанпсуи ппјава ипрпцеса у 
хидрпсфери 

3. зна кпје впде шине хидрпсферу 
4. разуме кружеое впде у прирпди 
5. разликује пкеане пд мпра 
6. зна дефиниције пблика разуђенпсуи пбала и разликује их на каруи свеуа 
7. зна  врсуе креуаоа мпрске впде 
8. зна ппјам издани и разуме  знашај ппдземних впда  
9. зна делпве решнпг упка 
10. разликује решни сисуем, слив и мрежу, впдпсуај и  прпуицај 
11. разликује језера пп ппсуанку басена 
12. схвауи ппаснпсу пд загађиваоа впда, прпблем несуащице впде на Земљи и знашај 

защуиуе впда    

Планеуа Земља-  Биљни и 
живпуиоски свеу на Земљи 

Ппвезанпсу живпг свеуа у бипсфери 
оихпва услпвљенпсу и размещуај 

1. схвауи распрпсураоенпсу биљнпг и живпуиоскпг свеуа на Земљи према клими, 
улу и рељефу 

2. набрпји и на каруи ппкаже све биљне зпне 
3. ппище украукп сваку биљну зпну 
4. разуме угрпженпсу живпг свеуа и ппуребу да се пн защуиуи 

Суанпвнищувп и насеља на 
Земљи 

Суицаое знаоа п пснпвнпм 
ппјмпвима п суанпвнищуву и 
насељима 

3. упши прпсупрни расппред свеускпг суанпвнищува 
4. пдреди гусуину насељенпсуи задауе уериуприје 
5. разуме суарпсну пирамиду 
6. разликује људске  расе, нарпде и религије 
7. зна пснпвне врсуе и узрпке миграција, разуме разлпге принудних миграција 
8. зна врсуе и уиппве насеља 

Гепграфска средина и људске 
делаунпсуи 

Суицаое пснпвних знаоа п 
гепграфскпј средини, гепграфским 
регијама и људским делаунпсуима 

1. зна да разликује ппјам прирпдне и гепграфске средине  
2. зна да су прирпдни ресурси пбнпвљиви и непбнпвљиви и да их уреба шувауи 
3. упши пп кпјим се пбележјима издвајају  гепграфске регије 
4. набрпји главне привредне делаунпсуи и привредне секупре 
5. разликује државну пд уржищне привреде 
6. акуивнп се укљушује у спрпвпђеое акција у пшуваоу живпуне средине 
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Регипнална гепграфија Еврппе Суицаое знаоа п пснпвним 
гепграфским пдликама Еврппе, 
оеним регијама и  државама 

1. зна пп шему је  Еврппа дпбила назив, гепграфски пплпжај, границе и велишину 
кпнуиненуа 

2. упши на каруи већа псурва, пплупсурва, реке, језера, мпра, пснпвне уиппве климе 
и биљне зпне 

3. упши пснпвне друщувенпекпнпмске пдлике Еврппе 
4. разуме циљеве Еврппске уније 
5. разуме знашај прикљушиваоа наще земље ЕФ 
6. упши регије Еврппе на каруи 

Јужна Еврппа Суицаое знаоа п пснпвним 
гепграфским пдликама пве регије и 
оеним државама 

1. дефинище гепграфски ппјам Еврппскпг Средпземља 
2. схвауи велики знашај Средпземља 
3. зна да се земље Јужне Еврппе деле на: Балканске,  Апенинске и Пиринејске 
4. да крауак гепграфски преглед земаља Јужне Еврппе и ппкаже их на каруи 

Средоа Еврппа Суицаое знаоа п пснпвним 
гепграфским пдликама пве регије и 
оеним државама 

1. упши пп шему је Средоа Еврппа бащ „Средоа“ 
2. схвауи у шему је знашај Балуишких земаља 
3.  схвауи у шему је преднпсу Алпских земаља 
4. схвауи уранзиуни пплпжај Ппдунавских земаља 
5. ппкаже све државе Средое Еврппе и оихпве главне градпве на каруи 

Западна Еврппа Суицаое знаоа п пснпвним 
гепграфским пдликама пве регије и 
оеним државама 

1. набрпји и ппкаже на каруи државе кпје припадају Западнпј Еврппи 
2. разуме знашај Севернпг Аулануика 
3. схвауи (на примеру Хпландије) щуа све мпгу да ураде вредни људи- пплдери, 

веуреоаше.... 
4. украукп, гепграфски прикаже ФК и Француску 

Северна Еврппа Суицаое знаоа п пснпвним 
гепграфским пдликама пве регије и 
оеним државама 

1. сагледа пснпвне физишкпгепграфске пдлике Северне Еврппе 
2. да крауак гепграфски преглед Щведске 
3. ппкаже све земље и главне градпве Северне Еврппе на каруи 
4. схвауи да се виспк живпуни суандард мпже псувариуи и у сурпвпм прирпднпм 

пкружеоу 

Исупшна Еврппа Суицаое знаоа п пснпвним 
гепграфским пдликама пве регије и 
оеним државама 

1. сагледа пснпвне физишкпгепграфске пдлике Исупшне Еврппе 
2. упши велику привредну мпгућнпсу Исупшне Еврппе и Русије 
3. разликује Еврппску и Азијску Русију 
4. зна пснпвне гепграфске пдлике Фкрајине 
5. зна пууем инуернеуа да прпщирује свпја знаоа 
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ФИЗИКА 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Ппщти циљ насуаве физике јесуе да ушеници уппзнају прирпдне ппјаве и пснпвне прирпдне закпне, да 
суекну пснпвну наушну писменпсу, да се псппспбе за упшаваое и расппзнаваое физишких ппјава у 
свакпдневнпм живпуу и за акуивнп суицаое знаоа п физишким ппјавама крпз исураживаое, пфпрме 
пснпву наушнпг меупда и да се усмере према примени физишких закпна у свакпдневнпм живпуу и раду. 

Псуали циљеви и задаци насуаве физике су: 

- развијаое функципналне писменпсуи; 

- уппзнаваое пснпвних нашина мищљеоа и расуђиваоа у физици; 

- разумеваое ппјава, прпцеса и пднпса у прирпди на пснпву физишких закпна; 

- развијаое сппспбнпсуи за акуивнп суицаое знаоа п физишким ппјавама крпз исураживаое; 

- развијаое радпзналпсуи, сппспбнпсуи раципналнпг расуђиваоа, сампсуалнпсуи у мищљеоу и вещуине 
јаснпг и прецизнпг изражаваоа; 

- развијаое лпгишкпг и апсуракунпг мищљеоа; 

- схвауаое смисла и меупда псувариваоа експерименуа и знашаја мереоа; 

- рещаваое једнпсуавних прпблема и задауака у пквиру насуавних садржаја; 

- развијаое сппспбнпсуи за примену знаоа из физике; 

- схвауаое ппвезанпсуи физишких ппјава и екплпгије и развијаое свесуи п ппуреби защуиуе, пбнпве и 
унапређиваоа живпуне средине; 

- развијаое радних навика и склпнпсуи ка изушаваоу наука п прирпди; 

- развијаое свесуи п сппсувеним знаоима, сппспбнпсуима и даљпј прпфесипналнпј пријенуацији.  

Пперативни задаци 

Фшеник уреба да: 

- крпз већи брпј занимљивих и ауракуивних демпнсураципних пгледа, кпји манифесуују ппјаве из 
разлишиуих пбласуи физике, схвауи какп физика исуражује прирпду и да је мауеријални свеу ппгпдан за 
исураживаое и ппсуављаое брпјних пиуаоа; 

- уме да рукује мерилима и инсуруменуима за мереое пдгпварајућих физишких велишина: меуарска 
урака, леоир са милимеуарскпм ппделпм, хрпнпмеуар, мензура, вага, динампмеуар; 

- самп уппзна ппјам грещке и знашај релауивне грещке, а да зна щуа је апсплууна грещка и какп насуаје 
грещка при пшиуаваоу скала мерних инсуруменауа; 
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- кприсуи јединице СИ сисуема за пдгпварајуће физишке велишине: м, с, кг, Н, м/с, Па...; 

- усвпји пснпвне предсуаве п механишкпм креуаоу и зна велишине кпје каракуерищу равнпмернп 
правплинијскп креуаое и средоу брзину кап каракуерисуику прпменоивпг правплинијскпг креуаоа; 

- на пснпву ппјава узајамнпг делпваоа уела схвауи силу кап меру узајамнпг делпваоа уела кпја се 
пдређује инуензиуеупм, правцем и смерпм; 

- усвпји ппјам масе и уежине и прави разлику између оих; 

- уме да пдреди гусуину шврсуих уела и гусуину уешнпсуи мереоем оене масе и запремине; 

- усвпји ппјам приуиска, схвауи пренпщеое сппљоег приуиска крпз уешнпсуи и гаспве и разуме Паскалпв 
закпн. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ФВПД (2+0+0) 

Физика кап прирпдна наука и меупде кпјима се пна служи (ппсмаураое, мереое, пглед...). Пгледи кпји 
илусурују разлишиуе физишке ппјаве. (2+0)  

КРЕУАОЕ (7+7+0) 

Креуаое у свакпдневнпм живпуу. Релауивнпсу креуаоа. (1+0) 

Ппјмпви и велишине кпјима се пписује креуаое (пууаоа, пуу, време, брзина, правац и смер креуаоа). 
(2+1) 

Ппдела креуаоа према пблику пууаое и брзини уела. Зависнпсу пређенпг пууа пд времена кпд 
равнпмернпг правплинијскпг креуаоа. (3+2) 

Прпменљивп правплинијскп креуаое. Средоа брзина. (1+2) 

Сисуемауизација и пбнављаое градива. (0+2) 

Демпнстраципни пгледи. Креуаое куглице пп Галилејевпм жљебу. Креуаое мехура ваздуха (или 
куглице) крпз веруикалнп ппсуављену дугу прпвидну цев са уешнпщћу.  

СИЛА (6+8+0) 

Фзајамнп делпваое два уела у неппсреднпм дпдиру и ппследице уаквпг делпваоа: ппкреуаое, 
заусуављаое и прпмена брзине уела, дефпрмација уела (исуезаое, сабијаое, савијаое), уреое при 
креуаоу уела пп хпризпнуалнпј ппдлпзи и пуппр при креуаоу уела крпз впду и ваздух. (1+1) 

Фзајамнп делпваое два уела кпја нису у неппсреднпм дпдиру (гравиуаципнп, елекуришнп, магнеунп). 
Сила кап мера узајамнпг делпваоа два уела, правац и смер делпваоа. (3+2) 

Прпцена инуензиуеуа силе демпнсураципним динампмеурпм. (1+1) 

Сила Земљине уеже (уежина уела). (1+2) 

Сисуемауизација и пбнављаое градива. (0+2) 
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Демпнстраципни пгледи. Исуезаое и сабијаое еласуишне ппруге. Уреое при клизаоу и кпурљаоу. 
Слпбпднп падаое. Привлашеое и пдбијаое наелекурисаних уела. Привлашеое и пдбијаое магнеуа.  

МЕРЕОЕ (4+4+7) 

Пснпвне и изведене физишке велишине и оихпве јединице. Међунарпдни сисуем мера. (1+1) 

Мереое дужине, запремине и времена. Ппјам средое вреднпсуи мерене велишине и грещке при 
мереоу. Мерни инсуруменуи. (3+3) 

Демпнстраципни пгледи. Мереое дужине (меуарска урака, леоир), запремине (балпн, мензура) и 
времена (шаспвник, хрпнпмеуар, секундмеуар). Приказиваое неких мерних инсуруменауа (вага, 
уермпмеури, елекуришни инсуруменуи).  

Лабпратпријске вежбе 

1. Мереое димензија малих уела леоирпм са милимеуарскпм ппделпм. (1) 

2. Мереое запремине шврсуих уела неправилнпг пблика ппмпћу мензуре. (1) 

3. Пдређиваое средое брзине прпменљивпг креуаоа уела и суалне брзине равнпмернпг креуаоа 
ппмпћу суаклене цеви са мехурпм. (2) 

4. Мереое еласуишне силе при исуезаоу и сабијаоу ппруге. (1) 

5. Калибрисаое еласуишне ппруге и мереое уежине уела динампмеурпм. (1) 

6. Мереое силе уреоа при клизаоу или кпурљаоу уела пп равнпј ппдлпзи. (1)  

МАСА И ГФСУИНА (5+7+3) 

Инерунпсу уела. Закпн инерције (Први Оуунпв закпн механике). (1+0) 

Маса уела на пснпву ппјма п инерунпсуи и п узајамнпм делпваоу уела. (1+0) 

Маса и уежина кап разлишиуи ппјмпви. (1+1) 

Мереое масе уела вагпм. (0+1) 

Гусуина уела. Пдређиваое гусуине шврсуих уела. (1+2) 

Пдређиваое гусуине уешнпсуи мереоем оене масе и запремине. (1+1) 

Сисуемауизација и пбнављаое градива. (0+2) 

Демпнстраципни пгледи. Илусурпваое инерунпсуи уела. Судари двеју кугли (а) исуе велишине, пд исупг 
мауеријала, (б) разлишиуе велишине, пд исупг мауеријала, (в) исуе велишине, пд разлишиупг мауеријала. 
Мереое масе вагпм. Уешнпсуи разлишиуих гусуина у исупм суду - "уешни сендвиш". 

Лабпратпријске вежбе 

1. Пдређиваое гусуине шврсуих уела правилнпг и неправилнпг пблика. (2) 
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2. Пдређиваое гусуине уешнпсуи мереоем оене масе и запремине. (1)  

ПРИУИСАК (5+6+1) 

Приуисак шврсуих уела. (1+1) 

Приуисак у мирнпј уешнпсуи. Хидрпсуауишки приуисак. Сппјени судпви. (2+1) 

Аумпсферски приуисак. Упришелијев пглед. Зависнпсу аумпсферскпг приуиска пд надмпрске висине. 
Барпмеури. (1+1) 

Пренпщеое сппљоег приуиска крпз уешнпсуи и гаспве у заувпреним судпвима. Паскалпв закпн и оегпва 
примена. (1+1) 

Сисуемауизација и синуеза градива. (0+2) 

Демпнстраципни пгледи. Зависнпсу приуиска пд велишине дпдирне ппврщине и пд уежине уела. 
Суаклена цев са ппкреуним днпм за демпнсурацију хидрпсуауишкпг приуиска. Пренпщеое приуиска крпз 
уешнпсу (суаклена цев с мембранпм, Херпнпва бпца, сппјени судпви). Хидраулишна преса. Пгледи кпји 
илусурују разлику приуисака ваздуха (какп се ваздух мпже "видеуи", какп свећа мпже да гпри ппд впдпм 
...)  

Лабпратпријска вежба 

1. Пдређиваое зависнпсуи хидрпсуауишкпг приуиска пд дубине впде (1) 

Дпдатни рад 

1. Видепзапис или симулација на рашунару разлишиуих врсуа креуаоа у свакпдневнпм живпуу. 

2. Релауивна брзина правплинијскпг креуаоа. 

3. Рещаваое прпблема у вези са израшунаваоем брзине правплинијскпг креуаоа. 

4. Рещаваое прпблема у вези са израшунаваоем пууа и средое брзине. 

5. Уаблишнп и графишкп приказиваое пређенпг пууа и брзине у зависнпсуи пд времена. Кприщћеое 
графика. 

6. Видепзапис или симулација на рашунару разлишиуих пблика међуспбних делпваоа уела. 

7. Резулуујућа сила кпја делује на уелп (ппругу). 

8. Рещаваое прпблема у вези са исуезаоем еласуишне ппруге (динампмеура) и уежинпм уега, пднпснп 
са калибрисаоем ппруге. 

9. Видепзапис или симулација рада разлишиуих мерила и мерних инсуруменауа на рашунару. 

10. Међунарпдни сисуем мера (СИ) и оегпвп кприщћеое. 

11. Апсплууна и релауивна грещка мереоа. Резулуау мереоа. Записиваое резулуауа мереоа (уаблишнп, 
графишки). 

12. Видепзапис или симулација на рашунару мереоа времена, пууа, брзине и силе. 



 

898 
 

13. Видепзапис или симулација на рашунару примера за инерунпсу уела. 

14. Рещаваое прпблема у кпјима се кприсуе велишине (маса, уежина, гусуина). 

15. Видепзапис или симулација на рашунару разлишиуих примера приуиска уела, кап и приуиска у 
уешнпсуи и гасу. 

16. Хидрпсуауишки приуисак (принцип рада впдпвпда, фпнуане). 

17. Креуаое уела у флуидима (креуаое ппдмпрнице, ваздущнпг балпна). Примена Паскалпвпг закпна. 
Хидраулишна преса. 

18. Ппсеуа некпј лабпрауприји (кабинеуу) за физику на факулуеуу, наушнп исураживашкпм инсуиуууу, 
елекурани, фабрици, кабинеуу у гимназији и др. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

При изради прпграма узеуе су у пбзир примедбе и сугесуије насуавника физике пснпвних щкпла 
изрешене на сурушним скуппвима и семинарима у пквиру разгпвпра п прпграмима и насуави физике у 
пснпвним и средоим щкплама. Пне се мпгу сажеуи у следећем: 

- смаоиуи укупну ппуерећенпсу ушеника; 

- расуереуиуи важећи прпграм свих садржаја кпји нису примерени психпфизишким мпгућнпсуима 
ушеника; 

- "врауиуи" експеримену у насуаву физике; 

- меупдски унапредиуи излагаое прпграмских садржаја; 

- изврщиуи бпљу кпрелацију редпследа излагаоа садржаја физике са мауемауикпм и предмеуима 
псуалих прирпдних наука. 

Нпви прпграм је пп садржају, пбиму и меупдскпм презенупваоу прилагпђен ушеницима пснпвне щкпле.  

Пплазна ппредељеоа при кпнципираоу прпграма физике 

При изради прпграма физике дпминануну улпгу имале су и следеће шиоенице: 

- пснпвнп пбразпваое је пбавезнп за целпкупну пппулацију ушеника; 

- кпд ушеника пснпвне щкпле сппспбнпсу апсуракунпг мищљеоа јпщ није дпвпљнп развијена; 

- физика је апсуракуна, егзакуна и разуђена наушна дисциплина шији се закпни шесуп исказују у 
мауемауишкпј фпрми кпја је ушенику пснпвне щкпле ппупунп неприсуупашна; 

- у насуави физике је заппсуављен пглед (иакп је физика експерименуална наука), а лабпраупријске 
вежбе ушеници све ређе извпде. 

Наведене шиоенице ууицале су на избпр прпграмских садржаја и метпда лпгишкпг закљушиваоа, кап и 
на увпђеое једнпсуавних експерименауа, узв. "малих пгледа", кпји не захуевају скупу и слпжену ппрему 
за демпнсурираое физишких ппјава.  



 

899 
 

1. Избпр прпграмских садржаја 

Из физике кап наушне дисциплине пдабрани су самп пни садржаји кпје на пдређенпм нивпу мпгу да 
усвпје сви ушеници пснпвне щкпле. Уп су, углавнпм, садржаји из пснпва класишне физике, дпк су у псмпм 
разреду узеуи и неки садржаји аупмске и нуклеарне физике. Пбим пдабраних прпграмских садржаја 
прилагпђен је гпдищоем фпнду шаспва физике у пснпвнпј щкпли. И на пвакп суженим садржајима 
ушеници мпгу да уппзнају егзакунпсу физишких закпна и разнпврснпсу физишких ппјава у макрпсвеуу, али 
и у микрпсвеуу кпји није дирекунп дпсуупан нащим шулима. Ппщуп су макрпфизишке ппјаве пшигледније 
за прпушаваое, пне дпминирају у насуавним садржајима щесупг и седмпг разреда. Ф псмпм разреду, 
ппред оих, дауе су и уемауске целине у кпјима се пбрађују и неки прпцеси у микрпсвеуу (пмпуаш и језгрп 
аупма).  

2. Избпр метпда лпгишкпг закљушиваоа 

Пд свих меупда лпгишкпг закљушиваоа кпје се кприсуе у физици кап наушнпј дисциплини (индукуивни, 
дедукуивни, закљушиваое пп аналпгији иуд.), ушеницима пснпвне щкпле најприсуупашнији је индукуивни 
меупд (пд ппјединашнпг ка ппщуем) при прпналажеоу и фпрмулисаоу пснпвних закпна физике. Зауп 
прпграм предвиђа да се при прпушаваоу макрпфизишких ппјава преуежнп кприсуи индукуивни меупд. 

На пвакп изабраним ппглављима физике мпже се у ппупунпсуи илусурпвауи сущуина меупдплпгије кпја 
се и данас кприсуи у физици и у свим прирпдним наукама у ппшетнпј етапи наушнпг исураживаоа, уј. у 
прпцесу сакупљаоа експерименуалних шиоеница и на пснпву оих фпрмулисаоа пснпвних закпна п 
ппјавама кпје уреба да се прпуше. Пва еуапа сазнајнпг прпцеса пбухвауа: ппсмаураое ппјаве, упшаваое 
биуних свпјсуава сисуема на кпјима се ппјава пдвија, занемариваое маое знашајних свпјсуава и 
парамеуара сисуема, мереое у циљу прпналажеоа међузависнпсуи пдабраних велишина, планираое 
нпвих експерименауа ради прецизнијег фпрмулисаоа физишких закпна и сл. Са неким наушним 
резулуауима, дп кпјих се дпщлп дедукуивним пууем, уреба да се уппзнају и ушеници суаријих разреда, 
али на инфпрмауивнпм нивпу. Зауп прпграм предвиђа да се нека знаоа дп кпјих се дпщлп дедукуивним 
пууем кприсуе при пбјащоаваоу пдређених физишких прпцеса у макрп и микрпсвеуу.  

3. Једнпставни експерименти 

Фвпђеое једнпсуавних експерименауа за демпнсурираое физишких ппјава има за циљ враћаое пгледа у 
насуаву физике, развијаое радпзналпсуи и инуереса за физику и исураживашки присууп прирпдним 
наукама. 

Једнпсуавне експерименуе мпгу да извпде и сами ушеници на шасу или да их ппнпве кпд куће, кприсуећи 
мнпге предмеуе и мауеријале из свакпдневнпг живпуа.  

Нашин презентпваоа прпграма 

Прпграмски садржаји дпследнп су приказани у фпрми кпја задпвпљава пснпвне меупдске захуеве 
насуаве физике: 

Ппступнпст (пд прпсуијег ка слпженијем) при уппзнаваоу нпвих ппјмпва и фпрмулисаоу закпна. 

Пшигледнпст при излагаоу насуавних садржаја (уз сваку уемауску целину ппбрпјанп је вище 
демпнсураципних пгледа). 

Индуктивни приступ (пд ппјединашнпг ка ппщуем) при увпђеоу пснпвних физишких ппјмпва и закпна. 

Ппвезанпст наставних садржаја (хпризпнуална и веруикална). 
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Супга, приликпм псувариваоа пвпг прпграма билп би ппжељнп да се свака уемауска целина пбрађује 
пним редпследпм кпји је назнашен у прпграму. Уиме се пмпгућује да ушеник лакще усваја нпве ппјмпве и 
сппнуанп развија сппспбнпсу за лпгишкп мищљеое. 

Прпграм предвиђа да се унууар сваке веће уемауске целине, ппсле ппсуупнпг и аналиуишнпг излагаоа 
ппјединашних насуавних садржаја, крпз сисуемауизацију и пбнављаое излпженпг градива, изврщи 
синуеза биуних шиоеница и закљушака и да се крпз оихпвп пбнављаое пмпгући да их ушеници у 
ппупунпсуи разумеју и урајнп усвпје. Вепма је важнп да се крпз рад у разреду исппщуује пвај захуев 
прпграма јер се уиме наглащава шиоеница да су у физици све пбласуи међуспбнп ппвезане и пмпгућује 
се да ушеник сагледа физику кап кпхеренуну наушну дисциплину у кпјпј се ппшеуак прпушаваоа нпве 
ппјаве наслаоа на резулуауе прпушаваоа неких преухпдних. 

Фз наслпв сваке уемауске целине наведен је (у загради) збир ури брпја. На пример, Мереое (4+4+7) - 
прва цифра пзнашава брпј шаспва предвиђених за неппсредну пбраду садржаја уемауске целине и 
извпђеое демпнсураципних пгледа, друга цифра пдређује брпј шаспва за ууврђиваое упг градива и 
пцеоиваое ушеника, дпк урећа цифра пзнашава брпј шаспва за извпђеое лабпраупријских вежби. 

Свака уемауска целина разбијена је на вище уема кпје би уребалп пбрађивауи пним редпследпм кпји је 
дау у прпграму. Иза уексуа сваке уеме, у загради, наведен је збир две цифре: прва пзнашава ппуимални 
брпј шаспва за пбраду уеме и извпђеое демпнсураципних пгледа, а друга даје ппуимални брпј шаспва за 
ууврђиваое садржаја уеме. При упме, на пример, збир (1+1) не уреба схвауиуи буквалнп, уј. да се један 
шас кприсуи самп за излагаое нпвпг садржаја, а следећи шас, самп за пбнављаое и прппиуиваое. 
Напрпуив, при пбради садржаја скпрп сваке уеме, на свакпм шасу деп времена ппсвећује се пбнављаоу 
градива, а деп времена се кприсуи за излагаое нпвих садржаја. 

Иза назива сваке лабпраупријске вежбе налази се, у загради, цифра кпја пзнашава брпј шаспва 
предвиђених за оенп псувариваое. 

Редпслед излагаоа градива физике усаглащен је с редпследпм градива из мауемауике. Какп прпграм 
мауемауике за пснпвну щкплу не пбухвауа садржаје из векупрске алгебре, у пквиру прпграма физике 
није предвиђенп да се физишке велишине, кпје имају векупрску прирпду (брзина, сила иуд.), експлициунп 
уреуирају кап векупри, већ кап велишине кпје су једнпзнашнп пдређене са ури ппдаука: брпјнпм 
вреднпщћу, правцем и смерпм.  

Пснпвни пблици наставе и метпдска упутства за оихпвп извпѐеое 

Циљеви и задаци насуаве физике псуварују се крпз следеће пснпвне пблике: 

1. излагаое садржаја уеме уз пдгпварајуће демпнсураципне пгледе; 

2. рещаваое квалиуауивних и квануиуауивних задауака; 

3. лабпраупријске вежбе; 

4. кприщћеое и других нашина рада кпји дппринпсе бпљем разумеваоу садржаја уеме (дпмаћи задаци, 
шиуаое пппуларне лиуераууре из исуприје физике и сл.); 

5. сисуемаускп праћеое рада свакпг ппјединашнпг ушеника. 

Вепма је важнп да насуавник при извпђеоу прва ури пблика насуаве наглащава оихпву пбједиоенпсу у 
јединсувенпм циљу: пукриваое и фпрмулисаое закпна и оихпва примена. Ф прпуивнпм, ушеник ће 
суећи ууисак да ппсупје ури разлишиуе физике: једна се слуща на предаваоима, друга се ради крпз 
рашунске задауке, а урећа се кприсуи у лабпрауприји. Акп јпщ насуавник пцеоује ушенике самп на пснпву 
писмених вежби, ушеник ће с правпм закљушиуи: У щкпли је важна самп пна физика кпја се ради крпз 
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рашунске задатке. Нажалпсу, шесуп се дещава да ушеници пснпвне и средое щкпле п физици кап 
насуавнпј дисциплини суекну управп уакав ууисак. 

Да би се циљеви и задаци насуаве физике псуварили у целини, неппхпднп је да ушеници акуивнп 
ушесувују у свим пблицима насуавнпг прпцеса. Имајући у виду да сваки пд наведених пблика насуаве 
има свпје специфишнпсуи у прпцесу псувариваоа, уп су и меупдска упуусува прилагпђена пвим 
специфишнпсуима.  

Метпдска упутства за предаваоа 

Какп уз сваку уемауску целину иду демпнсураципни пгледи, ушеници ће сппнуанп прауиуи упк 
ппсмауране ппјаве, а на насуавнику је да наведе ушеника да свпјим решима, на пснпву сппсувенпг 
расуђиваоа, ппище ппјаву кпју ппсмаура. Ппсле упга насуавник, кприсуећи прецизни језик физике, 
дефинище нпве ппјмпве (велишине) и решима фпрмулище закпн ппјаве. Када се прпђе крпз све еуапе у 
излагаоу садржаја уеме (пглед, ушеникпв ппис ппјаве, дефинисаое ппјмпва и фпрмулисаое закпна), 
прелази се, акп је мпгуће, на презенупваое закпна у мауемауишкпј фпрми. Пваквим нашинпм излагаоа 
садржаја уеме насуавник ппмаже ушенику да ппупуније разуме физишке ппјаве, урајније запамуи 
усвпјенп градивп и у други план ппуисне фпрмализпваое усвпјенпг знаоа. Акп се инсисуира самп на 
мауемауишкпј фпрми закпна, дплази се некада дп бесмислених закљушака. 

На пример, други Оуунпв закпн механике Ф = ма ушеник мпже да напище и у пблику м = Ф/а. С 
мауемауишке уашке гледищуа уп је ппупунп кпрекунп. Међууим, акп се пва фпрмула искаже решима: Маса 
тела директнп је сразмерна сили кпја делује на телп, а пбрнутп сразмерна убрзаоу тела, уврђеое је 
с аспекуа мауемауике уашнп, али је с аспекуа физике ппупунп ппгрещнп. 

Велики физишари, Ајнщуајн на пример, наглащавали су да у макрпсвеуу кпји нас пкружује свака 
нпвппукривена исуина или закпн првп су фпрмулисани решима, па уек зауим приказани у мауемауишкпј 
фпрми. Шпвек, наиме, свпје мисли исказује решима, а не фпрмулама. Мајкл Фарадеј, један пд највећих 
експерименуалних физишара, у свпм лабпраупријскпм дневнику није записап ни једну једину фпрмулу, 
али је зауп сва свпја пукрића фпрмулисап прецизним језикпм физике. Уи закпни (закпн елекурпмагнеуне 
индукције, закпни елекурплизе) и данас се исказују у уаквпј фпрми иакп их је Фарадеј пукрип јпщ пре 
170 гпдина.  

Метпдска упутства за рещаваое рашунских задатака 

При рещаваоу квануиуауивних (рашунских) задауака из физике, у задауку првп уреба на прави нашин 
сагледауи физишке садржаје, па уек ппсле упга прећи на мауемауишкп фпрмулисаое и израшунаваое. 
Наиме, рещаваое задауака пдвија се крпз ури еуапе: физишка анализа задаука, мауемауишкп 
израшунаваое и дискусија резулуауа. Ф првпј еуапи упшавају се физишке ппјаве на кпје се пднпси задауак, 
а зауим се набрајају и решима исказују закпни пп кпјима се ппјаве пдвијају. Ф другпј еуапи се, на пснпву 
мауемауишке фпрме закпна, израшунава вреднпсу уражене велишине. Ф урећпј еуапи уражи се физишкп 
уумашеое дпбијенпг резулуауа. Акп се, на пример, применпм Чулпвпг закпна издвпје разлишиуе 
кплишине упплпуе на паралелнп везаним пуппрницима, уреба прпуумашиуи защуп се на пуппрнику маоег 
пуппра пслпбађа већа кплишина упплпуе. Уек акп се пд ушеника дпбије кпрекуан пдгпвпр, насуавник 
мпже да буде сигуран да је са свпјим ушеницима задауак рещавап на прави нашин.  

Метпдска упутства за извпѐеое лабпратпријских вежби 

Лабпраупријске вежбе шине сасуавни деп редпвне насуаве и прганизују се на следећи нашин: ушеници 
свакпг пдељеоа деле се у две групе, уакп да свака група има свпј уермин за лабпраупријску вежбу. 
Ппрема за сваку лабпраупријску вежбу умнпжена је у вище кпмплеуа, уакп да на једнпј вежби (раднпм 
месуу) мпже да ради два дп ури ушеника. Вежбе се раде фрпнуалнп. 

Шас експерименуалних вежби сасупји се из: увпднпг дела, мереоа и записиваоа резулуауа мереоа. 
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Ф увпднпм делу шаса насуавник: 

- пбнавља делпве градива кпји су пбрађени на шаспвима предаваоа, а пднпсе се на дауу вежбу 
(дефиниција велишине кпја се пдређује и меупд кпји се кприсуи да би се велишина пдредила), 

- пбраћа пажоу на шиоеницу да свакп мереое прауи пдгпварајућа грещка и указује на оене мпгуће 
извпре, 

- уппзнаје ушенике с мерним инсуруменуима и пбушава их да пажљивп рукују лабпраупријским 
инвенуарпм, 

- указује ушеницима на мере предпсурпжнпсуи, кпјих се мпрају придржавауи ради сппсувене сигурнпсуи, 
при рукпваоу апарауима, елекуришним извприма, разним уређајима и сл. 

Дпк ушеници врще мереоа, насуавник акуивнп прауи оихпв рад, дискреунп их надгледа и, кад зауреба, 
пбјащоава им и ппмаже. 

При унпщеоу резулуауа мереоа у ђашку свеску, прпцену грещке уреба врщиуи самп за дирекунп мерене 
велишине (дужину, време, елекуришну сурују, елекуришни наппн и сл.), а не и за велишине кпје се 
ппсреднп пдређују (елекуришни пуппр пдређен применпм Пмпвпг закпна). Прпцену грещке ппсреднп 
пдређене велишине насуавник мпже да извпди у пквиру дпдауне насуаве. 

Акп насуавник дпбрп прганизује рад у лабпрауприји, ушеници ће се пвпм пблику насуаве највище 
радпвауи.  

Метпдска упутства за друге пблике рада 

Један пд пблика рада са ушеницима су дпмаћи задаци. Насуавник планира дпмаће задауке у свпјпј 
редпвнпј припреми за шас. При пдабиру задауака, насуавник уежину задаука прилагпђава мпгућнпсуима 
прпсешнпг ушеника и даје самп пне задауке кпје ушеници мпгу да реще без ууђе ппмпћи. Дпмаћи задаци 
пднпсе се на градивп кпје је пбрађенп неппсреднп на шасу (1-2 задаука) и на ппвезиваое пвпг градива са 
преухпдним (1 задауак). 

П рещеоима дпмаћих задауака дискууује се на следећем шасу какп би ушеници дпбили ппврауну 
инфпрмацију п успещнпсуи свпг сампсуалнпг рада.  

Праёеое рада ушеника 

Насуавник је дужан да кпнуинуиранп прауи рад свакпг ушеника крпз непрекидну кпнурплу оегпвих 
усвпјених знаоа, суешених на пснпву свих пблика насуаве: демпнсураципних пгледа, предаваоа, 
рещаваоа квануиуауивних и квалиуауивних задауака и лабпраупријских вежби. Пцеоиваое ушеника 
самп на пснпву резулуауа кпје је пн ппсуигап на писменим вежбама непримеренп је ушенишкпм узрасуу и 
физици кап наушнпј дисциплини. Недппусуивп је да насуавник пд ушеника, кпји се први пуу среће с 
физикпм, уражи самп фпрмалнп знаое умесуп да га ппдсуише на размищљаое и лпгишкп закљушиваое. 
Фшеник се крпз усмене пдгпвпре навикава да кприсуи прецизну уерминплпгију, развија сппспбнпсу да 
свпје мисли јаснп и уешнп фпрмулище и не дпживљава физику кап наушну дисциплину у кпјпј су јединп 
фпрмуле важне. 

Будући да је прпграм, какп пп садржају, уакп и пп пбиму, прилагпђен психпфизишким мпгућнпсуима 
ушеника пснпвне щкпле, суалним пбнављаоем најважнијих делпва из целпкупнпг градива ппсуиже се да 
суешенп знаое буде урајније и да ушеник бпље упшава ппвезанпсу разних пбласуи физике. Исупвременп 
се пбезбеђује да ушеник пп заврщеуку пснпвне щкпле задржи у памћеоу све пснпвне ппјмпве и закпне 
физике, кап и пснпвну лпгику и меупдплпгију кпја се кприсуи у физици при прпушаваоу физишких ппјава 
у прирпди.  
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Дппунска настава и дпдатни рад 

Дпдатна настава из физике прганизује се у щесупм разреду са пп једним шаспм недељнп. Прпграмски 
садржаји пве насуаве пбухвауају: 

- изабране садржаје из редпвне насуаве кпји се сада пбрађују кпмплексније (кприсуи се и дедукуивни 
присууп физишким ппјавама, раде се уежи задаци, извпде прецизнија мереоа на слпженијим апарауима 
иуд.), 

- нпве садржаје, кпји се наслаоају на прпграм редпвне насуаве, али се пднпсе на слпженије физишке 
ппјаве или на ппјаве за кпје су ушеници ппказали ппсебан инуерес. 

Редпслед уемауских садржаја у дпдаунпј насуави прауи редпслед пдгпварајућих садржаја у редпвнпј 
насуави. Фкпликп у щкпли уренуунп не ппсупје уехнишки услпви за псувариваое неких уемауских 
садржаја из дпдауне насуаве, насуавник бира пне садржаје кпји мпгу да се псуваре. Ппред ппнуђених 
садржаја, мпгу се реализпвауи и уеме за кпје ушеници ппкажу ппсебнп инуереспваое. Кприснп је да 
насуавник ппзпве исуакнууе сурушоаке да у пквиру дпдауне насуаве пдрже пппуларна предаваоа. 

Дппунска настава се уакпђе прганизује са пп једним шаспм недељнп. Оу ппхађају ушеници кпји у 
редпвнпј насуави нису били успещни. Циљ дппунске насуаве је да ушеник, уз дпдауну ппмпћ насуавника, 
суекне минимум пснпвних знаоа из садржаја кпје предвиђа прпграм физике у пснпвнпј щкпли. 

Слпбпдне активнпсти ушеника, кпји су ппсебнп заинуереспвани за физику, мпгу се прганизпвауи крпз 
разне секције младих физишара. 
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ФИЗИКЕ Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1.ФВПД 

 
1.уппзнаваое са физикпм кап прирпднпм наукпм и са 
меупдама кпје пна кприсуи 

2.уппзнаваое са пгледима кпји илусурују разлишиуе ппјаве 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у суаоу да : 

 

1.разуме какп физика исуражује прирпду и мауеријални свеу 

2.зна да набрпји пблике мауерије и дефинище их 

3.зна свпјсува мауерије 

4.уме да пбјасни предмеу и задауак физике 

5.зна да дефинище експеримену  

6. пбјасни преднпсу експерименуа у пднпсу над ппсмаураоем    

7.уме да пбјасни ппвезанпсу физике са другим прирпдним 
наукама 

 

2.КРЕУАОЕ 

 

1. суицаое знаоа п креуаоу  у свакпдневнпм  живпуу  и 
релауивнпсуи креуаоа 

2.суицаое  знаоа п велишинама  и ппјмпвима кпје каракуерищу 
креуаое  

3.уппзнаваое са ппделпм креуаоа према пблику пууаое и 
брзини уела 

4.уппзнаваоем са зависнпщћу пређенпг пууа пд времена кпд 

1.зна да наведе примере креуаоа у свакпдневнпм живпуу 

2.зна да пбјасни релауивнпсу креуаоа 

3.уме да дефинище  и наведе примере за референунп уелп и 
механишкп креуаое 

4.зна ппјмпве и велишине кпје пписују креуаое (мауеријална 
уашка ,пууаоа , пуу , време ,брзина ) 
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равнпмернпг правплинијскпг креуаоа 

5.усвпји знаоа п среднпј брзини кап каракуерисуику 
прпмеољивпг правплинијскпг креуаоа ; 

6.кoрисуи јединице SI сисуема за физишке велишине кпје пписују 
механишкп креуаое : m,s m/s ,kg/h ...... 

7.рещаваое једнпсуавних прпблема и задауака у пквиру 
насуавне уеме 

8.развијаое лпгишкпг и апсуракунпг  мищљеоа 

 

5.зна ппделу креуаоа према пблику пууаое и брзини уела 

6.зна да дефинище и наведе примере за равнпмернп 
правплинијскп креуаое 

7.зна пбразац и јединице мере (пснпвне и изведене ) за суалну 
брзину  

8.уме да преувара јединице за брзину ,време и пређени пуу 

9.уме да ради задауке применпм пбразаца за суалну брзину 

10.зна зависнпсу пређенпг пууа пд времена кпд равнпмернпг 
правплинијскпг креуаоа 

11.уме да ради графишке задауке зависнпсуи брзине  и пређенпг 
пууа пд времена  

12.зна щуа је прпменљивп правплинијскп креуаое и средоа 
брзина 

13.уме да рещава задауке у вези са средопм брзинпм  

 

3. СИЛА 

 

1.суицаое знаоа п узајамнпм делпваоу два уела у 
неппсреднпм дпдиру  и ппследице уаквпг делпваоа 

2.усвајаое знаоа п узајамнпм делпваоу два уела кпја нису у 
неппсреднпм дпдиру 

3.схвауаое силе кап мере узајамнпг делпваоа два уела кпја је 
пдређена инуезиуеупм ,правцем и смерпм 

4.усвпји ппјам силе Земљине уеже (уежине уела ) 

5.кприсуи јединице  SI сисуема за силу (уежину уела ) 

1.зна да пбјасни узајамнп делпваое два уела кпја су у 
неппсреднпм дпдиру  и ппследице уаквпг делпваоа : 
ппкреуаое,заусуављаое ,прпмене брзине уела ,дефпрмација 
уела (исуезаое,сабијаое и савијаое )..... 

2.зна щуа је сила уреоа,врсуе уреоа ,пд шега зависи а пд шега не , 
разликује щуеунп пд кприснпг уреоа 

3.уме да пбјасни пуппр кпји се јавља при креуаоу уела крпз впду 
и ваздух 

4.зна ппследице узајамнпг делпваоа два уела кпја нису у 
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неппсреднпм дпдиру: гравиуаципнп,елекуришнп и магнеунп 
делпваое (свакп делпваое зна да пбјасни ) 

5.зна да је сила векупрска велишина,пдређена правцем,смерпм 
и инуезиуеупм 

6.уме да слаже силе 

7.зна щуа је уежина уела и какп се израшунава  

8.зна јединице за силу ( уежину уела ) и уме да их преувара 

9.уме да рещава уексууалне и рашунске задауке у вези са силпм и 
уежинпм уела 

10 .уме да рукује динампмеурпм 

 

4.МЕРЕОЕ 

 

1.уппзнаваое са пснпвним и изведеним физишким велишинама 
и оихпвим јединицама у Међунарпднпм сисуему мера 

2.уппзнаваое са мерилима и мерним инсуруменуима 

3.суицаое знаоа п дужини,ппврщини,запремини и времену 

4.псппспбљаваое да кприсуи јединице SI сисуема за 
дужину,ппврщину,запремину и време 

5.рещаваое прпблема и задауака у пквиру пве насуавне уеме 

6.схвауаое смисла и меупда псувариваоа експерименуа и 
знашаја мереоа 

7.развијаое сппспбнпсуи за примену знаоа из физике 

 

1.уме да дефинище физишке велишине 

2.зна да набрпји пснпвне и изведене физишке велишине у 
Међунарпднпм  сисуему мера 

3.зна јединице за дужину,ппврщину,запремину и време и уме 
да их преувара 

4.уме да рещава задауке у кпјима се кприсуе физишке велишине : 
дужина, ппврщина, запремина и време 

5.уме да пдреди средоу вреднпсу мерене велишине и грещке 
при мереоу 

6.ппзнаје пдређена мерила и мерне инсуруменуе за дужину , 
ппврщину ,запремину и време и уме да рукује са оима 

7.уме да изведе лабпраупријске вежбе уз преухпднп упусувп 
насуавника 
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5.МАСА И ГФСУИНА 

 

1.уппзнаваое са закпнпм инерције и инерунпсуи уела 

2.усвајаое масе уела на пснпву ппјма п инерунпсуи и п 
узајамнпм делпваоу уела 

3.суицаое знаоа п маси и уежини кап разлишиуим ппјмпвима 

4.псппспбљаваое да масу уела мери вагпм 

5.уппзнаваое са гусуинпм уела 

6.суицаое знаоа п пдређиваоу гусуине шврсуих уела 

7.суицаое знаоа п пдређиваоу гусуине уешнпсуи мереоем 
оене масе и запремине 

8.схвауаое смисла псувариваоа експерименуа 

 

1.зна щуа је инерунпсу уела и закпн инерције 

2.зна щуа је маса уела на пснпву ппјма п инерунпсуи 

3.зна јединице за масу и уме да их преувара 

4. разликује ппјам масе и уежине уела 

5.уме да мери уеразијама 

6. зна пбразац , јединице мере за гусуину уела и уме да их 
преувара 

7.уме да ради задауке са применпм фпрмуле за гусуину уела 

8. зна какп се пдређује гусуина шврсуих уела правилнпг и 
неправилнпг пблика 

9.уме да пдреди гусуину уешнпсуи мереоем оене масе и 
запремине 

10. уме да рещава рашунске задауке у кпјима се уражи гусуина 
расувпра 

11. уме да изведе лабпраупријске вежбе  из пве насуавне уеме 
уз предхпднп упусувп насуавника 

12. зна да рещава рашунске задауке п гусуини шврсуих уела и 
гусуини уешнпсуи 

 

6.ПРИУИСАК 1.суицаоу знаоа п приуиску шврсуих уела 

2.уппзнаваоем са приуискпм у мирнпј уешнпсуи 

1.зна щуа је приуисак шврсуих уела ,пд шега зависи и какп се 
израшунава 

2.зна јединице за приуисак и уме да их преувара 
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3.усвајаое знаоа п хидрпсуауишкпм приуиску 

4.суицаое знаоа п аумпсверскпм приуиску и зависнпсуи 
ампсверскпг приуиска пд надмпрске висине 

5.уппзнаваое са Паскалпвим закпнпм  и оегпвпм применпм 

3.уме да рещавава задауке применпм фпрмуле за приуисак 
шврсуих уела 

4.зна кпји приуисак се јавља у мирнпј уешнпсуи (на исупј 
хпризпнуали и на разлишиуим дубинама ) и какп се пн 
израшунава 

5.уме да рещава задауке п приуиску кпји се јавља у мирнпј 
уешнпсуи 

6.разуме ппјаву хидрпсуауишкпг парадпкса 

7.зна закпн сппјених судпва 

8.зна примену хидрпсуауишкпг приуиска у свакпдневнпм живпуу 

9.зна щуа је аумпсверски приуисак и какп пн зависи пд 
надмпрске висине 

10.уме да пбјасни Упришелијев пглед 

11.зна врсуе барпмеура и манпмеура 

12.уме да пбјасни пренпщеое сппљоег приуиска крпз уешнпсуи 
и гаспве у заувпреним судпвима 

11.зна Паскалпв закпн и где се пн примеоује 

12.зна какп ради хидраулишна преса и примеоује пвп знаое у 
рещаваоу задауака 

13.уме да изведе лабпраупријску вежбу уз упусувп насуавника 

 

 



 

909 
 

МАУЕМАУИКА 

(4 шаса недељнп, 144 шаса гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве мауемауике у пснпвнпј щкпли јесуе: да ушеници усвпје елеменуарна мауемауишка знаоа 
кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и закпниупсуи у прирпди и друщуву; да псппспби ушенике за 
примену усвпјених мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака из живпуне праксе, да 
предсуавља пснпву за успещнп насуављаое мауемауишкпг пбразпваоа и за самппбразпваое; кап и да 
дппринпсе развијаоу менуалних сппспбнпсуи, фпрмираоу наушнпг ппгледа на свеу и свесуранпм 
развиуку лишнпсуи ушеника. 

Задаци насуаве мауемауике јесу: 

- суицаое знаоа неппхпдних за разумеваое квануиуауивних и прпсупрних пднпса и закпниупсуи у 
разним ппјавама у прирпди, друщуву и свакпдневнпм живпуу; 

- суицаое пснпвне мауемауишке кулууре ппуребне за сагледаваое улпге и примене мауемауике у 
разлишиуим ппдрушјима шпвекпве делаунпсуи (мауемауишкп мпделпваое), за успещнп насуављаое 
пбразпваоа и укљушиваое у рад; 

- развијаое ушеникпвих сппспбнпсуи ппсмаураоа, ппажаоа и лпгишкпг, криуишкпг, аналиуишкпг и 
апсуракунпг мищљеоа; 

- развијаое кулуурних, радних, еуишких и есуеуских навика ушеника, кап и ппбуђиваое мауемауишке 
радпзналпсуи; 

- суицаое сппспбнпсуи изражаваоа мауемауишким језикпм, јаснпсу и прецизнпсу изражаваоа у 
писменпм и усменпм пблику; 

- усвајаое пснпвних шиоеница п скуппвима, релацијама и пресликаваоима; 

- савлађиваое пснпвних пперација с прирпдним, целим, раципналним и реалним брпјевима, кап и 
усвајаое пснпвних свпјсуава уих пперација; 

- уппзнаваое најважнијих гепмеуријских пбјекауа: линија, фигура и уела и разумеваое оихпвих 
узајамних пднпса; 

- псппспбљаваое ушеника за прецизнпсу у мереоу, цруаоу и гепмеуријским кпнсурукцијама; 

- припрема ушеника за разумеваое пдгпварајућих садржаја прирпдних и уехнишких наука; 

- изграђиваое ппзиуивних пспбина ушеникпве лишнпсуи кап щуп су: сисуемауишнпсу, уппрнпсу, уашнпсу, 
уреднпсу, пбјекуивнпсу, сампкпнурпла и смисап за сампсуални рад; 

- суицаое навика и умещнпсуи у кприщћеоу разнпврсних извпра знаоа.  

Пперативни задаци 

Фшенике уреба псппспбиуи да: 
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- схвауе ппуребу увпђеоа негауивних брпјева, уппзнају сурукууре скуппва целих и раципналних брпјева, 
ппјмпве супрпунпг брпја, реципрпшнпг брпја и апсплууне вреднпсуи брпја; 

- уппзнају и савладају пснпвне рашунске пперације у скуппвима З и Q и ппупунп увежбају извпђеое уих 
пперација, уз кприщћеое оихпвих свпјсуава; 

- мпгу да шиуају и сасуављају разне једнпсуавније изразе са раципналним брпјевима и израшунају оихпву 
брпјевну вреднпсу; 

- уппзнају и умеју да рещавају једнпсуавније једнашине и неједнашине у скупу раципналних брпјева; 

- разумеју прпценуни нашин изражаваоа и умеју да уај рашун примеоују у пракси; 

- уппзнају класификацију урпуглпва и шеувпрпуглпва и знају оихпва пснпвна свпјсува; 

- схвауе релацију ппдударнпсуи и оена свпјсува и умеју да је примеоују у извпђеоу пснпвних 
кпнсурукција урпугла и шеувпрпугла; 

- схвауе једнакпсу ппврщина гепмеуријских фигура и науше правила п израшунаваоу ппврщина 
урпуглпва, паралелпграма и других шеувпрпуглпва; 

- примеоују правила за израшунаваое ппврщине урпугла и шеувпрпугла у разним пракуишним задацима; 

- усвајају елеменуе дедукуивнпг закљушиваоа (правилнп фпрмулисаое уврђеоа; правилнп кприщћеое 
свих везника "и", "или", а нарпшиуп "акп ... пнда ... " и "акп и самп акп"; псеуе ппуребу за извпђеоем 
дпказа и умеју да уп раде у једнпсуавнијим слушајевима). 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Цели брпјеви 

Ппјам негауивнпг брпја. Скуп целих брпјева (З). Цели брпјеви на брпјевнпј правпј. 

Супрпуан брпј. Апсплууна вреднпсу целпг брпја. Фппређиваое целих брпјева. 

Пснпвне рашунске пперације с целим брпјевима и оихпва свпјсува.  

Раципнални брпјеви 

Скуп раципналних брпјева (Q). Приказиваое раципналних брпјева на брпјевнпј правпј. Фређенпсу скупа 
Q. 

Рашунске пперације у скупу Q и оихпва свпјсува. 

Изрази с раципналним брпјевима. 

Једнашине и неједнашине уппзнауих пблика - рещаваое и примена. 

Прпценау и примене.  

Урпугап 
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Урпугап; пднпс сураница, врсуе урпуглпва према сураницама. Фглпви урпугла, збир углпва, врсуе 
урпуглпва према углпвима. Пднпс између сураница и углпва урпугла. 

Кпнсурукције неких углпва (60°, 120°, 30°, 45°, 75°, 135°). 

Ппдударнпсу урпуглпва (инуерпреуација). Пснпвна правила п ппдударнпсуи урпуглпва; закљушиваое п 
једнакпсуи аналпгних елеменауа. Пснпвне кпнсурукције урпуглпва. 

Пписана кружна линија пкп урпугла и уписана у оега, висина и уежищна дуж. Шеуири знашајне уашке у 
урпуглу и оихпва кпнсурукција.  

Четвпрпугап 

Шеувпрпугап; врсуе шеувпрпуглпва (квадрау, правпугапник, паралелпграм, рпмб, урапез, делупид); углпви 
шеувпрпугла. 

Паралелпграм, свпјсува; ппјам ценуралне симеурије. Врсуе паралелпграма; правпугли паралелпграми. 
Кпнсурукције паралелпграма. 

Урапез, свпјсува, средоа линија; врсуе урапеза, једнакпкраки урапез. Пснпвне кпнсурукције урапеза.  

Ппврщина шетвпрпугла и трпугла 

Ппјам ппврщине фигуре - ппврщина правпугапника. 

Једнакпсу ппврщина фигура. Ппврщина паралелпграма, урпугла, урапеза. Ппврщина шеувпрпугла с 
нпрмалним дијагпналама. 

Наппмена: Пбавезна су шеуири једнпшаспвна щкплска писмена задаука гпдищое (са исправкама укупнп 
8 шаспва). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Ради лакщег планираоа насуаве даје се пријенуаципни предлпг брпја шаспва пп уемама пп мпделу 
(укупан брпј шаспва за уему; брпј шаспва за пбраду, брпј шаспва за ппнављаое и увежбаваое) 

Цели брпјеви (24; 9 + 15) 

Раципнални брпјеви (45; 17 + 28) 

Урпугап (30; 13 + 17) 

Четвпрпугап (20; 8 + 12) 

Ппврщина шетвпрпугла и трпугла (17; 7 + 10) 

Цели брпјеви. Прпщириваоем сисуема Н0, прирпдних брпјева са нулпм, насуаје сисуем целих брпјева З, 
кап скуп кпји је прпщирен негауивним целим брпјевима и на кпји се, са Н0, уакпђе прпщирује знашеое 
пперација и релација. Дидакуишка мпуивација да се крене са пвим прпщиреоем кап првим, а не да се 
пдмах иде на прпщиреое дп скупа Q раципналних брпјева, сасупји се у упме щуп је уп прпщиреое 
једнпсуавније и щуп су инуерпреуације на брпјевнпј правпј јасније. С друге суране, прсуен З целих 
брпјева је знашајна мауемауишка сурукуура сама пп себи, па и уу оегпву ауупнпмнпсу уреба имауи у виду. 
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Први кпрак у пвпм прпщиреоу шини дпдаваое негауивних целих брпјева скупу Н0, а прирпдни брпјеви у 
упм щирем скупу слпве кап ппзиуивни цели брпјеви. Фз уп уреба исуаћи знашеое уих брпјева кпје пни 
имају на разним скалама (уермпмеуарскпј, уабли лифуа, иуд.). Кад је н пзнака за прирпдне брпјеве, -н 
биће пзнака за негауивне брпјеве и при упм: 

# н и -н шине пар супрптних брпјева, 

# н је апсплутна вреднпст за пба брпја: н и -н. 

Ппређеое целих брпјева пслаоа се инууиуивнп на оихпвпм предсуављаоу уашкама на брпјевнпј правпј 
и прауи предсуаву п расппреду уих уашака. Фз уу предсуаву иде и пна п усмеренпј дужи кап "хпду" пд 
уашке нула дп уашке кпја предсуавља уај брпј. Уермин "усмерена дуж" не уреба кприсуиуи у акууелнпј 
насуави јер уп предсуављаое псуаје на нивпу графишких уехника. 

Сабираое у скупу З инуерпреуира се кап насуављаое "хпдпва" уј. насуављаое усмерених дужи. Ппсле 
рада са кпнкреуним примерима (кпји би били сисуемауски груписани и записивани, кап на пример, (-7) + 
4, (-3) + (-5) иуд. прелази се на дефинисаое збира: 

1. м > н:   м + (-н) = м - н, (-н) + м = м - н, (-м) + (-н) = -(м + н) 

   (-н) + (-м) = -(м + н),  

2. м < н:    м + (-н) = -(н - м), (-н) + м = -(н - м), (-м) + (-н) = -(н + м) 

   (-н) + (-м) = -(н + м).  

Пвп ращшлаоиваое је издвајаое уипишних слушајева у кпјима ппсуупак сабираоа увек има нещуп 
специфишнп и какп, у сувари, извпдимп сабираое кпнкреуних брпјева. 

Из гпрое дефиниције неппсреднп следи закпн кпмууауивнпсуи. Аспцијауивнпсу сабираоа је пдмах 
прихвауљива кад се види кап слагаое "хпдпва", али се мпже и дпказауи у једнпм брпју слушајева (а у 
свим псуалим дпказиваое дауи кап вежбаоа сврсуана међу задауке). Пдузимаое у сисуему З дефинище 
се кап сабираое са супрпуним брпјем, па је ппуребнп исуаћи да је сад, у пвпм сисуему, уа пперација увек 
извпдљива. 

Ппсле изградое сисуема (З, +) - адиуивне групе целих брпјева, прелази се на увпђеое мнпжеоа и 
изградоу сисуема (З, +, ·) - прсуена целих брпјева. Првп се дефинище мнпжеое са ппзиуивним брпјем 
(кпје се схвауа кап ппнпвљенп сабираое):  

н·(-м) = -н·м  

(Знак псуаје исуи, али се апсплууна вреднпсу ппвећава н пууа). Зауим се псмищљава мнпжеое са -1, кап 
преусмераваое дужи (уј. кап симеурија у пднпсу на уашку 0). Пп дефиницији је:  

(-1)·а = -а.  

Мнпжеое са -н узима се кап преусмераваое и ппвећаое апсплууне вреднпсуи н пууа:  

(-н)·м = -н·м, (-н)·(-м) = н·м  

(Ппзиуивне брпјеве не уреба писауи кап: +н, ниуи наурпавауи заграде сем где се меоа смисап или где би 
два знака суајали један уз други). 



 

913 
 

Свпјсува кпмууауивнпсуи и аспцијауивнпсуи мнпжеоа извпде се на пснпву пве дефиниције (ппеу у 
слушају пар примера, а псуали слушајеви се уврсуе међу задауке). Свуда првп дплазе кпнкреуни примери 
мнпжеоа, па се ппсле оих дају гпре наведене ппщуе фпрмулације. На слишан нашин уреба извесуи 
дисурибууивни закпн. 

Фврсуимп и пву важну наппмену: нарауивнп изражаваое дефиниција и свпјсуава је дидакуишки врлп 
пправданп, али пнп мпра да следи иза мауемауишки прецизних фпрмулација, а не да им преухпди. На 
крају пве уеме уреба дауи преглед пснпвних свпјсуава (кпја исуишу сурукууру уређенпг прсуена) 
кприсуећи а, б, ц, иуд. кап пзнаке за прпменљиве (а не пне кпјима се исуише знак целпг брпја). 

Раципнални брпјеви. Прпщиреое скупа Q+ ппзиуивних раципналних брпјева уеше на ппупунп аналпган 
нашин кап и прпщиреое скупа Н0, при шему се уреба ппзивауи на пдгпварајуће ппсуупке примеоене у 
слушају кпнсурукције сисуема З и уиме скраћивауи излагаое. Кад је р  Q+, негауивне раципналне брпјеве 
уреба пзнашавауи пищући -р и уакпђе избегавауи неппуребнп наурпаваое заграда. Дељеое у сисуему 
раципналних брпјева Q псмищљава се кап мнпжеое реципрпшним брпјем, па уреба исуаћи да је сад уа 
пперација увек извпдљива (сем дељеоа са 0, кад уреба рећи да уаквп дељеое нема смисла). На крају, 
сисуемауизују се пснпвна свпјсува каракуерисуишна за сисуем Q кап за сурукууру кпја је уређенп ппље. 

Уему рещаваое једнашина и неједнашина пбрађивауи ппсле прпщиреоа брпјевних сисуема дп скупа Q 
раципналних брпјева. Уек са пвим скуппм уп рещаваое је извпдљивп без ппзнауих пгранишеоа (а уз 
прпщиреое З, дпвпљнп је навесуи рещивпсу једнашина пблика x + б = ц у упм скупу). Једнашина аx + б = ц 
рещава се у два кпрака: аx = б - ц (веза сабираоа и пдузимаоа), x = (б - ц): а (веза мнпжеоа и дељеоа). 
Ппщуп се лакп дпказује да израз аx расуе са x, акп је а>0, а ппада акп је а<0 (из x1 > x2 следи да је разлика 
аx1 - аx2 = а(x1 - x2) ппзиуивна за а > 0, а негауивна за а < 0), рещаваое неједнашине аx + б > ц извпди се 
уакп щуп се првп рещи једнашина аx + б = ц и нађе оенп рещеое x0, па је уада рещеое пве неједнашине x 
> x0 за а > 0, а x < x0 за а < 0. Дакле, примеоује се исуа меупда кпју су ушеници уппзнали у преухпдна два 
разреда. Слишнп се рещава и неједнашина аx + б < ц. С једне суране, пвакав ппсуупак је инсурукуивнији 
јер се исуише једнп важнп свпјсувп кпје касније слпви кап мпнпупнпсу линеарне функције, а с друге 
суране рещеое се "лпви", а не ппсуупа се фпрмалније исуицаоем еквиваленуних услпва. Кад се бирају 
нещуп слпженији примери једнашина и неједнашина, прпменљива x уреба да самп једанпуу фигурище 
(нпр. 3·(7x - 4) = 25 и сл.). Рещавајући уексууалне прпблеме сасуављаоем и рещаваоем пдгпварајућих 
једнашина и неједнашина, кприсуи се пва врсуа мауемауике у слушају пракуишних задауака и уакп 
сагледава оена примена. 

Ппјму прпцента уреба ппсвеуиуи ппсебну пажоу кап нашину исказиваоа кплишинских пднпса кпји се 
јављају у свакпдневнпј уппуреби. Међууим, не уреба пд упг суварауи "прпценуни рашун", извпдећи и 
памуећи ппсебна правила и пбрасце. Једнпсуавнп, прпценуе уреба схвауиуи кап разлпмке са именипцем 
100, а ушеници уреба да науше знашеое израза кап щуп су "шини 60%", "сниженп за 7%", "прпизвпдоа је 
ппвећана за 12,5%" иуд. 

Гепметрија. Ф пвпм перипду насуаве мауемауике дају се дефиниције гепмеуријских фигура: урпугла, 
квадрауа, правпугапника, рпмба, паралелпграма, урапеза и шеувпрпугла исказане исуицаоем оихпвих 
каракуерисуишних свпјсуава (и у уерминима сураница и углпва). Уреба исуицауи и лпгишку класификацију 
класа пвих фигура (квадрау је правпугапник, правпугапник је паралелпграм). Ф класи урпуглпва, 
псмислиуи релацију ппдударнпсуи изражавајући је прекп једнакпсуи елеменауа - сурана и углпва 
урпугла. Извесуи једнпсуавна уврђеоа п збиру углпва у урпуглу и сппљащоем углу урпугла, п висини кап 
симеурали једнакпкракпг урпугла, п пднпсу сурана и углпва урпугла. 

Запазиуи да се шеувпрпугап разлаже на урпуглпве, па пднпс ппдударнпсуи кприсуи и за извпђеое неких 
лаких свпјсуава ппјединих врсуа шеувпрпуглпва: једнакпсу дијагпнала правпугапника, нпрмалнпсу 
дијагпнала кпд рпмба, узајамнп пплпвљеое дијагпнала паралелпграма и сл. Ппщуп ће пвп биуи први 
примери дедукуивнпг закљушиваоа, дпказе уреба извпдиуи пп јаснпм плану и са јаснп исуакнууим 
преуппсуавкама и прпцедурама дпказиваоа. Не уреба кприсуиуи ппјам ппдударнпсуи примеоујући га на 
прпизвпљне фигуре (сем, мпгуће, у слушају паралелпграма и урапеза, кад мпже имауи смисап разлпживе 
ппдударнпсуи). 
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Уреба се пслаоауи на каракуерисуишна (и изведена) свпјсува при извпђеоу једнпсуавнијих кпнсурукција 
ппменууих гепмеуријских фигура и кпнсурукције са оима ппвезаним елеменуима (знашајним уашкама, 
дужима, углпвима). Кпнсурукције у гепмеурији имају велики пбразпвнп-развпјни знашај јер се уиме, на 
пвпм нивпу насуаве, дпказује егзисуенција гепмеуријских пбјекауа шији су елеменуи задауи. 

Једнашеое ппврщина гепмеуријских фигура псмищљава се на класишни нашин, пслаоајући се на ппјмпве 
разлпживе и дппунске једнакпсуи. Сама ппврщина фигуре схвауа се кап магниууда (велишина) уј. ппсупји 
самим ппсупјаоем дауе фигуре и не изражава се кап пднпс према даупј јединишнпј магниууди, сем кад 
је уакп уп ппсебнп фпрмулисанп (дајући дужине у ценуимеурима и сл.). При упм се узима да су 
ппврщине ппдударних урпуглпва једнаке, а за правпугапник шије су дужине сураница изражене са а и б, 
узима се да је оегпва ппврщина а·б. Кад су суранице а и б изражене мерним брпјевима, релауивнп дауа 
дужинска јединица, израз а·б схвауа се кап прпизвпд брпјева кпјим се ппврщина изражава прекп 
пдгпварајуће јединице за ппврщину. Пплазећи пд ппврщине правпугапника, дппуоаваоем и 
разлагаоем, извпде се фпрмуле за ппврщину паралелпграма, урпугла и урапеза. 

Свакакп уреба укљушиуи пракуишне примене рашунаоа ппврщина реалних пбјекауа на щуп, упсуалпм, 
аспцира сами назив "гепмеурија". 

Дпдајмп кап ппщуу наппмену да је инсурукуивнп да се уз све садржаје навпде исупријски ппдаци, 
указујући на време, прилике и знашајне суварапце у уим далеким временима, али дпдајући и кпменуаре 
кпјима се указује на преднпсу савременпг излагаоа мауемауике. 

Дпдатни рад 

Садржаји дпдаунпг рада мпрају, пре свега, биуи везани за садржаје пвпг разреда и на уај нашин биуи 
оихпва инуензивнија пбрада. Фз уп, мпгу да се изаберу и све друге занимљиве уеме впдећи рашуна да су 
биунп садржајне. Преппрушује се да рукпвпдипци сурушних већа кпнуакуирају дпбрп афирмисане 
сурушне инсуиууције, кап щуп су Друщувп мауемауишара Србије, Мауемауишка гимназија, КММ 
"Архимедес", иуд. 
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ МАУЕМАУИКЕ  Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
ЦЕЛИ БРПЈЕВИ 

 
Стицаое знаоа п целим брпјевима 

 

ПП ЗАВРШЕУКФ УЕМЕ ФЧЕНИК  ЋЕ БИУИ Ф СУАОФ ДА : 
 
1.зна да пдузимаое у скупу прирпдних брпјева није увек мпгуће 
2.зна щуа су негауивни цели брпјеви 
3.уме да предсуави целе брпјеве на брпјевнпј правпј 
4.зна щуа су супрпуни брпјеви 
5.зна щуа је апсплууна вреднпсу целпг брпја 
6. уме да уппређује целе брпјеве 
7.уме да извпди пснпвне рашунске пперације и да примеоује 
оихпва свпјсува 
8.уме да рещава једнашине и неједнашине  у скупу целих брпјева 
9.уме да рашуна вреднпсу брпјевних израза у скупу целих 
брпјева 

 

РАЦИПНАЛНИ БРПЈЕВИ 

 

Стицаое знаоа п раципналним брпјевима 

 

1.зна щуа су раципнални брпјеви (пбишан запис,децимални 
запис и прпценау) и да превпди из једнпг записа у други 
2. уме да предсуави раципналан брпј на брпјевнпј правпј 
3.уме да уппређује раципналне брпјеве 
4.уме да извпди пперације са раципналним брпјевима и да 
примеоује оихпве пспбине 
5. уме да рещава једнашине и неједнашине  у скупу раципналних 
брпјева 
6. уме да рашуна вреднпсу брпјевних израза у скупу раципналних 
брпјева 
7.уме да рещава пракуишне прпблеме у вези прпценуа 

 

УРПФГАП Стицаое пснпвних знаоа п трпуглпвима 
1.уме да дефинище урпугап и да пбележи оегпве елеменуе 
2.зна да је свака сураница урпугла маоа пд збира друге две 
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3.уме да пдреди врсуе урпуглпва према сураницама и углпвима 
4.зна уепреме п збирпвима унууращоих и сппљащоих углпва 
урпугла 
5. зна пднпсе између сураница и углпва урпугла 
6. уме да кпнсуруище углпве пд: 60,120,30,45,75,135 и 150 
суепени 
7.зна када су урпуглпви ппдударни 
8. уме да примеоује суавпве п ппдударнпсуи урпуглпва 
9.зна пснпвне кпнсурукције урпугла 
10.уме да кпнсуруище пписану и уписану кружницу урпугла 
11.зна щуа су висина ,уежищна дуж и средоа линија урпугла 
12.зна щуа су 4 знашајне уашке урпугла и уме да их кпнсуруище  
 

ШЕУВПРПФГАП 

 

Стицаое пснпвних знаоа п шетвпрпуглпвима 

 

1. .уме да дефинище шеувпрпугап и да пбележи оегпве 
елеменуе 
2. зна врсуе шеувпрпуглпва (урапез,паралелпграм и делупид) 
3. зна уепреме п збирпвима унууращоих и сппљащоих углпва 
шеувпрпугла 
4.зна пспбине и врсуе  паралелпграма и уме да их кпнсуруище 
5.зна щуа је ценурална симеурија и ценуралнп-симеуришне 
фигуре 
6.зна щуа је урапез, оегпве пспбине, врсуе и уме да га 
кпнсуруище 
7.зна щуа је делупид, оегпве пспбине и уме да га кпнсуруище 
 

ППВРЩИНА УРПФГЛА И 
ШЕУВПРПФГЛА 

Стицаое знаоа п ппврщини трпугла и шетвпрпугла 

 

1.разуме ппјам ппврщине фигуре 
2.зна да ппдударне фигуре имају једнаке ппврщине и да 
неппдударне фигуре мпгу имауи једнаке ппврщине 
3.уме да рашуна ппврщину паралелпграма,урпугла и урапеза 
4. уме да рашуна ппврщину шеувпрпугла са нпрмалним 
дијагпналама 
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БИПЛПГИЈА 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве биплпгије јесуе да ушеници усвајаоем пбразпвнп-васпиуних садржаја суекну пснпвна 
знаоа п живпунпм прпсупру, нашину живпуа, пснпвнпј грађи, разнпврснпсуи и знашају живпуиоскпг 
свеуа. 

Задаци насуаве биплпгије су: 

- развијаое љубави према прирпди и псећаоа дужнпсуи да је пшувају за себе и будуће генерације; 

- развијаое пснпвне наушне писменпсуи, лпгишкпг расуђиваоа, пбјекуивнпсуи и криуишкпг мищљеоа; 

- уппзнаваое сппљащое и пснпвне унууращое грађе праживпуиоа; 

- уппзнаваое сппљащое и пснпвне унууращое грађе живпуиоа; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое разнпврснпсуи живпуиоскпг свеуа; 

- развијаое пдгпвпрнпг пднпса према живпуиоама; 

- разумеваое евплууивнпг развпја живпг свеуа; 

- развијаое хигијенских навика и здравсувене кулууре.  

 

Пперативни задаци: 

Фшеници уреба да: 

- упше ппуребу за класификпваоем живпг свеуа збпг оегпве велике разнпврснпсуи; 

- упшавају слишнпсуи и разлике у грађи и нашину живпуа биљака, гљива и живпуиоа; 

- уппзнају пснпвне ппјмпве п прирпднпм сисуему живпуиоа; 

- уппзнају живпуни прпсупр, нашин живпуа, грађу, разнпврснпсу и знашај праживпуиоа; 

- уппзнају живпуни прпсупр, нашин живпуа, сппљащоу грађу и пснпве унууращое грађе, разнпврснпсу и 
знашај сунђера, дупљара, црва, мекущаца, зглавкара и бпдљпкпжаца; 

- схвауе улпгу инсекауа у прирпди; 

- уппзнају бплесуи кпје изазивају или пренпсе живпуиое, нашин пренпщеоа и превенцију; 

- уппзнају живпуни прпсупр, нашин живпуа, грађу, разнпврснпсу и знашај риба, впдпземаца, гмизаваца, 
пуица и сисара; 

- схвауе знашај бриге п ппупмсуву пуица и сисара; 

- схвауе знашај пдгпвпрнпг пднпса према живпуиоама; 

- сазнају пснпвне наушне шиоенице п упку и развпју живпуа на Земљи и еуапе земљине исуприје; 
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- знају да живпу на Земљи има исуприју са кпјпм се мпгу уппзнауи на пснпву фпсилних псуауака (записа); 

- разумеју евплуцију живпг свеуа и схвауе оен знашај у фпрмираоу савременпг биплпщкпг мищљеоа. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ФВПД (3) 

Разнпврснпсу живпг свеуа. 

Пснпвне разлике између биљака, гљива и живпуиоа.  

ПРАЖИВПУИОЕ (9) 

Праживпуиое - хеуерпурпфни прпуисуи, једнпћелијска прганизација, разнпврснпсу. 

Амебе - живпуни прпсупр, нашин живпуа, грађа. Разнпврснпсу и знашај. 

Бишари - живпуни прпсупр, нашин живпуа, грађа, кплпнијалнпсу. Разнпврснпсу и знашај. 

Урепљари - живпуни прпсупр, нашин живпуа, грађа. Разнпврснпсу и знашај. 

Паразиуске праживпуиое (дизенуеришна амеба, маларишни паразиу, изазиваш бплесуи спаваоа) - 
нашини пренпщеоа, мере превенције. 

Фппредни преглед грађе праживпуиоа - кпрелација са функцијпм и живпунпм срединпм (уабеларни или 
илусурауивни приказ). 

Вежба: Живпу у капи впде - ппсмаураое слаукпвпдних праживпуиоа ппд микрпскпппм.  

ЦАРСУВП ЖИВПУИОА (48) 

Свеу живпуиоа - насуанак и развпј живпуиоа. 

Разнпврснпсу живпуиоа - преглед главних група. 

Сунђери - живпуни прпсупр, нашин живпуа, грађа на нивпу ппщуе прганизације. 

Разнпврснпсу и знашај. 

Дупљари - живпуни прпсупр, нашин живпуа, грађа на нивпу ппщуе прганизације. 

(хидра). Разнпврснпсу (хидре, кпрали, мпрске сасе, медузе), знашај. 

Пљпснауи црви - живпуни прпсупр, нашин живпуа, сппљащоа грађа и пснпви унууращое грађе. 
Разнпврснпсу (планарије, меуиљи, пануљишаре), знашај. Паразиуске врсуе, нашини пренпщеоа и мере 
превенције. 

Ваљкасуи црви - живпуни прпсупр, нашин живпуа, сппљащоа грађа и пснпви унууращое грађе (шпвешија 
глисуа). Разнпврснпсу и знашај. 

Паразиуске врсуе, нашини пренпщеоа и мере превенције. 
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Шланкпвиуи црви - живпуни прпсупр, нашин живпуа, сппљащоа грађа и пснпви унууращое грађе (кищна 
глисуа). Разнпврснпсу (мпрски шланкпвиуи црви, кищне глисуе, пијавице), знашај. 

Мекущци - живпуни прпсупр, нашин живпуа, сппљащоа грађа и пснпви унууращое грађе (щкпљка). 
Разнпврснпсу (пужеви, щкпљке и главпнпщци), знашај. 

Вежба: разврсуаваое пужева и щкпљки на пснпву изгледа љущууре. 

Зглавкари - ппщуе пдлике и разнпврснпсу (ракпви, пауци, скпрпије, крпељи, супнпге, инсекуи). 

Ракпви - живпуни прпсупр, нашин живпуа, сппљащоа грађа и пснпви унууращое грађе (решни рак). 
Разнпврснпсу и знашај. 

Пауци - живпуни прпсупр, нашин живпуа и сппљащоа грађа. Разнпврснпсу и знашај. Занимљивпсуи из 
живпуа паука. 

Скпрпије - живпуни прпсупр, нашин живпуа и сппљащоа грађа. Разнпврснпсу и знашај. 

Крпељи - живпуни прпсупр, нашин живпуа, сппљащоа грађа и разнпврснпсу. 

Бплесуи кпје пренпсе и мере превенције. 

Супнпге - нашин живпуа, сппљащоа грађа и разнпврснпсу. 

Инсекуи - живпуни прпсупр, нашин живпуа, сппљащоа грађа, и разнпврснпсу. 

Флпга инсекауа у прирпди и знашај за шпвека. Занимљивпсуи из живпуа инсекауа. 

Вежба: Израда щкплске збирке инсекауа. 

Бпдљпкпщци - живпуни прпсупр, нашин живпуа, сппљащоа грађа. Разнпврснпсу (мпрске звезде, мпрски 
јежеви, мпрске змијуљице, мпрски красуавци, мпрски кринпви), знашај. 

Фппредни преглед грађе сунђера, црва, мекущаца, зглавкара, бпдљпкпжаца - уабеларни или 
илусурауивни приказ. 

Хпрдауи - пснпвне пдлике хпрдауа на примеру кппљаше - кпмпарација са преухпдним групама 
живпуиоа. Разнпврснпсу хпрдауа, знашај. 

Кишмеоаци - грађа и разнпврснпсу. 

Рибе - нашин живпуа, грађа и кпрелација са суанищуем (щаран). Разнпврснпсу (ајкуле, раже, щуиупнпще, 
кпщљприбе), знашај. 

Вежба: дисекција рибе. 

Прелазак на кппнени нашин живпуа. 

Впдпземци - нашин живпуа, грађа и кпрелација са суанищуем (жаба). 

Размнпжаваое и развиће. Разнпврснпсу (жабе, даждевоаци, мрмпљци), знашај. 

Гмизавци - нашин живпуа, грађа и кпрелација са суанищуем (гущуер). 
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Размнпжаваое, регенерација. Разнпврснпсу (гущуери, змије, кпроаше, крпкпдили), знашај. Изумрли 
гмизавци. 

Пуице - нашин живпуа, грађа и кпрелација са суанищуем. Размнпжаваое, брига п ппупмсуву. Сепба 
пуица. Разнпврснпсу (пауке, гуске, рпде, шапље, кпке, деулићи, грабљивице, спве, гплубпви, певашице), 
знашај. 

Сисари - нашин живпуа, грађа и кпрелација са суанищуем. Размнпжаваое и развиће, брига п ппупмсуву. 
Миграције и зимски сан. Разнпврснпсу (упрбари, бубпједи, слепи мищеви, мајмуни, глпдари, зешеви, 
перајари, слпнпви, звери, киупви, кппиуари, папкари), знашај. 

Фппредни преглед грађе главних група кишмеоака (уабеларни или илусурауивни приказ).  

ФГРПЖЕНПСУ И ЗАЩУИУА ЖИВПУИОА (6) 

Разнпврснпсу царсува живпуиоа и бипдиверзиуеу. 

Факупри угрпжаваоа и знашај защуиуе живпуиоа. 

Суживпу људи и живпуиоа. 

Пдгпвпран пднпс према живпуиоама (живпуиое за друщувп - љубимци, дпмаће живпуиое, пгледне 
живпуиое, крзнащице).  

ФВПД Ф ЕВПЛФЦИЈФ ЖИВПГ СВЕУА (6) 

Живпу на Земљи. 

Дпкази евплуције. 

Геплпщка дпба, календар живпуа. 

Бпрба за ппсуанак - Шарлс Дарвин.  

Активнпсти: 

Изласци у прирпду, уппзнаваое лпкалне фауне, ппсеуа зпплпщкпм вруу, ппсеуа прирпдоашкпм музеју. 

Прављеое акваријума, уераријума, кућица за пуице, кућица за псе и машке. 

Ппсмаураое акуивнпсуи живпуиоа и брига п оима упкпм целе щкплске гпдине. 

Сарадоа са здравсувеним и веуеринарским инсуиууцијама. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Избпр и сисуемауизација прпграмских садржаја насуавнпг предмеуа биплпгија пднпсе се на наушну 
дисциплину - зпплпгија и резулуау су захуева времена и најнпвијих дпсуигнућа у науци. Насуавне уеме 
пбрађују садржаје из зпплпгије и лпгишки су расппређене у пеу уемауских целина: Фвпд, Праживпуиое, 
Царсувп живпуиоа, Фгрпженпсу и защуиуа живпуиоа и Фвпд у евплуцију живпг свеуа (евплуција шпвека и 
наслеђиваое изушаваће се у псмпм разреду). Пвакп кпнципиран прпграм пружа ушеницима пснпвна 
знаоа, а ради лакщег разумеваоа и усвајаоа градива, насуавник не уреба да инсисуира на деуаљнпј 
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грађи, већ да суави акценау на живпуни прпсупр, нашин живпуа, разнпврснпсу и знашај ппјединих група у 
пквиру царсува живпуиоа. 

Приликпм израде планпва рада (глпбалнпг и пперауивнпг) уреба предвидеуи 50% шаспва за пбраду 
нпвпг градива и 50% за друге уиппве шаспва. 

Кпнцепција прпграма пружа щирпке мпгућнпсуи за примену разлишиуих насуавних меупда, кап и 
уппуребу инфпрмаципнп-кпмуникаципних уехнплпгија. Вербалнп-уексууалне меупде уреба да буду 
маое засуупљене, а преднпсу уреба дауи демпнсурауивнп-илусурауивним меупдама, меупдама 
пракуишнпг рада и акуивнпсуима ван ушипнице. Избпр насуавних меупда зависи пд циља и задауака 
насуавнпг шаса и ппремљенпсуи кабинеуа. Избпр пблика рада препущуен је насуавнику. За шаспве вежби 
уреба кприсуиуи групни пблик рада, али акп уп вежба захуева и ппсупје услпви, мпже се примениуи рад у 
парпвима или индивидуални пблик рада. Вежбе уреба реализпвауи уз максималнп кприщћеое 
прирпднпг мауеријала, препарауа и лабпраупријскпг прибпра. Вепма су кприсни шаспви у прирпди и 
ппсеуе прирпдоашкпм музеју и зпплпщкпм вруу... Преппрушује се сарадоа са здравсувеним и 
веуеринарским инсуиууцијама, оихпвп ангажпваое и прганизпваое предаваоа - урибина са уемама из 
прпграмских садржаја биплпгије. 

Насуавник за припрему рада на шасу уреба да кприсуи пдпбрени учбеник и најнпвију сурушну лиуераууру. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ БИПЛПГИЈЕ Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. ФВвпд 

2. праживпуиое 

3. царсувп живпуиоа 

4. угрпженпсу и 
защуиуа живпуиоа 

5. Фвпд у евплуцију 
живпг свеуа 

Циљ насуаве биплпгије јесуе да ушеници усвајаоем пбразпвнп-
васпиуних садржаја суекну пснпвна знаоа п живпунпм 
прпсупру, нашину живпуа, пснпвнпј грађи, разнпврснпсуи и 
знашају живпуиоскпг свеуа. 

 

Изушаваоем биплпгије кпд ушеника уреба развијауи пснпвну 
наушну писменпсу, лпгишкп расуђиваое, сппспбнпсу криуишкпг 
мищљеоа, свесу п власуиупм пплпжају у прирпди, пбјекуивнпсу 
и лпгишкп расуђиваое, љубав према прирпди и псећаое 
дужнпсуи да шувају и защуиуе прирпду, да развијају хигијенске 
навике и здравсувену кулууру.  

- Ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое разнпврснпсуи 
живпуиоскпг свеуа 

- Фппзнаваще сппљащое и пснпвне унууращое грађе живпуиоа 

- Развијаое пдгпвпрнпг пднпса према живпуиоама и живпунпј 
средини 

- разумеваое евплууивнпг развпја живпг свеуа 

- Кприсуе меупде ппсмаураоа, мереоа и експерименуа 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у суаоу да: 
- схвауи улпгу и знашај биплпгије за напредак шпвешансува и 
пдрживпг развпја 
- сампсуалнп ппсмаура и прауи ппјаве у прирпди, уппуребљава и 
сампсуалнп кприсуи  ппуишке инсуруменуе (лупа, микрпскпп) кап 
и лабпраупријски прибпр. 
-  Разуме ппуребу за класификпваоем живпг свеуа збпх оегпве 
велике разнпврснпсуи 
- Фме да упши слишнпсуи и разлике  у грађи и нашину живпуа 
биљака гљива и живпуиоа 
- Суекне ппсебна знаоа п живпунпм прпсупру, нашину живпуа, 
грађи, разнпврснпсуима знашајних праживпуиоа 
- Суекне пснпвна знаоа п живпунпм прпсупру, нашину живпуа, 
сппљащопј и унууращопј грађи, разнпврснпсуи и знашају 
бескишмеоака 
- схвауи знашај бриге п ппупмсуву пуица и сисара, знашај 
пдгпвпрнпг пднпса према живпуиоама 
- Суекап пснпвна знаоа п развпју живпуа на земљи иеуапама 
земљине исуприје 
- зна щуа су фпсили 
- разуме евплуцију живпг свеуа и схвауа оен знашај у фпрмираоу 
савременпг биплпщкпг мищљеоа 
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УЕХНИЧКП И ИНФПРМАУИЧКП ПБРАЗПВАОЕ  
(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа у пснпвнпј щкпли јесуе да се ушеници 
уппзнају са уехнишкп-уехнплпщким развијеним пкружеоем, крпз суицаое пснпвне уехнишке и 
инфпрмауишке писменпсуи, развпјем уехнишкпг мищљеоа, уехнишке кулууре, радних вещуина и 
кулууре рада. 

Пстали циљеви и задаци предмеуа су да ушеници: 

 суекну пснпвнп уехнишкп и инфпрмауишкп васпиуаое и пбразпваое, 

 суишу пснпвна уехнишкп-уехнплпщка знаоа, умеоа, вещуине и псппспбљавају се за 
оихпву примену у ушеоу, раду и свакпдневнпм живпуу, 

 схвауе закпниупсуи прирпдних и уехнишких наука, 

 сазнају пснпвни кпнцепу инфпрмаципнп-кпмуникаципних уехнплпгија (ИЦУ), сазнају 
улпге ИЦУ у разлишиуим сурукама и сферама живпуа, 

 уппзнају рад на једнпм пд пперауивних сисуема и некпликп најшещће кприщћених 
кприснишких прпграма и суекну навике да их кприсуи у свакпдневним акуивнпсуима, 

 науше уппуребу рашунара са гпупвим прпграмима за пбраду уексуа, за графишке 
приказе, инуерфејс и инуернеу, 

 развијају суваралашкп и криуишкп мищљеое, 

 развијају сппспбнпсу пракуишнпг сувараоа, пднпснп да реализују сппсувене идеје 
према сппсувенпм плану рада и афирмищу креауивнпсу и пригиналнпсу, 

 развијају психпмпупрне сппспбнпсуи, 

 усвпје преуппсуавке за свесну примену науке у уехници, уехнплпгији и другим 
пблицима друщувенп кприснпг рада, 

 савладавају пснпвне принципе рукпваоа разлишиуим средсувима рада, пбјекуима 
уехнике и управљаоа уехнплпщким прпцесима, 

 развијају прецизнпсу у раду, уппрнпсу и исурајнпсу приликпм рещаваоа задауака, 

 суишу радне навике и псппспбљавају се за сарадоу и уимски рад, 

 кпмуницирају на језику уехнике (уехнишка уерминплпгија, цруеж), 

 суекну знаоа за кприщћеое мерних инсуруменауа, 

 на пснпву физишких, хемијских, механишких и уехнплпщких свпјсуава пдаберу 
пдгпварајући мауеријал за мпдел, макеуу или средсувп, 

 преппзнају елеменуе (кпмппненуе) из пбласуи грађевинарсува, мащинсува, 
елекурпуехнике, елекурпнике и да их кпмппнују у једнпсуавније функципналне целине 
(графишки и крпз мпделе, макеуе или предмеуе),  

 разумеју уехнплпщке прпцесе и прпизвпде разлишиуих уехнплпгија, 

 преппзнају прирпдне ресурсе и оихпву пгранишенпсу у кприщћеоу, 

 прилагпде динамишке кпнсурукције (мпделе) енергеускпм извпру, 

 пдаберу ппуимални сисуем управљаоа за динамишке кпнсурукције (мпделе), израде 
или примене једнпсуавнији прпграм за управљаое прекп рашунара, 

 уппзнају екпнпмске, спцијалне, уехнишкп-уехнплпщке, екплпщке и еуишке аспекуе рада 
и прпизвпдое и оихпв знашај на развпј друщува, 

 примеоују мере и средсува за лишну защуиуу при раду, 

 знају мере защуиуе и ппуребу за пбнпву и унапређеое живпунпг пкружеоа, 
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 на пснпву знаоа п врсуама делаунпсуи и сагледаваоа свпјих инуереспваоа правилнп 
пдаберу свпју будућу прпфесију и др.  

 
 
 
 
Пперативни задаци 
Фшеници уреба да: 

 уппзнају врсуе грађевинских пбјекауа и оихпве намене; 

 уппзнају уехнике грађеоа; 

 уппзнају каракуерисуике грађевинскпг уехнишкпг цруаоа и пснпвне грађевинске 
симбпле; 

 науше да шиуају и кприсуе једнпсуавније грађевинске цруеже - дпкуменуацију за 
изградоу, адапуацију и уређеое суана, пдгпварајуће прпспекуе; 

 науше да кприсуе гпупве једнпсуавне спфуверске алауе за цруаое; 

 науше какп се кприсуи ЦД-рпм, флещ мемприја и щуампаш; 

 уппзнају пснпвне врсуе, каракуерисуике и примену грађевинских мауеријала; 

 суишу навике за раципналнп кприщћеое мауеријала и енергије; 

 суишу и развијају кулууру суанпваоа у савременим услпвима; 

 уппзнају функципнисаое кућне инсуалације (впдпвпдне, упплпуне и канализаципне); 

 суекну предсуаву п функципнисаоу и прганизацији сапбраћаја у сапбраћајним 
пбјекуима; 

 суекну знаоа п примени и биуним каракуерисуикама грађевинских мащина; 

 уппзнају пснпвне прпцесе у ппљппривреднпј прпизвпдои; 

 науше да примеоују једнпсуавније уехнишке цруеже у прпјекупваоу мпдела или макеуа 
према сппсувенпм избпру: грађевинских или сапбраћајних пбјекауа; грађевинских или 
ппљппривредних мащина и уређаја; деуаља из уређиваоа суана и др. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
ФВПД Ф АРХИУЕКУФРФ И ГРАЂЕВИНАРСУВП (4) 

Исуприја архиуекууре (суилпви градое: гршки, римски, еурурски, ренесансни...). Врсуе 
грађевинских пбјекауа (виспкпградоа, нискпградоа, хидрпградоа). Кпнсурукуивни елеменуи 
грађевинскпг пбјекуа (уемељ, зид, сууб, међуспрауна кпнсурукција, крпв, суепенице). Сисуеми 
градое у грађевинарсуву.  

УЕХНИШКП ЦРУАОЕ Ф ГРАЂЕВИНАРСУВФ (8) 

Ппсуупци и фазе у реализацији грађевинских пбјекауа, уехнишка дпкуменуација (ппјам, врсуе и 
примена прпјекауа). Уехнишки цруеж кап пснпв за израду прпјекауа - размера, кпуираое, 
симбпли и пзнаке у грађевинарсуву. Графишкп предсуављаое предмеуа - пбјекауа прибпрпм.  

ИНФПРМАУИШКЕ УЕХНПЛПГИЈЕ (16) 

Прпграм за једнпсуавнп цруаое. Рад са ЦД-пм и флещ мемпријпм. Снимаое цруежа. Рад са 
щуампашем. Кприщћеое Инуернеуа.  

ГРАЂЕВИНСКИ МАУЕРИЈАЛИ (4) 
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Ппдела и врсуе грађевинских мауеријала. Прирпдни грађевински мауеријали - свпјсува и 
примена. Вещуашки грађевински мауеријали - свпјсува и примена.  

ЕНЕРГЕУИКА (4) 

Енергеуика у грађевинарсуву. Мере за раципналнп кприщћеое упплпуне енергије у 
грађевинарсуву: упплпуна изплација зграде, кприщћеое суншеве енергије.  

УЕХНИШКА СРЕДСУВА Ф ГРАЂЕВИНАРСУВФ (4) 

Алауи и мащине у грађевинарсуву. Мере защуиуе при извпђеоу пбјекауа.  

САПБРАЋАЈНИ СИСУЕМИ (2) 

Грађевински пбјекуи у сапбраћају: аууп-пууеви, железнишке суанице, луке, аерпдрпми.  

КФЛУФРА СУАНПВАОА (4) 

Еуика суанпваоа (ппнащаое суанара у суану, суамбенпј згради, на улици и на другим јавним 
месуима). Израда плана суана. Предлпг за оегпвп уређеое. Фређеое ексуеријера и енуеријера.  

КПНСУРФКУПРСКП МПДЕЛПВАОЕ - МПДФЛИ (22) 

Сампсуалан рад на сппсувенпм прпјекуу: Израда уехнишке дпкуменуације, избпр мауеријала, 
пбрада мауеријала, сасуављаое делпва, пблагаое ппврщина и ппврщинска защуиуа. Израда 
мпдела разних мащина и уређаја у грађевинарсуву из кпнсурукупрских кпмплеуа. Израда 
макеуе суана на пснпву плана и предлпг за оегпвп уређеое. Мпделпваое мащина и уређаја у 
ппљппривреднпј прпизвпдои. Ппправке на кућним инсуалацијама и саниуарним уређајима. 
Мпгућнпсу рада на рашунару.  

УЕХНИШКА СРЕДСУВА Ф ППЉППРИВРЕДИ (4) 

Прганизација рада и примена савремених средсуава у ппљппривреднпј прпизвпдои. Уехнишка 
средсува у ппљппривреди. Мащине и уређаји у ппљппривреднпј прпизвпдои. Мпделпваое 
мащина и уређаја у ппљппривреднпј прпизвпдои 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Фвпд у архитектуру и грађевинарствп. На инуересануан нашин, уз ппмпћ медија, приказауи 
развпј грађевинарсува и архиуекууре пд праисуприје дп данас (самп на инфпрмауивнпм нивпу). 
Сликпм ппказауи репрезенуауивне пбјекуе из свакпг перипда градое. На изабраним 
примерима из исуприје грађевинарсува ушеници мпгу да схвауе велишину људскпг ума кпји 
пракуишнп нема граница. Ф делу кпји се пднпси на ппделу грађевинарсува ппјмпве 
виспкпградое, нискпградое и хидрпградое пбјасниуи ппмпћу каракуерисуишних грађевинских 
пбјекауа кпји су оихпви репрезенуи. На пример, за виспкпградоу сликпм ушеницима ппказауи 
једну суамбену зграду, друщувену (бипскпп, ппзприщуе, щкплу...) и привредну (предузеће, 
индусуријску халу). За предсуавнике нискпградое сликпм ппказауи мпсу, пуу, железницу и 
аерпдрпмску писуу; а бране, луке и канали за навпдоаваое кап угледне примере пбјекауа у 
хидрпградои. На једнпсуавнпм примеру куће (пууем слајдпва, макеуе или пууем рашунара у 3Д 
приказу) ппказауи пснпвне кпнсурукуивне елеменуе из кпјих се сасупји грађевински пбјекау. 
Ппред упга, указауи и на псуале елеменуе кпји шине целину грађевинскпг пбјекуа (прпзпри, 
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врауа, димоашки канали...). За реализацију пве уемауске целине усппсуавиуи кпрелацију са 
насуавним предмеуима исуприја и ликпвна кулуура. 

Уехнишкп цртаое у грађевинарству. Ф пбради пве насуавне уеме, у увпднпм делу ушеницима 
јаснп дефинисауи пснпвне фазе у реализацији једнпг грађевинскпг пбјекуа. Уе фазе су: фаза 
преппзнаваоа ппуреба за градопм у кпјпј знашајну улпгу има инвесуиупр; фаза прпјекупваоа 
грађевинскпг пбјекуа у кпјпј се урага за функципналним, кпнсурукуивним и есуеуским 
рещеоима пбјекуа и фаза извпђеоа пбјекауа у кпјпј се јаснп преппзнају пснпвни (зидарски, 
уесарски, беупнски...), заврщни (мплерски, керамишарски...) и инсуалауерски радпви (впдпвпд, 
канализација....). Ппсебну пажоу уреба пбрауиуи на специфишнпсуи уехнишкпг цруежа у 
грађевинарсуву (врсте цртежа, размере кпје се примеоују, кптне стрелице и кпсе црте, 
кптни брпјеви, висинске кпте, симбпли: приказ врата, прпзпра, кпнструктивних елемената 
у пснпви и пресеку и приказ елемената намещтаја у пснпви и пресеку). Кап вежбу за примену 
знаоа из пвпг дела ушеници мпгу да нацруају хпризпнуални пресек - пснпву и веруикални 
пресек једне прпсуприје (изабрана прпсуприја мпже биуи радна спба ушеника, ушипница у 
пквиру щкпле уакп да сва мереоа мпгу да се изврще на лицу месуа и пренесу на цруеж) у 
размери 1:100. Кпд ушеника уреба инсисуирауи да: правилнп исписују уексу, кприсуе разне 
врсуе и дебљине линија, буду сурпљиви и прецизни у мереоу приликпм цруаоа. 

Инфпрматишка технплпгија. Циљ увпђеоа инфпрмауишке уехнплпгије у щесуи разред је да се 
псувари кпнуинуиуеу примене рашунара у насуави уехнишкпг пбразпваоа. Пва насуавна уема се 
реализује ппсле насуавне уеме уехнишкп цруаое у грађевинарсуву. Разлпг упме је щуп ппсупје 
једнпсуавни спфувери кпји се мпгу кприсуиуи за цруаое и прпјекупваое без прпграмираоа 
(Гппгле СкетцхУп, Енвисипнеер Еxпресс 3.0, Мицрпспфт Пффице Висип 2003). На уај нашин ће 
ушеници уппзнавауи примену рашунара на кпнкреуним садржајима и рад са ЦД-рпмпм, флещ 
мемпријпм и щуампашем. Примену рашунара прилагпдиуи кпнфигурацији рашунара кпјпм 
щкпла распплаже. 

Грађевински материјали. На нивпу пбавещуенпсуи прпщириуи знаоа п мауеријалима кпји се 
кприсуе у грађевинарсуву. Не улазиуи у деуаље п прпизвпдои и преради мауеријала. 
Преппрушљивп је ушеницима ппказауи угледне примере грађевинских мауеријала кпји се 
пбрађују (песак, цемену...) или оихпве мпделе (ппека, армауура...). Излагаое ппукрепиуи 
прпспекуима, кауалпзима и преураживаоима на Инуернеуу. Ф реализацији пве уемауске 
целине усппсуавиуи кпрелацију са исупријпм нарпшиуп у делу кпји се пднпси на развпј 
грађевинских мауеријала. 

Енергетика. Фказауи на знашај врсуе изабранпг мауеријала за градоу грађевинских пбјекауа, на 
мпгућнпсу щуедое енергије и кприщћеоа некпнвенципналних извпра енергије, какп при 
прпјекупваоу нпвих пбјекауа, уакп и мпгућнпсу дпградое уермп-изплације на ппсупјећим 
пбјекуима. 

Уехнишка средства у грађевинарству. Алауе и мащине у грађевинарсуву пбрадиуи уакп да се у 
првпм кпраку направи груба ппдела механизације и за сваку пд оих набрпје каракуерисуишни 
предсуавници. Излагаоа ппукрепиуи сликпм и пп мпгућсуву мпделима. Ф делу кпји се пднпси 
на защуиуу на раду кпд ушеника развијауи свесу п ппуреби пшуваоа лишнпг здравља, али и 
пшуваоа живпуне средине. Инсисуирауи на ппзнаваоу защуиуне ппреме, пбезбеђиваоу 
градилищуа, кап и пкплине. Пву насуавну уему реализпвауи у кпнуинуиуеуу са насуавнпм уемпм 
кпнсурукупрскп мпделпваое. Уакп ће ушеници мпћи суешена знаоа п мащинама у 
грађевинарсуву примеоивауи у раду са кпнсурукупрским елеменуима. На слишан нашин 
реализпвауи и насуавну уему Уехнишка средсува у ппљппривреди. 
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Сапбраћајни системи. Ф пднпсу на преухпдну гпдину, градивп прпщириуи са аспекуа 
сапбраћајних пбјекауа, оихпве намене, функципнисаоа и прганизације сапбраћаја. За пве 
насуавне садржаје кприсуиуи акууелне медије. 

Култура станпваоа. Фвесуи ушенике у пву насуавну јединицу пууем ппсмаураоа и анализе 
свпјих суанпва. Фшеници уреба да закљуше из кпјих се делпва суан сасупји, кпје су оихпве 
функције, кпји је најппвпљнији расппред прпсуприја са аспекуа функципналнпсуи и мпгућнпсуи 
ущуеде и кприщћеоа алуернауивних извпра енергије. Кприсуећи план суана ушеници уреба да 
науше какп се пдређује функција сваке прпсуприје и какп се врщи избпр намещуаја имајући у 
виду функципналнпсу и екпнпмишнпсу прпсупра. На пснпву ппсмаураоа планпва, макеуа, слика 
насеља градских и сепских, уреба пбјасниуи знашај пкплине суана са хигијенскпг и есуеускпг 
суанпвищуа. 

Кпнструктпрскп мпделпваое у грађевинарству - мпдули. Реализација мпдула пмпгућава 
диференцијацију у насуави с пбзирпм да се ушеници мпгу ппредељивауи за ппдрушје за кпје 
имају вище афиниуеуа: мпделпваое грађевинских пбјекауа виспкпградое, нискпградое, 
израда мпдела разних мащина и уређаја у грађевинарсуву из кпнсурукупрских кпмплеуа, 
уређеое суана, ппправке на кућним инсуалацијама и саниуарним уређајима, рад на рашунару. 
Пбавеза свих, без пбзира на избпр акуивнпсуи је да израде свпј "прпјекау" пп кпме извпде 
мпделпваое: израда уехнишке дпкуменуације, избпр мауеријала, пбрада мауеријала, 
сасуављаое делпва, пблагаое ппврщина и ппврщинска защуиуа. 

Уехнишка средства у ппљппривреди. Уехнишка средсува у ппљппривреди, Прганизација рада и 
примена савремених средсуава у ппљппривреднпј прпизвпдои, Мащине и уређаји у 
ппљппривреднпј прпизвпдои. Мпделпваое мащина и уређаја у ппљппривреднпј прпизвпдои. 



 

928 
 

ИСХПДИ 

НАСУАВЕ УЕХНИЧКПГ И ИНФПРМАУИЧКПГ ПБРАЗПВАОА Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
ФВПД Ф АРХИУЕКУФРФ И 

ГРАЂЕВИНАРСУВП (4) 

 

УЕХНИШКП ЦРУАОЕ Ф 

ГРАЂЕВИНАРСУВФ (8) 

 

 

ИНФПРМАУИШКЕ УЕХНПЛПГИЈЕ 

(16) 

 

ГРАЂЕВИНСКИ МАУЕРИЈАЛИ (4) 

 

ЕНЕРГЕУИКА (4) 

 

УЕХНИШКА СРЕДСУВА Ф 

ГРАЂЕВИНАРСУВФ (4) 

 

 

Циљ насуаве уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа у пснпвнпј щкпли 

јесуе да се ушеници уппзнају са уехнишкп-уехнплпщким развијеним 

пкружеоем, крпз суицаое пснпвне уехнишке и инфпрмауишке 

писменпсуи, развпјем уехнишкпг мищљеоа, уехнишке кулууре, радних 

вещуина и кулууре рада. 

Пстали циљеви и задаци предмеуа су да ушеници: 

- суекну пснпвнп уехнишкп и инфпрмауишкп васпиуаое и пбразпваое, 

- суишу пснпвна уехнишкп-уехнплпщка знаоа, умеоа, вещуинe и 

псппспбљавају се за оихпву примену у ушеоу, раду и свакпдневнпм 

живпуу, 

- схвауе закпниупсуи прирпдних и уехнишких наука, 

- сазнају пснпвни кпнцепу инфпрмаципнп-кпмуникаципних 

уехнплпгија (ИЦУ), сазнају улпге ИЦУ у разлишиуим сурукама и 

сферама живпуа, 

- уппзнају рад на једнпм пд пперауивних сисуема и некпликп 

најшещће кприщћених кприснишких прпграма и суекну навике да их 

кприсуи у свакпдневним акуивнпсуима, 

- науше уппуребу рашунара са гпупвим прпграмима за пбраду уексуа, 

за графишке приказе, инуерфејс и инуернеу, 

- развијају суваралашкп и криуишкп мищљеое, 

- развијају сппспбнпсу пракуишнпг сувараоа, пднпснп да реализују 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у суаоу да: 
1. Разликује суилпве градое 

2. Ппзнаје пснпвне елеменуе грађевинских пбјекауа 

 

 

1. Ппзнаје фазе и ппсуупке реализације грађевинских пбјекауа 

2. Зна грађевинске симбпле у грађевинарсуву 

3. Изради једнпсуаван уехнишки цруеж 

 

 

1. Кприсуи прпграм за цруаое 

2. Сашува и щуампа цруеж 

3. Кприсуи инуернеу 

 

 

1. Ппзнаје пснпвне грађевинске мауеријале 

2. Разликује ппјам прирпднпг и вещуашкпг грађевинскпг мауеријала 

 

1. Зна врсуе енергије кпје се кприсуе у грађевинарсуву 

2. Мере за раципналнп кприщћеое енергије у грађевинарсуву 

 

1. Ппзнаје мащине и алауе кпји се кприсуе у грађевинарсуву 

2. Зна пснпвне мере защуиуе кпје се спрпвпде при извпђеоу 

грађевинских пбјекауа 

 

 

 



 

929 
 

САПБРАЋАЈНИ СИСУЕМИ (2) 

 

 

КФЛУФРА СУАНПВАОА (4) 

 

КПНСУРФКУПРСКП 

МПДЕЛПВАОЕ - МПДФЛИ (22) 

 

УЕХНИШКА СРЕДСУВА Ф 

ППЉППРИВРЕДИ (4) 

 

 

сппсувене идеје према сппсуевенпм плану рада и афирмищу 

креауивнпсу и пригиналнпсу, 

- развијају психпмпупрне сппспбнпсуи, 

- усвпје преуппсуавке за свесну примену науке у уехници, уехнплпгији 

и другим пблицима друщувенп кприснпг рада, 

- савладавају пснпвне принципе рукпваоа разлишиуим средсувима 

рада, пбјекуима уехнике и управљаоа уехнплпщким прпцесима, 

- развијају прецизнпсу у раду, уппрнпсу и исурајнпсу приликпм 

рещаваоа задауака, 

- суишу радне навике и псппспбљавају се за сарадоу и уимски рад, 

- кпмуницирају на језику уехнике (уехнишка уерминплпгија, цруеж), 

- суекну знаоа за кприщћеое мерних инсуруменауа, 

- на пснпву физишких, хемијских, механишких и уехнплпщких свпјсуава 

пдаберу пдгпварајући мауеријал за мпдел, макеуу или средсувп, 

- преппзнају елеменуе (кпмппненуе) из пбласуи грађевинарсува, 

мащинсува, елекурпуехнике, елекурпнике и да их кпмппнују у 

једнпсуавније функципналне целине (графишки и крпз мпделе, 

макеуе или предмеуе) , 

- разумеју уехнплпщке прпцесе и прпизвпде разлишиуих уехнплпгија, 

- преппзнају прирпдне ресурсе и оихпву пгранишенпсу у кприщћеоу, 

прилагпде динамишке кпнсурукције (мпделе) енергеускпм извпру, 

1. Зна грађевинске пбјекуе у сапбрађају. 

2. Преппзнаје кпјпј врсуи сапбраћаја припадају пдређени грађевински 

пбјекуи 

 

1. Ппзнаје енуеријер и ексуеријер 

2. Изради једнпсуаван план суана 

 

 

1. Сампсуалнп ради на свпм прпјекуу (уехнишка дпкуменуација, избпр и 

пбрада мауеријала, сасуављаое делпва) 

2. Изреди једнпсуаван план суана и уреди оегпв енуеријер на рашунару 

3. Щуампа једнпсуаван план суана 

 

1. Ппзнаје уехнишка средсува у ппљппривреди 

2. Ппзнаје мащине и уређаје у ппљппривреди 
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ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ  
(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ физишкпг васпитаоа јесуе да разнпврсним и сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, у 
ппвезанпсуи са псуалим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима, дппринесе инуегралнпм развпју 
лишнпсуи ушеника (кпгниуивнпм, афекуивнпм, мпупришкпм), развпју мпупришких сппспбнпсуи, 
суицаоу, усаврщаваоу и примени мпупришких умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у 
свакпдневним и специфишним услпвима живпуа и рада. 

Ппщти пперативни задаци: 

- ппдсуицаое расуа, развпја и ууицаое на правилнп држаое уела; 
- развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи; 
- суицаое мпупришких умеоа кпја су кап садржаји ууврђени прпгрампм физишкпг васпиуаоа и 
суицаое уепријских знаоа неппхпдних за оихпвп усвајаое; 
- усвајаое знаоа ради разумеваоа знашаја и сущуине физишкпг васпиуаоа дефинисанпг циљем 
пвпг васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја; 
- фпрмираое мпралнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи; 
- псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, знаоа и навике кприсуе у свакпдневним 
услпвима живпуа и рада; 
- суицаое и развијаое свесуи п ппуреби здравља, шуваоа здравља и защуиуи прирпде и 
шпвекпве средине. 
 
Ппсебни пперативни задаци: 
- усмерени развпј пснпвних мпупришких сппспбнпсуи, првенсувенп брзине и кппрдинације; 
- усмеренп суицаое и усаврщаваое мпупришких умеоа и навика предвиђених прпгрампм 
физишкпг васпиуаоа; 
- примена суешених знаоа, умеоа и навика у слпженијим услпвима (крпз игру, уакмишеое и 
сл.); 
- задпвпљаваое спцијалних ппуреба за ппуврђиваоем, групним пписупвећиваоем и сл; 
- есуеускп изражаваое ппкреупм и креуаоима и дпживљаваое есуеуских вреднпсуи; 
- усвајаое еуишких вреднпсуи и ппдсуицаое впљних пспбина ушеника. 
 
ПРГАНИЗАЦИПНИ ПБЛИЦИ РАДА 
Циљ физишкпг васпиуаоа псуварује се пууем следећих прганизаципних пблика рада: 

- шаспва физишкпг васпиуаоа; 
- кпрекуивнп-педагпщкпг рада; 
- слпбпдних акуивнпсуи; 
- крпсева; 
- лпгпрпваоа; 
- зимпваоа; 
- сппруских акуивнпсуи пд знашаја за друщувену средину; 
- щкплских и других сппруских уакмишеоа; 
- приредби и других друщувених акуивнпсуи щкпле на плану физишке кулууре. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Прпграмски садржаји пвпг васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја усмерени су на: 
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- развијаое физишких сппспбнпсуи; 
- усвајаое мпупришких знаоа, умеоа и навика; 
- уепријскп пбразпваое. 
I. РАЗВИЈАОЕ ФИЗИШКИХ СППСПБНПСУИ 
На свим шаспвима кап и на другим прганизаципним пблицима рада, ппсвећује се пажоа: 

- развијаоу физишких сппспбнпсуи брзине, снаге, издржљивпсуи и гипкпсуи - у припремнпм 
делу шаса у пквиру вежби пбликпваоа или у другим делпвима шаса пууем пних пблика и 
меупда рада кпји пплазе пд индивидуалних мпгућнпсуи ушеника и примерени су деци 
щкплскпг узрасуа и специфишним мауеријалним и прпсупрним услпвима рада у кпјима се 
насуава физишкпг васпиуаоа извпди; 

- ушврщћиваоу правилнпг држаоа уела. 

II. ФСВАЈАОЕ МПУПРИШКИХ ЗНАОА, ФМЕОА И НАВИКА 

АУЛЕУИКА 

1. Фсаврщаваое уехнике спринуерскпг уршаоа (рад нпгу и руку, пплпжај урупа и главе); Уехника 
нискпг суаруа и суарунпг убрзаоа; Уршаое депница дп 50 м. 

2. Щуафеунп уршаое - Измена щуафеуе у разлишиуим фпрмама (парпви, шеувпрке и др.) и при 
разлишиуим брзинама креуаоа (хпдаое и уршаое). 

3. Уршаое на средоим дисуанцама и крпса (ушенице 1000 м, ушеници 1200 м) 

4. Скпк у даљ - Варијануа уехнике "увинуће" 

5. Скпк у вис - Прекпрашна ("маказе") уехника 

6. Бацаое лппуице пд 200 гр. Бацаое кугле (Из месуа и залеуа и са реквизиуима уежине дп 3 
кг). 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И УЛФ 

Пре реализпваоа прпграма преппрушује се ппдела ушеника на групе према нивпу преухпдних 
умеоа (диференциран присууп). Фшеници, кпји нису савладали ппједине вежбе из прпграма дп 
щесупг разреда, првп уше вежбе кпје нису усвпјили. Ппсле упга уше прпграм щесупг разреда. За 
псуале ушенике предвиђа се надградоа на садржаје пеупг разреда. Све вежбе на ппјединим 
справама уреба наушиуи ппјединашнп, а зауим их ппвезивауи у кпмбинације.  

Улп (ученици и ученице): 

1) ппнпвиуи вежбе и кпмбинације из пеупг разреда; 2) премеу суранце уппрпм у пбе суране; 3) 
два премеуа суранце ппвезанп; 4) суав на глави уз ппмпћ; 5) суав на щакама уз ппмпћ; 6) кплуу 
напред леуећи са изразиуијпм фазпм леуа на сунђер суруоаше; 7) припремне вежбе за 
прекппиу и прекппиу напред на сунђер суруоаше (салуп напред згршеним уелпм). За 
напредније ученике и ученице: суав на щакама, кплуу напред уз ппмпћ; ученице: суав на 
щакама, мпсу напред уз ппмпћ.  

Прескпк (ученици и ученице): 
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Кпзлић: 120 цм: разнпщка и згршка - усаврщаваое (удаљенија даска и изразиуије пувараое у 
фази другпг леуа). За напредније ученике и ученице: кпзлић, кпо, щведски сандук: припремне 
вежбе за склпнку и склпнка.  

Греда (ученице): 

Ниска греда: 1) ппнпвиуи вежбе из пеупг разреда; 2) скпк сунпжним пдскпкпм, дпскпк на једну 
нпгу, друга је у пренпжеоу; 3) скпк сунпжним пдскпкпм, дпскпк на једну нпгу, друга је у 
занпжеоу; 4) "валцер кпрак" 5) "галпп"; 6) у средини греде, из пплпжаја бпшнп саскпк 
пруженим уелпм са пкреупм за 180°. 

Виспка греда: 1) наскпк у уппр предои; премах пднпжнп деснпм (левпм); 2) пкреу за 90° 
удеснп, прехвау бпшнп (палшеви су пкренууи један према другпм); 3) замахпм или пслпнцем 
пбема нпгама иза уела прећи у уппр шушећи и сппјенп шушао, предрушиуи, усправ, пдрушиуи; 4) 
вежбе из прпграма пеупг разреда на нискпј греди извесуи на средопј или виспкпј греди; 5) 
вага преуклпнпм и занпжеоем. 

Ученици: хпдаоем, уршаоем, пкреуима и издржајима у пдређенпм пплпжају уреба да 
развијају псећај за равнпуежу. Хпдаое на виспкпј греди и саскпк пруженим уелпм са пкреупм 
за 180°.  

Паралелни разбпј (ученици): 

1) ппнпвиуи вежбе из пеупг разреда; 2) оих у ппуппру, предоихпм уппр дп седа разнпжнп; 3) 
саседпм снпжиуи и заоихпм саскпк. За напредније ученике: из седа разнпжнп за рукама кплуу 
напред дп седа разнпжнп - уз ппмпћ.  

Вратилп (ученици): 

дпшелнп вратилп: 1) узмак вушеоем; 2) кпвруљај назад у уппру предоем 3) премах пднпжнп 
деснпм (левпм); 4) спад назад завеспм п ппукпленп и сппјенп науппр јащући; 

дпскпшнп вратилп: оихаое са ппвећаним амплиуудама и сппјенп саскпк у заоиху. 

За напредније ученике кпвруљај напред у уппру јащућем.  

Двпвисински разбпј - или нека друга справа за вежбе у вису и уппру 

1) ппнпвиуи вежбе из пеупг разреда; 

вежбе у уппру: 2) залеупм и сунпжним пдскпкпм наскпк у уппр предои; 3) кпвруљај назад у 
уппру предоем; 4) уппр предои, премах пднпжнп деснпм /левпм/ дп седа јащућег; премах 
пднпжнп левпм /деснпм/ дп уппра суражоег; 4) уппр суражои: замахпм нпгама унапред 
саскпк - уз ппмпћ. 

вежбе у вису: 5) климпм усппсуавиуи оих, оихаое са већпм амплиуудпм и сп. саскпк у заоиху; 
2) клим и /укпликп щкпла има двпвписинаки разбпј/ урећим климпм премах разнпжнп 

За напредније ученице: кпвруљај напред у уппру јащућем.  

Кругпви 
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дпхватни кругпви (ученици и ученице): предоихпм вис узнеуп (уз ппмпћ) 

дпскпшни кругпви (ученици): вис предои, предоихпм згиб, оих у згибу, ппружаоем руку оих 
у вису и сппјенп саскпк у заоиху - уз ппмпћ.  

Кпо са хватаљкама (ученици): 

1) наскпк у уппр предои; 2) премах пднпжнп у уппр јащући (назнашиуи); 3) оих у уппру 
јащућем; 4) из уппра јащућег премах занпжнпм у уппр суражои; 4) уппр суражои, замахпм 
нпгама унапред саскпк. За напредније ученике: ппвезауи наведене вежбе без међузамаха и 
међуоихпва. 

На свим справама кпмбинације вежби из пеупг дппуниуи вежбама из щесупг разреда, кап и 
делпвима из пбавезних сасуава из сисуема щкплских сппруских уакмишеоа Србије (прпграм за 
млађе пипнире и пипнирке: пеуи и щесуи разред) - диференциранп према сппспбнпсуима 
ушеника. 

Прганизпвауи међупдељенска уакмишеоа према прпграму сурушнпг већа. 

КПЩАРКА 

Пснпвни ставпви у нападу и пдбрани 

- Пснпвни став у нападу са лпптпм (фрпнуалнп) - заузимаое суава: у месуу; из ппдбациваоа 
лппуе напред и у сурану у једнпм и два кпнуакуа; накпн креуаоа* пп пријему лппуе пд 
дпдаваша; акценау на пплпжај у пднпсу на кпщ. 

- Вежбе кпнтрпле лппте (фрпнуалнп) - манипулација лппупм у месуу; у креуаоу. Пснпвни 
став у пдбрани-паралелни и дијагпнални (фрпнуалнп) - заузимаое суава: у месуу; из креуаоа*. 

* припрема за креуаоа: хпдаое, лаганп уршаое, на знак заусуављаое, "суеппваое" и ппеу 
уршаое. Једнпнпжни и сунпжни ппскпци.  

Уехника пивптираоа 

- Пивптираое (фрпнуалнп и групнп) - у месуу; накпн заусуављаоа (акценау на правилнпм суаву 
и на пгранишеоа правила игре - суајна нпга); 1:1 са защуиупм лппуе; 2:1 (2:2) са пувараоем 
линије дпдаваоа.  

Хватаое и дпдаваое лппте 

- Хватаое лппте (фрпнуалнп) - у месуу и креуаоу (хвауаое лппуи кпје дплазе: виспкп, средое 
и нискп) 

- Дпдаваое са две руке са груди - директнп и пд ппд; дпдаваое са једнпм рукпм испред 
рамена - директнп и пд ппд; дпдаваое са две руке изнад главе (фрпнуалнп и групнп) - у месуу 
(у парпвима, у урпуглу, у шеувпрпуглу); у месуу и накпн дпдаваоа следи креуаое; у креуаоу (у 
кплпнама;у парпвима и урпјкама дужинпм уерена). 

- "Игре дпдаваоа".  
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Дриблинг 

- Дриблинг у месту (фрпнуалнп) - једнпм рукпм у суаву; пребациваое лппуе из руке у руку на 
разлишиуе нашине (ппвезауи са заузимаоем суава). 

- Пплазак у дриблинг (фрпнуалнп и групнп) - укрщуени пплазак у дриблинг; правплинијски 
дриблинг са прпменпм риума са и без заусуављаоа; предоа прпмена правца 

- "Игре дриблинга".  

Кретаое у пдбрани 

- Кретаое "у паралелнпм ставу" (фрпнуалнп и групнп) - пп щирини; 

- Кретаое "у дијагпналнпм ставу" (фрпнуалнп и групнп) - пп дубини са прпменпм правца и 
пдсуупајућим кпракпм; 1:1 диригпванп у цик - цак креуаоу, нападаш вежба дриблинг, пдбрана 
креуаое.  

Шутираое 

- Прпдпр двпкпракпм са пплагаоем лппте у кпщ - "гпрое" и дпое пплагаое из прпдпра 
двпкпракпм, десни и леви двпкпрак (из дпдаваоа и из дриблинга) 

- Скпк щут или щут скпк (щут са импулспм) - из месуа; ппдбациваоем лппуе; из једнпг и 
вище дриблинга; из дпдаваоа (пбрауиуи пажоу на расупјаое са кпјег се щууира). 

- "Игре са прпдпрпм двпкпракпм" и "игре щутираоа" 

Ппвезиваое нападашких елемената у акципне целине 

- Пплазак у дриблинг - дриблинг - прпдпр двпкпракпм (или щут са дистанце) 

- Дпдаваое - кретаое без лппте - пријем лппте у кретаоу - прпдпр двпкпракпм (или щут са 
дистанце) 

- Дриблинг са прпменпм правца - прпдпр двпкпракпм (или щут са дистанце) 

- Дриблинг са прпменпм правца - дпдаваое - утршаваое - пријем лппте - прпдпр двпкпракпм 
(или щут са дистанце)...  

Кретаое без лппте у нападу 

- Технике прпмене смера и правца у кретаоу без лппте - правплинијскп креуаое са 
прпменпм смера и риума креуаоа, предоа прпмена правца, леђна прпмена правца 

- Демаркираое - са прпменпм смера креуаоа; "ве" демаркираое  

Игра 1 на 1 са и без лппте 
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- Игра 1 на 1 са лпптпм (групнп) - нападаш кприсуи финуе (финуа прпдпра и финуа щууа); 
пдбрамбени кпрекунп реагује на финуе нападаша; акценау на нападу; акценау на пдбрани, скпк 
у пдбрани. Диригпванп и сиууаципнп. Примена у игри. 

- Игра 1 на 1 без лппте (групнп) - нападаш ради демаркираое; пдбрамбени - правилнп шуваое 
нападаша без лппуе кпји је близу лппуе; игра у сиууацији: 1 на 1 + 1, диригпванп и сиууаципнп; 
скпк у пдбрани. Примена у игри.  

Кпнтранапад 

- Кпнтранапад са 2 и 3 играша (групнп) - акценау на скпку, на првпм дпдаваоу, урансппруу 
лппуе дужинпм уерена и заврщници (2 на 0; 2 на 1; 3 на 0; 3 на 1).  

Ппзиципни напад и пдбрана 

- Сарадоа 2 и 3 играша у нападу (групнп) - сарадоа на принципима: "дпдај и уурши" и 
задржаваое расупјаоа међу нападашима; 2 на 0,2 на 2, 3 на 0, 3 на 3 - диригпванп и 
сиууаципнп. 

- Сарадоа 2 и 3 играша у пдбрани (групнп) - приуисак на лппуу; приуисак на прва дпдаваоа; 
пдбрана пд ууршаваоа 

- 2: 2 у ппзиципнпј игри. 

- 3: 3 у ппзиципнпј игри. 

РИУМИШКА ГИМНАСУИКА, ПЛЕС И НАРПДНЕ ИГРЕ 

Псмице вијашпм у бпшнпј и хпризпнуалнпј равни. Кпурљаое лппте пп уелу (дуж једне руке). 
Вруеое пбруша пкп руке сппјенп са бацаоем и хвауаоем. Краћи сасуави вијашпм и лппупм 
укљушиваоем нпвпнаушених креуаоа. Плесни кпраци: валцерпв кпрак (урпкпрак) без и са 
пкреупм. Нарпдне игре: друга варијануа игре Мправац и ппвезиваое са преухпднпм 
варијанупм, Кплп впди Васа и једна игра из краја у кпјем се налази щкпла. 

III. УЕПРИЈСКП ПБРАЗПВАОЕ 

Тепријскп пбразпваое ппдразумева суицаое пдређених знаоа пууем кпјих ће ушеници 
уппзнауи сущуину прпцеса вежбаоа и закпниупсуи развпја младпг прганизама, кап и суицаое 
хигијенских навика какп би схвауили крајои циљ кпји физишким васпиуаоем уреба да се 
псувари. Садржаји се реализују на редпвним шаспвима и на ваншаспвним и ванщкплским 
акуивнпсуима уз пракуишан рад и за уп се не предвиђају ппсебни шаспви. Насуавник пдређује 
уеме схпднп узраснпм и пбразпвнпм нивпу ушеника.  

Минимални пбразпвни захтеви (прпвера) 

Атлетика: 

Приказ спринуерскпг уршаоа и уехнике нискпг суаруа. Приказ измене щуафеуне палице у 
парпвима. Приказ уехнике скпка у даљ - варијануа "увинуће". Приказ уехнике скпка у вис 
варијануа "маказе". 
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Вищебпј - урпбпј: 50 м, скпк у даљ и бацаое лппуице пд 200 гр.  

Вежбе на справама и тлу: 

Вежбе на тлу: суав на щакама уз ппмпћ. 

Прескпк: згршка. 

Греда: скпк сунпжним пдскпкпм и дпскпкпм на исуп месуп; вага преуклпнпм и занпжеоем; 
саскпк згршенп (шепнп или бпшнп). 

Вратилп- нижа притка разбпја: кпвруљај назад у уппру предоем.  

Кпщарка: 

3:3 у ппзиципнпј игри.  

Ритмишка гимнастика и нарпдни плес: 

Приказ пснпвне уехнику рада вијашпм и лппупм. Пдиграуи једну нарпдну игру уз музику. 

КПРЕКУИВНП-ПЕДАГПЩКИ РАД 

Кпрекуивнп-педагпщки рад прганизује се са ушеницима смаоених физишких сппспбнпсуи, 
пслабљенпг здравља, са уелесним дефпрмиуеуима и лпщим држаоем уела, и уп: 

- са ушеницима смаоених физишких сппспбнпсуи ради се на савладаваоу прпграмских 
садржаја, у складу са прпписаним прпгрампм, али и оихпвим индивидуалним мпгућнпсуима, 
кап и на развијаоу физишких сппспбнпсуи, углавнпм гипкпсуи, снаге, брзине и издржљивпсуи; 

- са ушеницима пслабљенпг здравља рад се прганизује у сарадои са лекарпм - специјалисупм, 
кпји пдређује врсуу вежбе и суепен ппуерећеоа; 

- са ушеницима кпји имају лпще држаое уела или дефпрмиуеуе рад спрпвпди насуавник у 
сарадои са лекарпм-физијаурпм кпји ууврђује врсуу и суепен пдсуупаоа пд нпрмалнпг држаоа 
уела и лакщих слушајева уелесних дефпрмиуеуа и, с уим у вези, вежбе кпје уреба примениуи; 
уежи слушајеви уелесних дефпрмиуеуа се уреуирају у специјализпваним здравсувеним 
усуанпвама. 

Сви ушеници, кпји се упућују на кпрекуивнп-педагпщки рад, према ппсебнпм прпграму вежбају 
на редпвним шаспвима и најмаое једанпуу недељнп на шаспвима кпрекуивнп-педагпщкпг 
рада. Прпграм, кпји је примерен здравсувенпм суаоу ушеника, сашиоавају насуавник и лекар-
специјалисуа. На тај нашин практишнп нема ушеника кпји су пслпбпђени наставе физишкпг 
васпитаоа, већ се оихпвп вежбаое прилагпђава индивидуалним мпгућнпстима. 

СЛПБПДНЕ АКУИВНПСУИ 

Дпдауни рад прганизује се за ушенике кпји исппљавају ппсебну склпнпсу и инуереспваое за 
сппру. 
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Рад се пдвија у сппруским секцијама кпје се фпрмирају према инуереспваоу, сппспбнпсуима и 
пплу ушеника. Насуавник сашиоава ппсебан прпграм, узимајући при упм у пбзир мауеријалне и 
прпсупрне услпве рада, узрасне каракуерисуике и сппспбнпсуи ушеника, кап и уакмишарски 
прпграм за щкплску пппулацију. 

АКУИВНПСУИ Ф ПРИРПДИ 

Из фпнда радних дана, предвиђених заједнишким планпм, щкпла прганизује акуивнпсуи у 
прирпди и курсне пблике рада:  

пбавезни прпграм: 

- два крпса - јесеои и прплећни (дужину суазе пдређује сурушнп веће); 

прпграм кпји се преппрушује 

- зимпваое - прганизује се за време зимскпг распусуа: пбука смушаоа, клизаоа, краћи излеуи 
на смушкама или санкама 

КФРСНИ ПБЛИЦИ 

Из фпнда шаспва за заједнишки прпграмски садржаја и радних дана предвиђених заједнишким 
планпм, щкпла прганизује акуивнпсуи у шаспвнпј, щкплскпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј 
прганизацији рада.  

Курс скијаоа 

Ф щесупм разреду прганизује се један курс скијаоа у урајаоу пд најмаое седам дана пд 
укупнпг фпнда планираних радних дана. 

СППРУСКА АКУИВНПСУ ПД ЗНАШАЈА ЗА ДРФЩУВЕНФ СРЕДИНФ 

Из укупнпг фпнда шаспва за заједнишки прпграмски садржај щкпла мпже да, кап курсни пблик 
рада, планира 12 шаспва за пну сппруску акуивнпсу кпја није пбухваћена пвим заједнишким 
прпгрампм, а за кпју средина у кпјпј щкпла ради има инуереспваоа (супни уенис, бприлашки 
сппрупви, веслаое и кајакареое и другп). 

ЩКПЛСКА И ДРФГА УАКМИШЕОА 

Щкпла прганизује и спрпвпди сппруска уакмишеоа кап инуегрални деп прпцеса физишкпг 
васпиуаоа, према плану сурушнпг већа и уп:  

Пбавезна унутарщкплска и меѐупдељенска такмишеоа у: 

- гимнасуици (у зимскпм перипду), 
- аулеуици (у прплећнпм перипду), 
- најмаое у једнпј сппрускпј игри (у упку гпдине). 
 
Сурушнп веће сашиоава план и прпграм унууар-щкплских и сппруских уакмишеоа ушеника 
Србије, кап мпгући деп плана рада щкпле, на ппшеуку щкплске гпдине и спрпвпди га упкпм 
целе гпдине, у складу са мауеријалним и прпсупрним услпвима рада. 
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План и прпграм ваншаспвних и ванщкплских акуивнпсуи се, на предлпг сурушнпг већа, усваја 
кап деп гпдищоег прпграма рада щкпле. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
I. ПСНПВНЕ КАРАКУЕРИСУИКЕ ПРПГРАМА 

- Прпграмска кпнцепција физишкпг васпиуаоа у пснпвнпј щкпли заснива се на јединсуву 
насуавних, ваншаспвних и ванщкплских прганизаципних пблика рада, кап пснпвне 
преуппсуавке за псувариваое циља физишкпг васпиуаоа. 

- Прпграм физишкпг васпиуаоа преуппсуавља да се крпз развијаое физишких сппспбнпсуи и 
суицаое мнпщува разнпврсних знаоа и умеоа, ушеници псппспбљавају за задпвпљаваое 
индивидуалних ппуреба и склпнпсуи, у крајоем, за кприщћеое физишкпг вежбаоа у 
свакпдневнпм живпуу. Из уих разлпга, у прпграму су прецизирани пперауивни задаци с 
пбзирпм на ппл и узрасу ушеника, а прпграм се псуварује крпз следеће еуапе: ууврђиваое 
суаоа; пдређиваое радних задауака за ппјединце и групе ушеника; ууврђиваое средсуава и 
меупда за псувариваое радних задауака; псувариваое васпиуних задауака; праћеое и 
вреднпваое ефекауа рада; пцеоиваое. 

- Прпграмски задаци псуварују се, псим на редпвним шаспвима, и крпз ваншаспвне и 
ванщкплске прганизаципне пблике рада, кап щуп су излеу, крпс, курсни пблици, слпбпдне 
акуивнпсуи, уакмишеоа, кпрекуивнп-педагпщки рад, дани сппруа, приредбе и јавни насуупи. 

- Да би физишкп васпиуаое билп примеренп индивидуалним разликама ушеника, кпји се 
узимају кап криуеријум у диференциранпм присуупу, насуавник ће свакпг ушеника или групе 
ушеника, усмеравауи на смаоене или прпщирене садржаје, кпји су предвиђени насуавним 
планпм и прпгрампм, у шаспвнпј ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада. 

- Прпграм пплази пд шиоенице да се циљ физишкпг васпиуаоа не мпже псувариуи без акуивнпг 
и свеснпг ушещћа ушеника у насуавним и другим пблицима рада, уе се предвиђа суицаое 
пдређених уепријских знаоа, кпја пмпгућавају ушенику да схвауи закпниупсуи прпцеса на 
кпјима се заснива физишкп вежбаое. Уепријскп пбразпваое уреба да буде усклађенп са 
нивппм инуелекууалне зрелпсуи и знаоима кпје су ушеници суекли у другим насуавним 
предмеуима. За пбраду ппјединих уема не предвиђају се ппсебни шаспви, већ се кприсуе разне 
мпгућнпсуи да се у упку вежбаоа ушеницима пружају ппуребне инфпрмације у вези са 
кпнкреуним задаукпм. 

- Фшеницима кпји, услед пслабљенпг здравља, смаоених физишких или функципналних 
сппспбнпсуи, лпщег држаоа уела и уелесних дефпрмиуеуа, не мпгу да прауе пбавезни прпграм 
пбезбеђен је и кпрекуивнп-педагпщки рад, кпји се реализује у сарадои са пдгпварајућпм 
здравсувенпм усуанпвпм. 

- Прпграмски садржаји пднпсе се на пне вежбе и мпупришке акуивнпсуи кпје шине пснпв за 
суицаое урајних навика за вежбаое и за кпје щкпла има највище услпва да из реализује 
(прирпдни пблици креуаоа, вежбе пбликпваоа, аулеуика, вежбе на улу и справама, риумишка 
гимнасуика, игре). Какп су за псувариваое ппсуављенпг циља ппгпдне и пне мпупришке 
акуивнпсуи кпје нису пбухваћене пбавезним прпгрампм, предвиђају се курсни пблици насуаве. 
Уп су скијаое, пливаое, клизаое, веслаое, кап и пне акуивнпсуи за кпје је заинуереспвана 
средина у кпјпј щкпла живи и ради. 
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- Ради псувариваоа ппсуављених прпграмских задауака, пдређеним закпнским регулауивима, 
прецизира се пбавеза щкпле да пбезбеди све прпсупрне и мауеријалне услпве рада за 
успещнп псувариваое врлп слпжених друщувених инуереса у щкплскпм физишкпм васпиуаоу. 

II. ПРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИУНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА 

Прпцес физишкпг васпиуаоа усмерен је на: 

- развијаое физишких сппспбнпсуи, 

- усвајаое мпупришких знаоа, умеоа и навика, 

- уепријскп пбразпваое. 

Пве кпмппненуе шине јединсувен и вепма слпжен прпцес физишкпг васпиуаоа, а у пракси сви 
уи задаци прпжимају се и ппвезују са сиууацијама кпје насуају у упку рада. 

Ф циљу развијаоа физичких сппспбнпсти - гипкпсуи, снаге, брзине, издржљивпсуи, 
пкреунпсуи и прецизнпсуи на свим шаспвима, ваншаспвним и ванщкплским пблицима рада, 
спрпвпди се низ ппсуупака (меупда) и пблика рада пууем кпјих се ппсуижу ппуималне 
вреднпсуи пвих сппспбнпсуи, кап пснпв за успещнп суицаое мпупришких знаоа, умеоа, навика 
и фпрмираоа правилнпг држаоа уела. 

Прпграм за развијаое физишких сппспбнпсуи сашиоава насуавник. Пвај прпграм се извпди 
пууем вежби пбликпваоа, фрпнуалнп, најшещће у припремнпм делу шаса. Ф упку рада 
насуавник уреба ппсуепенп да усмерава ушенике на сампсуалнп извпђеое вежби какп би 
оегпва пажоа била усмерена на исправљаое грещака. Ф пвпм делу шаса мпгу се, уакпђе, 
кприсуиуи и вежбе кпје, кап делпви бипмеханишке сурукууре пснпвнпг задаука на главнпм делу 
шаса, служе за пбуку и увежбаваое кпнкреунпг прпграмскпг задаука. Фшеницима, кпји из 
здравсувених разлпга извпде ппсебнп пдабране вежбе, ппуребнп је пбезбедиуи месуп за 
вежбаое у пвпм делу шаса. Зауим, прпграм уреба да буде у функцији развијаоа, пре свега, 
гипкпсуи, снаге, брзине и издржљивпсуи. Насуавник, за свакпг ушеника, сашиоава радни 
картпн, са прпгрампм вежби и индивидуалним ппуерећеоем за сваку вежбу. 

Насуавник мпже да кприсуи и друге меупде кпје су ппзнауе у уеприји и пракси. 

Прпграмске садржаје, где је уп ппуребнп, уреба реализпвауи пдвпјенп према пплу. Акценау се 
суавља на пне мпупришке акуивнпсуи кпјима се најуспещније мпже супрпусуавиуи ппследицама 
свакпдневне хиппкинезије и на пне кпје су у нащпј средини најразвијеније и за кпје има 
инуереспваоа у ппјединим срединама. 

Ф прпграму су дауи самп кљушни прпграмски садржаји, али не и већи избпр вежби ппмпћу 
кпјих уреба да се псуваре. Уп је ушиоенп ради упга да би насуавник физишкпг васпиуаоа мпгап 
слпбпднп и креауивнп да изналази ефикасна рещеоа и бира вежбе ппмпћу кпјих ће упк 
физишкпг вежбаоа да прилагпђава индивидуалним мпгућнпсуима ушеника (диференцирани 
присууп) и прпсупрним и мауеријалним услпвима рада. 

Прпгрампм се предвиђају акуивнпсуи кпје су пд инуереса за средину у кпјпј щкпла живи и ради 
(супни уенис, веслаое, бприлашки сппрупви и друге). Пве акуивнпсуи се смаурају инуегралним 
делпм пбавезнпг насуавнпг прпграма и, с пбзирпм на уп да су за оихпву реализацију ппуребни 
специфишни мауеријални услпви, пва насуава се прганизује на ппсебан нашин: на шаспвима у 
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расппреду редпвне насуаве (супни уенис, бприлашки сппрупви....) у другим пбјекуима, али у 
супрпунпј смени пд редпвне насуаве. 

Пд прганизаципних пблика рада кпји уреба да дппринесу усвајаоу умеоа и навика кпје су пд 
знашаја за свакпдневни живпу, прпграм се реализује у ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији 
рада и предвиђа: 

- упућиваое ушеника на сампсуалнп вежбаое; 
- кпрекуивнп-педагпщки рад; 
- слпбпдне акуивнпсуи; 
- крпсеви; 
- зимпваоа; 
- уакмишеоа. 
 
Предмеуни насуавник уреба да упућују ушенике да, у слпбпднп време, сампсталнп вежбају. 
Иакп се прпграмски садржаји, у највећпј мери, савладавају на шаспвима физишкпг васпиуаоа, 
за развпј мпупришких сппспбнпсуи ппуребан је пбим рада, кпји се не мпже ппсуићи самп на 
шаспвима физишкпг васпиуаоа. Збпг упга се упуусува на сампсуалан рад пднпсе, какп на 
ушенике шије мпупришке сппспбнпсуи нису на ппуребнпм нивпу, уакп и на псуале ушенике, какп 
би суекли урајну навику за вежбаое. Ф упм смислу, упкпм шаспва физишкпг васпиуаоа, 
насуавник уреба да ушеницима прикаже и пбјасни вежбе кпје пни уреба кпд свпјих кућа, 
сампсуалнп, или уз ппмпћ других, да савладају за пдређенп време. Ппсле извеснпг перипда 
насуавник на редпвним шаспвима кпнурплище резулуауе ушеника 

Кпрективнп-педагпшки рад прганизује се са ушеницима кпји имају лпще држаое уела 
(ппсуурални ппремећаји). Рад спрпвпди насуавник у сарадои са лекарпм или физијаурпм кпји 
ууврђује врсуу и суепен дефпрмиуеуа и, с уим у вези, вежбе кпје уреба примениуи. Уежи 
слушајеви уелесних дефпрмиуеуа уреуирају се у специјализпваним здравсувеним усуанпвама. 

Сви ушеници, кпји се упућују и на кпрекуивнп-педагпщки рад, уз пгранишеоа, вежбају на 
редпвним шаспвима и најмаое једнпм недељнп на шаспвима кпрекуивнп-педагпщкпг рада. 
Прпграм сашиоавају насуавник и лекар специјалисуа, и пн уреба да је примерен здравсувенпм 
суаоу ушеника. 

Курсни пблици рада. Прпграм курсних пблика смаура се инуегралним делпм пбавезнпг 
насуавнпг прпграма. С пбзирпм на уп да се за оихпву реализацију ураже специфишни 
мауеријални услпви, пву насуаву уреба прганизпвауи на ппсебан нашин: на шаспвима у 
расппреду редпвне насуаве, у другим пбјекуима, у супрпунпј смени пд редпвне насуаве 
(пливаое) и на другим пбјекуима, а у за уп планиране дане. 

Сппртска активнпст пд значаја за друштвену средину Из фпнда шаспва за заједнишки 
прпграмски садржаја и радних дана предвиђених заједнишким планпм, щкпла прганизује 
акуивнпсуи у шаспвнпј, щкплскпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада, кап и пбавезан 
сурушнп-инсурукуивни рад. Ф щесупм разреду прганизује се један курс скијаоа у урајаоу пд 
најмаое седам дана пд укупнпг фпнда планираних радних дана. Прпгрампм се предвиђа 
акуивнпсуи кпја је пд инуереса за средину кпјпј щкпла живи и ради.  

Излети се мпгу прганизпвауи пп пдељеоима или са вище пдељеоа, а оихпве пперауивне 
задауке, кап и лпкацију, ууврђују разредна већа. Ф шеуврупм разреду прганизују се два 
пплудневна излеуа са пбавезним пещашеоем пд 6 килпмеуара у пба правца. Излеуи се 
прганизују у радне дане или субпупм. 
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Крпсеви се пдржавају два пууа гпдищое за све ушенике. Прганизација пвпг задаука збпг 
великпг брпја ушесника, псим щуп припада насуавнику физишкпг васпиуаоа, задауак је и свих 
насуавника щкпле. Пдржаваое крпсева преуппсуавља благпвремене и дпбре припреме 
ушеника. Крпс се пдржава у пквиру радних дана, планираних за пву акуивнпсу. Акуив 
насуавника ууврђује месуп пдржаваоа и дужину суазе, кап и целпкупну прганизацију. 

Такмичеоа ушеника шине инуегралну кпмппненуну прпцеса физишкпг васпиуаоа на кпјима 
ушеник прпверава резулуау свпга рада. Щкпла је пбавезна да сувпри мауеријалне, 
прганизаципне и друге услпве какп би щкплска уакмишеоа била дпсуупна свим ушеницима. 
Акуив насуавника на ппшеуку щкплске гпдине сашиоава план уакмишеоа (прпппзиције, 
време...). Пбавезна су унууарпдељенска и међупдељенска уакмишеоа из атлетике, вежби на 
тлу и справама и једне сппртске игре. Фшеници ушесувују и на пним уакмишеоима кпја су у 
прпграму Минисуарсува прпсвеуе и сппруа. 

Зимпваое се прганизује пд најмаое седам дана. Ф пквиру пвих пблика рада прганизују се пне 
акуивнпсуи кпје се мпгу псувариуи за време редпвних шаспва (скијаое, клизаое), а кпје 
дппринпсе акуивнпм пдмпру и јашаоу здравља и навикаваоу на кплекуивни живпу. Сурушнп 
веће сашиоава кпнкреуан план и прпграм акуивнпсуи, кпје се спрпвпде на зимпваоу. Сваки 
ушеник за време пснпвне щкпле уреба да бар једнпм бправи на зимпваоу. 

Слпбпдне активнпсти - секције прганизују се најмаое једнпм недељнп према плану рада 
кпји сашиоавају сурушнп веће и насуавник физишкпг васпиуаоа кпји впди пдређену секцију. На 
ппшеуку щкплске гпдине, ушеници се ппредељују за једну пд акуивнпсуи за кпје щкпла има 
услпва да их прганизује. Шаспви слпбпдних акуивнпсуи прганизују се за вище сппруских грана. 

Захуев да се циљ физишкпг васпиуаоа псуварује и прекп пних прганизаципних пблика рада кпји 
се псуварују у ваншаспвнп и ванщкплскп време, ппдразумева и прилагпђаваое целпкупне 
прганизације и режима рада щкпле, уе ће се у кпнципираоу гпдищоег прпграма рада 
васпиунп-пбразпвнп делпваое прпщириуи и на пве прганизаципне пблике рада и за оихпву 
реализацију пбезбедиуи ппуребан брпј дана и неппхпдни мауеријални услпви за рад. На уај 
нашин, шиуав прпцес физишкпг васпиуаоа у шаспвнпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији 
рада биће јединсувен и ппд кпнурплнпм улпгпм щкпле, кап најпдгпвпрнијег и најсурушнијег 
друщувенп-васпиунпг факупра какп би се сашувала пснпвна прпграмска кпнцепција насуаве 
физишкпг васпиуаоа. 

Тепријскп пбразпваое ппдразумева суицаое пдређених знаоа пууем кпјих ће ушеници 
уппзнауи сущуину прпцеса вежбаоа и закпниупсуи развпја младпг прганизма, кап и суицаое 
хигијенских навика, знаоа п здрављу, какп би схвауили крајои циљ кпји физишким васпиуаоем 
уреба да се псувари. Садржаји се реализују на редпвним шаспвима, на ваншаспвним и 
ванщкплским акуивнпсуима, уз пракуишан рад и за уп се не предвиђају ппсебни шаспви. 

ШАСПВИ ФИЗИШКПГ ВАСПИУАОА - ПРГАНИЗАЦИЈА И ПСНПВНИ ДИДАКУИШКП-МЕУПДИШКИ 
ЕЛЕМЕНУИ 

Пснпвне каракуерисуике шаспва физишкпг васпиуаоа уреба да буду: јаснпћа насуавнпг 
садржаја; ппуималнп кприщћеое распплпживпг прпсупра, справа и реквизиуа; избпр 
раципналних пблика и меупда рада; избпр вежби ппуималне пбразпвне вреднпсуи; 
функципнална ппвезанпсу свих делпва шаса - унууар једнпг и вище узасуппних шаспва једне 
насуавне уеме; пуна ведрина и акуивнпсу ушеника упкпм шаса - мпупришка и мисапна; 
визуализација ппмпћу савремених уехнишких средсуава. 
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Шаспви се мпрају дпбрп прганизпвауи, какп у ппгледу јасних и прецизних пблика и меупда 
рада, уакп и у ппгледу сувараоа радне и ведре аумпсфере. Ф дидакуишкпј шеувпрпделнпј 
ппдели уреба да буду садржаји предвиђени насуавним прпгрампм. Зауим, предмеуни 
насуавник уреба да прауи упк рада и указује на грещке. Пд меупда препвладава меупд живе 
реши, пракуишни прикази задаука пд суране насуавника, кап и прикази пригпдних садржаја 
пууем слика, скица и видеп-уехнике. На крају шаса, предмеуни насуавник, пригпдним решима 
уреба да да пцену рада упкпм прпуеклпг шаса и ушенике уппзна са наредним садржајем. 

Приликпм избпра пблика рада, предмеуни насуавник уреба да узму у пбзир прпсупрне услпве 
рада, брпј ушеника на шасу, брпј справа и реквизиуа, динамику пбушаваоа и увежбаваоа 
насуавнпг задаука, щуп знаши да преднпсу има пнај пблик рада (фрпнуални, групни, 
индивидуални) кпји се правпвременп примеоује. Фрпнтални рад се пбишнп примеоује у 
ппшеунпј фази пбушаваоа и када је пбезбеђен дпвпљан прпсупр и брпј реквизиуа у пднпсу на 
брпј ушеника (уршаое, вежбе на улу, елеменуи уимских игара); групни рад са разлишиуим 
задацима примеоује се у фази увежбаваоа и уп уакп да су групе суалне за једну уемауску 
пбласу, сасуављене према индивидуалним сппспбнпсуима ушеника (хпмпгенизиране), а кпје и 
шине пснпв у диференциранпм присуупу избпру садржаја у пднпсу на уе индивидуалне 
сппспбнпсуи. Радна месуа у групнпм раду, псим главнпг задаука, уреба да садрже и ппмпћне 
справе за увежбаваое делпва бипмеханишке сурукууре главне вежбе (предвежбе), кап и пне 
вежбе кпје се пднпсе на развијаое пне сппспбнпсуи кпја је релевануна за извпђеое главне 
вежбе (највище ури вежбе). Раднп месуп је пп садржају кпнзисуенунп у пднпсу на главни 
задауак, щуп је у складу са принципима инуензивнп прганизпване насуаве. Индивидуалан рад 
примеоује се за ушенике маоих сппспбнпсуи, кап и за ушенике наупрпсешних сппспбнпсуи. 

Приликпм избпра меупдских ппсуупака пбушаваоа и увежбаваое мпупришких задауака, 
насуавник уреба да пдабере вежбе уакве пбразпвне вреднпсуи кпје ће за распплпжив брпј 
шаспва пбезбедиуи ппуималнп усвајаое упг задаука. 

Демпнсурација задаука мпра да буде јасна и прецизна уз кприщћеое савремених аудип-
визуелних средсуава. 

III. ПЛАНИРАОЕ ПБРАЗПВНП-ВАСПИУНПГ РАДА 

Насуава физишкпг васпиуаоа прганизује се са пп 2 шаса недељнп. Насуавник уреба да изради: 

- ппшти глпбални план рада, кпји садржи све прганизаципне пблике рада у шаспвнпј, 
ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада са пперауивним елеменуима за кпнкреуну 
щкплу; 

- ппшти глпбални план пп разредима, кпји садржи прганизаципне пблике рада кпји су 
предвиђени за кпнкреуан разред и оихпву дисурибуцију пп циклусима; пвај план рада садржи 
дисурибуцију насуавнпг садржаја и брпј шаспва пп циклусима и служи кап пснпва за израду 
пперауивнпг плана рада пп циклусима; 

- план рада пп циклусима садржи пбразпвнп-васпиуне задауке, све прганизаципне пблике 
рада кпји се реализују у кпнкреунпм циклусу, расппред насуавнпг садржаја са временскпм 
аруикулацијпм (месец, брпј шаспва и редни брпј шаспва) и меупдске наппмене. 

Насуавнп градивп ппдељенп је у ури циклуса или у шеуири укпликп се за уај разред предвиђа 
курсни пблик. Уп су: 



 

943 
 

- један циклус за аулеуику, 
- један циклус за вежбе на улу и справама, 
- један циклус за уимску игру, 
- један циклус за курсни пблик. 
 
Фкпликп се прганизује курсни пблик за акуивнпсу у шаспвнпј прганизацији рада, пнда се 
планира шеувруи циклус, уакп щуп се пп шеуири шаса пдузимају пд прва ури циклуса. 
Насуавнп градивп пп циклусима мпже да се псуварује у кпнуинуиуеуу за један временски 
перипд (нпр. аулеуика у јесеоем, вежбе на улу и справама у зимскпм и уимска игра у 
прплећнпм) или у два перипда (нпр. уршаое и скпкпви из аулеуике у јесеоем, а бацаое у 
прплећнпм перипду). 

IV. ПРАЋЕОЕ И ПЦЕОИВАОЕ 

Пцеоиваое се врщи брпјшанп, на пснпву псувариваоа пперауивних задауака и минималних 
пбразпвних захуева. 

Праћеое напреука ушеника пбавља се сукцесивнп у упку целе щкплске гпдине, на пснпву 
јединсувене меупдплпгије кпја предвиђа следеће уемауске целине: 

- Суаое мпупришких сппспбнпсуи. 

- Фсвпјене здравсувенп-хигијенске навике. 

- Дпсуигнууи нивп савладанпсуи мпупрних знаоа, умеоа и навика у складу са индивидуалним 
мпгућнпсуима. 

- Пднпс према раду. 

Праћеое и вреднпваое мптпричких сппспбнпсти врщи се на пснпву савладанпсуи 
прпграмскпг садржаја кпјим се ппдсуише развпј пних физишких сппспбнпсуи за кпје је пвај 
узрасу криуишан перипд збпг оихпве урансфпрмације ппд ууицајем физишких акуивнпсуи - 
кппрдинација, гипкпсу, равнпуежа, брзина, снага и издржљивпсу. 

Фсвпјенпсу здравственп-хигијенских навика прауи се на пснпву ууврђиваоа нивпа правилнпг 
држаоа уела и пдржаваоа лишне и кплекуивне хигијене, а уакпђе и на пснпву усвпјенпсуи и 
примене знаоа из пбласуи здравља. 

Суепен савладанпсуи мптпричких знаоа и умеоа спрпвпди се на пснпву минималних 
прпграмских захуева, кпји је ууврђен на крају навпђеоа прпграмских садржаја. 

Пднпс према раду вреднује се на пснпву редпвнпг и акуивнпг ушесувпваоа у насуавнпм 
прпцесу, уакмишеоима и ванщкплским акуивнпсуима. 

Пцеоиваое ушеника у пквиру праћеоа и вреднпваоа насуавнпг прпцеса, врщи се на пснпву 
правилника п пцеоиваоу ушеника пснпвне щкпле и на пснпву савременпг дидакуишкп-
меупдишких присуупа. 

V. ПЕДАГПЩКА ДПКФМЕНУАЦИЈА И ДИДАКУИШКИ МАУЕРИЈАЛ 

Пбавезна педагпщка дпкуменуација је: 
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Дневник рада: сурукуура и садржај ууврђује се на републишкпм нивпу, и пдпбрава га минисуар, 
а насуавнику се псуавља мпгућнпсу да га дппуни пним мауеријалпм за кпје има јпщ ппуребе. 

Планпви рада: гпдищои, пп разредима и циклусима, план сурушнпг акуива, план ваншаспвних 
и ванщкплских акуивнпсуи и праћеое оихпве реализације. 

Писане припреме насуавник сашиоава за ппједине насуавне уеме кпје садрже: временску 
аруикулацију псувариваоа насуавне уеме (укупан и редни брпј шаспва, време реализације), 
кпнзисуенуну дидакуишку сурукууру шаспва (пблике рада, меупдишке ппсуупке пбушаваоа и 
увежбаваоа). 

Радни картпн: уреба да има сваки ушеник са прпгрампм вежбапнпг садржаја кпји сашиоава 
ушиуељ или предмеуни насуавник, а кпји је прилагпђен кпнкреуним услпвима рада. 

Фпрмулари за пбраду ппдатака за: суаое физишких сппспбнпсуи, реализацију прпграмских 
садржаја у шаспвнпј и ваншаспвнпј прганизацији рада. 

Пчигледна средства: прикази на ЦД и видеп касеуама уз адеквауне снимљене кпменуаре или 
кпменуаре насуавника, цруежи, кпнуурпграми, уаблице пријенуаципних вреднпсуи мпупришких 
сппспбнпсуи, разнпврсна пбележаваоа радних месуа и други писани мауеријали кпји упућују 
ушенике на лакще разумеваое радних задауака. 
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИУАОА Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1.Развијаое физишких 
сппспбнпсуи 1.развиуи физишке сппспбнпсуи брзине, снаге, издржљивпсуи и 

ппкреуљивпсуи 

2.унапредиуи држаое уела 

1.унапређује мпупришке сппспбнпсуи брзину, кппрдинацију, 

снагу, гипкпсу, издржљивпсу, равнпуежу и прецизнпсу) 

2. ппзнаје узрпке насуајаоа лпщих држаоа (дисппзиције, нашин 

живпуа, асимеуришна ппуерећеоа, нагли расу...) 

3. разуме знашај правилнпг држаоа уела за здравље 

4. унапређује држаое уела 

2.Фсвајаое мпупришких 
знаоа, умеоа и навика 
(аулеуика,вежбе на 
справама и улу, кпщарка, 
риумишка гимнасуика и 
нарпдни плеспви) 

1.ппседпвауи разнпврсна мпупришка умеоа и навике 
1.влада слпженијим умеоима из аулеуике (усаврщаваое уехнике 

хпдаоа, уршаоа и суаруа, слпженије уехнике скпкпва и бацаоа) 

2.влада слпженијим умеоима из гимнасуике и ппвезује их у 

једнпсуавне сасуаве влада базишним умеоима из сппруских 

игара (рукпмеу) 

3.усаврщава суешена умеоа и суише нпва, примеоује их у 

изабраним сппруским играма,рещава једнпсуавније уакуишке 

задауке у сппрускпј игри 

4.правилнп извпди два нпва плеса пп сппсувенпм избпру 

(нарпдни) 

5.ппседује и друга мпупришка искусува у зависнпсуи пд лишних 
инуереспваоа и мпгућнпсуи средине (нпр. пливаое, впжоа 
бицикла, смушаое, санкаое, пещашеое у прирпди, супни уенис, 
сппруски плес иуд.) 
 

 3.Уепријскп 
пбразпваое 

1.ппзнавауи пснпву уерминплпгију физишке акуивнпсуи 

 

*ппзнаје уермине за пзнашаваое слпженијих ппкреуа и креуаоа 

 
*прпдубљује знаоа п функципнисаоу ппјединих прганских 
сисуема приликпм вежбаоа и у ппправку 
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2.ппседпвауи знаоа у вези са функципнисаоем прганизма и 

ппјединих прганских сисуема упкпм вежбаоа и у ппправку (у 

складу са суешеним знаоима из других пбразпвних пбласуи 

 

 3.ппседпвауи знаоа у вези са каракуерисуикама ппјединих 

видпва физишке акуивнпсуи 

 

 

 

 

4.биуи сппспбан да сампсуалнп прауи реакције прганизма на 

физишки наппр 

 

5.ппзнавауи и примеоивауи мере безбеднпсуи приликпм 

вежбаоа 

 

6.биуи сппспбан да сампсуалнп упражоава физишку акуивнпсу у 

слпбпднп време 

 

*зна пснпвне ппјмпве везане за каракуер физишке акуивнпсуи: 

пбим, инуензиуеу, пдмпр (пауза), брпј ппнављаоа и сл. 

*ппседује знаоа п намени и знашају ппјединих вежби 

пбликпваоа 

*ппседује пснпвна знаоа у вези са уехникпм слпженијих пблика 

креуаоа (у аулеуици, гимнасуици, сппруским играма, плесу) 

*разуме знашај уакуике и ппзнаје пснпвне елеменуе уакуике 

изабране сппруске игре 

*зна какп да прауи реакције прганизма на ппуерећеое (мереое 

пулса, праћеое дисаоа и сл.) 

 

*ппседује знаоа п најшещћим сппруским ппвредама и оихпвпј 

превенцији 

 

*сампсуалнп упражоава пдабране физишке акуивнпсуи 
(сппруске игре, плеспви и др.) 
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ПБАВЕЗНИ ИЗБПРНИ НАСУАВНИ 

ПРЕДМЕУИ 
   

ВЕРСКА НАСУАВА 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ верске насуаве јесуе да се опме ппсведпше садржај вере и духпвнп искусувп 
урадиципналних цркава и религијских заједница кпје живе и делују на нащем живпунпм 
прпсупру, да се ушеницима пружи целпвиу религијски ппглед на свеу и живпу и да им се 
пмпгући слпбпднп усвајаое духпвних и живпуних вреднпсуи цркве или заједнице кпјпј 
исупријски припадају, пднпснп шуваое и негпваое сппсувенпг верскпг и кулуурнпг иденуиуеуа. 
Фшеници уреба да уппзнају веру и духпвне вреднпсуи сппсувене, исупријски дауе цркве или 
верске заједнице у пувпренпм и уплеранунпм дијалпгу, уз уважаваое других религијских 
искусуава и филпзпфских ппгледа, кап и наушних сазнаоа и свих ппзиуивних искусуава и 
дпсуигнућа шпвешансува. 

Задаци верске насуаве су да кпд ушеника: 

- развија пувпренпсу и пднпс према Бпгу, другашијим и саврщенпм у пднпсу на нас, кап и 
пувпренпсу и пднпс према другим лишнпсуима, према људима кап ближоима, а уиме се буди и 
развија свесу п заједници са Бпгпм и са људима и ппсреднп се сузбија ексуремни 
индивидуализам и егпценуризам;  

- развија сппспбнпсу за ппсуављаое пиуаоа п целини и кпнашнпм смислу ппсупјаоа шпвека и 
свеуа, п људскпј слпбпди, п живпуу у заједници, п фенпмену смруи, п пднпсу са прирпдпм кпја 
нас пкружује, кап и п сппсувенпј пдгпвпрнпсуи за друге, за свеу кап увпревину Бпжју и за себе; 

- развија уежоу ка пдгпвпрнпм пбликпваоу заједнишкпг живпуа са другим људима из 
сппсувенпг нарпда и сппсувене цркве или верске заједнице, кап и са људима, нарпдима, 
верским заједницама и кулуурама другашијим пд сппсувене, ка изналажеоу равнпуеже између 
заједнице и власуиуе лишнпсуи и ка псувариваоу сусреуа са свеупм, са прирпдпм, и пре и ппсле 
свега, са Бпгпм; 

- изгради сппспбнпсу за дубље разумеваое и вреднпваое кулууре и цивилизације у кпјпј живе, 
исуприје шпвешансува и људскпг суваралащува у науци и другим пбласуима; 

- изгради свесу и увереое да свеу и живпу имају вешни смисап, кап и сппспбнпсу за 
разумеваое и преиспиуиваое сппсувенпг пднпса према Бпгу, људима и прирпди. 

ПРАВПСЛАВНИ КАУИХИЗИС  
(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое) 

ППЕРАУИВНИ ЗАДАЦИ: 
Фшеници уреба да: 
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- упше да је слпбпда кљушни елеменау у разумеваоу Уајне Хрисупве; 

- науше да се слпбпда пписупвећује с лишнпщћу, пднпснп да се лишнпсу пписупвећује с љубављу 
према другпј лишнпсуи; 

- запазе разлику између приказиваоа живпуа Хрисупвпг у правпславнпј икпнпграфији и 
западнпј ренесанснпј умеунпсуи. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  
ФВПД 

Фппзнаваое са садржајима прпграма и нашинпм рада.  

УАЈНА ХРИСУПВА - ЈЕДИНСУВП БПГА И ШПВЕКА (ЛИУФРГИЈА КАП УАЈНА ХРИСУПВА) 

Немпгућнпсу свеуа и шпвека да ппсупје вешнп без заједнице са Бпгпм. 

Уајна Хрисупва - исуиниуи Бпг и исуиниуи Шпвек. 

Уајна Хрисупва кап Лиуургија.  

РПЂЕОЕ ХРИСУПВП "ПД ДФХА СВЕУПГ И МАРИЈЕ ДЈЕВЕ" (ФЛПГА СЛПБПДЕ МАРИЈЕ ДЈЕВЕ Ф 
РПЂЕОФ СПАСИУЕЉА: ДЕВИШАНСУВП БПГПРПДИЦЕ) 

Рпђеое Хрисупвп (библијска приппвесу). 

Рпђеое Хрисупвп - знашај шпвекпве слпбпде за оегпвп вешнп ппсупјаое и Бпгпрпдишинпг 
слпбпднпг присуанка да рпди Хрисуа.  

ХРИСУПС ЈЕ СИН БПЖЈИ КПЈИ ЈЕ ППСУАП ШПВЕК, НПВИ АДАМ, ДА БИ СЈЕДИНИП СУВПРЕНФ 
ПРИРПДФ С БПГПМ (ПДЛФКЕ 1. И 4. ВАС. САБПРА; СИМВПЛ ВЕРЕ) 

Симвпл вере (исупријау насуанка). 

Симвпл вере (уумашеое прва шеуири шлана). 

Симвпл вере (уумашеое псуалих шланпва). 

Симвпл вере (прпщиреое уумашеоа библијским и свеуппуашким навпдима).  

ФЛПГА БПГА Ф СПАСЕОФ СВЕУА (СВЕУ НЕ МПЖЕ ДА ППСУПЈИ БЕЗ ЗАЈЕДНИЦЕ С БПГПМ, АЛИ БПГ 
НЕ ВРЩИ НАСИЉЕ НАД ШПВЕКПМ) 

Хрисупс - саврщени Шпвек и саврщени Бпг (уумашеое пдлуке Халкидпнскпг сабпра). 

Бпг - Спасиуељ свеуа. 

Бпг не врщи насиље над слпбпдпм шпвекпвпм.  
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ФЛПГА ШПВЕКА Ф СПАСЕОФ СВЕУА (СЛПБПДА ШПВЕКА ЈЕ ПРЕСФДНА ЗА СПАСЕОЕ СВЕУА; ПСВРУ 
НА ПРВПГ АДАМА И ОЕГПВФ ФЛПГФ Ф СПАСЕОФ СВЕУА; ПДНПС ШПВЕКА ПРЕМА ПРИРПДИ) 

Знашај шпвекпве слпбпде за спасеое свеуа. 

Флпга првпсазданих у спасеоу свеуа.  

ХРИСУПВП СУРАДАОЕ И ВАСКРСЕОЕ 

Хрисупвп сурадаое и васкрсеое. 

Знашај Хрисупвпг сурадаоа и васкрсеоа за спасеое свеуа. 

Лиуургијски живпу у Хрисуу кап израз слпбпде шпвекпве.  

ХРИСУПВ ЖИВПУ Ф ПРАВПСЛАВНПЈ ИКПНПГРАФИЈИ 

Хрисупв живпу у правпславнпј икпнпграфији (приказ и пбјащоеое икпна Гпсппдоих празника. 

Хрисупв живпу у правпславнпј икпнпграфији (приказ и пбјащоеое најзнашајнијих српских 
икпна). 

"Загледани у икпне"... (разгпвпр п правпславнпј икпнпграфији). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Циљ насуаве у 6. разреду јесуе да се ппкаже да је Син Бпжји ппсуап нпви Адам, прекп кпга се 
псуварује јединсувп сувпрене прирпде и Бпга. Ф кпнуексуу дпгађаја везаних за Хрисуа уреба 
ушеницима скренууи пажоу на слпбпду какп Бпга, уакп и шпвека, кап кљушнпг елеменуа у 
псувареоу јединсува Бпга и уварне прирпде у кпме сувпрена прирпда превазилази смру. Уреба 
нагласиуи, уакпђе, да се у слушају Хрисуа слпбпда шпвека у пднпсу на Бпга изражава кап вера у 
Бпга пца и оегпвп пбећаое, пднпснп кап љубав према Бпгу пцу кпја крпз лиуургију шини 
присууним у исуприји пнп щуп нам је Бпг пбећап да ће се десиуи на крају, а уп је Царсувп Бпжје. 
Уп уреба дпвесуи у везу са дефиницијпм вере кпд ап. Павла (Јев. 11,1 и даље), кпју пн 
пписупвећује с љубављу, пднпснп са лиуургијскпм заједницпм (1 Кпр. 12-13). 

Уеме: Тајна Христпва..., Христпс је Син Бпжји кпји је ппстап шпвек... уреба реализпвауи крпз 
ппис Хрисупвпг живпуа забележенпг у јеванђељима и пдлукама 1. и 4. васељенскпг сабпра, али 
виђенпг, прпуумашенпг из лиуургијске перспекуиве. Уиме се ппказује да је дпгађај "Хрисупс" 
исупвременп јединсувп мнпгих прекп једнпг првпг с Бпгпм, кап и уп да је Исус Хрисупс 
кпнкреуна лишнпсу у кпјпј је ппнпвп псуварена заједница сувпрене прирпде с Бпгпм, збпг шега 
је Исус Хрисупс једини спасиуељ свеуа, присууан у дпгађају заједнищува с Бпгпм и с људима. На 
пвај закљушак нас упућује лиуургијскп виђеое Хрисуа. На пвај нашин Хрисупс пресуаје да буде 
индивидуа, и ппсуаје пнп щуп јесуе - лишнпсу кпја да би ппсупјала преуппсуавља заједницу с 
Бпгпм, с другим људима и с прирпдпм, на щуа указује лиуургијски дпгађај. 

Уеме: Рпѐеое Христпвп..., Улпга Бпга у спасеоу..., Улпга шпвека у спасеоу... и Христпвп 
страдаое и васкрсеое уреба, уакпђе, реализпвауи на пснпву сведпшансуава забележених у 
Нпвпм завеуу, а зауим и на пснпву свеуппуашких уумашеоа, уз наглащаваое да је кљушни 
елеменау у Уајни Хрисупвпј слпбпда, какп Бпга, уакп и шпвека, и уп слпбпда кпја се изражава 
кап љубав према другпм. 
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Зашеће Гпсппда Исуса Хрисуа пд Духа Свеупг и Марије Девпјке указује на уп да је пвај дпгађај 
аку слпбпде, какп Бпга, уакп и шпвека. Марија је на иницијауиву Бпга пца слпбпднп присуала да 
рпди Сина Бпжјег кап шпвека (в. Лк. 1, 34-38). Уп је ппсебнп важнп наппменууи збпг упга щуп се 
и пвде упшава да Бпг, приликпм сједиоеоа сувпрене прирпде са оим у Хрисуу, ппщуује 
шпвекпву слпбпду (у пвпм слушају уп је била Марија Дјева), кап щуп је ппщупвап и слпбпду 
првпг шпвека Адама. Дпк је први шпвек Адам свпју слпбпду изразип кап пдбијаое заједнице с 
Бпгпм, Бпгпрпдица је слпбпднп прихвауила уу заједницу. 

Рпђеое Исуса Хрисуа враћа нас на дпгађај сувараоа првпг шпвека Адама. Бпг је сувприп шпвека 
и пбдарип га слпбпдпм и уакп је насуап први шпвек Адам кап лишнпсу, кап биће заједнице с 
Бпгпм. Кпд рпђеоа нпвпг Адама, Хрисуа, Сина Бпжјег, друга лишнпсу Св. урпјице узела је 
људску прирпду пд Марије Дјеве. Хрисупс је, дакле, ппсуап шпвек без ушещћа мужа, щуп указује 
да је Пн, пд сампг рпђеоа, кап шпвек биће заједнице слпбпде Бпга с шпвекпм. Зауп је Хрисупс 
Бпгпшпвек, ппупуни Бпг и ппупуни шпвек, и јединп у оему и прекп оега људи мпгу дпћи у 
јединсувп с Бпгпм. Исус Хрисупс је, дакле, нпви Адам и једини спасиуељ свеуа зауп щуп је у 
Оему сувпрена прирпда ппнпвп сједиоена с Бпгпм. 

За разлику пд првпг шпвека Адама, кпји је слпбпднп пдбип да псуане у заједници с Бпгпм (у 
шему је и сущуина првпрпднпг греха), нпви Адам, Хрисупс, пд ппшеука дп краја псуап је у 
заједници са Бпгпм и ппред свих искущеоа. На уп указује шиуав земаљски живпу Исуса Хрисуа - 
ппшевщи пд кущаоа у пусуиои, па све дп оегпвпг сурадаоа на крсуу и смруи. 

Сурадаое Хрисуа кап Сина Бпжјег и шпвека јесуе израз оегпве слпбпде кап љубави према Бпгу 
Пцу. Јер, Хрисупс кап шпвек слпбпднп, из љубави према Бпгу Пцу, иде у смру. Пвде уреба 
нагласиуи улпгу лишнпсуи (шпвека) у спасеоу прирпде пд смруи. 

Васкрсеое Хрисупвп из мрувих је израз слпбпде, љубави Бпга Пца према Хрисуу. Уп је исказанп 
уврдопм аппсупла да је Бпг Пуац Духпм Свеуим васкрсап Исуса из мрувих, да га је васкрсап 
слпбпднп, из љубави. 

Међууим, у кпнуексуу васкрсеоа Хрисупвпг уреба ппсебнп скренууи пажоу ушеницима на уп да 
Хрисупс не васкрсава сам, већ да оега васкрсава Бпг Пуац. Из упга уреба извесуи закљушак да 
васкрсеое, пднпснп вешни живпу сувпрене прирпде, није сувар прирпде, негп лишнпсуи, и уп 
Хрисупве лишнпсуи. Васкрсеое Хрисупвп је залпг свеппщуег васкрсеоа да ће нас Бпг Пуац 
Духпм свеуим на крају све васкрснууи у Хрисуу и ради Хрисуа. 

Дакле, Уајна Хрисупва, у кпјпј је сједиоена уварна прирпда с Бпгпм и уакп спасена пд смруи, 
јесуе јединсувп Бпга и шпвека ууемељенп на слпбпди. 

Да бисмп указали на слишнпсуи и разлике између Хрисуа кап нпвпг Адама и суарпг Адама, 
уреба из Суарпг Завеуа кприсуиуи ппис сувараоа и живпуа првпг шпвека Адама, кап и 
лиуургијскп виђеое улпге Бпга и шпвека у спасеоу свеуа. 

На примерима правпславне икпнпграфије кпји ппказују Хрисупв живпу уреба указауи на 
наведене шиоенице да је Хрисупс и Бпг и шпвек и да је Хрисупс кап лишнпсу везан за Бпга Пца. 
(На пример, у сцени рпђеоа Хрисупвпг јаснп се види да Хрисупс није пбишнп деуе, већ Син 
Бпжји; Хрисупс у нарушју Бпгпрпдице, за разлику пд ренесанснпг приказиваоа пве сцене, где 
се Хрисупс нималп не разликује пд пбишне нпвпрпђеншади, приказује се кап пнај кпји 
благпсиља и пд кпга зависи ппсупјаое свих нас, па и Бпгпрпдице, а не пбрнууп иуд.). 
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ИСХПДИ 

ВЕРСКЕ НАСУАВЕ Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. Уајна Хрисупва~ 
јединсувп Бпга и шпвека Немпгућнпсу свеуа и шпвека да ппсупје вешнп без заједнице са 

Бпгпм. 

Уајна Хрисупва~исуиниуи Бпг и исуиниуи Шпвек 

Уајна Хрисупва кап Лиуургија 

1. схвауи да је дпгађај ''Хрисупс'' исупвременп јединсувп мнпгих, 

прекп једнпг првпг са Бпгпм 

2. схвауи да је Исус Хрисупс кпнкреуна лишнпсу у кпјпј је ппнпвп 

псуварена заједница сувпрене прирпде са Бпгпм. 

3. Исус Хрисупс је једини спасиуељ свеуа. 

2. Рпђеое Хрисупвп ''пд 

Духа Свеупг и Марије 

Дјеве'' 

 

Рпђеое Хрисупвп (библијска ппвесу) 

Рпђеое Хрисупвп~ знашај шпвекпве слпбпде за оегпвп вешнп 

ппсупјаое и Бпгпрпдишинпг слпбпднпг присуанка да рпди 

Хрисуа 

1. схауи да је Рпђеое Хрисупвп ''пд Духа Свеупг и Марије Дјеве'' 

аку слпбпде какп Бпга, уакп и шпвека 

2. упши да Бпг приликпм сједиоеоа сувпрене прирпде са Оим у 

Хрисуу, ппщуује шпвекпву слпбпду. 

3. Дпк је први шпвек Адам свпју слпбпду изразип кап пдбијаое 

заједнице с Бпгпм, Бпгпрпдица је слпбпднп прихвауила уу 

заједницу 

3. Хрисупс је Син Бпжији 

кпји је ппсуап Шпвек, нпви 

Адам, да би сјединип 

сувпрену прирпду са Бпгпм 

Симвпл вере (исупријау насуанка) 

Симвпл вере (уумашеое прва шеури шлана) 

Симвпл вере (уумашеое псуалих шланпва) 

Симвпл вере (прпщиреое уумашеоа библијским и 

свеуппуашким навпдима) 

1.Време насуанка Симвпла вере 

2. Исупријске пкплнпсуи 

3. Разлпзи насуајаоа Симвпла вере 

4. Флпга Бпга у спасеоу 

свеуа 

Хрисупс~ саврщени Шпвек и саврщени Бпг 

Бпг~ Спасиуељ свеуа 

Бпг не врщи насиље над слпбпдпм шпвекпвпм 

1. Бпг је сувприп шпвека и пбдарип га слпбпдпм и уакп је насуап 

први шпвек Адам кап лишнпсу, кап биће заједнице са Бпгпм. 

2. Хисупс је ппсуап Шпвек без ушещћа мужа, щуп указује на уп да 

је Пн, пд сампг рпђеоа, кап шпвек биће заједнице слпбпде Бпга  

с шпвекпм.  

3. Зауп је Хрисупс Бпгпшпвек исуиниуи Бпг и Исуиниуи Шпвек 
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5. Флпга шпвека у спасеоу 

свеуа 

Знашај шпвекпве слпбпде за спасеое свеуа.Флпга првпсазданих у 

спасеоу свеуа  

1. Слпбпдан присуанак шпвекпва, пснпв шпвекпве улпге 

2.Хрисупс је пд ппшеука дп краја псуап у заједници са Бпгпм и 

ппред свих искущеоа  

3. уиме нам даје пример заједнищува са Бпгпм 

 

6. Хрисупвп сурадаое и 

Васкрсеое 

Хрисупвп сурадаое и Васкрсеое 

Знашај Хрисупвпг сурадаоа и Васкрсеоа за спасеое свеуа 

Лиуургијски живпу у Хрисуу кап израз слпбпде шпвекпве 

1.Хрисупс кап шпвек слпбпднп и из љубави према Бпгу Пцу иде у 

смру 

2. Васкрсеое Хрисупвп из мрувих је израз слпбпде, љубави Бпга 

Пца према Хрисуу 

3. уп је исказанп уврдопм аппсупла да је Бпг Пуац, Духпм Свеуим 

васкрсап Исуса из мрувих, да га је васкрсап слпбпднп, из љубави 

7.  Хрисупв живпу у 

правпславнпј икпнпграфији 

Хрисупв живпу у правпславнпј икпнпграфији (приказ и 

пбјащоеое икпна Гпсппдоих 

''Загледани у икпне'' 

1. Правилнп уумашеое икпна кпје пписују Хрисупв живпу 

2. разликпваое празника приказаних на икпнама 

3. уеплпгија икпне 
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ГРАЂАНСКП ВАСПИУАОЕ  

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Ппщти циљ предмеуа је псппспбљаваое ушеника за акуивнп ушещће у живпуу щкпле и лпкалне 
заједнице прпщириваоем знаоа п демпкрауији, оеним принципима и вреднпсуима крпз пракуишнп 
делпваое.  

Пперативни задаци:  

- ппдсуицаое и псппспбљаваое за акуивнп ушещће у живпуу лпкалне заједнице;  

- разумеваое функципнисаоа нивпа и пргана власуи;  

- уппзнаваое мера власуи;  

- уппзнаваое права и пдгпвпрнпсуи грађана на нивпу заједнице;  

- развијаое кпмуникацијских вещуина неппхпдних за сараднишкп ппнащаое, аргуменупваое суавпва и 
изражаваое мищљеоа;  

- пбушаваое за уимски нашин рада;  

- развијаое сппспбнпсуи криуишкпг расуђиваоа и пдгпвпрнпг пдлушиваоа и делаоа.  

САДРЖАЈ ПРПГРАМА  

ФППЗНАВАОЕ ПСНПВНИХ ЕЛЕМЕНАУА ПРПГРАМА (6)  

- Фвпд у прпграм: предсуављаое циљева, задаука и садржаја прпграма и уппзнаваое ушеника са 
нашинпм рада.  

- Фппзнаваое са најзнашајнијим ппјмпвима из прпграма.  

- Мере и рещеоа: прпушаваое увпднпг уексуа, размена мищљеоа, упшаваое прпблема у заједници, 
предлпзи мпгућих рещеоа пдређених прпблема.  

- Правила и захуеви уимскпг рада: уппзнаваое ушеника са каракуерисуикама и правилима уимскпг рада.  

- Фппзнаваое са кпрацима крпз кпје се реализује прпграм.  

- Суудија пдељеоа: уппзнаваое ушеника са израдпм разредне суудије, нашинпм прикупљаоа мауеријала 
и прилпга за презенуацију и дпкуменуацију за шеуири дела суудије.  

ПРВИ КПРАК - ФПШАВАОЕ ПРПБЛЕМА Ф ЗАЈЕДНИЦИ (4)  

- Фпшаваое прпблема у друщувенпј заједници: ушеници крпз дискусију иденуификују шесуе прпблеме 
заједнице и у групама пппуоавају "Фпиуник за упшаваое и анализу прпблема".  
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- Ппдела ушеника у групе за прикупљаое ппдауака п ппјединим прпблемима и упућиваое у нашин 
кприщћеоа "Фпиуника за прикупљаое ппдауака".  

- Прикупљаое ппдауака:  

- разгпвпр са рпдиуељима, насуавницима и другим шланпвима заједнице,  

- кприщћеое щуампаних извпра и инфпрмација из медија.  

- Извещуаваое и дискусија п прикупљеним ппдацима сваке групе.  

ДРФГИ КПРАК - ИЗБПР ПРПБЛЕМА (1)  

- Прпцеоиваое прикупљених ппдауака, дискусија п прпблемима и избпр заједнишкпг прпблема.  

УРЕЋИ КПРАК - САКФПЉАОЕ ППДАУАКА П ИЗАБРАНПМ ПРПБЛЕМФ (8)  

- Иденуификпваое извпра инфпрмација: уппзнаваое са извприма ппдауака.  

- Фппзнаваое са уехникама и ппсуупцима прикупљаоа инфпрмација: размаураое са ушеницима 
"Фпуусуава за дпбијаое и дпкуменупваое ппдауака", садржаја упиуника и других ппсуупака прикупљаоа 
ппдауака на уерену (ппсеуе библипуекама, уелефпнираое, заказиваое сасуанака, писаое захуева...).  

- Ппдела на исураживашке уимпве и припрема ппуребних мауеријала: припрема ушеника за преухпдну 
најаву ппсеуе пспбама у прганизацијама и инсуиууцијама кпјима ће ппсуавиуи пиуаоа из 
"дпкуменуаципних упиуника".  

- Сакупљаое ппдауака п изабранпм прпблему (мпже и кап дпмаћи задауак): ппсеуе ушеника разлишиуим 
прганизацијама и инсуиууцијама и прганизпваое гпсупваоа пспба из прганизација или инсуиууција кпје 
се баве рещаваоем изабранпг прпблема.  

- Разгпвпр п прикупљеним ппдацима.  

ШЕУВРУИ КПРАК - ИЗРАДА СУФДИЈЕ (12)  

- Ппдела ушеника на шеуири суудијске групе: уппзнаваое са делпвима суудије и задацима суудијских 
група на пснпву "Фпуусуава за суудијске групе".  

- Разврсуаваое и класификпваое сакупљених мауеријала према захуевима делпва суудије.  

- Криуеријуми за израду суудије: уппзнаваое ушеника са мерилима за израду и прпцену суудије.  

- Израда суудије: ушеници раде на два дела суудије - ппказни деп (панп) и дпкуменуаципни деп.  

- Припрема за јавну презенуацију: ушеници се уппзнају са циљевима јавнпг предсуављаоа и припремају 
презенуацију у складу са упуусувпм (симулација презенуације).  

ПЕУИ КПРАК - ЈАВНА ПРЕЗЕНУАЦИЈА СУФДИЈЕ (1)  

- Јавнп предсуављаое разредне суудије: ушеници пред жиријем и публикпм предсуављају свпје делпве 
разредне суудије и пдгпварају на пиуаоа.  

ЩЕСУИ КПРАК - ПСВРУ НА НАФШЕНП (4)  



 

955 
 

- Разгпвпр п упме щуа су ушеници и какп наушили: ушеници сампсуалнп прпцеоују искусува и вещуине 
кпје су суекли упкпм прпграма.  

- Израда краукпг писанпг псвруа на наушенп кап деп дпкуменуације: ушеници бележе ууиске п лишнпм и 
заједнишкпм раду и напредпваоу.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  

Циљ прпграма граѐанскпг васпитаоа за VI разред је псппспбљаваое ушеника за акуивнп и пдгпвпрнп 
ушещће у живпуу друщува, прпщириваоем пракуишних знаоа п демпкрауији, оеним принципима и 
вреднпсуима. Фпкус прпграма граѐанскпг васпитаоа усмерен је на лпкалну средину и дпнпщеое 
пдлука пд знашаја за живпу заједнице у кпјпј ушеници живе.  

Прпграмске садржаје би уребалп реализпвауи уакп да се ушеницима пмпгуће: слпбпда изражаваоа 
мищљеоа и суавпва п пувпреним пиуаоима и прпблемима кпје су сами иденуификпвали кап знашајне; 
разумеваое и размаураое разлишиуих мера кпје се у щкпли/лпкалнпј заједници предузимају у циљу 
рещаваоа прпблема; унапређеое вещуина кпмуникације у разлишиуим спцијалним сиууацијама (у 
щкпли, на нивпу врщоашке групе и са насуавницима, кап и ван щкпле, са предсуавницима јавних 
инсуиууција, прганизација и другим ушесницима у живпуу лпкалне заједнице); развијаое сппспбнпсуи 
криуишкпг мищљеоа, аргуменупваоа и залагаоа за сппсувене суавпве; ппвезиваое власуиупг искусува 
са ппуребама щкплске/лпкалне заједнице и акуивнп ангажпваое.  

Реализација прпграма се заснива на кприщћеоу интерактивних и истраживашких меупда рада.  

Инуеракуивнп ушеое ппдразумева слпжен ппсуупак кпји уежи да имиуира прпцес сазнаваоа какав се 
пдвија у аууенуишним живпуним пкплнпсуима, и впди једнпм целпвиупм искусувенпм дпживљају, 
уппуребљивпм и урајнпм. Ф инуеракуивнпм прпцесу ушеоа псуварује се сарадоа између насуавника и 
ушеника и уп у пблику заједнишке кпнсурукције нпвих знаоа и у виду акуивнпсуи насуавника и ушеника 
кпје су кпмплеменуарне, пднпснп кпје се дппуоују. Кпд пвпг нашина рада уп се ппсуиже крпз планиранп, 
впђенп и временски скраћенп прплажеое кљушних фаза пваквпг ушеоа:  

- ушеници се најпре увпде у кпнуексу уеме кпјпм желимп да се бавимп;  

- креира се сиууација кпја свима пмпгућава да акуивнп ушесувују у исураживаоу и изналажеоу рещеоа 
за ппсуављени прпблем;  

- крпз дискусију се размеоује, пбјащоава, прецизира и упблишује искусувп;  

- усппсуавља се веза са ппсупјећим знаоима и праве се разлишиуе генерализације.  

Пснпвна теза кпје би насуавници све време уребалп да се придржавају је да ушенике ушимп не щта да 
мисле, негп какп да мисле. Фшеници акуивнп и равнпправнп ушесувују у свим акуивнпсуима. Флпга 
насуавника је да иницира и пдржава двпсмерну кпмуникацију са ушеницима, да ппдсуише изнпщеое 
оихпвих запажаоа, мищљеоа и ппгледа на прпблеме, кап и да креира аумпсферу на шасу ппгпдну за 
размену и аргуменупваое идеја и мищљеоа међу ушеницима. Ф упм смислу, инуеракуивни меупд рада 
би уребалп да се пдвија крпз следеће фпрме: кппперауивни рад насуавник-ушеници; кппперауивни рад у 
малим групама ушеника; уимски рад.  

Кппперативни рад наставник- ушеници пплази пд преуппсуавке да ушеници ппседују пдређена знаоа из 
ванщкплскпг живпунпг искусува и да крпз парунерску инуеракцију са насуавникпм, кап пспбпм са већим 
искусувпм и кпгниуивнпм зрелпщћу, изграђују нпва знаоа. Главне акуивнпсуи насуавника у пвпј фпрми 
рада су: псмищљаваое целине сиууације ушеоа кпд увпђеоа нпвих ппјмпва, кап щуп су, на пример, 
ппјам мере власти; планираое упка шаса; креираое прпблемске сиууације за ушенике; прганизпваое 
групе ушеника.  
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Кппперативни рад у малим групама ушеника је ппуребнп кприсуиуи да би се у прпцесу ушеоа 
искприсуиле преднпсуи разлишиупсуи међу ушеницима у нивпу, квалиуеуу и врсуи знаоа и нивпу 
сазнајне развијенпсуи. Фшенике је ппуребнп ппделиуи у мале радне групе уакп да у свакпј пд група буде 
засуупљенп щуп вище ппсупјећих разлишиупсуи јер уп пмпгућава да се дпђе дп прпдукуивнпг сазнајнпг 
кпнфликуа и да се исппљи кпмлеменуарнпсу сазнаоа кап услпв за унапређеое знаоа целе групе.  

Тимски рад је ппсебан пблик рада у малим групама шија је специфишнпсу ппдела улпга међу шланпвима 
уима, уакп да свакп пбавља самп пдређени вид акуивнпсуи, а сви заједнп дппринпсе рещеоу прпблема 
на кпме уим ради. Акуивнпсуи насуавника су да прганизује, ненамеуљивп усмерава прпцес рада и да 
буде парунер у дискусији п иденуификпваним прпблемима, ппуенцијалним приприуеуима у 
щкплскпј/лпкалнпј заједници, прикупљеним ппдацима иуд.  

Најппгпдније уехнике за ппсуизаое инуеракуивнпсуи у прпцесу ушеоа су: "мпзгалица" или "мпждана 
плуја", разлишиуи пблици групне дискусије, симулација и играое улпга. "Мпзгалица" или "мпждана 
плуја" је уехника ппмпћу кпје се суимулище псмищљаваое нпвих идеја. Кпд примене пве уехнике важнп 
је да се ппщуују правила кпја ппдсуишу насуајаое нпвих идеја: свакп пд ушесника слпбпднп изнпси идеје 
и предлаже рещеое прпблема; не дпзвпљава се криуика у упку изнпщеоа идеја; све изнеуе идеје се 
бележе пнакп какп су саппщуене. Пва уехника је првенсувенп везана за уемауска ппдрушја са пувпреним 
пиуаоима, кпнурпверзама, већим брпјем мпгућих рещеоа, сувараоем планпва, на ппшеуку групнпг рада 
пре дискусије.  

Групна дискусија би уребалп да се впди п уемама или прпблемима кпји су најављени или задани у 
некпм прикладнпм пблику, кпји упућује на прпраду и припрему за уему нпр. прикупљаое инфпрмација 
на уерену пууем упиуника за граѐанскп васпитаое; урагаое за ппдацима у пдгпварајућпј 
дпкуменуацији у лпкалнпј средини; преглед и прикупљаое инфпрмација из медијских записа иуд. 
Ппжељнп је да дискусију впди насуавник, да усмерава, али да при упм нема главну улпгу у изнпщеоу 
мищљеоа, већ да ппдсуише ушенике да изнпсе свпја сазнаоа и мищљеоа. Важни задаци насуавника су 
да свакпм дискууануу псигура несмеуанп саппщуаваое гледищуа, али да впди рашуна п времену, какп би 
и други кпји уп желе мпгли да дискууују и да на крају дискусије направи крауак резиме. Ф прпцесу 
дискусије уребалп би инсисуирауи на аргуменупванпм изнпщеоу суавпва и не суварауи аумпсферу 
ппбедника и ппбеђених.  

Симулација и играое улпга су вепма кприсне уехнике за припремаое ушеника за разлишиуе сиууације са 
кпјима раније нису имали прилику да се супше, кап щуп су разгпвпри са предсуавницима щкпла, 
разлишиуих прганизација, инсуиууција и лпкалне власуи, јавне презенуације и пдгпвараое на пиуаоа 
присууних на презенуацији. На шасу, у безбеднпј щкплскпј сиууацији, ушеници дпбијају ппис сиууације 
кпју би уребалп да симулирају, прави се ппдела улпга према кљушним акуерима у упј сиууацији и 
ушеници уп пдглуме. Пве уехнике су кприсне за бпље разумеваое нпвих и неппзнауих сиууација и за 
ублажаваое сураха пд неппзнаупг, кап пмеуајућег факупра у разлишиуим приликама јавнпг насуупа  

Истраживашки метпд ппдразумева да ушеници дпбијају пдгпварајуће инсурукције, какп би сампсуалнп, 
у парпвима или малим групама у ушипници и ван ое, у щкпли кап неппсреднпм пкружеоу или у щирем 
лпкалнпм пкружеоу, прикупљали разлишиуе инфпрмације неппхпдне за израду оихпвпг прпјекуа. 
Акуивнпсуи насуавника су пресудне у припремнпј фази у кпјпј би пн уребалп да кприщћеоем 
пдгпварајућих инуеракуивних уехника рада упууи ушенике где и какп да урагају за ппдацима и какп да 
кпмуницирају са релевануним пспбама пд кпјих мпгу да дпбију ппдауке или ппмпћ. Фшеници сампсуалнп 
прикупљају ппдауке из разлишиуих извпра, бележе, групищу и дплазе да на шасу презенуују прикупљенп. 
Ф упку презенуације насуавник би уребалп да на крају, ппсле кпменуара свих псуалих ушеника, даје свпје 
кпменуаре кпји су ппзиуивнп инупнирани, аналиуишни, са нагласкпм на пнпме щуп су ушеници дпбрп 
урадили и указиваоем на пнп щуп би у будућем раду билп ппуребнп ппправиуи и на кпје нашине.  

Ф упку рада улпга насуавника је да:  

- мпуивище ушенике за рад уакп щуп ће развијауи и пдржавауи оихпва инуереспваоа за живпу и рад у 
щкпли/лпкалнпј заједници и давауи лишни пример ппзиуивне заинуереспванпсуи за сва пиуаоа кпја су 
важна за унапређеое квалиуеуа живпуа;  
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- прганизује насуаву уакп щуп ће ппсуавиуи циљеве рада, планирауи садржаје, средсува и ппрему, 
насуавне пблике и меупде рада, кап и време ппуребнп за реализацију;  

- развија и пдржава парунерску кпмуникацију са ушеницима, уакп щуп ће ппсуављауи пиуаоа, захуеве, 
давауи свпје мищљеое, ппдсуицауи ушенике да пни изнпсе свпја гледищуа, ппдсуицауи инуеракцију, 
пружауи ппврауну инфпрмацију иуд.;  

- уважава и реагује на ппуребе групе и ппјединаца, дели пдгпвпрнпсу, демпкрауски управља разредпм.  

Ппсебнп је важнп да насуавник кпнурплище свпју прпцеоивашку улпгу, да не буде превище или премалп 
криуишан према ушеницима и да свпјпм укупнпм кпмуникацијпм дппринпси ппдсуицаоу свесуи п 
правима и мпгућнпсуима ушеника да акуивнп ушесувују у меоаоу свпг пкружеоа.  

Прпсупр у кпјем се извпди насуава, ушипница ппщуе намене, уреба да пружа мпгућнпсу за седеое у круг 
и рад у пдвпјеним маоим групама (пд 4 дп 6 ушеника). Ппжељнп је да се за насуаву пвпг предмеуа 
кприсуи ппсебна прпсуприја и/или да се мауеријали и прпдукуи рада ушеника шувају на једнпм месуу и 
да се мпгу излпжиуи у ушипници.  

За реализацију предмеуа ппуребан је прирушник за насуавнике и ушенике, шеувпрпделна уабла 
димензија 100x80 за израду разредне суудије, а пд ппурпщних мауеријала: флпмасуери, бпјице, 
селпуејп, лепак, маказе, лисупви А4 фпрмауа бели и у бпји.  
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ГРАЂАНСКПГ ВАСПИУАОА Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Фппзнаваое са пснпвним 
елеменима прпграма Фшеницима предсуавиуи циљеве, задауаке, садржаје  и меупде 

рада 

13. знауи  садржај  на кпјима ће радиуи у упку гпдине 
14. знауи  уехнике и правила  уимскпг рада 
15. знауи да ппщуује правила и мере 

Фппзнаваое са пснпвним 
елеменима прпграма 

Фшеницима предсуавиуи функципнисаоа нивпа пргана власуи 
4. знауи  п функципнисаоу нивпа власуи  
5. знауи п упме какп се креирају мере власуи (пплиуишке мере); 
6. знауи п ппјму мера власуи (пплиуишка мера); 
7. знауи п улпзи грађана у креираоу пплиуишких мера 

Фпшаваое прпблема у 
лпкалнпј заједници 

Фшеници крпз дискусију иденуификују шесуе прпблеме у 
заједници 

9. развиуи  вещуине неппхпдне за сарадоу 
10.  знауи п уехникама уимскпг рада 
11. упшиуи прпблеме  у свпм пкрзжеоу 
12. знауи да разликује приприуеуне прпблеме за  свпје 

пкружеое 
13. развиуи сппспбнпсу криуишкпг прпсуђибваоа 
14. знауи да аргуменупванп брани свпј суав 
 

Избпр прпблема Фшеницима предсуавиуи прпцеоиваое прикупљених ппдауака, 
дискусија п прпблемима и избпр заједнишкпг прпблема 

5. упшиуи прпблеме у лпкалнпј заједници 
6. развиуи вещуину кпмуникације неппхпдну за сараднишкп 

ппнащаое 
7. пбушиуи за  кприщћеое щуампаних  извпра и инфпрмација  

из медија 
8. се пбушиуи за аргуменупвану пдбрану суавпва 
9. развиуи  делпувпрне и креауивне сппспбнпсуи кпмуникације 

Сакупљаое ппдауака п 
изабранпм прпблему 

Фппзнауи ушенике  са извприма ппдауака 4. се пбушиуи уехникама групнпг рада 
5.  развиуи сппспбнпсу криуишкпг прпсуђиваоа 
6. развиуи уехнике уимскпг рада 
7. развиуи уехнику исураживашкпг рада 
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Сакупљаое ппдауака п 
изабранпм прпблему Фппзнауи ушенике  са уехникама и ппсуупцима прикупљаоа 

инфпрмација 

4. се пбушиуи за кприщћеое щуампаних извпра и инфпрмација 
из медија  

5. развиуи и унапредиуи сппспбнпсу криуишкпг расуђиваоа 
6. развиуи вещуине неппхпдне за сарадоу 
7. изражаваое мищљеоа и аргуменупваое суавпва 
8. знауи правила заказиваоа сасуанка у јавним усуанпвама 
9. знауи да пбиђе биуне инсуиууције за прпблем кпји је 

изабран   
 

Израда суудије Фппзнауи ушенике са мерилима за израду суудија и прпцену 
суудија 

1.   се пбушиуи уехникама групнпг рада 

2.   развиуи вещуине кпмуникације  

3.   знауи уехнике меупде симулације 

4.    знауи уехнике јавнпг изнпщеоа мищљеоа 

5.    знауи да направи ппзивнице за публику кпју жели да       

ппзпве на јавну презенуацију 

6. знауи уехнике ефикаснпг ушеоа             

Јавна презенуација Фшеници јавнп предсуављају деп свпг плана и аргуменупванп 

дају пдгпвпре на ппсуављена пиуаоа 

6. умеуи јавнп да презенуује свпј план рада 
7. знауи  да аргуменупванп брани свпј суав 
8. умеуи аргуменупванп да пдгпвпри на сва пиуаоа 
9. се  псппспбиуи за акуивнп ушещће у рещаваоу прпблема 

лпкалне заједнице 
10. знаће уехнике јавнпг презенупваоа 

Псвру на наушенп - 
евалуација 

Фшеници сами прпцеоују знаоа и вещуине кпје су суекли упкпм 

гпдине 

3. знауи да прпцени щуа му се највище дппалп у ГВ за 6 разред 
4. знауи  сам да прпцени свпја знаоа упкпм прпграма 
5. знауи  да кприсуи  вещуине  јавнпг гпвпра кпје је суекап 

упкпм прпграма 
6. знауи да ппщуује правила и мере 
7. знауи п ппјму ефикасан грађанин 
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ИУАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК - Друга гпдина ушеоа 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое)  

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  

Циљ насуаве суранпг језика у пснпвнпм пбразпваоу заснива се на ппуребама ушеника кпје се псуварују 
пвладаваоем кпмуникауивних вещуина и развијаоем сппспбнпсуи и меупда ушеоа суранпг језика.  

Циљ насуаве суранпг језика у пснпвнпм пбразпваоу супга јесуе: развијаое сазнајних и инуелекууалних 
сппспбнпсуи ушеника, оегпвих хуманисуишких, мпралних и есуеуских суавпва, суицаое ппзиуивнпг 
пднпса према другим језицима и кулуурама, кап и према сппсувенпм језику и кулуурнпм наслеђу, уз 
уважаваое разлишиупсуи и навикаваое на пувпренпсу у кпмуникацији, суицаое свесуи и сазнаоа п 
функципнисаоу суранпг и мауероег језика. Упкпм пснпвнпг пбразпваоа, ушеник уреба да усвпји пснпвна 
знаоа из суранпг језика кпја ће му пмпгућиуи да се у једнпсуавнпј усменпј и писанпј кпмуникацији 
сппразумева са људима из других земаља, усвпји нпрме вербалне и невербалне кпмуникације у складу 
са специфишнпсуима језика кпји уши, кап и да насуави, на вищем нивпу пбразпваоа и сампсуалнп, ушеое 
исупг или других сураних језика на разлишиуе нашине и у свим пкплнпсуима кпје живпу сувпри.  

Ушеое другпг странпг језика, пслаоајуёи се на искуства и знаоа стешена ушеоем првпг странпг 
језика, ппспещује стицаое вищејезишке и вищекултурне кпмпетенције и развијаое свести п језишкпм 
бпгатству ужег и щирег пкружеоа.  

Крпз насуаву сураних језика ушеник бпгауи себе уппзнајући другпг, суише свесу п знашају сппсувенпг 
језика и кулууре у кпнуакуу са другим језицима и кулуурама. Фшеник развија радпзналпсу, исураживашки 
дух и пувпренпсу према кпмуникацији са гпвпрницима других језика. Ппред упга, ушеник упшава знашај 
лишнпг залагаоа у прпцесу ушеоа суранпг језика.  

Стандарди 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник разуме једнпсуавну усмену ппруку исказану савременим језикпм, не дужу пд две дп ури минууе; 
и уп на нивпу глпбалнпг разумеваоа (пснпвнп пбавещуеое из ппруке), на нивпу селекуивнпг 
разумеваоа (прпналажеое уражене инфпрмације). Разумеваое уреба да се пднпси на разлишиуе врсуе 
усмених ппрука (мпнплпг, краћи разгпвпр, краука инфпрмација). 

Разумеваое писанпг текста 

Фшеник шиуа са разумеваоем краће писане и илусурпване уексупве у вези са ппзнауим уемама, 
садржајима и кпмуникауивним функцијама. 

Усменп изражаваое 

Ф пквиру прпгрампм предвиђене језишке грађе, ушеник је у суаоу да искаже једнпсуавну усмену ппруку, 
исприша лишни дпживљај, садржај разгпвпра или нарауивнпг уексуа, сампсуалнп или уз ппмпћ 
насуавника. 

Писменп изражаваое 

Ф пквиру прпгрампм предвиђене језишке грађе, ушеник пище ппруке и крауке уексупве. 

Интеракција 
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Фшеник псуварује кпмуникацију и размеоује са сагпвпрницима крауке инфпрмације у вези са ппзнауим 
уемама, садржајима и кпмуникауивним функцијама. 

Знаоа п језику 

Преппзнаје пснпвне принципе грамауишке и спциплпнгвисуишке кпмпеуенције. 

Пперативни задаци на нивпу језишких вещтина 

Разумеваое гпвпра 

На крају щесупг разреда, ушеник уреба да: 

- разуме изразе кпје насуавник уппуребљава упкпм шаса да би дап упуусува за рад и другп; 

- разуме крауке дијалпге и мпнплпщка излагаоа дп псам решеница, кпје насуавник исказује прирпдним 
уемппм, други ушеници или их шује прекп звушнпг мауеријала, а кпји садрже искљушивп језишку грађу 
пбрађену упкпм пеупг и щесупг разреда; 

- разуме једнпсуавне песме у вези са пбрађенпм уемауикпм; 

- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на крауке усмене ппруке у вези са лишним искусувпм и са 
акуивнпсуима на шасу. 

Разумеваое писанпг текста 

Фшеник уреба да: 

- уппзна и, када је у пиуаоу ппзнауа језишка грађа, савлада уехнике шиуаоа у себи и гласнпг шиуаоа; 

- даље уппзнаје правила графије и прупграфије; 

- разуме упуусува за израду вежбаоа у учбенику и радним лисупвима; 

- разуме смисап краћих писаних ппрука и илусурпваних уексупва п ппзнауим уемама (пкп 70 реши); 

- издваја пснпвне инфпрмације из краћег прилагпђенпг уексуа у вези са некпм пспбпм или дпгађајем 
(кп, щуа, где, када...). 

Усменп изражаваое 

Фшеник уреба да: 

- разгпвеунп изгпвара гласпве, ппсебнп пне кпје нащ језик не ппзнаје, акценуује реши, ппщуује риуам и 
инупнацију при сппнуанпм гпвпру и шиуаоу; 

- суупи у дијалпг и у пквиру щесу - седам реплика, ппсуављаоем и пдгпвараоем на пиуаоа, впди 
разгпвпр у пквирима кпмуникауивних функција и лексике пбрађених упкпм пеупг и щесупг разреда; 

- мпнплпщки, без преухпдне припреме, али уз насуавникпв ппдсуицај, у десеуак решеница предсуави 
себе или другпга, уз ппмпћ пиуаоа саппщуи садржај дијалпга или нарауивнпг уексуа, или ппище слику, 
лице, предмеу, живпуиоу и сиууацију; 
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- инуерпреуира крауке, уемауски прилагпђене песме и рециуације. 

Интеракција 

Фшеник уреба да: 

- реагује вербалнп или невербалнп на упуусува и ппсуављена пиуаоа у вези са кпнкреунпм сиууацијпм; 

- ппсуавља једнпсуавна пиуаоа и пдгпвара на оих; 

- изражава дппадаое или недппадаое; 

- ушесувује у кпмуникацији на шасу (у пару, у групи, иуд.); 

- уражи разјащоеоа када нещуп не разуме. 

 

Писменп изражаваое 

Фшеник уреба да: 

- даље уппзнаје правила графије, прупграфије и инуерпункције; 

- дппуоава и пище реши и крауке решенице на пснпву даупг мпдела, слике или другпг визуелнпг 
ппдсуицаја; 

- пище пригпдне шесуиуке, ппруке и елекурпнска писма кприсуећи мпдел; 

- пище свпје лишне ппдауке и ппдауке других пспба (име, презиме и адресу); 

- пдгпвпри на једнпсуавна пиуаоа (кп, щуа, где) кпја се пднпсе на пбрађене уеме, сиууације у разреду 
или оега лишнп; 

- прави спискпве с разлишиуим наменама (куппвина, прпславе рпђендана, пбавезе у упку дана...). 

 

Знаоа п језику 

- преппзнаје щуа је нпвп наушип; 

- схвауа знашај ппзнаваоа језика; 

- увиђа мпгућнпсуи ппзиуивнпг урансфера знаоа и сурауегија суешених ушеоем првпг суранпг језика; 

- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације (нпр. фпрме ушуивпсуи); 

- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким акуивнпсуима. 

 

Уеме и сиууације пп дпменима уппуребе језика 

Приватнп Јавнп Пбразпвнп 

- заједнишке акуивнпсуи и 
инуереспваоа у щкпли и ван ое  
- сппруски дан, пбавезе у щкпли 

- развијаое ппзиуивнпг пднпса према 
живпунпј средини и другим живим 
бићима (кућни љубимци, незбринууе 

- предмеуи, расппред 
шаспва, недељна 
ппуерећенпсу  



 

963 
 

упкпм дана  
- дневне пбавезе (усуајаое, пбрпци)  
- пбавезе у кући, уређеое прпсупра 
у кпјем живи (куппвина живпуних 
намирница, ппдела ппсла...) 

живпуиое)  
- празници и пбишаји у кулуурама 
земаља шији се језик уши  
- пбрпци (кпд куће и ван куће)  
- суанпваое (блпк, насеље, кућа, град. 
селп)  
- куппвина (пбраћаое и ушуиве фпрме 
пбраћаоа) 

- слпбпдне акуивнпсуи  

Уеме пбрађене у петпм разреду даље се прпщирују. 

- щкплски прпсупр и прибпр, акуивнпсуи и пбавезе, излеуи 

- дружеое 

- сппру 

- ужа и щира ппрпдица, суседи и пријауељи 

- кућни љубимци и пбавезе према оима 

- Бпжић, Нпва гпдина, Фскрс и други важни празници 

Мпј дпм: 

- прпсуприје у кући, пбавезе у кући  

Исхрана: 

- пбрпци, пмиљена храна, здрава храна 

- навике у исхрани у земљи шији се језик уши 

- пдевни предмеуи 

- прикладнп пдеваое 

- месуп и улица где суанујем 

- важне усуанпве у пкружеоу (бипскпп, щкпла, ппзприщуе, ппщуа, музеј, банка, бплница) 

- гпдищоа дпба, месеци, дани у недељи и делпви дана, 

- исказиваое времена (меуепрплпщкп и хрпнплпщкп - пуни сауи и ппла сауа) 

- пснпвни ппдаци п земљи/земљама шији се језик уши  

 

КПМФНИКАУИВНЕ ФФНКЦИЈЕ 

1. Предсуављаое себе и других 

2. Ппздрављаое 

3. Иденуификација и именпваое пспба, пбјекауа, делпва уела, живпуиоа, бпја, брпјева, иуд. (у вези са 
уемама) 
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4. Разумеваое и даваое једнпсуавних упуусуава и кпманди 

5. Ппсуављаое и пдгпвараое на пиуаоа 

6. Мплбе и изрази захвалнпсуи 

7. Примаое и даваое ппзива за ушещће у игри/групнпј акуивнпсуи 

8. Изражаваое дппадаоа/недппадаоа 

9. Изражаваое физишких сензација и ппуреба 

10. Именпваое акуивнпсуи (у вези са уемама) 

11. Исказиваое прпсупрних пднпса и велишина (Идем, дплазим из..., Левп, деснп, гпре, дпле...) 

12. Даваое и уражеое инфпрмација п себи и другима 

13. Уражеое и даваое пбавещуеоа 

14. Пписиваое лица и предмеуа 

15. Изрицаое забране и реагпваое на забрану 

16. Изражаваое припадаоа и ппседпваоа 

17. Уражеое и даваое пбавещуеоа п времену на шаспвнику 

18. Скреуаое пажое 

19. Уражеое мищљеоа и изражаваое слагаоа/неслагаоа 

20. Исказиваое извиоеоа и пправдаоа 

   

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Сви грамауишки садржаји увпде се са щуп маое грамауишких пбјащоеоа псим укпликп ушеници на оима 
не инсисуирају, а оихпвп ппзнаваое се евалуира и пцеоује на пснпву уппуребе у пдгпварајућем 
кпмуникауивнпм кпнуексуу, без инсисуираоа на експлициунпм ппзнаваоу грамауишких правила. 

Мпрфпсинтаксишки и фпнетски садржаји са примерима 

Италијански језик 

1. Именице 

Власуиуе именице и заједнишке, пдгпварајући рпд и брпј: Maria, Giovanni, Belgrado, Roma, 
Signor Rossi, Signora Rossi, i miei genitori, il nostro paese, questa casa иуд. 

2. Шлан 
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Пблици пдређенпг и непдређенпг шлана. Пснпвна уппуреба. 

Слагаое пдређенпг и непдређенпг шлана са именицпм или придевпм. 

Шлан сппјен с предлпзима di, a, da, in, su i con. 

Пдређени шлан испред дауума: Oggi è il 25 novembre. Испред имена дана у недељи Abbiamo 
lezioni di lingua italiana il lunedì e il giovedi. 

Паруиуивни шлан кап суплеуивни пблик мнпжине непдређенпг шлана (C’è un libro: Ci sono dei 
libri). 

Фппуреба шлана уз присвпјни придев и именице кпје исказују блискп српдсувп (Mia sorella si 
chiama Ada. Domani andiamo a Roma con i nostri nonni). 

Пплпжај шлана и предлпга уз непдређени придев туттп. 

Паруиуивни шлан. Mangio delle mele. Изпсуављаое у негацији. Non mangio pane. Фппуреба 
предлпга di уз изразе кпји изражавају пдређену кплишину. Prendo un bicchiere d’acqua minerale. 

3. Заменице 

Лишне заменице у служби субјекуа: io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro. 

Наглащене лишне заменице у служби пбјекуа: me, te, lui, lei, Lei, noi, voi, loro. 

Наглащене лишне заменице у служби дирекунпг пбјекуа цпмплементп пггеттп: mi, ti, lo, la, 
La, ci, vi, li, le 

Присвпјне заменице (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro). Ппказне заменице (questo, quello). 

Фпиуне заменице chi? i che?/ che cosa? 

4. Придеви 

Пписни придеви, слагаое придева и именице у рпду и брпју. Пписни придеви buono и bello; 
непдређени придев tutto. 

Кпмпарација придева, кпмпарауив: Maria è più alta di Marta. Noi siamo più veloci di voi. 

Присвпјни придеви: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Фппуреба шлана уз присвпјне придеве. 

Ппказни придеви: questo, quello.  

Назив бпја, мпрфплпщке пспбенпсуи придева viola, rosa, blu, arancione. 

Главни брпјеви (прекп 1000) и редни (дп 20)  

5. Предлпзи 

Прпсуи предлпзи di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и оихпва пснпвна уппуреба.  
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Предлпзи dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro. 

Фппуреба предлпга di (Marco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardi), a (Vado a 
giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo a giocare con gli amici.).  

6. Глагпли 

Садащое време (Presente Indicativo) урију кпоугација. Садащое време неправилних глагпла: 
essere, avere, andare, fare, bere, venire, stare, uscire, dire.  

Садащое време мпдалних глагпла volere, dovere, potere, sapere.  

Имперауив (Imperativп), заппведни нашин, без пблика за уреће лице мнпжине).  

Ппврауни глагпли.  

Фппуреба глагпла piacere. 

Перфеку (Passato Prossimo) - самп пдређени брпј најфреквенунијих глагпла: Ho finito. Ho 
dimenticato il mio quaderno. Sono andato da mia nonna. Перфеку мпдалних глагпла volere, 
dovere, potere, sapere. Sono dovuto andare dal dentista. Ho potuto leggere i titoli in italiano. 

Кпндиципнал презенуа (Condizionale Presente) глагпла potere i volere: Vorrei un chilo di mele, per 
favore! Potresti prestarmi il tuo libro di italiano? 

Фууур правилних глагпла. Noi tormeremo a casa alle cinque. 

7. Прилпзи  

Ппуврдни, пдређени (si, no). Пснпвни прилпзи bene, male, molto, poco, troppo, meno, più и 
прилпщки изрази за пдређиваое времена (prima, durante, dopo) i prostora. a destra, a sinistra, 
dritto, davanti, dietro, sotto, sopra, su, giù 

Фпиуни прилпзи: quando?, come?, perché? dove? 

Решце  

8. Решца ci (с прилпщкпм вреднпщћу). 

9. Везници: e, o, ma. 

10. Решеница: 

Прпсуа и прпщирена решеница у ппуврднпм и у пдришнпм пблику. 

Субјекау и предикау и један пд дпдауака. Примери: Marco legge, Marco legge un libro. Il libro è 
sul tavolo. 

Фпиуна решеница:  
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с кпнсурукцијпм изјавне решенице ппуврднпг пблика и упиунпм инупнацијпм (Leggete? Scrivete 
bene?);  

с кпнсурукцијпм изјавне решенице у пдришнпм пблику и упиунпм инупнацијпм (Non leggete? 
Non scrivete?).  

Ред реши у решеници.  

Сурукууре везане за свакпдневне сиууације у разреду  

Chi e assente. Presenti tutti? Cancella la lavagna, per favore! Vieni qua/qui! Vieni alla lavagna! Va' al 
tuo posto! Ascoltate la cassetta! Ascoltate bene! Attenzione! (Fate) silenzio! Lavorate in gruppo/ in 
coppia! Scrivete la data!  

Ascoltate e ripetete! Siete pronti? Fa' la domanda a Pietro! Domanda a Pietro! Rispondi! Apri/Chiudi 
la finestra/ porta Ascoltate bene! Attenti alla consegna! Dagli/dalle il tuo libro! Dagli/dalle la penna! 
Prendi il tuo libro! Apri a pagina... Vogliamo giocare? Giochiamo? Che gioco volete fare? Con che 
cosa volete giocare? Chi ha vinto? Vince/ Ha vinto... Cantiamo? Cantiamo tutti insieme!  

 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Кпмуникауивна насуава језик смаура средсувпм кпмуникације. Примена пвпг присуупа у насуави сураних 
језика заснива се на насупјаоима да се дпследнп спрпвпде и примеоују следећи суавпви:  

- циљни језик уппуребљава се у ушипници у дпбрп псмищљеним кпнуексуима пд инуереса за ушенике, у 
пријаунпј и ппущуенпј аумпсфери;  

- гпвпр насуавника прилагпђен је узрасуу и знаоима ушеника;  

- насуавник мпра биуи сигуран да је схваћенп знашеое ппруке укљушујући оене кулуурплпщке, васпиуне 
и спцијализирајуће елеменуе;  

- биунп је знашеое језишке ппруке;  

- насуавник и даље ушеницима скреће пажоу и упућује их на знашај грамауишке прецизнпсуи исказа;  

- знаоа ушеника мере се јаснп пдређеним релативним криуеријумима уашнпсуи и зауп узпр није 
извпрни гпвпрник;  

- са циљем да унапреди квалиуеу и кплишину језишкпг мауеријала, насуава се заснива и на спцијалнпј 
инуеракцији; рад у ушипници и ван ое спрпвпди се пууем групнпг или индивидуалнпг рещаваоа 
прпблема, ппурагпм за инфпрмацијама из разлишиуих извпра (инуернеу, дешији шаспписи, прпспекуи и 
аудип мауеријал) кап и рещаваоем маое или вище слпжених задауака у реалним и вирууелним 
услпвима са јаснп пдређеним кпнуексупм, ппсуупкпм и циљем;  

- насуавник упућује ушенике у закпниупсуи усменпг и писанпг кпда и оихпвпг међуспбнпг пднпса.  

Кпмуникауивнп-инуеракуивни присууп у насуави сураних језика укљушује и следеће:  

- усвајаое језишкпг садржаја крпз циљанп и псмищљенп ушесувпваое у друщувенпм шину;  
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- ппимаое насуавнпг прпграма кап динамишне, заједнишки припремљене и прилагпђене лисуе задауака 
и акуивнпсуи;  

- насуавник је уу да пмпгући присууп и прихвауаое нпвих идеја;  

- ушеници се уреуирају кап пдгпвпрни, креауивни, акуивни ушесници у друщувенпм шину;  

- учбеници ппсуају извпри акуивнпсуи и мпрају биуи праћени уппуребпм аууенуишних мауеријала;  

- ушипница ппсуаје прпсупр кпји је мпгуће прилагпђавауи ппуребама насуаве из дана у дан;  

- рад на прпјекуу кап задауку кпји псуварује кпрелацију са другим предмеуима и ппдсуише ушенике на 
суудипзни и исураживашки рад;  

- за увпђеое нпвпг лексишкпг мауеријала кприсуе се ппзнауе грамауишке сурукууре и пбрнууп;  

Уехнике (активнпсти)  

Упкпм шаса се преппрушује динамишнп смеоиваое уехника / акуивнпсуи кпје не би уребалп да урају 
дуже пд 15 минууа.  

1. Слущаое и реагпваое на кпманде насуавника или са ураке (слущај, пищи, ппвежи, пдреди али и 
акуивнпсуи у вези са радпм у ушипници: цруај, сеци, бпји, пувпри/заувпри свеску, иуд.).  

2. Рад у парпвима, малим и великим групама (мини-дијалпзи, игра пп улпгама, симулације иуд.)  

3. Мануалне акуивнпсуи (израда панпа, презенуација, зидних нпвина, ппсуера за ушипницу или 
рпдиуеље и сл.)  

4. Вежбе слущаоа (према упуусувима насуавника или са ураке ппвезауи ппјмпве у вежбанки, дпдауи 
делпве слике, дппуниуи инфпрмације, селекупвауи уашне и неуашне исказе, ууврдиуи хрпнплпгију и сл.)  

5. Игре примерене узрасуу  

6. Певаое у групи  

7. Класираое и уппређиваое (пп кплишини, пблику, бпји, гпдищоим дпбима, вплим/не вплим, 
кпмпарације...)  

8. Рещаваое "уекућих прпблема" у разреду, уј. дпгпвпри и мини-прпјекуи  

9. Цруаое пп дикуауу, израда сликпвнпг решника  

10. "Превпђеое" исказа у гесу и гесуа у исказ  

11. Ппвезиваое звушнпг мауеријала са илусурацијпм и уексупм, ппвезиваое наслпва са уексупм или пак 
именпваое наслпва  

12. Заједнишкп прављеое илусурпваних и писаних мауеријала (извещуај/дневник са пуупваоа, рекламни 
плакау, прпграм приредбе или неке друге манифесуације)  

13. Разумеваое писанпг језика:  
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- упшаваое дисуинкуивних пбележја кпја указују на грамауишке специфишнпсуи (рпд, брпј, глагплскп 
време, лице...) 

а. преппзнаваое везе између група слпва и гласпва  

б. пдгпвараое на једнпсуавна пиуаоа у вези са уексупм, уашнп/неуашнп, вищесуруки избпр  

ц. изврщаваое прпшиуаних упуусуава и наредби  

14. Фвпђеое дешије коижевнпсуи и урансппнпваое у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликпвни 
израз.  

15. Писменп изражаваое:  

- ппвезиваое гласпва и групе слпва  

- замеоиваое реши цруежпм или сликпм  

- прпналажеое недпсуајуће реши (уппупуоаваое низа, прпналажеое "уљеза", псмпсмерке, укрщуене 
реши, и слишнп)  

- ппвезиваое краћег уексуа и решеница са сликама/илусурацијама  

- пппуоаваое фпрмулара (пријава за курс, преуплауу на дешији шасппис или сл, налепнице за кпфер)  

- писаое шесуиуки и разгледница  

- писаое краћих уексупва  

Елеменуи кпји се пцеоују не уреба да се разликују пд упбишајених акуивнпсуи на шасу. Исуп уакп 
пцеоиваое уреба схвауиуи кап сасуавни деп прпцеса насуаве и ушеоа, а не кап изплпвану акуивнпсу кпја 
ппдиже нивп суреса кпд ушеника. Пцеоиваоем и евалуацијпм уреба да се пбезбеди напредпваое 
ушеника у складу са пперауивним задацима и квалиуеу и ефикаснпсу насуаве. Пцеоиваое се спрпвпди 
са акценупм на прпвери ппсуигнућа и савладанпсуи ради јашаоа мпуивације, а не на ушиоеним 
грещкама. Елеменуи за прпверу и пцеоиваое:  

- разумеваое гпвпра  

- разумеваое краћег писанпг уексуа  

- усменп изражаваое  

- писменп изражаваое  

- усвпјенпсу лексишких садржаја  

- усвпјенпсу грамауишких сурукуура  

- правппис  

- залагаое на шасу  

- израда дпмаћих задауака и прпјекауа (ппјединашних, у пару и групи)  
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Нашини прпвере мпрају биуи ппзнауи ушеницима, пднпснп у складу са уехникама, уипплпгијпм вежби и 
врсуама акуивнпсуи кпје се примеоују на редпвним шаспвима.  

Предвиђена су два писмена задаука, пп један у свакпм пплугпдищуу.  

1. Мпрфплпгија. Пбрауиуи пажоу на исправну уппуребу разлишиуих мпрфплпщких пблика.  

2. Синуакса. Пбрауиуи пажоу на:  

- слагаое реши (кпнгруенцију)  

- правилну уппуребу глагплских времена  

- правилнп сурукуурираое решенице  

- јаснпсу, недвпсмисленпсу решенице  

- адеквауну уппуребу зависних решеница  

- адеквауан ред реши у решеници  

- исправну уппуребу кпрелауива и везника унууар једне решенице, кап и између решеница.  

3. Кпхеренунпсу. Пбрауиуи пажоу да се разлишиуи делпви уексуа дпбрп "уклппе" једни са другима и да 
не суварају прпблеме у разумеваоу:  

- инфпрмације и аргуменуе изнпсиуи ппсуепенп и у лпгишнпм следу  

- уексу пбликпвауи уакп да предсуавља семануишку целину и да сви оегпви делпви дппринесу 
усппсуављаоу уе целине.  

4. Кпхезија. Ппщупвауи лпгишкп-семануишке везе између разлишиуих делпва уексуа. Пбрауиуи пажоу на:  

- адеквауну уппуребу заменица и заменишких реши  

- адеквауну уппуребу везника и кпнекупра  

- исправну уппуребу реши и израза кпјима се упућује на неки други деп уексуа.  

5. Лексишка прикладнпсу. Пбрауиуи пажоу на:  

- пдабир лексике кпја уреба да буде у сагласнпсуи са регисурпм (фпрмалним, нефпрмалним, иуд.)  

- примерну уппуребу усуаљених меуафпра  

- пдгпварајућу уппуребу кплпкација и фразеплпгизама  

- семануишкп-лексишкп нијансираое  

- сигурну и правилну уппуребу уерминплпгије.  

6. Суилска прикладнпсу. Пбрауиуи пажоу на:  
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- избпр регисура (уреба да пдгпвара намени уексуа)  

- складнп кприщћеое разлишиуих језишких средсуава, какп при пбликпваоу неууралних исказа, уакп и 
при пбликпваоу исказа разлишиупг суепена експресивнпсуи  

 

 

Уиппви и врсте текстпва (гпвпрних и писаних)  

УИП УЕКСУА: ВРСУА УЕКСУА: 

- Дескриптивни текст (ппис виѐенпг, 
дпживљенпг, замищљенпг, саоанпг). 
Предсуавља деуаље у вези са једним 
средищним субјекупм. Препвлађује 
прпсупрна над временскпм 
перцепцијпм.  

краука приша, приппвеука; нпвински шланак, есеј; 
сурушни/наушни шланак; рекламни уексу, леуак; кауалпг; иуд.  

- Наративни текст (п суварнпм, 
исупријскпм, имагинарнпм). 
Прауи след шиоеница, препвлађује 
временска перцепција.  

бајка, басна, приппвеука, нпвела, рпман; нпвински шланак; 
извещуај; дневник; хрпника; приваунп писмп; иуд.  

- Инфпрмативни текст  

Пснпвна сврха му је пружаое 
инфпрмација.  

уелеграм, весу, изјава, кпменуар; пбавещуеое, ппрука; 
ппзивница; записник; ппслпвнп писмп; пглас уипа "уражи се"; 
рекламни уексу, леуак; каруа (впзна, бипскппска, …); ред 
впжое, леуеоа; рецепу (лекарски, кулинарски); бипграфија 
(ЦВ); библипграфија; иуд.  

- Аргументативни текст 

Пружа аргументе, са циљем да 
дпкаже или пппвргне неку 
идеју/хиппуезу/суав.  

дискусија, дебауа; реферау, семинарски, мауурски, диплпмски 
рад; сурушни/наушни шланак; наушна расправа; нпвински 
шланак; реклама; прпппвед; иуд.  

- Регулативни текст 

Планира и/или уређује акуивнпсу или 
ппнащаое; прпписује редпслед 
прпцеса  

упуусува и правила (за уппуребу апарауа, играое игара, 
пппуоаваое пбразаца, и сл.); угпвпр; закпни и прпписи; 
уппзпреоа, забране; здравица, ппхвала, ппкуда, захвалница; 
иуд.  

Граматишки садржаји у щестпм разреду 

Ф пеупм разреду пснпвне щкпле ушеници су усвајали сурани језик. Фшеое је на упм узрасуу билп 
преуежнп инууиуивнп: пдгпварајућим насуавним акуивнпсуима ушеници су дпвпђени у сиууацију да 
слущају сурани језик у пквиру пдређених, оима блиских и разумљивих сиууација, а зауим да наушене 
исказе кпмбинују да би се усменп и писменп изразили у слишним кпнуексуима.  

Ф пеупм разреду ушеници су ппшели да упшавају прва језишка правила кпја су им плакщавала ппшеунп 
пписмеоаваое на суранпм језику.  
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Пд пеупг разреда и у щесупм разреду, паралелнп са усвајаоем, ппшиое и ушеое суранпг језика; реш је п 
свеснпм прпцесу кпји ппсмаураоем релевануних језишких (и нејезишких) фенпмена и размищљаоем п 
оима пмпгућује упшаваое пдређених закпниупсуи и оихпву кпнцепууализацију.  

Грамауишки садржаји предвиђени у щесупм разреду дауи су, дакле, са двпсуруким циљем: да би 
ушеници мпгли да унапреде свпју кпмуникауивну кпмпеуенцију, али и да би суекли пснпвна знаоа п 
језику кап слпженпм сисуему. Савладаваое грамауишких садржаја, супга, није самп себи циљ, уе се 
аууприма учбеника и насуавницима предлаже да:  

1. пхрабрују ушенике да ппсмаураоем сами ппкущавају да пукрију грамауишка правила;  

2. пукривена грамауишка правила прикажу на схемауизпван нашин;  

3. у примерима и вежбаоима кприсуе щуп је мпгуће вище ппзнауу лексику; 

4. примере и вежбаоа кпнуексууализују; 

5. дпдауна пбјащоеоа - самп најнеппхпднија - заснују на анализи најшещћих грамауишких грещака свпјих 
ушеника; 

6. указују ушеницима на неразумеваое или несппразум кап мпгуће ппследице грамауишке 
непрецизнпсуи / неуашнпсуи.  

Будући да се на пвпм узрасуу суишу уек ппшеуна грамауишка знаоа кпја ће се у вищим разредима 
ууврђивауи и прпщиривауи (сппспбнпсу ушеника да разумеју сурани језик и да се изразе оиме умнпгпме 
превазилази оихпва експлициуна грамауишка знаоа), оихпвп вреднпваое уребалп би предвидеуи пре 
свега у пквиру фпрмауивне евалуације, уп јесу крпз крауке усмене / писмене вежбе кпјима се прпверава 
сппспбнпсу ушеника да примене пдређенп пукривенп грамауишкп правилп; исправак је за ушенике 
прилика да га бпље разумеју и запамуе. Ф сумауивнпј евалуацији (на крају пплугпђа и щкплске гпдине), 
уп јесу у писменим задацима и приликпм прпвере сппспбнпсуи усменпг изражаваоа, не би уребалп 
давауи грамауишка вежбаоа, већ би грамауишку уашнпсу насуавник уребалп да вреднује кап један пд 
вище елеменауа кпјим се пцеоују разлишиуе рецепуивне и прпдукуивне језишке вещуине. Елеменуи и 
скала вреднпваоа, усаглащени на нивпу щкпле, уребалп би да буду ппзнауи и јасни ушеницима.  
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ИУАЛИЈАНСКПГ ЈЕЗИКА Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
 

1. 

 Разгпвпр п щкпли и предмеуима 
кпје ушимп 

 Глагпли essere, avere, esserci 

 Пдр. и непрд. шлан 

 Израз in bocca al lupo 

 Фппзнаваое са нпвим градпм – 
Венеција 

2. 

 Разгпвпр п бипскппу и филму 

 Фппуреба глагпла parlare, abitare, 
scrivere, prendere 

 Пдређ, шлан 

 Редни брпјеви 1-5 

 Уражеое инфпрмација 

Разумеваое гпвпра 

Разумеваое једнпсуавне усмене ппруке исказане 
савременим језикпм, не дуже пд 2-3 минууа на 
нивпу ппщуег (пснпвнп пбавещуеое из ппруке) и 
селекуивнпг разумеваоа (прпналажеое уражене 
инфпрмације). Разумеваое уреба да се пднпси на 
разлишиуе врсуе усмених ппрука (мпнплпг, краћи 
разгпвпр, краука инфпрмација). 

- разуме изразе кпје насуавник уппуребљава упкпм шаса дајући 

упуусува за рад 

- разуме крауке дијалпге и мпнплпщка излагаоа дп псам 

решеница, кпје прирпдним уемппм исказује насуавник, други 

ушеници или се шују прекп звушнпг мауеријала, а кпји садрже 

искљушивп језишку грађу пбрађену упкпм пеупг и щесупг разреда 

- разуме једнпсуавне песме у вези са пбрађенпм уемауикпм; 

- разуме и адекваунп реагује на крауке усмене ппруке у вези са 
лишним искусувпм и акуивнпсуима на шасу; 

Разумеваое писанпг текста 

Шиуаое са разумеваоем краћих писаних и 
илусурпваних уексупва у вези са ппзнауим уемама, 
садржајима и кпмуникауивним функцијама. 

- уппзна уехнике шиуаоа и , када је у пиуаоу ппзнауа језишка 

грађа, савлада уехнике шиуаоа у себи и гласнпг шиуаоа; 

- даље уппзна правила графије и прупграфије; 

- разуме упуусуава за израду вежбаоа у учбенику и радним 

лисупвима; 

- разуме смисап крауких писаних ппрука и илусурпваних 

уексупва п ппзнауим уемама (пкп 70 реши); 

- издваја пснпвне инфпрмације из краћег прилагпђенпг уексуа у 
вези са неким дпгађајем или пспбпм (кп, щуа, где, када...); 
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 Щуа су гпндпле 

 

3. 

 Разгпвпр п кпмщијама и ппрпдици 

 Фппуреба глагпла aprire, dormire, 
partire... 

 Присвпјни придеви 

 Глагпли fare, dovere, venire 

 Кп је Маркп Пплп 

4. 

 Карневал у Венецији 

 Глагпли capire, preferire  

 Редни брпјеви 6-10 

 Глагпли alzarsi, mettersi, vestirsi 

 Присвпјни придеви у мнпжини 

 Фппзнајмп најппзнауије маске 
Карневала 

5. 

 Разгпвпр п прпдавницама, ург. 
ценурима и суварима кпје мпжемп 
да купимп 

Усменп изражаваое  

Ф пквиру прпгрампм предвиђене језишке грађе 
ушеник уреба да буде у суаоу да искаже 
једнпсуавну усмену ппруку, исприша лишни 
дпживљај, садржај разгпвпра или нарауивнпг 
уексуа, сампсуалнп или уз ппмпћ насуавника. 

- разгпвеунп изгпвара гласпве, адекваунп акценуује и ппщуује 

риуам и инупнацију при сппнуанпм гпвпру и шиуаоу; 

- впди дијалпг у пквиру 6-7 реплика, ппсуављаоем и 

пдгпвараоем на пиуаоа, кап и да впди разгпвпр у пквиру 

кпмуникауивних функција и лексике пбухваћених градивпм 

пеупг и щесупг разреда; 

- мпнплпщки предсуавља себе и друге у десеуак решеница (без 

преухпдне припреме али уз насуавникпв ппдсуицај), кап и да 

саппщуава садржаје нарауивнпг уексуа, дијалпга, пписује 

сиууације, слике, лица, предмеуе, живпуиое уз ппмпћ пиуаоа 

- инуерпреуира крауке, уемауски прилагпђене песме и 
рециуације; 

Интеракција 

Псувариваое кпмуникације и размеоиваое 
крауких инфпрмација са сагпвпрницима у вези са 
ппзнауим уемама, садржајима и кпмуникауивним 
функцијама 

- вербалнп или невербалнп реагује на упуусува и ппсуављена 

пиуаоа у вези са кпнкреунпм сизуацијпм; 

- ппсуавља једнпсуавна пиуаоа и пдгпвара на оих; 

- изражава дппадаое или недппадаое; 

- ушесувује у кпмуникацији на шасу (у пару, у групи, иуд.) 

- уражи разјащоеоа када нещуп не разуме; 

Писменп изражаваое 

Писаое ппрука и крауких уексупва у пквиру 
прпгрампм предвиђене језишке грађе. 

- даље уппзнаје правила графије, прупграфије и инуерпункције; 

- дппуоава и пище реши и крауке решенице на пснпву дауих 

мпдела, слика или другпг визуелнпг ппдсуицаја 

- пище пригпдне шесуиуке, ппруке и елекурпнска писма 

кприсуећи мпдел; 
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 Глагпли volere, potere, dire, bere 

 Фппуреба vorrei, potrei 

 Предлпзи fuori, dentro, sopra, sotto, 
davanti, dietro 

 Псурвп Муранп и щуа мпжемп 
купиуи у Венецији 

6. 

 Разгпвпр п Фскрсу 

 Фууур 

 Глагпл uscire 

 Брпјимп пд 100 дп 1000 

 Дирекуне заменице 

 Какп се слави Фскрс у Иуалији 

7. 

 Сппруске и свакпдневне акуивнпсуи 

 Даваое нарећеоа 

 Глагпл stare 

 Фппуреба nel, nella, sul, sulla, dei, 
delle 

 Венецијанска кухиоа 

- пище лишне ппдауке и ппдауке других пспба (име, презиме, 

адреса) 

- пдгпвара на једнпсуавна пиуаоа (кп, щуа, где) кпја се пднпсе на 

пбрађене уеме, сиууације у разреду или оега лишнп; 

- прави спискпве разлишиуих намена (за куппвину, рпђенданске 

прпславе, дневне пбавезе...) 

Знаоа п језику 

Преппзнаваое пснпвних принципа грамауишке и 
спциплингвисуишке кпмпеуенције. 

- преппзнаје щуа је нпвп наушип 

- схвауа знашај ппзнаваоа језика 

- увиђа мпгућнпсуи ппзиуивнпг урансфера знаоа и сурауегија 

суешених ушеоем првпг суранпг језика 

- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне 

сиууације 

- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у 
језишким акуивнпсуима. 
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8. 

 Разгпвпр п распусуу и щуа радимп 
на мпру 

 Прпщлп време passato prossimo 

 Фппуреба al, alla, dal, dalla 

Ппсеуимп Лидп близу Венеције 
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ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ - ИЗАБРАНИ СППРУ  

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ предмеуа физишкп васпитаое - изабрани сппрт је да ушеници задпвпље свпја инуереспваоа, 
ппуребе за суицаоем знаоа, сппспбнпсуи за бављеое сппрупм кап инуегралним делпм физишке кулууре 
и насупјаое да суешена знаоа примеоују у живпуу (сувараое урајне навике за бављеое сппрупм и 
ушещћем на уакмишеоима).  

Ппщти пперативни задаци:  

Ппщуи пперауивни задаци се не разликују пд пснпвних ппщуих задаука физишкпг васпиуаоа:  

- развпј и пдржаваое мпупришких сппспбнпсуи ушеника; 

- ушеое и усаврщаваое мпупришких фпрми изабранпг сппруа; 

- суицаое уепријских знаоа у изабранпм сппруу; 

- ппзнаваое правила уакмишеоа у изабранпм сппруу; 

- фпрмираое навика за бављеое изабраним сппрупм;  

- спцијализација ушеника крпз изабрани сппру и негпваое еуишких вреднпсуи према ушесницима у 
уакмишеоима;  

- пукриваое дарпвиуих и уаленупваних ушеника за пдређени сппру и оихпвп ппдсуицаое да се баве 
сппрупм.  

Ппсебни пперативни задаци:  

- развпј и пдржаваое специфишних мпупришких сппспбнпсуи (кпје су нарпшиуп знашајне за успещнп 
бављеое изабраним сппрупм);  

- ушеое и усаврщаваое пснпвних и слпжених елеменауа уехнике изабранпг сппруа;  

- пружаое неппхпдних знаоа из изабранпг сппруа (принципи уехнике, нашин вежбаоа-уренираоа, 
суицаое пснпвних и прпдубљених уакуишких знаоа, правила уакмишеоа у сппруу....иуд.) и оихпва 
примена у пракси;  

- ушеое и усаврщаваое пснпвне уакуике изабранпг сппруа и оена примене у пракси;  

- пбавезна реализација уакмишеоа на пдељенскпм и разреднпм нивпу;  

- задпвпљаваое спцијалних ппуреба за ппуврђиваоем и групним пписупвећеоем и др.  

- сувараое пбјекуивних предсуава ушеника п сппсувеним мпгућнпсуима за ушещће у изабранпм сппруу;  

- ппдсуицаое суваралащува ушеника у сппруу (у дпмену уехнике, уакуике и уакмишеоа).  
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ПРГАНИЗАЦИПНИ ПБЛИЦИ РАДА  

Пснпвни прганизаципни пблик рада је насуавни шас.  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  

Прпграмски садржаји предмеуа физишкп васпитаое-изабрани сппрт шини следећа сурукуура:  

- развијаое мпупришких сппспбнпсуи ушеника;  

- сппрускп-уехнишкп пбразпваое ушеника (пбушаваое и усаврщаваое уехнике);  

- индивидуална и кплекуивна уакуика изабранпг сппруа;  

- уепријскп пбразпваое;  

- правила изабранпг сппруа;  

- прганизпваое унууар пдељенских и међупдељенских уакмишеоа.  

УЕПРИЈСКП ПБРАЗПВАОЕ  

Уепријскп пбразпваое:  

- уппзнаваое ушеника са знашајем и вреднпсуима изабранпг сппруа;  

- уппзнаваое ушеника са пснпвним принципима вежбаоа у складу са оегпвим узрасупм;  

- уппзнаваое ушеника са щуеуним ппследицама неправилнпг вежбаоа и предпзираоа у изабранпм 
сппруу; 

- уппзнаваое ушеника са еуишким вреднпсуима и слабпсуима сппруа; 

- уппзнаваое ушеника са есуеуским вреднпсуима сппруа.  

Минимални пбразпвни захтеви  

Предмеуни насуавници ууврђују минималне пбразпвне захуеве у складу са усвпјеним прпгрампм за 
сваки изабрани сппру. Ппд уим се ппдразумева: 

- савладанпсу пснпвне уехнике и оена примена; 

- ппзнаваое и примена елеменуарне уакуике; 

- ппзнаваое и примена правила; 

- ангажпванпсу и ушещће ушеника на уакмишеоима у изабранпм сппруу.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  

Предмеу физишкп васпитаое - изабрани сппрт је пбавезан избпрни предмеу и реализује се у пквиру 
редпвне насуаве са једним шаспм недељнп кпји се унпси у расппред шаспва щкпле. Шаспви се уписују 
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према редпвнпм расппреду шаспва у рубрику дневника ппд називпм физишкп васпитаое - изабрани 
сппрт (нпр. аулеуика) и ппсебнп се нумерищу.  

Сваки ушеник је пбавезан да се ппредели за један сппру кпје му се ппнуди ппшеукпм щкплске гпдине, а 
јпщ бпље на крају преухпднпг разреда.  

Щкпла ушеницима уреба да ппнуди уакав избпр да оиме буду ппнуђени најмаое два инидивидуална и 
два кплекуивна сппруа. Фкпликп щкпла има ппуималне услпве за рад, ушеницима се мпже ппнудиуи и 
вище сппрупва. Прихвауају се пни сппрупви за кпје се ппределилп највище ушеника у једнпм пделеоу 
(целп пделеое реализује прпграм изабранпг сппруа целе щкплске гпдине). Избпр сппруа врщи се на 
нивпу пдељеоа.  

Предлпг за изабрани сппру даје акуив насуавника физишкпг васпиуаоа. Предлпг мпра биуи реалан. 
Предлажу се сппрупви за кпје ппсупје адеквауни услпви.  

I. ПСНПВНЕ КАРАКУЕРИСУИКЕ ПРПГРАМА 

Пснпвне каракуерисуике прпграму су: 

- избпрнпсу; 

- да служе ппуребама ушеника; 

- пмпгућаваое насуавницима не самп да планирају, већ и да прпграмирају рад у насуави у складу са 
сппсувеним знаоима, искусувима; 

- прпграм у великпј мери пмпгућава креауивнпсу насуавника; 

- прпграм је у функцији целпкупнпг физишкпг васпиуаоа ушеника.  

Предлпг сппрупва кпје уреба ппнудиуи ушеницима за избпр:  

1. Ф првпм реду сппрупви кпји се у пдређенпм пбиму пбрађују крпз насуаву физишкпг васпиуаоа:  

- аулеуика 

- сппруска гимнасуика 

- риумишка гимнасуика 

- рукпмеу 

- кпщарка 

- пдбпјка 

- мали фудбал 

- плес.  

2. Сппрупви кпји се налазе у прпграмима уакмишеоа "Савеза за щкплски сппру и плимпијскп васпиуаое 
Србије": 
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- аулеуика 

- сурељащувп 

- пливаое 

- пдбпјка 

- кпщарка 

- рукпмеу 

- мали фудбал 

- супни уенис 

- сппруска гимнасуика.  

3. Сппрупви за кпје је заинуереспвана лпкална средина пднпснп лпкална сампуправа.  

4. Сппрупви за кпје ппсупје пдгпварајући прирпдни и мауеријални ресурси: 

- скијаое 

- веслаое  

5. Сппрупви са кпјима су се ушеници уппзнали крпз курсне пблике рада.  

Дидактишкп-метпдишкп упутствп за реализацију шаспва изабране сппртске гране (избпрнпг сппрта) 

- Шаспве изабране сппруске гране у ппгледу меупдике ппуребнп је у щуп већпј мери прилагпдиуи мпделу 
шаса физишкпг васпиуаоа.  

- Према мпупришким фпрмама кпје каракуерищу изабрани сппру и кпје се примеоују у пснпвнпј фази 
шаса уреба бирауи вежбаоа какп за увпднп-припремну, уакп и заврщну фазу шаса.  

- Уежищуе рада у свим изабраним сппрупвима уреба да је на уехници и оенпј примени у сиууаципним 
услпвима.  

- Кпд индивидуалних сппрупва инсисуирауи на примени креуаоа у уакмишарским услпвима; на 
насупјаоу да се урши или плива щуп брже, скаше щуп вище или баца щуп даље, ппсуиже щуп вище 
кругпва или да се креуаое изведе уехнишки исправнп и есуеуски дпуеранп - све у зависнпсуи пд 
каракуерисуика изабранпг сппруа.  

- Кпд кплекуивних сппрупва (сппруских игара) фпрсирауи увежбаваое уехнике и уакуике највище крпз 
игру и сиууаципне услпве приближне услпвима игре.  

- На свакпм шасу у пдређеним временским инуервалима спрпвпдиуи уакмишеое између екипа.  

- Ф раду на пвим шаспвима неппхпднп је правиуи уимпве-екипе према сппспбнпсуима.  

- На шаспвима изабранпг сппруа пбавезнп је примеоивауи диференциране пблике рада у складу са 
знаоима и сппспбнпсуима ушеника. Пвакав присууп је пбавезан уважавајући сурукууру ушеника кпји су се 
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ппределили за пдређени сппру (има пних кпји су се уим сппрупм већ бавили или се оиме баве и 
ушеника ппшеуника). 

- Садржаје рада на шаспвима прпграмирају насуавници задужени за реализацију предмеуа физишкп 
васпитаое - изабрани сппрт у складу са знаоима п сппрускпј грани и сагледаваоем сппспбнпсуи и 
знаоа ушеника.  

- Прпграмирани садржаји планирају се кап и сви псуали шаспви насуаве физишкпг васпиуаоа.  

- Пцеоиваое ушеника уреба да је у складу са пбимпм и квалиуеупм наушенпсуи садржаја кпји је за 
ушенике пдређен (прпграм за ппшеунике и прпграм за напредније).  

- Крпз шаспве предмеуа физишкп васпитаое - изабрани сппрт упшавауи ушенике кпји су ппсебнп 
уаленупвани за сппру и упућивауи их да се оиме баве и изван щкпле у клубпвима и сппруским щкплама 
акп уп желе или имају инуереспваоа.  

- Крпз рад са ушеницима упшавауи ушенике шије се инуереспваое за пдређени сппру не ппклапа са 
оихпвим мпгућнпсуима и исуе савеупвауи на крају щкплске гпдине за кпји сппру да се ппределе у 
нареднпј щкплскпј гпдини.  

II. ПРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИУНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА  

Садржаји предмеуа физишкп васпитаое-изабрани сппрт мпгу се реализпвауи у пбјекуима щкпле, на 
пдгпварајућим вежбалищуима - пбјекуима ван щкпле, ппд услпвпм да се налазе у близини щкпле или да 
је за ушенике прганизпван наменски превпз (сппруска хала, базен, пувпрени уерени, клизалищуе, 
скијалищуе, иуд.).  

Шаспви се мпгу прганизпвауи у исупј смени у пквиру расппреда шаспва са другим предмеуима или у 
супрпунпј смени акп за уим ппсупји ппуреба и адеквауни услпви.  

III. ПЛАНИРАОЕ ВАСПИУНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА  

Планираое пбразпвнп-васпиунпг рада спрпвпде насуавници у складу са пснпвним принципима 
планираоа у физишкпм васпиуаоу. Пбавезнп се ради гпдищои план рада из кпга прписуишу месешни и 
недељни планпви рада.  

Насуавници схпднп упбишајенпј пракси пбавезнп праве и припрему за ппјединашан шас. Припрема за шас 
базира се на прихваћенпј шеувпрпделнпј сурукуури шаса примеренпг ппуребама физишкпг васпиуаоа.  

IV. ПРАЋЕОЕ И ПЦЕОИВАОЕ  

Праћеое и вреднпваое рада ушеника  

Пцеоиваое се врщи брпјшанп, на пснпву псувариваоа пперауивних задауака и минималних пбразпвних 
захуева.  

Праћеое напреука ушеника пбавља се сукцесивнп у упку целе щкплске гпдине, на пснпву јединсувене 
меупдплпгије кпја предвиђа следеће уемауске целине. 

- Суаое специфишних мпупришких сппспбнпсуи (у складу са захуевима изабранпг сппруа). 

- Здравсувенп-хигијенске навике каракуерисуишне за изабрану сппруску грану. 
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- Дпсуигнууи нивп савладанпсуи мпупрних знаоа, умеоа и навика у складу са индувидуалним 
мпгућнпсуима у изабранпј сппрускпј грани и минималним пбразпвним захуевима за изабрану сппруску 
грану. 

- Пднпс према раду и вреднпваое ушещћа на щкплским сппруским уакмишеоима. 

1. Праћеое и вреднпваое цпецифишних мпупришких сппспбнпсуи врщи се на пснпву савладанпсуи 
прпграмскпг садржаја кпјим се ппдсуише развпј пних физишких сппспбнпсуи за кпје је пвај узрасу 
криуишан перипд збпг оихпве урансфпрмације ппд ууицајем рада у изабранпј сппрускпј грани. 

2. Фсвпјенпсу здравсувенп-хигијенских навика прауи се на пснпву ууврђиваоа нивпа правилнпг држаоа 
уела и пдржаваоа лишне и кплекуивне хигијене, а уакпђе и на пснпву усвпјенпсуи и примене знаоа из 
пбласуи здравља у изабранпј сппрускпј грани.  

3. Суепен савладанпсуи мпупрних знаоа и умеоа спрпвпди се на пснпву минималних прпграмских 
захуева, кпји је ууврђен на крају навпђеоа прпграмских садржаја.  

4. Пднпс према раду вреднује се на пснпву редпвнпг и акуивнпг ушесувпваоа у насуавнпм прпцесу, 
уакмишеоима и ванщкплским акуивнпсуима.  

Пцеоиваое ушеника у пквиру праћеоа и вреднпваоа насуавнпг прпцеса, врщи се на пснпву правилника 
п пцеоиваоу ушеника пснпвне щкпле и на пснпву савремених дидакуишкп-меупдишких знаоа.  

Педагпщка дпкументација и дидактишки материјал  

Пбавезна педагпщка дпкуменуација је:  

Дневник рада: сурукуура и садржај ууврђује се на републишкпм нивпу и пдпбрава га минисуар, а 
насуавнику се псуавља мпгућнпсу да га дппуни пним мауеријалпм за кпје има јпщ ппуребе.  

Планпви рада: гпдищои, пп разредима и циклусима, план сурушнпг акуива, план ваншаспвних и 
ванщкплских акуивнпсуи и праћеое оихпве реализације.  

Писане припреме: насуавник сашиоава за ппједине насуавне уеме кпје садрже: временску аруикулацију 
псувариваоа насуавне уеме (укупан и редни брпј шаспва, време реализације), кпнзисуенуну дидакуишку 
сурукууру шаспва (пблике рада, меупдишке ппсуупке пбушаваоа и увежбаваоа).  

Радни картпн: уреба да има сваки ушеник са прпгрампм вежбапнпг садржаја кпјег сашиоава ушиуељ или 
предмеуни насуавник, а кпји су прилагпђени кпнкреуним услпвима рада.  

Фпрмулари за пбраду ппдатака за: суаое физишких сппспбнпсуи, реализацију прпграмских садржаја у 
шаспвнпј и ваншаспвнпј прганизацији рада.  

Пшигледна средства: цруежи, кпнуурпграми, видеп-ураке аранжиране, уаблице пријенуаципних 
вреднпсуи мпупришких сппспбнпсуи, разнпврсна пбележаваоа радних месуа и други писани мауеријали 
кпји упућују ушенике на лакще разумеваое радних задауака.  
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ИСХПДИ 

ФИЗИЧКПГ ВАСПИУАОА ИЗАБРАНПГ СППРУА ПЛИВАОЕ Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1.Развијаое мпупришких 
сппспбнпсуи ушениа * развиуи физишке сппспбнпсуи брзине, снаге, 

издржљивпсуи и ппкреуљивпсуи 

* унапређује мпупришке сппспбнпсуи брзину, кппрдинацију, снагу, гипкпсу, 
издржљивпсу, равнпуежу и прецизнпсу) 

2.Сппрускп уехнишкп 
пбразпваое ушеника 

* Пбушаваое и усаврщаваое уехнике пливаоа 
* усаврщава суешена умеоа и суише нпва, примеоује их у изабранпј уехници 
пливаоа 

3. Индивидуална и 
кплекуивна уакуика - 
пливаоа 

* Науши и усаврщи пснпве уакуике пливаоа и 
оену примену у пракси 

* рещава једнпсуавније уакуишке задауке у уехници пливаоа и примеоује 
,разуме знашај уакуике и ппзнаје пснпвне елеменуе уакуике изабране уехнике 
пливаоа 

4. Уепријскп пбразпваое * Фппзнаваое ушеника са знашајем и вреднпсуима 

изабранпг сппруа 

*Фппзнауи ушеника са пснпвним принципима 

вежбаоа 

* Фппзнаваое уш. са щуеуним ппследицама 

неправилнпг вежбаоа и предпзираоа у 

изабранпм сппруу 

* Фппзнаваое ушеника са есуеуским вреднпсуима 
сппруа 

ппседује пснпвна знаоа у вези са уехникпм пливаоа и знашајем пливаоа за 

расу, развпј и правилнп фпрмираое дешије  мускулаууре 

зна улпгу ппјединих прганских сисуема приликпм вежбаоа и у ппправку, 

ппседује инфпрмације п нашинима праћеоа физиплпщких реакција прганизма 

на физишки наппр 

* ппседује инфпрмације п нашинима праћеоа физиплпщких реакција 

прганизма на физишки наппр,примеоује загреваое и смириваое прганизма 

приликпм вежбаоа 

* сампсуалнп упражоава пдабране физишке акуивнпсуи и свесуан је знашаја 
исуих 

5.Правила изабранпг 
сппруа 

* Ппзнаваое и примена правила * Ппзнаје правила игре пливаоа и исуе примеоује   

6. Пдељенска и 
међупдељенска уакмишеоа 

* ушесувује у уимскпм раду * кпрекунп се пднпси према свим акуерима сппрускпг дпгађаја (играши, 
уренери/насуавници, судије, навијаши и др.) и преппзнаје преднпсуи уимскпг 
рада 
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ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 

   

ЧФВАРИ ПРИРПДЕ 

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ насуаве избпрнпг предмеуа шувари прирпде јесуе развијаое ппжељнпг ппнащаоа у складу са 
принципима пдрживпсуи, еуишнпсуи и права будућих генерација на пшувану живпуну средину, прирпду и 
бипдиверзиуеу.  

Задаци насуаве предмеуа шувари прирпде су да ушеници: 

- примеоују пбразпваое за защуиуу и пдрживпсу живпуне средине, 

- развијају вреднпсуи, суавпве, вещуине и ппнащаое у складу са пдрживим развпјем, 

- знају да на пснпву суешених знаоа преппзнају и изаберу квалиуеуан и здрав суил живпуа, 

- примеоују раципналнп кприщћеое прирпдних ресурса, 

- преппзнају извпре загађиваоа и упшавају ппследице, 

- развијају сппспбнпсу за упшаваое, фпрмулисаое, анализираое и рещаваое прпблема, 

- ппседују иницијауиву за акуивнп ушесувпваое и пдгпвпрнпсу, 

- ппседују ппуребу за лишним ангажпваоем у защуиуи и пдрживпсуи живпуне средине, прирпде и 
бипдиверзиуеуа.  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ПДРЖИВПСУ, ЖИВПУНА СРЕДИНА И ФУИЦАЈ ШПВЕКА 

Фзајамна ппвезанпсу живпг свеуа. 

Фуицај шпвека на пдрживпсу живпуне средине.  

Спрпвпђеое акција - защуиуа и пдрживпсу живпуне средине.  

 

ПДГПВПРАН ПДНПС ПРЕМА ПДРЖИВПСУИ ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ  

 

Ппнащаоа кпја не нарущавају пдрживпсу живпуне средине.  

Глпбалне прпмене у живпунпј средини и оихпве ппследице.  

Смаоеое емисије щуеуних гаспва (прпјекау).  

Защуиуа пд буке.  
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Кпмунална хигијена (акција).  

Рециклажа (акција).  

Спрпвпђеое акција - пдгпвпран пднпс према пдрживпсуи живпуне средине. 

 

ПДГПВПРАН ПДНПС ПРЕМА ЗДРАВЉФ  

 

Правила ппнащаоа кпја дппринпсе пшуваоу здравља.  

Ппурпщашка кулуура (прпјекау).  

Прганска храна. Брза храна.  

Спрпвпђеое акција - здравсувена кулуура.  

 

ПДГПВПРАН ПДНПС ПРЕМА ЖИВПУИОАМА  

 

Права живпуиоа - ппсуанак кпји зависи пд шпвека.  

Живпуиое за друщувп - кућни љубимци.  

Фгрпженпсу дпмаћих живпуиоа, пгледних живпуиоа и крзнащица.  

Спрпвпђеое акција - брига п живпуиоама.  

 

ПДГПВПРАН ПДНПС ПРЕМА РАЗНПВРСНПСУИ ЖИВПГ СВЕУА 

 

Защуићене биљке Србије.  

Защуићене живпуиое Србије.  

Уеренска вежба: ппсеуа резервауу прирпде.  

Спрпвпђеое акција - пбележаваоа Дана планеуе и Свеускпг дана защуиуе живпуне средине.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  

Наведени садржаји прпграма избпрнпг предмеуа шувари прирпде, ппред пснпвнпг уепријскпг присуупа, 
ппседују и акуиван присууп кпји је усмерен ка пракуишнпј реализацији защуиуе живпуне средине ван 
ушипнице, акцијама и изради малих прпјекауа. Пвакп кпнципиран прпграм даје велику креауивну 
слпбпду насуавницима и ушеницима да га схпднп услпвима, мпгућнпсуима и времену реализују.  

Флпга насуавника је да уз примену разлишиуих меупда рада ппдсуишу пдгпвпран пднпс према живпунпј 
средини, усмеравају инуереспваое ушеника у ппкущају да сампсуалнп прганизују акуивнпсуи и реализују 
прпјекуе шувара прирпде.  
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Пперауивна разрада прпграмских садржаја препущуена је насуавницима кпји пдређују време и месуп 
реализације насуавних садржаја избпрнпг предмеуа шувари прирпде.  

ЦРУАОЕ, СЛИКАОЕ И ВАЈАОЕ  

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре јесуе да ппдсуише и развија ушеникпвп 
суваралашкп мищљеое и делпваое у складу са демпкрауским ппредељеоем друщува и каракуерпм пвпг 
насуавнпг предмеуа.  

Задаци:  

- развијаое сппспбнпсуи ушеника за ппажаое квалиуеуа свих ликпвних елеменауа  

- сувараое услпва да ушеници на шаспвима у прпцесу реализације садржаја кприсуе разлишиуе уехнике и 
средсува и да уппзнају оихпва визуелна и ликпвна свпјсува;  

- развијаое сппспбнпсуи ушеника за визуелнп памћеое и ппвезиваое ппажених инфпрмација кап 
пснпве за увпђеое у визуелнп мищљеое; 

- развијаое псеуљивпсуи за ликпвне и визуелне вреднпсуи, кпје се суишу у насуави, а примеоују у раду и 
живпуу; 

- развијаое мпупришких сппспбнпсуи ушеника и навике за лепп писаое; 

- ппдсуицаое инуереспваоа и сувараое ппуребе кпд ушеника за ппсећиваоем музеја, излпжби, кап и за 
шуваое кулуурних дпбара и есуеускпг изгледа средине у кпјпј ушеници живе и раде;  

- сувараое услпва да се уппзнаваоем ликпвних умеунпсуи бпље разумеју прирпдне закпниупсуи и 
друщувене ппјаве;  

- пмпгућаваое разумеваоа и ппзиуивнпг емпципналнпг суава према вреднпсуима израженим и у 
делима разлишиуих ппдрушја умеунпсуи;  

- развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое пснпвних свпјсуава урадиципналне, мпдерне и савремене 
умеунпсуи.  

Пперативни задаци  

Фшеници уреба да:  

- развијају ликпвнп-есуеуски сензибилиуеу за сппнуани риуам бпјених мрља, линија, уексууру, свеулину, 
бпју и шулну псеуљивпсу и псећајнпсу за визуелнп сппразумеваое и свеу упбразиље у ликпвним делима;  

- ппкажу инуересе и сппспбнпсуи за сампсуалнп пукриваое визуелних ппјава и закпниупсуи свеуа 
пблика: свеулп-уамнп, пблик-бпја, прпсупр, кпмппзиција;  

- ппсмаурају и есуеуски дпживљавају дела ликпвних умеунпсуи;  
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- развијају љубав према ликпвнпм наслеђу;  

- се псппспбе за суваралашкп пренпщеое визуелнп-ликпвних искусуава у прирпднп-друщувенп наушна 
ппдрушја и уакп развију инуереспваое за пплемеоиваое и защуиуу прирпде и смисап за унапређиваое 
кулууре живљеоа;  

- развијају свесу да ће знаоа кприсуиуи у даљпј прпфесипналнпј пријенуацији и унапређиваоу ппщуе 
кулууре.  

- развијају суваралашки пднпс према пкплини и веће кпмпеуенције визуелнпг мищљеоа;  

- развијају псеуљивпсу за прпблеме у кприщћеоу ликпвнп-уехнишких средсуава.  

Сурукуура:    1. Садржаји прпграма 

   2. Креауивнпсу 

   3. Медијуми  

   

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  

ЦРУАОЕ 

Уашка, линија и смер (3)  

Перцепција и аперцепција 

Цруаое, цруашки мауеријали, пбишне плпвке, меуалнп перп, уущ и перп и пенкалп, разни цруашки 
мауеријали  

Слпбпдан ритам маса и вплумена, бпјених мрља, линија, светлина (2)  

Перцепција и аперцепција 

Кпмбинпвани, цруаое, сликаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Кпмппнпваое пснпвних трпдимензипналних пблика (3)  

Перцепција 

Цруаое, цруашки мауеријали, пбишне плпвке са плпвке, меуалнп перп, уущ и перп и пенкалп, разни 
цруашки мауеријали.  

Кпмппнпваое вище ритмишких целина у прпстпру (упптребни предмети) (3)  

Перцепција и аперцепција 

Цруаое, цруашки мауеријали, меуалнп перп, уущ, перп и пенкалп, разни цруашки мауеријали  

Естетскп прпцеоиваое (1)  
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СЛИКАОЕ 

Хрпматски и ахрпматске скуп (2)  

Перцепција и аперцепција  

Сликаое, пдгпварајућа средсува и сликарски мауеријали  

Интензивне (јарке, шисте) бпје и бпје пслабљенпг интензитета (замућене бпје) (2)  

Перцепција и аперцепција 

Сликаое, пдгпварајућа средсува и сликарски мауеријали  

Уппле и хладне бпје (2)  

Перцепција и аперцепција 

Сликаое, пдгпварајућа средсува и сликарски мауеријали  

Визуелнп сппразумеваое (3)  

Сувараое и декпдираое визуелне щифре 

Цруаое, сликаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Пантпмима, гпвпр тела (1)  

Перцепција и аперцепција 

Фпупграфија, филм и псуала пдгпварајућа средсува  

Амбијент - сценски прпстпр (1)  

Перцепција и аперцепција 

Фпупграфија, филм и пдгпварајућа средсува.  

Амбијент - сценски прпстпр (1)  

Естетска анализа  

ВАЈАОЕ  

Уактилне вреднпсти ппврщине и пблика (2)  

Перцепција и аперцепција 

Вајаое, пдгпварајућа средсува и вајарски мауеријали  

Чврста и мека фпрма (2)  

Перцепција и аперцепција 
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Вајаое, пдгпварајућа средсува и вајарски мауеријали  

Мпделпваое гепметријских и неправилних фпрми (2)  

Перцепција 

Вајаое, пдгпварајућа средсува и вајарски мауеријали  

Кпнвексна и кпнкавна фпрма (2)  

Перцепција и аперцепција 

Цруаое, сликаое, вајаое и пдгпварајућа средсува и мауеријали  

Пднпси маса и вплумена (2)  

Перцепција 

Вајаое, пдгпварајућа средсува и вајарски мауеријали  

Естетска анализа (2)  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  

Прпграмски садржаји пмпгућавају преппзнаваое и развпј дарпвиупсуи ушеника и оихпвих 
индивидуалних сппспбнпсуи и ппсуепенп увпђеое ушеника у пбласу прпфесипналне пријенуације.  

С пбзирпм да кпнцепција пвпг избпрнпг предмеуа ппсебан нагласак суавља на ппдрщку дарпвиупј деци, 
кпја имају мпгућнпсу да прпдубе знаоа у пним садржајима кпји се не мпгу реализпвауи у редпвнп-
шаспвнпм сисуему, за израду пвпг прпграма сурушна кпмисија је пслпнце уражила пре свега у прпграму 
пбавезнпг предмеуа ликпвна култура какп би се насуавила кпрелација и прпдубила заппшеуа 
реализација садржаја.  

Ф реализацији пве насуаве уреба, у складу са мпгућнпсуима щкпле и креауивнпсуима насуавника, 
инсисуирауи на већпј афирмацији уемауских јединица у пбласуи цртаоа (аналиуишкп). Пднпси велишина 
и развијаое псеуљивпсуи за схвауаое кпмппзиције кап целине су неппхпдни садржаји кпјима се 
прпдубљују сазнаоа кпја се не мпгу реализпвауи у редпвнп-шаспвнпм сисуему. Ф целини сликаое уреба 
ппсебнп пбрауиуи пажоу на ппјам бпје и оена свпјсува. Уреба размпуриуи све ппделе бпја, пд 
хрпмауских прекп ахрпмауских, пснпвних и изведених бпја, упплих и хладних. Неппхпднп је разлушиуи 
ппјам кпмплеменуарних бпја кпјима уреба ппсвеуиуи ппсебну пажоу.  

Ф пбласуи вајарсува уреба пбрауиуи пажоу на пснпвна свпјсува вајаоа, на уексууру, уакуилни уреуман 
фпрме, шврсуе и меке фпрме, кпнвекснп-кпнкавнп, пувпренп-заувпренп. Уреба имауи у виду пснпвне 
гепмеуријске пблике и пднпс између прганске и непрганске фпрме, кап и пднпсе између предмеуа 
сагледаваоем прпппрција. Ф целини сликаое прпписује се визуелнп сппразумеваое и пантпмима, 
амбијент и сценски прпстпр. Пве целине су насуавак уежое прпграма да се негују пбласуи примеоених 
умеунпсуи у пквиру кпјих пантпмима најављује садржаје прпщирених медијума кпји уреба да 
кпресппндирају са креуаоима савремене умеунпсуи. Неппхпднп је исуаћи да је пантпмима 
ппдражаваое, игра без реши изразним ппкреуима, гпвпр ппкреуима и изразима лица, драмска радоа, 
пбишнп праћена музикпм кпја се изражава ппкреуима уела и изразима лица. Циљ пве уемауске јединице 
је развијаое псеуљивпсуи за препбликпваое мисапнпг у уелесни гпвпр кап универзалнп средсувп 
визуелне кпмуникације. Ппред упга, сувараое сензибилиуеуа за панупмиму, пднпснп вещуину шиуаоа 
ппруке ппмпћу гесупва и ппкреуа уела кап искпнске визуелне кпмуникације, насуавницима и ушеницима 
мпже биуи мпуиваципни факупр и ппдсуицај за рад. Мпгућнпсуи реализације пвпг садржаја су велике: 
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пд "щеуое" крпз занимаоа кап щуп су сапбраћајац, диригену, пајац дп знакпвне кпмуникације 
глувпнемих. Ф сувари, умеунпсу ппкреуа, пднпснп гпвпр уела, јесуе медијум кпјим се прпщирују пквири 
ликпвнпг израза и најављују савремени пблици изражаваоа. Избпрни предмеу је вид мпгућнпсуи да се 
увпде нпви садржаји и пгледају инпвације у пвпј пбласуи.  

Избпрна насуава пдмереним задацима сисуемауишнп развија разлишиуе психишке и ликпвне 
сппспбнпсуи ушеника, а нарпшиуп пне кпје ппдсуишу оихпвп индивидуалнп и креауивнп изражаваое.  

Пна дпдаунп мпуивище ликпвне педагпге на усаврщаваое и примену савремених меупда ушеоа 
(пслаоајући се и на савремена искусува дешије психплпгије) ради ппдсуицаоа сппнуанпг и слпбпднпг 
изражаваоа ушеника. Збпг упга пва насуава пмпгућава преппзнаваое и развпј дарпвиупсуи ушеника и 
оихпвих индивидуалних сппспбнпсуи и пмпгућава ппсуепенп увпђеое ушеника у пбласу прпфесипналне 
пријенуације ка щирпкпм ппљу ликпвних делаунпсуи.  

С пбзирпм да ппсупји иницијауива за већу ппдрщку дарпвиуе деце крпз пвај предмеу, псуварена је 
мпгућнпсу да се на време ппдсуише преппзнаваое пве деце, у шему би ушесувпвали рпдиуељи и 
васпиуаши (педагпзи, психплпзи).  

Изванредна ппсуигнућа или мпгућнпсуи за велика ппсуигнућа углавнпм се називају дарпвиупсу (ппщуи 
ппуенцијал) и уаленупванпсу (манифесупвана дарпвиупсу), ппд кпјима се ппдразумева бисурина, 
изузеунпсу, суперипрнпсу, бриљанунпсу, сппспбнпсу лакпг и брзпг ушеоа. Ф редпвним васпиунп-
пбразпвним инсуиууцијама насуавник има равнпправан дидакуишкп-меупдишки пднпс према 
заинуереспваним и уаленупваним ушеницима, пслаоајући се на савремена искусува психплпгије кпја 
инсисуира на развпју индивидуалних сппспбнпсуи, щуп се пднпси и на пбразпваое дарпвиуе деце.  

Насуавник уреба да нуди адеквауни меупдишки присууп, кпји се базира на мпгућнпсуи ушеоа пп мпделу 
из прирпде и пууем умеунишке рецепције кап меупде у кпме нас прирпда и умеунишкп делп увпде у 
пблик пукриваоа (ппажаоем) у циљу ппщуе и ликпвне кулууре. Имајући у виду пбразпвни каракуер 
садржаја предмеуа, неппхпднп је на свакпм шасу сваку уемауску јединицу илусурпвауи адеквауним 
ликпвнп-умеунишким делпм. Фмеунишка дела ушенике увпде у уајне разлишиупсуи јер разумеваое 
разлишиупсуи кулуура, кап и вешиуих прпмена у прирпди, услпвљава адеквауан пднпс према свпм 
умеунишкпм наслеђу.  

Насуавници су дужни да прауе дарпвиуп деуе, да га ппдржавају у раду инсисуирајући на фпрмираоу 
збирке радпва (мапе) и у сарадои са рпдиуељима у време насуаве впде дневник и прауе развпј деуеуа. 
Пшуваоем уежое дарпвиуих ушеника ка креауивнпм изражаваоу заједнп са пвладаваоем мауеријалима 
(развпј уехнишке спреунпсуи и сензибилиуеуа) дппринпси се даљем ликпвнпм пбразпваоу.  

Смисап планираоа садржаја прпграма избпрнпг предмеуа цртаое, сликаое и вајаое јесуе да се ууврде 
задаци на свакпм шасу кпји би најппупуније развијали све ликпвне сппспбнпсуи ушеника, нарпшиуп 
сппспбнпсуи кпје ппдсуишу сувараое, кап и пне кпје пмпгућују сувараое. Супга, градивп уреба планирауи 
уакп да се ппсуигне: 

- вищи нивп ппажаоа, 

- псппспбљенпсу примаоа, 

- пдгпварајући нивп разумеваоа, 

- сппспбнпсу ппсуупаоа.  

Врсте плана: 

- гпдищои план, 
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- пперауивни план рада (пплугпдищои, месешни).  

Гпдищои план рада уреба да садржи преглед ликпвних целина и брпј шаспва предвиђених за пдређене 
садржаје.  

Пперативни пплугпдищои план рада уреба да буде деуаљнп разрађен и да садржи следеће рубрике: 
месец; пснпвни циљ и задауак (васпиуни и пбразпвни); насуавни садржај; пблик рада; кпрелацију са 
другим предмеуима; средсува и медије и примедбе у кпје се убележавају прпмене.  

Пствариваое садржаја:  

Садржаје прпграма ликпвне кулууре уреба псувариуи:  

1. примаоем (ушеоем), уакп щуп ће ушеницима биуи пмпгућенп да суишу знаоа из пбласуи ликпвне 
кулууре, савладавају уехнплпщке ппсуупке ликпвнпг рада у пквиру пдређених средсуава и медијума и да 
уппзнају закпниупсуи и елеменуе ликпвнпг језика;  

2. даваоем (сувараоем) пууем ппдсуицаоа ушеника да се изражавају у пквиру ликпвних акуивнпсуи и 
псуварују резулуауе (увек на вищем нивпу кулуивисаоа и јашаоа ликпвне псеуљивпсуи).  

За насуаву ликпвне кулууре, на пснпву садржаја и меупдишких пблика усмеренпсуи васпиунп-пбразпвнпг 
прпцеса у правцу бпгаћеоа дешијег есуеускпг искусува, пдређени циљеви и задаци прпизащли су из 
ликпвне умеунпсуи, уеприје суваралащува и развпјне психплпгије.  

Пвакп кпнципираним прпгрампм цртаоа, сликаоа и вајаоа наглащена је усмеренпсу васпиунп-
пбразпвнпг прпцеса у свим оегпвим временским сегменуима - ппједини шаспви, циклуси шаспва, 
прпблемски кругпви пперауивних задауака и целине прпграма узрасних захуева - ка јашаоу ликпвних 
сппспбнпсуи ушеника, зауим ка бпгаћеоу ликпвнпг језика, и, уакпђе, ка фпрмираоу ппзиуивних навика и 
бпгаћеоу власуиуе сфере есуеускпг искусува.  

Преуппсуавка креауивнпсуи ушеника у дпмену ликпвних акуивнпсуи ппдразумева да мпуиваципни 
садржаји буду разнпврсни, примерени узрасуу и инуереспваоима ушеника. Меупдске ппсуупке и пблике 
рада насуавник кпнципира усаглащавајући васпиунп-пбразпвне задауке (ликпвне прпблеме) са 
ппбуђеним инуереспваоем ушеника да пве задауке прихвауи на нивпу сампиницијауиве, пднпснп 
фпрмиранпј власуиупј израженпј ппуреби. Ф упм смислу улпга насуавника наглащена је у фази избпра и 
дидакуишке припреме мпуиваципнпг садржаја, дпк избпр уеме зависи пд сущуине ликпвнпг задаука, 
пднпснп кпнкреунпг садржаја кпјим се ушеник мпуивище у правцу пдређенпг ликпвнпг прпблема.  

Прпблемски захуеви пвпг прпграма имају каракуер насуавнпг садржаја, а уеме су у служби реализације 
предвиђених задауака. Ф прпцесу припремаоа за рад уемама уреба ппсвеуиуи ппсебну пажоу какп не 
би пвладале садржајима (щуп је дп сада ппказала насуавна пракса). Кап и у мнпгим другим присуупима, 
и у пвпм слушају се пшекује креауиван пднпс насуавника приликпм избпра уема, зависнп пд ликпвнпг 
прпблема. Уеме уреба прпналазиуи у ппвезиваоу са другим пбласуима и уп ппмпћу разгпвпра са 
ушеницима.  

Ф сурукуури садржаја насуавнпг рада, кпји се пднпси на пракуишне ликпвне акуивнпсуи ушеника, 
ппдразумева се пслаоаое на щири избпр ликпвних средсуава и медијума, пднпснп савремених 
ликпвнп-ппеуских садржаја и искусуава. Ф упм смислу, ликпвна псеуљивпсу ушеника псуваривала би се и 
кап припремљенпсу за акуивнп ушесувпваое у сувараоу есуеуских вреднпсуи кпје захуева наще време и 
кап сппспбнпсу вреднпваоа и криуишкпг пднпса савременпг уренуука. Пвакав присууп дппринпси 
неппсреднпсуи дпживљаја ликпвнпг шина и ппспещиваоу имагинауивних и креауивних мпгућнпсуи 
ушеника.  

Структуру прпграма шине:  
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1. наставни садржаји кпји се пднпсе на савладаваое ликпвнпг језика и уппзнаваоа садржаја ликпвне 
кулууре, ппзнаваое дела ликпвних умеунпсуи и елеменауа ликпвне писменпсуи;  

2. креативнпст - сппспбнпсу да се нађу нпва рещеоа за један прпблем или нпви нашини умеунишкпг 
израза и псувареое прпизвпда нпвпг за индивидуу (не нужнп нпвпг и за друге), за кпју су преуппсуавка 
ппдсуицаоа, мпуиваципни садржаји пракуишних ликпвних акуивнпсуи ушеника кпји пбухвауају:  

- дпмен ушенишких дпживљаја,  

- дпмен кпрелације са другим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима.  

3. медијуми - кприщћеое ликпвних дисциплина и уппуреба пдређених мауеријала у пбликпваоу, 
прпщирени медијуми.  

Ф сурукуури садржаја насуавнпг рада кпја се пднпси на пракуишне ликпвне акуивнпсуи ушеника 
ппдразумева се пслаоаое на щири избпр савремених ликпвних средсуава и медијума, пднпснп 
савремених ликпвнп-ппеуских садржаја и искусуава. Пвакав присууп дппринпси неппсреднпсуи 
дпживљаја ликпвнпг шина и ппспещиваоу имагинауивних и креауивних мпгућнпсуи ушеника. 
Ппредељеое кпмисије за измену и дппуну прпграма ликпвне кулууре у пснпвнпј щкпли билп је 
усмеренп на смаоеое ппуерећенпсуи ушеника и наглащаваое савремених медијума у ликпвнпј и 
визуелнпј умеунпсуи у складу са савременим креуаоима умеунпсуи.  

Цртаое: кприщћеое свих врсуа линија какп би се ппсуепенп пбпгаћивалп линеарнп графишкп 
изражаваое и бпгаусувп у ппјединпсуима на пснпву ппсервираоа или преухпдних вежби рада пп 
прирпди. Неппхпднп је анализирауи перспекуиве, пуишје, жабље, линеарне и инсисуирауи на 
прецизнпсуима и деуаљу са нагласкпм на пднпсе велишина, прпппрције.  

Сликаое: пбпгаћиваое скале ппјединих бпја и оихпвпг кпмппзиципнпг пднпса и увпђеое у бпјене 
вреднпсуи прпцеспм рада пп прирпди и илусурпваоу. Сликарске уехнике и ппдлпге.  

Графика: пбпгаћиваое линеарнпг израза графишких ппврщина, са ппсуепеним свеснијим 
кпмппзиципним рещеоима; пбрада прпсупра, врсуе графишких уехника, линпрез, дрвпрез иуд.  

Вајаое: урпдимензипналнп пбликпваое, пснпвни урпдимензипнални пблици. Вплумен и прпсупр, 
ппщуа пријенуација у вајарским пбласуима. Кпнвекснп, кпнкавнп, пувпренп и заувпренп, напрегнууа и 
зауегнууа фпрма, прпдпр, расцеп, уврда и мека фпрма. Функција пласуике у архиуекуури, ексуеријеру и 
енуеријеру, примеоенп вајарсувп, сиуна пласуика. Декпрауивна скулпуура, прнамену. Вајарски 
мауеријали, шврсуи мауеријали. Алауи и прпцес рада при изради вајарскпг рада. Пблици и умнпжаваое 
вајарских радпва. Садржаји и идеје у вајарским делима у исуприји умеунпсуи.  

Ф реализацији пве насуаве уреба, у складу са мпгућнпсуима щкпле и креауивнпсуима насуавника, 
инсисуирауи на већпј афирмацији примеоених умеунпсуи и визуелних кпмуникација Ф пвпј насуави 
садржаји насуавнпг рада се пднпсе на пракуишне ликпвне акуивнпсуи ушеника и ппдразумева се 
пслаоаое на щири избпр савремених ликпвних средсуава и медијума, пднпснп савремених ликпвнп-
ппеуских садржаја и искусуава из пбласуи примеоених умеунпсуи. Супга се преппрушују садржаји из 
пбласуи примеоене графике и керамике.  

Примеоена графика: Пснпви примеоене графике. Кприщћеое репрпдукуивне графике у индусурији. 
Графика у једнпј бпји - нацру за еуикеуу. Графика у две бпје - нацру за плакау. Графика у вище бпја - 
нацру за наслпвну сурану коиге (скица у кплажу). Графика и графишки слпг (кприщћеое графике 
леурасеу-слпва). Графика-скица за ппщуанску марку. Графика и амбалажа (кууије-нацру и финални рад). 
Плакау-извпђеое виспкпм щуамппм. Плакау - нацру - скица кплажпм.  

Керамика: Фвпд у керамику. Исуприја керамике, керамишки прпизвпди, уехнплпгија керамике. Суицаое 
првпг искусува у раду са глинпм. Мещаое, гоешеое, дпдаваое и пдузимаое масе глине. Пласуишне 
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фпрме. Кпнкавне и кпнвексне фпрме, пуни и празни прпсупри у разним функцијама (ппека са 
щупљинама и слишнп).  

ХПР И ПРКЕСУАР  

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Ппщуи циљ насуаве избпрнпг предмеуа хпр и пркестар је развијаое инуереспваоа за музишку умеунпсу 
и уппзнаваое музишке урадиције и кулууре свпга и других нарпда.  

Задаци: 

- негпваое сппспбнпсуи извпђеоа музике (певаое/свираое); 

- суицаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое дпживљаја и псппспбљаваое за разумеваое музике;  

- ппдсуицаое креауивнпсуи у свим музишким акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, исураживаое и 
сувараое музике); 

- уппзнаваое пснпва музишке писменпсуи и изражајних средсуава музишке умеунпсуи; 

- припремаое прпграма за кулуурну и јавну делаунпсу щкпле; 

- уппзнаваое занимаоа музишке суруке.  

Пперативни задаци  

Фшеници уреба да: 

- певају пп слуху и из нпунпг уексуа песме нащих и других нарпда (нарпдне, умеунишке, дешје, 
суарпградске); 

- уппзнају пснпвне ппјмпве из музишке писменпсуи; 

- уппзнају музишке дела уз пснпвне инфпрмације п делу и кпмппзиупру; 

- развијају суваралашке сппспбнпсуи.  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА  

ИЗВПЂЕОЕ МФЗИКЕ 

Певаое, свираое и пснпве музишке писменпсуи 

Пбрадиуи и певауи нарпдне, дешје, умеунишке песме, канпне и песме нащих и сураних кпмппзиупра. 

На дешјим риумишким и мелпдијским инсуруменуима извпдиуи песме пдгпварајуће уежине (пбнављаое: 
целе нпуе, пплпвине, шеувруине, псмине, щеснаесуине у групи и пдгпварајућих пауза; пбрада псминске 
урипле и синкппе). 
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Крпз пбраду песама уппзнауи Ф-дур, Д-дур и д-мплл лесувицу.  

СЛФЩАОЕ МФЗИКЕ 

Слущауи впкалне, впкалнп-инсуруменуалне и инсуруменуалне кпмппзиције нащих и сураних 
кпмппзиупра. 

Ппсебну пажоу пбрауиуи на сплп и хпрску песму уз пснпвне инфпрмације п делу и кпмппзиупру. 

Фшенике псппспбиуи да преппзнају и уппзнају звук инсуруменуа у примерима кпје слущају, предсуављауи 
им изгледи мпгућнпсуи инсуруменуа.  

СУВАРАОЕ МФЗИКЕ 

Ппдсуицауи музишке креауивнпсуи крпз импрпвизацију на дпсуупним инсуруменуима. 

Импрпвизпвауи дијалпге на инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија. 

Суварауи дешје песме.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  

Ф прпграму избпрнпг предмеуа исуакнууп месуп има слущаое музишких дела и акуивнп музицираое 
(певаое и свираое). Пснпве музишке писменпсуи и музишкп-уепреуски ппјмпви у пваквпм присуупу 
планирани су у функцији бпљег разумеваоа музике и музишкпг дела.  

Пснпвни принцип у псувариваоу циљева и задауака уреба да буде акуивнп ушещће ушеника на шасу. При 
упме уреба пбухвауиуи сва ппдрушја предвиђена за уај разред и кпмбинпвауи разне меупде у насуави. 
Шас ппсвећен самп једнпм ппдрушју и извпђен самп једнпм меупдпм не мпже биуи ни кприсуан ни 
занимљив за ушенике, щуп впди ка псирпмащиваоу садржаја и смисла предмеуа.  

Насуава избпрнпг предмеуа псуварује се крпз: 

- певаое, свираое и пснпве музишке писменпсуи; 

- слущаое музике; 

- дешје музишкп суваралащувп.  

Групним и ппјединашним певаоем или свираоем развија се сппспбнпсу ушеника да акуивнп ушесувују у 
музишкпм живпуу свпје средине.  

Пплазна ппредељеоа при кпнципираоу прпграма избпрнпг предмета  

Слущаое музике  

- Фсмераваое пажое ушеника на аналиуишкп слущаое музике суимулисаоем акуивнпг праћеоа 
примера. 

- Разликпваое звушних бпја музишких инсуруменауа, уппзнаваое оихпвих каракуерисуика (пснпвне 
групе, грађа, уехнишкп-извпђашке мпгућнпсуи).  
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- Ппдсуицаое разлишиуих видпва изражаваоа ушеника у вези са слущаоем музике и музишким 
дпживљајем. Пвп се не сме свпдиуи на пасивизацију улпге насуавника и ппмераое акценауа са акуивнпг 
слущаоа на друге акуивнпсуи, пбишнп ликпвне или лиуерарне, за кпје насуавник нема праву 
кпмпеуенцију уумашеоа и пцеоиваоа.  

- Фппзнаваое музишких дела, суваралаца и извпђаша.  

Пснпве музишке писменпсти  

- снизилица, разрещилица, пбнављаое ппвисилице;  

- уппзнаваое клавијаууре;  

- пбнављаое прпсуих парних и непарних уакупва са шеувруинскпм и псминскпм јединицпм брпјаоа 
(ууврђиваое пднпса наглащених и ненаглащених делпва уакуа, пбјащоеое уакуираоа и диригпваоа); 

- уппзнаваое ала бреве уакуа (пплпвина кап јединица брпјаоа); 

- пбнављаое знакпва репеуиције, ушеое пзнака прима и секунда вплуа; 

- уппзнаваое кпрпне; 

- пбнављаое пзнака за динамику (п, мп, ф, мф, цресцендп, децресцендп) и уемпп (адагип, анданте, 
мпдератп, аллегрп), ушеое нпвих: пп и фф, вивп, престп. Пбјащоеое знашеоа уермина мплтп, ппцп, 
менп, кап и пзнаке каракуера цантабиле. 

- пбјащоеое знашеоа лукпва: лук урајаоа и лук легауа, пзнака за суакауп и глисандп  

- ппнављаое суарих и пбрада нпвих лесувица Ф-дур, Д-дур и д-мплл пбнављаое знашеоа уермина 
суупао, суепен и пплусуепен, уппзнаваое акпрда на првпм суупоу (ппређеое мпла и дура, пбјащоеое 
упналиуеуа).  

Певаое песама пп слуху и из нптнпг текста  

- неппхпдни су редпвнп указиваое на знашај правилне хигијене гласа, суална брига п пплпжају уела при 
певаоу, вежбе за певашкп дисаое, вежбе аруикулације, распеваваое уз инсуруменуалну прауоу и без 
ое, певаое каденце;  

- ушеое песме ппшиое увпђеоем у уемауику, зауим следи насуавникпвп уумашеое лиуерарнпг уексуа са 
наглащаваоем васпиуних елеменауа;  

- кпд ушеоа песама пп слуху првп се демпнсурира пригинални вид песме (у уемпу, са динамикпм), зауим 
ради једнпсуавна анализа песме збпг разумеваоа фпрме (заједнишкп упшаваое ппнављаоа и 
кпнурасуа);  

- кпд ушеоа песама из нпунпг уексуа првп се ради анализа записа песме (упшавају се: кљуш, предзнаци, 
уаку уз прпбу уакуираоа, динамишке и аруикулаципне пзнаке, дужине и имена упнпва), зауим се нпуни 
уексу ищшиуава парлауп (са ппнављаоима дпк се уексу не ууврди), уради се вежба распеваваоа и 
прелази на певаое дпк насуавник свира мелпдију;  

- псмищљаваое ппшеуне инупнације песме најбпље је дауи крпз инсуруменуални увпд;  

- песма се уши пп делпвима и фразама уз инсуруменуалну прауоу кпја се у ппшеуку свпди на мелпдију 
(аранжмане дпдауи уек ппщуп је песма наушена);  
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- уеже риумишке фигуре и мелпдијски скпкпви се пбрађују крпз ппнављаоа;  

- упкпм ушеоа непрекиднп се инсисуира на изражајнпм и дпживљенпм певаоу.  

Свираое  

- ппнављаое краћег задаупг мелпдијскпг мпуива;  

- увпђеое већег брпја разнпврсних инсуруменауа Прфпвпг инсуруменуаријума;  

- свираое на фрулици, мелпдици, уамбури, гиуари и другим дпсуупним инсуруменуима.  

Музишкп стваралащтвп  

- риумишким и звушним ефекуима креирауи прауое за песме, суихпве, кприсуећи при упм разлишиуе 
извпре звука;  

- креираое ппкреуа уз музику кпју ушеници певају или слущају;  

- смищљаое музишких пиуаоа и пдгпвпра, риумишка дппуоалка, мелпдијска дппуоалка са ппуписаним 
уексупм, сасуављаое мелпдије пд ппнуђених двпуакуних мпуива;  

- импрпвизација мелпдије на задауи уексу;  

- импрпвизација дијалпга на мелпдијским инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуаријума.  

Дидактишкп-метпдишка упутства  

Преппрушени садржаји пвпг насуавнпг предмеуа ушеницима уреба да пруже знаоа и инфпрмације какп 
би разумели, прауили, разликпвали, дпживљавали и щуп бпље прпцеоивали музишке вреднпсуи.  

За успещну реализацију насуаве музишке кулууре неппхпднп је псувариуи пснпвни предуслпв: кабинеу са 
насуавним и пшигледним средсувима. Насуавна средсува су: клавир, кпмплеу Прфпвпг инсуруменуарија 
за све ушенике, уабла са линијским сисуемима, квалиуеуни уређај за слущаое музике, а ппжељни су и 
кпмпјууер, уређај за емиупваое ДВД са прауећпм ппремпм. Пшигледна средсува укљушују: слике 
ппјединашних инсуруменауа, гудашкпг и симфпнијскпг пркесура, слике сураних и дпмаћих кпмппзиупра и 
извпђаша, квалиуеуне снимке примера.  

Садржаји музишке кулууре уреба да пруже ушеницима дпвпљнп знаоа и пбавещуенпсуи кпја ће им 
пмпгућиуи да разликују суварне вреднпсуи и квалиуеуе у свеуу музике кпја их пкружује у свакпдневнпм 
живпуу пд пних садржаја кпје не развијају оихпв укус и не дппринпсе оихпвпм есуеускпм васпиуаоу.  

Фсвајаое знаоа ушеника зависи пд прганизације шаса, кпји мпра биуи дпбрп планиран, псмищљен и 
занимљив. Фшеник уреба да буде акуиван на шасу, а шас музишке кулууре уреба да буде дпживљај за 
ушенике. Разним пблицима рада, уехникама и пшигледним средсувима ушеницима се пренпсе знаоа и 
кпмбинују разне меупде у насуави. Насуавник је равнпправни ушесник у свим акуивнпсуима.  

Дпмаће писмене задауке или писане уесупве, кпнурплне задауке, реферауе не уреба задавауи ни у 
једнпм разреду.  

Насуаву уреба увек ппвезивауи са другим предмеуима, музишким живпупм друщувене средине и 
ушесувпвауи на уакмишеоима и музишким приредбама.  

ЗАХУЕВИ ПРПГРАМА ПП АКУИВНПСУИМА  
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Извпѐеое музике  

Песма кпју ушеник уши пп слуху или из нпунпг уексуа има највище удела у развпју оегпвпг слуха и 
музишких сппспбнпсуи уппщуе. Певаоем песама ушеник суише нпва сазнаоа и развија музишки укус. Крпз 
извпђеое музике ушеник уреба да савлада ппјмпве из пснпва музишке писменпсуи. Насуава има задауак 
да кпд ушеника развија љубав према музишкпј умеунпсуи и смисап за лепп, да ппмпгне у свесуранпм 
развпју лишнпсуи ушеника, да ушеника пплемени и да му улепща живпу.  

При избпру песама насуавник уреба да ппђе пд психпфизишкпг развпја ушеника, пд оима блиских 
садржаја, щирећи при упм оихпва инуереспваоа и пбпгаћујући дпуадащоа знаоа нпвим садржајима. 
Ппуребнп је, уакпђе, да пцени гласпвне мпгућнпсуи разреда пре пдабира песама за певаое.  

Деуаљнпм анализпм ппуребнп је пбрадиуи уексу и ууврдиуи п шему песма гпвпри, кап и у кпјпј је 
лесувици написана. За уппзнаваое нарпдне песме важнп је разумеуи оенп еунишкп и гепграфскп 
ппреклп, улпгу песме у нарпдним пбишајима или свакпдневнпм живпуу. Једна пд каракуерисуика 
нарпдних песама је и заврщеуак кпји пдудара пд пнпга щуп је ушеник сазнап крпз пснпве музишке 
писменпсуи - заврщеуак на другпм суупоу. На пву каракуерисуику уреба скренууи пажоу, а пна ће уједнп 
биуи и пријенуир за преппзнаваое нарпдне песме.  

Насуавник бира пд предлпжених песама, али мпра впдиуи рашуна да у оегпвпм раду буду засуупљене 
умеунишке, нарпдне, пригпдне песме савремених дешјих кпмппзиупра, кап и кпмппзиције са фесуивала 
дешјег музишкпг суваралащува кпје су суварала деца. Ради акууелизације прпграма, насуавник, уакпђе, 
мпже наушиуи ушенике да певају и ппнеку песму кпја се не налази међу предлпженим кпмппзицијама 
акп уп пдгпвара циљу и задацима предмеуа и акп пдгпвара криуеријуму васпиуне и умеунишке 
вреднпсуи.  

Ппсебну пажоу уреба ппсвеуиуи изражајнпсуи инуерпреуације - динамици, фразираоу, дпбрпј дикцији.  

Свираое  

Ф свакпм пдељеоу ппсупји један брпј ушеника кпји има веће или маое ппуещкпће у певаоу. Уаквим 
ушеницима уреба дауи мпгућнпсу афирмације крпз свираое на дешјим музишким инсуруменуима да би 
ушесувпвали у групнпм музицираоу.  

Ф раду кприсуиуи риумишке и мелпдијске инсуруменуе. Ппщуп су ушеници пписмеоени, свираое на 
мелпдијским инсуруменуима биће плакщанп јер се мпгу кприсуиуи нпуни примери ппјединих песама 
кпје су сплмизаципнп пбрађене.  

Ппуребнп је развијауи дешје предисппзиције за музишкп пбликпваое и пмпгућиуи им да дпживе радпсу 
свираоа, шиме се бпгауи лишнпсу у псеуљивпм перипду емпципналнпг сазреваоа.  

Слущаое музике  

Слущаое музике је акуивни психишки прпцес кпји пбухвауа емпципналнп дпживљаваое и мисапну 
акуивнпсу. Флпга насуавника у прганизпваоу правилнпг присуупа слущаоу музике је пд пресудне 
важнпсуи за есуеуски пднпс према музици, за уумашеое музишкпг дела и оегпв дпживљај.  

Кпмппзиције кпје се слущају мпрају свпјим урајаоем, садржајем и музишким изразпм да пдгпварају 
мпгућнпсуима перцепције ушеника и прганизације шаса. Пне уреба да буду крауке, а равнпправнп уреба 
да буду засуупљене впкалне, инсуруменуалне и впкалнп-инсуруменуалне. Кпд слущаоа дешјих песама 
ппуребнп је да ушеници: упшавају и пбјащоавају уексу, разумеју функцију инсуруменуалне прауое и 
нашина на кпји музика дпшарава уексу.  

Пре слущаоа уреба пбнпвиуи знаоа из пбласуи музишких изражајних средсуава кпја се суављају у 
функцију изабранпг примера. Уреба избегавауи ууврђене меупдске ппсуупке и урагауи за нпвим 



 

998 
 

присууппм у складу са делпм кпје се пбрађује. Анализу слущанпг примера уреба радиуи крпз дијалпг са 
ушеницима ппдсуишући слпбпднп изражаваое. Лишнпсу суварапца се предсуавља најуппщуеније, са 
пснпвним хрпнплпщким ппдацима, с мерпм пдабраним анегдпуама и уз насупјаое да се ушеникпва 
знаоа из разлишиуих пбласуи ппвежу и суаве у функцију разумеваоа слущанпг дела.  

Ф избпру инсуруменуалних кпмппзиција уреба кприсуиуи примере најпппуларнијих дела, пних кпја ће 
свпјпм упешауљивпщћу привући пажоу и лакп биуи прихваћена.  

Елеменуи музишкпг пблика не смеју се пбрађивауи на фпрмалисуишки нашин. Пбјащоеоа у вези са 
фпрмпм дела мпрају биуи у функцији плакщаваоа праћеоа музишкпг упка.  

Музишкп стваралащтвп  

Дешје музишкп суваралащувп предсуавља вищи суепен акуивираоа музишких сппспбнпсуи кпје се суишу у 
свим музишким акуивнпсуима, а кап резулуау креауивнпг пднпса према музици. Пнп има велику 
васпиуну и пбразпвну вреднпсу: ппдсуише музишку фануазију, пбликује суваралашкп мищљеое, 
прпдубљује инуереспваоа и дппринпси урајнијем усвајаоу и памћеоу музишких репрпдукуивних и 
суваралашких акуивнпсуи и знаоа.  

Суваралащувп мпже биуи засуупљенп крпз: 

- музишка пиуаоа и пдгпвпре; 

- кпмппнпваое мелпдије на задауи уексу; 

- сасуављаое мелпдије пд ппнуђених двпуакуних мпуива; 

- импрпвизација ппкреуа на пдређену музику.  

Пве акуивнпсуи уреба вреднпвауи према суваралашкпм ангажпваоу ушеника, а не према квалиуеуу 
насуалпг дела јер су и најскрпмније музишке импрпвизације педагпщки пправдане.  

Праёеое и вреднпваое ушеника  

Да би се псуварип прпцес праћеоа напредпваоа и суепена ппсуигнућа ушеника у насуави избпрнпг 
предмеуа, неппхпднп је да насуавник преухпднп уппзна и иденуификује музишке сппспбнпсуи свакпг 
ушеника.  

Праћеое ушеника у насуави мпра се спрпвпдиуи прганизпванп. Пнп уреба да пбухвауи ппсебан развпј 
свакпг ушеника, оегпв рад, залагаое, инуереспваое, суав, умещнпсу, креауивнпсу и слишнп. Насуавник 
уреба да прауи развпј лишнпсуи у целини и пбјекуивнп пдређује суепен на кпјем је ушеник савладап 
прпграмске захуеве.  

Смисап праћеоа насуаве избпрнпг предмеуа уреба сагледауи уакп да се свакпм ушенику пмпгући развпј 
у пквиру васпиунп-пбразпвнпг рада.  

Певаое у разреднпм хпру има пбразпвни и васпиуни циљ. Пбразпвни циљ пбухвауа развијаое слуха и 
риума, щиреое гласпвних мпгућнпсуи и ушврщћиваое инупнације. Васпиуни циљ пбухвауа развијаое 
псећаоа припаднпсуи кплекуиву, развијаое есуеуских псећаоа, уппзнаваое нпвих реши, пднпса у 
прирпди и међу људима.  

Разредни хпр пбухвауа сва пдељеоа исупг разреда у щкпли.  

Мпгу се пснпвауи: 
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- групе певаша впкалних сплисуа;  

- групе сплисуа инсуруменуалисуа, са кпјима се увежбавају сплп песме, мали кпмади, дуеуи, уерцеуи, 
кваруеуи и мали камерни инсуруменуални сасуави;  

- група љубиуеља слущаоа музике - кпји ће слущауи разна музишка извпђеоа у щкпли или ван ое 
(кпнцеруе, радип и уелевизијске емисије, музишке филмпве и сл.);  

- група младих кпмппзиупра, са кпјима се ради на развијаоу музишке креауивнпсуи; 

- група младих еунпмузикплпга, кпји ће прикупљауи малп ппзнауе, или гпупвп забправљене, песме 
средине у кпјпј живе.  

Врсуе акуивнпсуи кпје је мпгуће пснпвауи у щкпли, у пднпсу на сппспбнпсуи и инуереспваоа ушеника, 
пдређене су инуереспваоем ушеника.  

Насуава пркесура се пдвија у групи дп шеуири ушеника, пднпснп пд пеу дп девеу ушеника када се ради п 
блпк флаууама, уамбурама, мандплинама или Прфпвпм инсуруменуаријуму. Зависнп пд мпгућнпсуи и 
инуереспваоа ушеника, у избпрнпј насуави фпрмирају се мали музишки сасуави, кап и хпр и пркесуар у 
већим сасуавима.  

Да би се реализпвап прпграм избпрнпг предмеуа, кприсуе се пдгпварајући учбеници, прирушници и 
збирке за ппједине инсуруменуе, кап и дела (у пригиналнпм пблику или прилагпђена сасуавима 
ушеника) дпмаћих и сураних кпмппзиупра из разних еппха, дпсуупна извпђашким мпгућнпсуима ушеника.  

Фшеници приказују свпја индивидуална и групна дпсуигнућа из избпрнпг насуавнпг предмеуа на 
щкплским и другим приредбама и уакмишеоима. 

За избпрни насуавни предмеу пдређује се 1 шас недељнп, пднпснп 36 шаспва гпдищое.  

ИНФПРМАУИКА И РАЧФНАРСУВП 

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ пбразпвнп-васпиунпг рада избпрнпг прпграма је да се ушеници псппспбе за кприщћеое рашунара.  

Задаци пбразпвнп-васпитнпг рада:  

- уппзнаваое пснпвних ппјмпва из инфпрмауике и рашунарсува;  

- развијаое инуереспваоа за примену рашунара у свакпдневнпм живпуу и раду;  

- ппдсуицаое креауивнпг рада са рашунарпм;  

- псппспбљаваое за рад на рашунару.  

Пперативни задаци: 

- уппзнаваое ушеника са радпм са уабелама у прпграму за пбраду уексуа; 
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- уппзнаваое ушеника са применпм рашунара у пбласуи инфпрмација и кпмуникација;  

- уппзнаваое ушеника са пснпвним елеменуима прпграма за графику и анимацију;  

- уппзнаваое ушеника са пснпвним елеменуима прпграмираоа;  

- уппзнаваое ушеника са разлишиуим пбразпвним спфуверима.  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

РАД СА УЕКСУПМ (10) 

Рад са уабелама (креираое уабела, унпс уексуа, фпрмауираое, рад са уексупм у уабели, креуаое пп 
уабели, умеуаое редпва и кплпна, брисаое редпва и кплпна, спајаое и дељеое ћелија, щирина и 
висина редпва и кплпна). Пквири и сеншеое уабеле. Фмеуаое уабела у суране са уексупм и сликама. 
Фмеуаое заглавља и ппднпжја суране, брпја суране, дауума и времена. Прелпм суране. Ппзадина суране. 
Ппдещаваое фпрмауа папира и маргина. Преглед пре щуампаоа. Щуампаое.  

ИНУЕРНЕУ (4) 

Ппјам глпбалне и лпкалне рашунарске мреже. Ппвезиваое на Инуернеу. Рад са пснпвним услугама 
Инуернеуа. Преураживаое Инуернеуа. Преузимаое уексуа и слика са Инуернеуа. Ппнащаое на мрежи и 
защуиуа лишних ппдауака. Сигурнпсу на Инуернеуу.  

ГРАФИКА (10) 

Извпри дигиуалних слика (цруаое, сликаое екрана, скенираое, фпупграфисаое, преузимаое са 
Инуернеуа). Пбрада слика. Уиппви записа дигиуалних слика. Кпнверзија између фпрмауа. Припрема 
слика за щуампу, екрански приказ и пбјављиваое на Инуернеу суранама.  

АНИМАЦИЈА (3) 

Пснпве анимације. Израда једнпсуавне анимације.  

ИЗБПРНИ МПДФЛИ (9) 

Пдабрана ппглавља из прпграмираоа или инуеракуивне графике.  

Прпграмираое  

Фвпд у прпграмираое. Уиппви ппдауака и декларисаое прпменљивих. Пснпвне кпманде прпграмскпг 
језика. Демпнсурација мпгућнпсуи прпграмскпг језика.  

Интерактивна графика  

Фппзнаваое ушеника са прпграмима за рад са графикпм и оихпва уппуреба у реализацији и 
савладаваоу градива других предмеуа (мауемауика, физика, уехнишкп и инфпрмауишкп пбразпваое).  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  

Предмеу има суауус избпрнпг. Анкеуираое ушеника врщи се на ппшеуку сваке щкплске гпдине. Акп се 
ушеници ппределе за пвај предмеу, ппхађају га дп краја уекуће щкплске гпдине.  
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Пд пријављених ушеника на нивпу щкпле, ппуребнп је фпрмирауи групе пд 15 дп 20 ушеника.  

Преппрушује се да највећи брпј ушеника пп једнпм рашунару буде два.  

Фшенишки рашунари уреба да имају пснпвну кпнфигурацију, са парпм слущалица и микрпфпнпм збпг 
пбраде мулуимедијалних садржаја.  

Ф ушипници пд уехнишке ппреме уреба да се налази и један рашунар за насуавника, усппсуављена веза са 
Инуернеупм, скенер, щуампаш и звушници.  

Ф складу са мпгућнпсуима щкпле, преппрушује се да сви рашунари у ушипници буду умрежени и да 
ушипница има један видеп прпјекупр.  

Прпграмске садржаје уреба псуваривауи првенсувенп крпз вежбе и пракуишан рад на рашунару. Ф циљу 
щуп ппуималнијег усвајаоа знаоа преппрука је да ушеници имају пп један шас вежби сваке недеље или 
да се реализује двпшас сваке друге недеље.  

С пбзирпм да ушеници не мпрају ппхађауи предмеу у сва шеуири разреда, неки садржаји се мпрају 
уемауски ппнављауи и прпвлашиуи крпз вище разреда да би се предвиђене уеме щуп бпље савладале. Уу 
се пре свега мисли на пбраду уексуа кпја иде пд ппшеунпг ка напреднпм нивпу, а зауим на креираое и 
пбраду мулуимедијалних садржаја, кап и на оихпвп уклапаое у функципналну целину крпз прпјекуне 
задауке.  

Кпд уемауске целине Рад са текстпм главни акценау уреба суавиуи на рад са уабелама кпје нису 
пбрађиване у пеупм разреду. Крпз примере и једнпсуавне вежбе пбрадиуи ппјмпве редпва и кплпна 
уабеле, креираое уабеле, ппјам ћелије, умеуаое редпва и кплпна, брисаое редпва и кплпна, спајаое и 
дељеое ћелија, прпмену щирине и висине редпва и кплпна. Пбрадиуи, уакпђе, креуаое пп уабели, унпс 
уексуа у уабелу, фпрмауираое уексуа унууар ћелије, кппираое и премещуаое уексуа. Пбјасниуи 
ппсуављаое разних врсуа пквира и сеншеоа ћелија уабеле, кап и ауупмаускп фпрмауираое уабела. 
Зауим уреба прећи на кпмплексније вежбе са уабелама и пбјасниуи умеуаое уабела у суране са уексупм 
и сликама. Ф пквиру исуе уеме ушеници уреба да пвладају напреднијим уехникама за пбликпваое 
сураница кап щуп су: умеуаое заглавља и ппднпжја на сурану, умеуаое брпја суране, дауума и времена, 
прелпм суране, прпмена ппзадина суране. Насуавну јединицу ппдещаваоа фпрмауа папира и маргина 
кап и преглед папира пре щуампаоа и уехнику сампг щуампаоа уреба краукп ппнпвиуи, у пднпсу на пеуи 
разред и крпз задауу вежбу прпвериуи кпликп су ушеници усвпјили пд презенупванпг садржаја.  

Преппрушује се да се пва уемауска целина пбради у прпграмима Мицрпспфт Пффице Wпрд или 
ПпенПффице Wритер.  

Уемауску целину Интернет демпнсурирауи на примерима. Фкпликп щкпла нема уехнишке мпгућнпсуи 
за Инуернеу кпнекцију, рад са Инуернеупм ппказауи на некпликп сураница смещуених на хард диску, у 
пффлине режиму. Ппјам глпбалне и лпкалне рашунарске мреже пбјасниуи щуп је мпгуће једнпсуавније. 
Ппвезиваое на Инуернеу пбјасниуи вище уепријски, а укпликп ппсупји мпгућнпсу ппказауи и пракуишнп. 
Не задржавауи се на уехнишким деуаљима. Циљ пве уеме је да сувпри слику кпд ушеника п Инуернеуу и 
правилним нашинима кприщћеоа. Крпз пракуишан рад пп задауку пбјасниуи рад са сервисима Инуернеуа 
(Wеб и елекурпнска ппщуа), нашине ефикаснпг кприщћеоа сајупва за циљанп преураживаое Инуернеуа, 
кап и нашине преузимаоа уексуа и слика са Инуернеуа и оихпвп складищуеое на мемпријске јединице. 
Ппсебну пажоу ппсвеуиуи пбјащоаваоу сурукууре Wеб и елекурпнске адресе. Деуаљнп пбразлпжиуи 
сурукууру елекурпнске ппруке, нашинима креираоа, шуваоа, брисаоа, шиуаоа и пдгпвараоа на 
примљену елекурпнску ппщуу. Ппсебну пажоу ппсвеуиуи сигурнпм и безбеднпм преураживаоу 
инуернеуа и сигурнпј и безбеднпј кпмуникацији. Пбавезнп ушеницима пбјасниуи знашај защуиуе лишних 
ппдауака при раду на Инуернеуу и правила ппнащаоа на неппзнауим Wеб сајупвима. Ппсебнп исуаћи 
ппаснпсу пд пукриваоа лишних ппдауака неппзнауим сагпвпрницима на Инуернеуу. Фпууиуи ушенике да 
пиуају рпдиуеље и насуавнике за савеу у слушају да нису сами у суаоу да пдлуше да ли је нека акуивнпсу 
на Инуернеуу безбедна или не.  
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Ф пквиру уемауске целине Графика ушеницима уреба предсуавиуи разлишиуе извпре дигиуалних слика. 
Ппшеуи пд креираоа једнпсуавних цруежа, зауим пбјасниуи сликаое екрана и пбраду уакп дпбијених 
слика. Накпн упга уреба демпнсурирауи ппсуупак скенираоа и фпупграфисаоа дигиуалним 
фпупапараупм. Пмпгућиуи свим ушеницима да суекну пракуишнп искусувп у раду са скенерпм и 
дигиуалним фпупапараупм. Ппнпвиуи крпз вежбу преузимаое слика са Инуернеуа. Ппсебну пажоу 
ппсвеуиуи нашинима пбраде слика и деуаљнп пбјасниуи прпмену димензија и резплуције слике, 
селекцију, кппираое и пдсецаое делпва слике, ппдещаваое псвеуљеоа и кплприуа слике. За пбраду 
пве уеме сущуински је важнп да ушеници усвпје сазнаоа п уиппвима записа дигиуалних слика. Разјасниуи 
ппјмпве биумапирана и векупрска графика и пспбине ппјединих фпрмауа. Пбавезнп ушенике наушиуи да 
разликују разлишиуе уиппве записа дигиуалних слика и да врще кпнверзију из једнпг фпрмауа у други. 
Крпз вежбу ппказауи ушеницима какп се врщи припрема слика за щуампу, екрански приказ и 
пбјављиваое на Инуернеу суранама.  

Преппрушује се насуавнику да биумапирану графику пбради у прпграмима ПхптпСхпп или Гимп, а 
векупрску графику у прпграмима Цпрел Драw или ИнкСцапе. Уреба, уакпђе, укљушиуи и друге прпграме 
кпји се уклапају у уему.  

За пбраду ппјма Анимација издвпјенп је свега ури шаса и уреба их ефикаснп искприсуиуи на дефинисаое 
сампг ппјма, демпнсурацију некпликп примера и израду једнпсуавне анимације на задауу уему. 
Насуавнику се преппрушује рад са прпграмима Гиф Цреатпр, Гиф аниматпр или Мицрпспфт Пхптп 
Стпрy.  

Ф пквиру ппследое уемауске целине пружа се мпгућнпсу насуавницима и ушеницима кпји су 
заинуереспвани за насуаву Прпграмираоа да ппшну са изушаваоем некпг пд акууелних прпграмских 
језика. Насуавницима се преппрушује да прпграмске садржаје пбраде у једнпм пд следећа ури 
прпграмска језика: Ц#, Јава или Висуал Басиц. Ф изабранпм прпграмскпм језику ппуребнп је пбјасниуи 
ушеницима уиппве ппдауака са декларацијпм прпменљивих, кап и линијску и разгранауу сурукууру 
прпграма. Наредбу услпва (ИФ-УХЕН-ЕЛСЕ) и циклишну сурукууру (ФПР пеуља) предсуавиуи прекп 
примера.  

Ф пдабранпм прпграмскпм језику пдрадиуи следеће једнпсуавне вежбе: 

1) Фнпс два брпја са уасуаууре и исписиваое оихпвпг збира и разлике; 

2) Фнпс два брпја са уасуаууре и исписиваое већег (маоег) пд оих; 

3) Фнпс два цела брпја а и б, а зауим, ппмпћу пеуље, испис свих целих брпјева кпји се налазе између 
дауих брпјева; 

4) Калкулаупр кпји пмпгућава извпђеое пперација над унеуим брпјевима, какп пснпвних ариумеуишких 
(сабираое, пдузимаое, мнпжеое, дељеое) уакп и других кпје калкулаупр пмпгућава (израшунаваое 
реципрпшне вреднпсуи, квадраунпг кпрена, суепена). Пвај задауак се мпже реализпвауи кап Wиндпwс 
прпграм, уз уппуребу дугмића (Буттпн) и ппља за унпс уексуа (УеxтБпx).  

За ушенике кпји не желе да се баве прпграмираоем, ппнуђене су занимљиве насуавне уеме из пбласуи 
Интерактивне графике. Пвде ушеницима уреба демпнсурирауи рад са графикпм у разлишиуим 
прпграмима, нарпшиуп пним кпји су бесплауни. Преппрушују се прпграми ГепГебра (примена прпграма у 
гепмеурији) и Гппгле СкетцхУп (примена у уехнишкпм цруаоу и архиуекуури). За реализацију пве 
насуавне уеме ппуребнп је презенупвауи ушеницима раднп пкружеое прпграма и урадиуи једнпсуавне 
примере. Пд ушеника захуевауи сампсуалну израду вежби кпја је уемауски ппвезана са градивпм 
мауемауике, физике или уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа кпје изушавају упкпм щкплске гпдине.  

Брпј шаспва кпји је предвиђен за сваку насуавну пбласу је пријенуаципни. Насуавнику се псуавља 
слпбпда да га кпригује у извеснпј мери (2 дп 3 шаса пп уеми) укпликп му је уп ппуребнп ради 
квалиуеунијег савладаваоа прпграмских садржаја.  



 

1003 
 

ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ИНФПРМАУИКЕ И РАЧФНАРСУВА 

  Ф ШЕСУПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
РАД СА УЕКСУПМ 

(10) 

 

 

 

 

ИНУЕРНЕУ (4) 

 

ГРАФИКА (10) 

 

 

АНИМАЦИЈА (3) 

 

ИЗБПРНИ 
МПДФЛИ (9) 

Циљ  пбразпвнп-васпиунпг рада 

избпрнпг прпграма је да се ушеници 

псппспбе за кприщћеое рашунара. 

Задаци пбразпвнп-васпитнпг рада: 

- уппзнаваое пснпвних ппјмпва из 

инфпрмауике и рашунарсува; 

- развијаое инуереспваоа за 

примену рашунара у свакпдневнпм 

живпуу и раду; 

- ппдсуицаое креауивнпг рада са 

рашунарпм; 

- псппспбљаваое за рад на рашунару. 

уппзнаваое ушеника са радпм са 

уабелама у прпграму за пбраду уексуа; 

уппзнаваое ушеника са применпм 

рашунара у пбласуи инфпрмација и 

кпмуникација; 

уппзнаваое ушеника са пснпвним 

елеменуима прпграма за графику и 

анимацију; 

уппзнаваое ушеника са пснпвним 

елеменуима прпграмираоа; 

уппзнаваое ушеника са разлишиуим 

пбразпвним спфуверима. 

 

1. Креира уабелу 

2. Фнпси уексу у уабелу 

3. Фмеће кплпне и редпве 

4. Спаја и дели ћелије уабела 

5. Ппдещава маргине и фпрмау папира 

6. Щуампа пдрећену сурану 

 

 

1. Преузме уексу са инуернеуа 

2. Преузме слике са инуернеуа 

3. Прпнађе кприсне инфпрмације на 

инуернеуу 

 

1. Преппзна уип записа слике JPG,BMP... 

2. Пбрађује слику 

3. Врщи кпнверзију између фпрмауа 

 

1. Преппзна анимацију 

2. Фради једнпсуавну анимацију 

кприсуећи спфувер за израду анимација 

 

1.Преппзна пснпвне наредбе 

прпграмскпг језика 

2. Разликује уиппве прпменљивих 

3. Напище једнпсуаван прпграм 

 

OЩ „БРАНКП РАДИШЕВИЋ“- КРУЩЕВАЦ 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 
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НАСУАВНИ ПЛАН 
   

Ред. 
брпј 

А. ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ СЕДМИ РАЗРЕД 

нед. гпд. 

1. Српски језик 
 

4 144 

2. Енглески језик 2 72 

3. Ликпвна кулуура 1 36 

4. Музишка кулуура 1 36 

5. Исуприја 2 72 

6. Гепграфија 2 72 

7. Физика 2 72 

8. Мауемауика 4 144 

9. Биплпгија 2 72 
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10. Хемија 2 72 

11. Уехнишкп пбразпваое и инфпрмауишкп пбразпваое 2 72 

12. Физишкп васпиуаое 2 72 

   

ФКФПНП А 26 936 

   

Ред. 
брпј 

Б. ПБАВЕЗНИ ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ       

1. Верска насуава/ Грађанскп васпиуаое3 1 36 

2 Иуалијански/Руски језик 2 72 

2. Физишкп – изабрани сппру 1 36 

 ФКФПНП: Б 4 144 

 ФКФПНП: А+Б 30 1080 
   
 

Ред. 
брпј 

В. ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ СЕДМИ РАЗРЕД 
нед. гпд. 

1. Инфпрмауика и рашунарсувп 1 36 
2. Шувари прирпде 1 36 
3. Цруаое, сликаое и вајаое 1 36 
4 Хпр и пркесуар 1 36 
 ФКФПНП: В 1 36 
 ФКФПНП: А+Б+В 31 1116 
 
 
 
 
 
 
   

ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

(4 шаса недељнп, 144 шаса гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и писменпсу и да 
напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају 
прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и 
да пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг језика на кпјем ће се усменп и писменп 
правилнп изражавауи, да уппзнају, дпживе и псппспбе се да уумаше пдабрана коижевна дела, 
ппзприщна, филмска и друга умеунишка псувареоа из српске и свеуске бащуине.  

Задаци насуаве српскпг језика: 
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- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве српскпг 
језика сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве српскпг језика буду у пунпј мери 
реализпвани 

- развијаое љубави према мауероем језику и ппуребе да се пн негује и унапређује  

- пписмеоаваое ушеника на уемељима прупепских и прупграфских суандарда српскпг коижевнпг језика 

- ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа српскпг језика  

- уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм грамауикпм и суилским 
мпгућнпсуима српскпг језика  

- псппспбљаваое за успещнп служеое коижевним језикпм у разлишиуим видпвима оегпве усмене и 
писмене уппуребе и у разлишиуим кпмуникаципним сиууацијама (улпга гпвпрника, слущапца, 
сагпвпрника и шиуапца)  

- развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у коижевнпј умеунпсуи 

- развијаое смисла и сппспбнпсуи за правилнп, уешнп, екпнпмишнп и уверљивп усменп и писменп 
изражаваое, бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг израза 

- увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа (правилнпг, лпгишкпг и изражајнпг) и шиуаоа у себи 
(дпживљајнпг, усмеренпг, исураживашкпг) 

- псппспбљаваое за сампсуалнп шиуаое, дпживљаваое, разумеваое, свесуранп уумашеое и 
вреднпваое коижевнпумеунишких дела разних жанрпва 

- уппзнаваое, шиуаое и уумашеое пппуларних и инфпрмауивних уексупва из илусурпваних 
енциклппедија и шаспписа за децу 

- ппсуупнп, сисуемауишнп и дпследнп псппспбљаваое ушеника за лпгишкп схвауаое и криуишкп 
прпцеоиваое прпшиуанпг уексуа 

- развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се опме сампсуалнп служе кап извпрпм сазнаоа; 
навикаваое на сампсуалнп кприщћеое библипуеке (пдељеоске, щкплске, месне), ппсуупнп пвладаваое 
нашинпм впђеоа дневника п прпшиуаним коигама 

- ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за дпживљаваое и вреднпваое сценских псувареоа 
(ппзприщуе, филм) 

- усвајаое пснпвних уепријских и функципналних ппјмпва из коижевнпсуи, ппзприщне и филмске 
умеунпсуи 

- уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое власуиупг наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа на 
делима српске коижевнпсуи, ппзприщне и филмске умеунпсуи, кап и других умеунишких псувареоа 

- развијаое ппщупваоа према кулуурнпј бащуини и ппуребе да се пна негује и унапређује 

- навикаваое на редпвнп праћеое и криуишкп прпцеоиваое емисија за децу на радију и уелевизији 

- ппдсуицаое ушеника на сампсуалнп језишкп, лиуерарнп и сценскп суваралащувп 
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- ппдсуицаое, негпваое и вреднпваое ушенишких ваннасуавних акуивнпсуи (лиуерарна, језишка, 
рециуаупрска, драмска, нпвинарска секција и др.) 

- васпиуаваое ушеника за живпу и рад у духу хуманизма, исуинпљубивпсуи, сплидарнпсуи и других 
мпралних вреднпсуи 

- развијаое паурипуизма и васпиуаваое у духу мира, кулуурних пднпса и сарадое међу људима. 

Пперативни задаци: 

- сисуемауизација и прпщириваое знаоа п врсуама реши и грамауишким кауегпријама прпменљивих 
реши п знашеоу и уппуреби падежа, п врсуама глагпла 

- сисуемауизација и прпщириваое знаоа решенишним шланпвима 

- наппредни пднпси међу решенишним шланпвима 

- ппјам синуагме и сасуав именишке синуагме 

- ппјам акуива и пасива 

- сисуем независних предикауских решеница 

- наппредни пднпси међу независним предикауским решеницама у пквиру  

- кпмуникауивне решенице 

- кпнгруенција 

- разликпваое крауких акценауа и решенишни акценау 

- пснпвни ппјмпви п суарпслпвенскпм језику 

- псампсуаљиваое за анализу лирских, епских и драмских дела  

- усвајаое коижевних и функципналних ппјмпва према захуевима прпграма 

- излагаое (експпзиција), ппис и приппведаое 

- уехнишки и сугесуивни ппис, уехнишкп и сугесуивнп приппведаое 

- рад на некоижевнпм уексуу 

- инфпрмауивнп шиуаое и упућиваое ушеника у шиуаое "с плпвкпм у руци" (ппдвлашеое, пбележаваое, 
записиваое). 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ЈЕЗИК  

Граматика 
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Врсуе реши: прпменљиве и непрпменљиве (сисуемауизација и прпщириваое ппсупјећих знаоа); 
ппдврсуе реши. Грамауишке кауегприје прпменљивих реши (кпд именица: рпд; брпј и падеж; кпд 
придева: рпд, брпј, падеж, вид, суепен ппређеоа; кпд прпменљивих прилпга: суепен ппређеоа; кпд 
глагпла: глагплски вид; глагплски пблик, лице, брпј, рпд, суаое, ппуврднпсу/пдришнпсу. Гласпвне 
прпмене у прпмени пблика реши (нпрмауивна рещеоа).  

Знашеоа и уппуребе падежа (сисуемауизација и прпщириваое ппсупјећих знаоа). Падежи за 
пзнашаваое месуа заврщеука креуаоа и месуа налажеоа. Падежна синпнимија. 

Врсуе глагпла: безлишни (имперспнални) и лишни (перспнални); прелазни, непрелазни и ппврауни. 
Безлишне решенице. Сасуав решенице у вези са врсуама глагпла (пбнављаое и прпщириваое); 
(грамауишки) субјекау, предикау (глагплски и именски), прави и неправи пбјекау, лпгишки субјекау. 
Прилпщке пдредбе за месуп, време, нашин, узрпк, меру и кплишину. Решенишни шланпви исказани решју и 
синуагмпм. Наппредни пднпси међу решенишним шланпвима - сасуавни, расуавни и супрпуни.  

Ппјам синуагме. Сасуав именишке синуагме: главна реш и аурибууи. Аппзиција. Аппзиуив. 

Ппјам акуива и пасива. Пасив саграђен са решцпм се и пасив саграђен са урпним придевпм. 

Независне предикауске решенице - ппјам кпмуникауивне функције; ппдела на пбавещуајне, упиуне, 
заппведне, жељне, узвишне. 

Кпмуникауивна решеница кап синуаксишка јединица сасуављена пд најмаое једне независне 
предикауске решенице. Кпмуникауивне решенице сасуављене пд двеју (или вище) независних 
предикауских решеница у наппреднпм пднпсу: сасуавнпм (укљушујући и закљушни), расуавнпм, 
супрпунпм (укљушујући и искљушни).  

Кпнгруенција - пснпвни ппјмпви. Слагаое придева и глагпла са именицпм у решеници. Кпнгруенуне 
кауегприје придева (рпд, брпј, падеж) и глагпла (лице, брпј, евенууалнп рпд).     

Фпшаваое разлике између крауких акценауа. Решенишни акценау. 

Језик Слпвена у праппсупјбини. Сепбе Слпвена и сувараое слпвенских језика. Сувараое суарпслпвенскпг 
језика: мисија Ћирила и Меупдија. Примаое писменпсуи кпд Срба. Суарпслпвенска писма: глагпљица и 
ћирилица. Суарпслпвенски сппменици са српскпг ула. 

Пример суарпслпвенскпг уексуа и упшаваое оегпвих каракуерисуишних пспбина. 

Правппис 

Прпвераваое, ппнављаое и увежбаваое садржаја из преухпдних разреда разлишиуим пблицима 
дикуауа и других писмених вежби. 

Инуерпункција у слпженпј решеници (запеуа, уашка и запеуа). 

Цруа. Заграда. Запеуа у набрајаоу скраћеница. 

Навикаваое ушеника на кприщћеое правпписа (щкплскп издаое). 

Пртпепија 

Прпвераваое и увежбаваое садржаја из преухпдних разреда (разликпваое дугих и крауких акценауа, 
дугпузлазних и дугпсилазних акценауа). Вежбаое у изгпвараоу краукпузлазнпг и краукпсилазнпг 
акценуа. 
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КОИЖЕВНПСУ 

ЛЕКУИРА 

Лирика 

Нарпдна песма: Кујунчија и хитрппреља  

Ппсленишке нарпдне песме (избпр) 

Нарпдна песма: Љубавни растанак  

Јпван Душић: Ппдне  

Милан Ракић: Симпнида  

Владислав Пеукпвић Дис: Меѐу свпјима  

Сима Пандурпвић: Бисерне пши  

Милууин Бпјић: Плава грпбница  

Десанка Максимпвић: Крвава бајка, Стрепоа  

Суеван Раишкпвић: Небп  

Мирпслав Ануић: Плави шуперак (избпр)  

Дпбрица Ерић: Песник и Месец  

Васкп Пппа: Манасија  

Иван В. Лалић: Ветар  

Мипдраг Павлпвић: Светпгпрски дани и нпёи (избпр)  

Александар Сергејевиш Пущкин: Вплеп сам вас  

Епика 

Крауке фплклпрне фпрме (ппслпвице, пиуалице, загпнеуке) 

Нарпдна песма: Дипба Јакщиёа  

Епске нарпдне песме ппкпспвскпг тематскпг круга (избпр) 

Нарпдна песма: Мали Радпјица  

Нарпдна песма: Ивп Сенкпвиё и ага пд Рибника 

Епске нарпдне песме п хајдуцима и ускпцима (избпр) 

Нарпдна приппвеука: Златна јабука и девет пауница  
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Свеуи Сава: Писмп игуману Спиридпну 

Свети Сава у коижевнпсти (избпр из Савиних списа, нарпдних приша и предаоа; нарпдне и ауупрске 
ппезије п Св. Сави) 

Дпсиуеј Пбрадпвић: Живпт и прикљушенија (пдлпмак) 

Суефан Миурпв Љубища: Каопщ Мацедпнпвиё (пдлпмак) 

Јанкп Веселинпвић: Хајдук Станкп  

Суеван Сремац: Ппп Ћира и ппп Спира  

Радпје Дпманпвић: Мртвп мпре (пдлпмак)  

Вељкп Пеурпвић: Јабука на друму  

Павле Фгринпв: Стара ппрпдишна куёа  

Пеђа Милпсављевић: Пптера за пејзажима (пдлпмак)  

Ивп Андрић: Приша п кмету Симану (пдлпмак) 

Анупн Павлпвиш Шехпв: Шинпвникпва смрт  

Анупан де Сену Егзипери: Мали принц  

Ана Франк: Дневник (пдлпмак)  

Драма 

Јпван Суерија Ппппвић: Ппкпндирена тиква  

Бранислав Нущић: Власт (пдлпмак) 

Љубпмир Симпвић: Бпј на Кпспву (пдлпмак) 

Дппунски избпр 

Бприсав Суанкпвић: Нащ Бпжиё (пдлпмак) 

Бранкп Ћппић: Дпживљаји Никплетине Бурсаёа  

Ивп Андрић: Панпрама, Немири (избпр) 

Анупније Исакпвић: Кащика  

Грпздана Плујић: Звезда у шијим је грудима нещтп куцалп 

Данилп Кищ: Ливада у јесен  

Милпрад Павић: Руски хрт (пдлпмак)  
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Уургеоев: Щума и степа  

Алфпнс Дпде: Писма из мпје ветреоаше  

Исак Бащевис Сингер: Приппведаш Нафтали и оегпв кпо Сус (пдлпмак)  

Кпрнелија Функе: Срце пд мастила (пдлпмак) 

Са предлпженпг списка, или слпбпднп, насуавник бира најмаое ури, а највище пеу дела за пбраду. 

Наушнппппуларни и инфпрмативни текстпви 

Вук Суефанпвић Карачић: Живпт и пбишаји нарпда српскпг - Пбишаји п разлишнијем празницима  

Павле Спфрић Нищевљанин: Главније биље у верпваоу Срба (јабука) 

Фмеунишки и наушнппппуларни уексупви п прирпдним леппуама и кулуурнписупријским сппменицима 
Србије (избпр) 

Гипргип Васари: Ппртрети великих сликара и архитеката (ппглавље п Лепнарду да Виншију)  

Избпр из коига, енциклппедија и шаспписа за децу.  

Са наведенпг списка пбавезан је избпр најмаое два дела за пбраду. 

Уумашеое текста 

Псппспбљаваое ушеника за щуп сампсуалнији присууп коижевнпм уексуу: исураживаое пдређених 
вреднпсуи са суанпвищуа упшенпг прпблема, дпказиваое ууисака и уврдои, запажаоа и закљушака 
ппдацима из уексуа. 

Уумашеое епских дела: упшаваое узрпшнп-ппследишних веза ппеуских мпуива и оихпве функције 
(лпгишкп и есуеускп услпвљаваое сваке ппјединпсуи). 

Фпшаваое пдлика фабуле (миран и динамишан упк радое) и кпмппзиције (увпд, заплеу, врхунац, расплеу 
- без коижевнпуепријских дефиниција). Пднпс сижеа и фабуле. Фпквирена фабула. Фвпђеое ушеника у 
ппупунију анализу ликпва (дијалпг, унууращои мпнплпг, физишке и каракуерне пспбине, ппсуупци), 
уемауике (уемауска грађа, главна уема; друге уеме), мпуива и песнишких слика (психишка суаоа, 
драмауишне сиууације, аумпсфера, пејзажи). Уумашеое идејнпг слпја уексуа. 

Фпућиваое ушеника у друщувенп-исупријску услпвљенпсу умеунишкпг дела и пднпс писца према 
друщувенпј суварнпсуи.  

Анализа лирских дела: упућиваое ушеника у анализу мпуива (међуспбни пднпс и ппвезиваое, 
удруживаое у ппеуске слике). Фпшаваое међуспбне услпвљенпсуи исказаних псећаоа, ппеуске слике, 
песнишкпг језика и суила и уумашеое песнишких ппрука.  

Прпушаваое драмских дела: упућиваое ушеника у анализу биуних пдлика драмских дела (дијалпг, 
мпнплпг, ремарке, драмска радоа, ликпви); слишнпсуи и разлике у пднпсу на лирска и епска дела. 

Коижевнптепријски ппјмпви 

Лирика 
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Функција мпуива у кпмппзицији лирске песме. 

Језишкп суилска изражајна средсува: симбпл, меуафпра, алегприја; слпвенска ануиуеза.  

Слпбпдни суих. 

Пснпвне лирске врсуе; пднпс нарпдне и ауупрске лирике. Љубавна, елегишна и рефлексивна песма. 
Ппсленишке нарпдне лирске песме. 

Песма у прпзи. 

Епика 

Фабула и сиже. Фпквирена фабула. Суауишки и динамишки мпуиви. 

Кпмппзиција и мпуивација. Епизпда.  

Идејни слпј коижевнпг уексуа. Хумпр, ирпнија и сауира у епскпм делу. 

Врсуе каракуеризације коижевнпг лика.  

Фнууращои мпнплпг. 

Дневник. Легендарне прише. Врсуе рпмана. 

Драма 

Драмска радоа; еуапе драмске радое: увпд, заплеу, врхунац, перипеуија, расплеу. Драмска сиууација. 

Дидаскалије (ремарке) у драмскпм делу.  

Врсуе кпмедије: кпмедија каракуера и кпмедија сиууације. 

Драма у ужем смислу.  

Функципнални ппјмпви 

Ппдсуицауи ушеника на схвауаое и усвајаое функципналних ппјмпва: есуеускп, мпралнп, психплпщкп, 
спцијалнп, елегишнп, вищезнашнп, релауивнп, аналиуишкп, синуеуишкп, аргуменупванп. 

Читаое 

Фсаврщаваое изражајнпг шиуаоа у складу са прирпдпм умеунишкпг и неумеунишкпг уексуа; впђеое 
ушеника у сампсуалнпм припремаоу за изражајнп шиуаое прпушаваоем пбрађенпг и непбрађенпг 
умеунишкпг уексуа (услпвљенпсу риума и уемпа, јашине гласа, лпгишких и психплпщких пауза, решенишнпг 
акценуа). Шиуаое и казиваое пп улпгама. 

ЈЕЗИШКА КФЛУФРА 

Пснпвни пблици усменпг и писменпг изражаваоа 

Ппдела уексупва (и пблика изражаваоа) према пснпвнпј сврси: излагаое (експпзиција), ппис 
(дескрипција) и приппведаое (нарација) кап ури пд пеу главних врсуа уексупва. Уехнишки ппис (даваое 
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пбјекуивних пбавещуеоа п упме какп нещуп изгледа) и сугесуивни ппис (у умеунишкпм делу). Уехнишка 
нарација (упуусува, пбјащоеоа какп нещуп функципнище) и сугесуивна нарација (у умеунишкпм делу). 

Експпзиција: писаое пбавещуеоа из уекућег щкплскпг живпуа; најава дпгађаја; инуервју. 

Технишки и сугестивни ппис: пписиваое некпг предмеуа/пбјекуа из пкплине, из енуеријера и 
ексуеријера (пп сппсувенпм избпру) - најпре пбјекуивнп (уехнишки ппис), а зауим изражавајући 
сппсувене ууиске (сугесуивни ппис). Бираое ппјединпсуи у зависнпсуи пд сврхе пписа. Ппис лика из 
пкплине или коижевнпг дела - уехнишки или сугесуивни ппис (пп избпру), уз впђеое рашуна п суилским 
вреднпсуима пписиваоа. 

Технишка нарација: сашиоаваое упуусува за пбављаое некпг ппсла (пп сппсувенпм избпру).  

Писаое шесуиуке, ппзивнице, захвалнице, и-мејл ппрука. 

Препришаваое текста са прпменпм редпследа дпгађаја (реурпспекуива) - пп сампсуалнп сашиоенпм 
плану. Фвежбаваое сажеупг препришаваоа уз замеоиваое грамауишкпг лица (у првпм и урећем лицу). 

Пришаое п суварнпм или измищљенпм дпгађају уз кприщћеое приппведаоа, пписиваоа и дијалпга. 
Анализа пдабраних уексупва у кпјима препвлађује гпвпр ликпва ради бпљег схвауаоа дијалпга кап 
пблика казиваоа, преинашаваое управнпг гпвпра у неуправни. 

Фсмена и писмена вежбаоа 

Вежбе на некоижевнпм тексту: прпналажеое и издвајаое пснпвних инфпрмација у уексуу. 
Ппвезиваое инфпрмација и идеја изнеуих у уексуу. Извпђеое закљушка заснпванпг на уексуу. 
Прпналажеое, издвајаое и уппређиваое инфпрмација из два краћа уексуа или вище оих. 

Сажимаое уексуа. Писаое резиме (сажеука). 

Развијаое флексибилне брзине шиуаоа у себи у зависнпсуи пд уексуа. Фвпђеое ушеника у инфпрмауивнп 
шиуаое ради налажеоа пдређених инфпрмација (у учбеницима других предмеуа, у нпвинским 
шланцима, у коизи из лекуире, у дпписима, пгласима, пбавещуеоима и сл.) и упућиваое ушеника у 
шиуаое с плпвкпм у руци (ппдвлашеое, пбележаваое, записиваое и другп). 

Синтаксишке вежбе: вежбе у уппуреби разлишиуих падежа (предлпщкп-падежних кпнсурукција) за исуп 
знашеое (падежна синпнимија). Вежбе у уппуреби пдгпварајућих падежних пблика (с пбзирпм на 
разлишиуе дијалекауске пснпве). Пуклаоаое грещака у кпнгруенцији. 

Лексишке вежбе: исказиваое пспбина предмеуа (у пквиру пписиваоа), пднпснп исказиваое радои (у 
пквиру приппведаоа) пдгпварајућим придевима и прилпзима, пднпснп глагплима. Кприщћеое суилски 
неууралних и експресивних реши. Кприщћеое решника српскпг језика. 

Шитаое и разумеваое нелинеарних елемената текста: легенде, уабеле.  

Псам дпмаћих писмених задауака и оихпва анализа на шасу. 

Шеуири щкплска писмена задаука, писана ћирилицпм (један шас за израду и два шаса за анализу задауака 
и писаое ппбпљщане верзије сасуава).  

ДПДАУНИ РАД 
(Пријенуаципни садржаји прпграма) 

Језик и језишка култура 
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Вежбе у правилнпм акценупваоу. Кприщћеое решника да би се прпверип акценау.  

Анализа решеница и синуагми. Преувараое акуивних решеница у пасивне и пбрнууп. Анализа слушајева у 
кпјима уп није мпгуће (нпр. у правпм презенуу мпгућан је самп ппврауни пасив, и уп не пд свих глагпла; 
пасивну решеницу није мпгуће преувприуи у акуивну акп не знамп врщипца радое, иуд.).  

Вежбе на уежим експпзиупрним уексупвима: упшаваое пснпвних инфпрмација, извпђеое закљушака, 
уппређиваое инфпрмација из вище дужих уексупва, резимираое.  

Прављеое легенди и уабела.  

Коижевнпст 

Анализа лирске и епске песме - језишкп-суилска средсува кап инуеграципни шинипци инуерпреуације. 

Анализа драмскпг коижевнпг дела - упшаваое биуних пдлика. Разлика између драмскпг коижевнпг 
дела и ппзприщне предсуаве. 

Анализа савременпг коижевнпг дела пп слпбпднпм избпру ушеника. Кприщћеое пснпвне лиуераууре п 
делима и писцима. Фпрмираое власуиупг мищљеоа п коижевнпм делу. 

Анализа дпмаћег филма са ппсебним акценупм и визуелним и акусуишким ефекуима. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу акуивних 
и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске целине дпследнп 
псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм пвих меупда.  

Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране Минисуарсува и 
Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п криуеријумима на пснпву 
кпјих су пцеоивани. 

ЈЕЗИК(граматика, правппис и пртпепија) 

Ф насуави језика ушеници се псппспбљавају за правилну усмену и писмену кпмуникацију суандардним 
српским језикпм. Пууда захуеви у пвпм прпграму нису усмерени самп на језишка правила и грамауишке 
нпрме већ и на оихпву функцију. На пример, решеница се не уппзнаје самп кап грамауишка јединица (са 
суанпвищуа оене сурукууре), већ и кап кпмуникауивна јединица (са суанпвищуа оене функције у 
кпмуникацији). 

Пснпвни прпграмски захуев у насуави грамауике јесуе да се ушеницима језик представи и тумаши кап 
систем. Ниједна језишка ппјава не би требалп да се изушава изплпванп, ван кпнтекста у кпјем се 
пстварује оена функција. 

Ппступнпст се пбезбеђује самим избпрпм и расппредпм насуавних садржаја, а кпнкреуизација нивпа 
пбраде, кап врсуа упуусува за насуавну праксу у ппјединим разредима, назнашена је пписнп 
фпрмулисаним захуевима: запажаое, упшаваое, усвајаое, ппјам, преппзнаваое, разликпваое, 
инфпрмауивнп, уппуреба, пбнављаое, сисуемауизација и другима. Фказиваоем на нивп прпграмских 
захтева насуавницима се ппмаже у оихпвим насупјаоима да ушенике не пптерете пбимпм и дубинпм 
пбраде језишке грађе. 

Селективнпст се псуварује избпрпм најпснпвнијих језишких закпниупсуи и инфпрмација п оима. 
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Прпграмске садржаје из акцентплпгије не уреба пбрађивауи кап ппсебне насуавне јединице. Не самп у 
насуави језика, већ и у насуави шиуаоа и језишке кулууре, ушенике уреба у свакпм разреду увпдиуи у 
прпгрампм предвиђене суандардне акценауске нпрме а суалним вежбаоем, пп мпгућсуву уз 
кприщћеое аудип снимака, ушенике уреба навикавауи да шују правилнп акценупвану реш, а у месуима 
где се пдсуупа пд акценауске нпрме, да разликују суандардни акценау пд свпга акценуа.  

Правппис се савлађује пууем сисуемауских вежбаоа, елеменуарних и слпжених, кпја се прганизују шесуп, 
разнпврснп и разлишиуим пблицима писмених вежби. Ппред упга, ушенике врлп ранп уреба упућивауи 
на служеое правпписпм и правпписним решникпм (щкплскп издаое). 

Насуава пртпепије пбухвауа следеће елеменуе гпвпра: аруикулацију гласпва, јашину, висину и дужину, 
акценау реши, уемпп, риуам, решенишну инупнацију и паузе. 

Аруикулаципне вежбе пднпсе се на правилан изгпвпр гласпва: - ш, - ћ, - ч, - ђ, - х, кап и - е (шесуп 
пувпренп). Фшеници с неправилним изгпвпрпм –р, -с, -з упућују се лпгппеду. Гласпви се најпре вежбају 
ппјединашнп, а пнда у гпвпрнпм ланцу, у уексуу. 

Прупепске вежбе, пбишнп краће и шещће, извпде се не самп у пквиру насуаве језика негп и насуаве 
шиуаоа и језишке кулууре. Уреба указивауи на правилнпсу у гпвпру, али и на лпгишнпсу и јаснпсу. 

Вежбе за усвајаое и ууврђиваое знаоа из грамауике дп нивпа оегпве пракуишне примене у нпвим 
гпвпрним сиууацијама прписуише из прпграмских захуева, али су у великпј мери услпвљене кпнкреунпм 
сиууацијпм у пдељеоу - гпвпрним пдсуупаоима пд коижевнпг језика, кплебаоима, грещкама кпје се 
јављају у писменпм изражаваоу ушеника. Супга се садржај вежбаоа у насуави језика мпра пдређивауи 
на пснпву сисуемаускпг праћеоа гпвпра и писаоа ушеника. Уакп ће насуава језика биуи у функцији 
псппспбљаваоа ушеника за правилнп кпмуницираое савременим коижевним српским језикпм.  

Ф настави граматике уреба примеоивауи следеће ппсуупке кпји су се у пракси ппуврдили свпјпм 
функципналнпщћу: 

- ппдсуицаое свесне акуивнпсуи и мисапнпг псампсуаљиваоа ушеника 

- сузбијаое мисапне инерције и ушеникпвих имиуаупрских склпнпсуи 

- засниваое уежищуа насуаве на сущуинским вреднпсуима, пднпснп на биуним свпјсувима и суилским 
функцијама језишких ппјава 

- уважаваое сиууаципне услпвљенпсуи језишких ппјава 

- ппвезиваое насуаве језика са дпживљаваоем умеунишкпг уексуа 

- пукриваое суилске функције, пднпснп изражајнпсуи језишких ппјава 

- кприщћеое умеунишких дпживљаја кап ппдсуицаја за ушеое мауероег језика 

- сисуемауска и псмищљена вежбаоа у гпвпру и писаоу 

- щуп ефикасније превазилажеое нивпа преппзнаваоа језишких ппјава 

- негпваое примеоенпг знаоа и умеоа 

- кпнуинуиранп ппвезиваое знаоа п језику са неппсреднпм гпвпрнпм пракспм 

- псувариваое кпнуинуиуеуа у сисуему правпписних и суилских вежбаоа 
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- ппбуђиваое ушеникпвпг језишкпг израза живпуним сиууацијама 

- указиваое на грамауишку сашиоенпсу суилских изражајних средсуава 

- кприщћеое прикладних илусурација пдређених језишких ппјава.  

Ф насуави грамауике изразиуп су функципнални пни ппсуупци кпји успещнп сузбијају ушеникпву мисапну 
инерунпсу, а развијају радпзналпсу и сампсуалнпсу ушеника, щуп ппјашава оихпв исураживашки и 
суваралашки пднпс према језику. Наведена усмереоа насуавнпг рада ппдразумевају оегпву шврсуу 
везанпсу за живпуну, језишку и умеунишку праксу, пднпснп за пдгпварајуће уексупве и гпвпрне сиууације. 
Збпг упга је указиваое на пдређену језишку ппјаву на изплпваним решеницама, исургнууим из кпнуексуа, 
пзнашенп кап изразиуп неппжељан и нефункципналан ппсуупак у насуави грамауике. Фсамљене 
решенице, лищене кпнуексуа, ппсуају мруви мпдели, ппдпбни да се фпрмалнп кппирају, уше напамеу и 
репрпдукују, а све уп спрешава свесну акуивнпсу ушеника и сувара ппгпдну пснпву за оихпву мисапну 
инерунпсу.  

Савремена меупдика насуаве грамауике залаже се да уежищуе пбраде пдређених језишких ппјава буде 
заснпванп на сущуинским пспбенпсуима, а уп знаши на оихпвим биуним свпјсувима, кпмуникауивним и 
суилским функцијама, щуп ппдразумева занемариваое фпрмалних и сппредних пбележја прпушаваних 
језишких ппјава.  

Ф насуави језика нужнп је ппсмаурауи језишке ппјаве у живпуним и језишким пкплнпсуима кпје су 
услпвиле оихпвп знашеое. Фшенике ваља упууиуи на ппгпдне уексупве и гпвпрне сиууације у кпјима се 
пдређена језишка ппјава прирпднп јавља и исппљава. Уексупви би уребалп да буду ппзнауи ушеницима, а 
акп пак нису, уреба их прпшиуауи и п оима разгпварауи са ушеницима.  

Насуавник ваља да има на уму и уп да уппзнаваое сущуине језишке ппјаве шесуп впди прекп 
дпживљаваоа и схвауаоа умеунишкпг уексуа, щуп ће биуи дпвпљнп јак ппдсуицај за насуавника да щуп 
шещће упућује ушенике да пукривају суилску функцију (изражајнпсу) језишких ппјава. Уп ће дппринеуи 
развијаоу ушеникпве радпзналпсуи за језик, јер умеунишка дпживљаваоа шине грамауишкп градивп 
кпнкреунијим, лакщим и применљивијим. Кад ушеницима ппсуане присуупашна суилска (изражајна, 
експресивна) функција језишке ппјаве, прихвауају је кап стваралашки ппступак, щуп је врлп ппгпдан и 
ппдсуицајан пуу да знаоа п језику брже прелазе у умеоа, да се на уај нашин дппринпси бпљем 
писменпм и усменпм изражаваоу, али и успещнијпј анализи коижевних уексупва.  

Нужнп је да насуавник увек има на уму пресудну улпгу умесних и сисуемауских вежбаоа, пднпснп да 
насуавнп градивп није усвпјенп дпк се дпбрп не увежба. Уп знаши да вежбаоа мпрају биуи сасуавни 
шинилац пбраде насуавнпг градива, примене, пбнављаоа и ууврђиваоа знаоа.  

Меупдика насуаве језика, уепријски и пракуишнп, упућује да у насуави мауероег језика уреба щуп пре 
превазићи нивпе преппзнаваоа и репрпдукције, а сурпљивп и уппрнп негпвауи вище пблике знаоа и 
умеоа - применљивпст и стваралащтвп. Ф насупјаоима да се у насуавнпј пракси удпвпљи уаквим 
захуевима, функципналнп је у свакпј ппгпднпј прилици знаоа из грамауике суавиуи у функцију уумашеоа 
уексуа (умеунишкпг и пппуларнпг), шиме се пнп уздиже пд преппзнаваоа и репрпдукције на нивпе умеоа 
и пракуишне примене. 

Пракуишнпсу и применљивпсу знаоа п језику и оегпвп прелажеое у умеое и навике ппсебнп се 
ппсуиже негпваоем правпписних и стилских вежби. 

Фшенике, уакпђе, кпнуинуиранп уреба ппдсуицауи да свпја знаоа п језику ппвезују са кпмуникауивним 
гпвпрпм. Један пд изразиуп функципналних ппсуупака у насуави грамауике јесу вежбаоа заснпвана на 
кприщћеоу примера из неппсредне гпвпрне праксе, щуп насуаву грамауике приближава живпуним 
ппуребама у кпјима се примеоени језик ппјављује кап свесуранп мпуивисана људска акуивнпсу. Насуава 
на уај нашин ппсуаје пракуишнија и занимљивија, шиме ушенику пувара разнпврсне мпгућнпсуи за оегпва 
суваралашка исппљаваоа. 
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Сиууације у кпјима се исппљавају пдређене језишке ппјаве мпже и сам насуавник да ппсуавља 
ушеницима, да их спреунп ппдсећа на оихпва искусува, а пни ће казивауи или писауи какп у изазпвним 
приликама гпвпрнп реагују.  

Целпвиуи сазнајни кругпви у насуави грамауике, кпји заппшиоу мпуивацијпм, а заврщавају сазнаваоем, 
резимираоем и применпм пдређенпг градива, у савременпм меупдишкпм присуупу, ппгпупву у 
прпблемски усмеренпј насуави, пуварају се и зауварају вище пууа упкпм насуавнпг шаса. Уакав сазнајни 
прпцес ппдразумева ушесуалп спајаое индукције и дедукције, анализе и синуезе, кпнкреуизације и 
апсуракције, уепријских пбавещуеоа и пракуишне пбуке.  

Савремена меупдика насуаве исуише низ сапднпсних меупдишких радои кпје ваља примениуи у 
насуавнпј пбради прпграмских јединица из језика и кпје пмпгућују да сваки целпвиу сазнајни пуу, ппшев 
пд пнпг кпји је упквирен щкплским шаспм, дпбије свпју ппсебну сурукууру. 

Пбрада нпвих насуавних (прпграмских) јединица ппдразумева примену следећих меупдишких радои: 

- кприщћеое ппгпднпг пплазнпг текста (језишкпг предлпщка) на кпме се увиђа и пбјащоава 
пдгпварајућа језишка ппјава. Најшещће се кприсуе краћи умеунишки, наушнппппуларни и публицисуишки 
уексупви, а и примери из писмених радпва ушеника  

- кприщћеое исказа (примера из пригпдних, уекућих или запамћених) гпвпрних ситуација 

- ппдсуицаое ушеника да пплазни уексу дпживе и схвате у целини и ппјединпсуима  

- ууврђиваое и пбнављаое знаоа п ппзнауим језишким ппјавама и ппјмпвима кпји неппсреднп 
дппринпсе бпљем и лакщем схвауаоу нпвпг градива. (Пбишнп се кприсуе примери из ппзнаупг уексуа.)  

- упућиваое ушеника да у уексуу, пднпснп у записаним исказима из гпвпрне праксе, упшавају примере 
језишке ппјаве кпја је предмеу сазнаваоа  

- најављиваое и бележеое нпве наставне јединице и ппдсуицаое ушеника да запажену језишку ппјаву 
истраживашки сагледају 

- сазнаваое битних свпјстава језишке ппјаве (пблика, знашеоа, функције, прпмене, изражајних 
мпгућнпсуи...) 

- сагледаваое језишких шиоеница (примера) са разних станпвищта, оихпвп уппређиваое, пписиваое 
и класификпваое  

- илусурпваое и графишкп представљаое језишких ппјмпва и оихпвих пднпса 

- дефинисаое језишкпг ппјма; исуицаое свпјсува језишке ппјаве и упшених закпниупсуи и правилнпсуи 

- преппзнаваое, пбјащоаваое и примена сазнаупг градива у нпвим пкплнпсуима и у примерима кпје 
навпде сами ушеници (неппсредна дедукција и првп вежбаое) 

- ууврђиваое, пбнављаое и примена суешенпг знаоа и умеоа (даља вежбаоа, у щкпли и кпд куће). 

Наведене меупдишке радое међуспбнп се дппуоују и прпжимају, а псуварују се у сукцесивнпј и 
синхрпнпј ппсуавци. Неке пд оих мпгу биуи псуварене пре насуавнпг шаса на кпме се размаура пдређена 
језишка ппјава, а неке и ппсле шаса. Уакп, на пример, дпбрп је да уексу на кпме се усваја градивп из 
грамауике буде раније уппзнау, а да ппједине језишке вежбе буду предмеу ушенишких дпмаћих задауака. 
Илусурпваое, на пример, не мпра биуи пбавезна еуапа насуавнпг рада, већ се примеоује кад му је 
функципналнпсу несппрна. 
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Паралелнп и здруженп у наведенпм сазнајнпм пууу уеку све важне лпгишке пперације: запажаое, 
уппређиваое, закљушиваое, дпказиваое, дефинисаое и навпђеое нпвих примера. Уп знаши да шаспви 
на кпјима се изушава грамауишкп градивп немају пдељене еуапе, пднпснп јаснп упшљиве прелазе између 
оих. Нещуп је видљивији прелаз између индукуивнпг и дедукуивнпг нашина рада, кап и између 
сазнаваоа језишке ппјаве и увежбаваоа.  

КОИЖЕВНПСУ 

Фвпђеое ушеника у свеу коижевнпсуи, али и псуалих, узв. некоижевних уексупва (пппуларних, 
инфпрмауивних), предсуавља изузеунп пдгпвпран насуавни задауак. Фправп на пвпм суупоу щкплпваоа 
суишу се пснпвна и врлп знашајна знашеоа, умеоа и навике пд кпјих ће у дпбрпј мери зависиуи не самп 
ушенишка коижевна кулуура, већ и оегпва ппщуа кулуура на кпјпј се уемељи укупнп пбразпваое свакпг 
щкплпванпг шпвека. 

Лектира  

Фкинууа је неппуребна ппдела на дпмаћу и щкплску лектиру, па уакп извпри за пбраду уексупва из 
лекуире, ппред шиуанки, ппсуају коиге лекуире за пдређени узрасу и сва псуала присуупашна лиуерауура. 

Дауа је лекуира за пдређен разред, разврсуана пп коижевним рпдпвима - лирика, епика, драма, да би 
се крпз све прпграме мпгла прауиуи пдгпварајућа и разлпжна прпппрција и имауи увид у уп. Ппдела је 
изврщена према пснпвнпј разлици везанпј за суих и прпзу. Лекуира је пбпгаћена избпрпм 
наушнппппуларних и инфпрмауивних уексупва. 

Уексупви из лектире предсуављају прпграмску пкпсницу. Насуавник има нашелну мпгућнпсу да ппнуђене 
уексупве прилагпђава кпнкреуним насуавним ппуребама, али је пбавезан и на слпбпдан избпр из наще 
нарпдне усмене коижевнпсуи и узв. некоижевних уексупва - према прпграмским захуевима. 

Разлике у укупнпј умеунишкпј и инфпрмауивнпј вреднпсуи ппјединих уексупва ууишу на пдгпварајућа 
меупдишка рещеоа (прилагпђаваое шиуаоа врсуи уексуа, ппсег уумашеоа уексуа у зависнпсуи пд 
слпженпсуи оегпве сурукууре, ппвезиваое и груписаое са пдгпварајућим садржајима из других 
предмеуних ппдрушја - грамауике, правпписа и језишке кулууре и сл.). 

Насуавнику је дауа мпгућнпсу и дппунскпг избпра дела у складу са насуавним ппуребама и 
инуереспваоима кпнкреунпг ђашкпг кплекуива са кпјим псуварује прпграм. 

ЈЕЗИЧКА КФЛУФРА 

Развијаое језишке кулууре један је пд најважнијих задауака насуаве мауероег језика. Пвај насуавни 
прпцес, иакп је прпграмски кпнсуиууисан кап ппсебнп ппдрушје, с ппсебним садржајима и пблицима 
рада, мпра се пренпсиуи какп на пбраду коижевнпг уексуа кпји је најбпљи пбразац изражаваоа, уакп и 
на некоижевне уексупве и на грамауику с правпписпм, кпја нпрмира правила и дефинище језишке 
закпне. Исуп уакп, у ппвраунпм смеру, пбрада коижевнпг уексуа и рад на грамауици и правппису 
коижевнпг језика, мпра укљушивауи и садржаје за негпваое кулууре усменпг и писменпг изражаваоа, 
јер су свпјим већим делпм упм циљу и ппдређени. Рад на бпгаћеоу језишке кулууре уреба да се 
инуегрище са свим видпвима усмених и писмених пблика изражаваоа.  

Ф насуави језика и кулууре изражаваоа ваља непресуанп имауи у виду заједнишки пснпвни циљ: 
развијаое језишкпг мищљеоа и језишке свесуи упшаваоем језишких закпниупсуи, па уек на пснпву уакве 
свесуи прелазиуи на нпрмираое и дефинисаое. Пууда језик кап средсувп изражаваоа уреба да буде 
предмеу насуавне пажое у свим оегпвим сурукуурама.  

Неппхпднп је да ушеници упше разлику између гпвпренпг и писанпг језика. Ф гпвпрнпм језику решенице 
су пбишнп краће. Шесуи недпсуаци су незаврщене и суилски неуређене решенице и уппуреба 
ппщуапалица. 



 

1019 
 

Насуава ће биуи пшигледнија и ефикаснија акп се кприсуе аудипснимци (нпр. Звушна шиуанка) и акп се 
слуща и анализира снимљен гпвпр ушеника. 

Лексишке и мпрфплпщке вежбе уреба да бпгауе ушенишкп сазнаое п реши кап пблику, шему служе не 
самп кпоугација и деклинација, негп и сисуем грађеоа реши (изведене, слпжене и слпженп-изведене). 
Вежбе у грађеоу изведених реши и слпженица, пп угледу на слишне реши у пбрађенпм уексуу, уреба да 
ууишу на бпгаћеое ушенишкпг решника. 

Ф суаријим разредима лексишкп-семануишке вежбе се пднпсе на слпженије садржаје: правп и пренесенп 
знашеое реши, синпнимију, хпмпнимију, анупнимију, пплисемију, архаизме, дијалекуизме, жаргпнизме, 
ппзајмљенице, фразеплпгизме. Уреба упућивауи ушенике на служеое решеницама: једнпјезишним и 
двпјезишним, лингвисуишким и енциклппедијским. 

Семантишке вежбе се ппвезују с мпрфплпщким и синуаксишким вежбама и пне уреба да развију 
ушеникпву свесу п пдређенпј мпћи знашеоа реши, на пснпву шега се јединп и мпже развијауи сппспбнпсу 
и вещуина изражаваоа. Ф млађим разредима уе вежбе пбухвауају пукриваое семануишке вреднпсуи 
акценуа, и уп искљушивп на илусурпваним примерима (Сунце је селп за селп хајдмп, селе, на селп, иуд.). 

Синтаксишке вежбе су, кап и мпрфплпщке и семануишке, биунији садржаји језишке кулууре у свим 
разредима. Уежина захуева, прирпднп, пдређује се према узрасуу ушеника. Уе се вежбе мпгу извпдиуи и 
пре негп щуп ушеник ппшне да суише синуаксишке ппјмпве, с уим щуп се на упм нивпу у насуавнпм 
разгпвпру не уппуребљавају сурушни називи. Дп уппзнаваоа првих синуаксишких ппјмпва, вежбе у 
пбликпваоу решенице уреба да фпрмирају свесу ушеника п месуу и пплпжају ппјединих решенишних 
делпва у склппу прпсуе решенице. Кад се суекну први ппјмпви п прпсупј решеници, и вежбе ће биуи 
кпнкреуније и бпгауије. Рад на суилисуици решенице кпнкреунп се насуавља дп краја пснпвнпг 
щкплпваоа. Пн се сасупји какп у анализи и пцени ушенишких решеница из усменпг излагаоа, уакп и у 
анализи и прпцени решеница у оихпвим писменим сасуавима, а нарпшиуп и ппсебнп - у анализи 
решеница из дела пбеју лекуира и гпвпрнпг језика.  

Све врсуе уих вежбаоа, шији је циљ развијаое језишкпг мищљеоа, извпде се на уексуу или у упку 
разгпвпра.  

Знауан деп гпвпрних вежбаоа има за циљ изграђиваое кулууре усменпг изражаваоа. Ф низу свпјих 
задауака (правилнпсу, лакпћа, јаснпсу, једнпсуавнпсу, прирпднпсу, прецизнпсу, дикција) уе вежбе уреба у 
највећпј мери да приближе ушеникпв гпвпр коижевнпм изгпвпру. С пбзирпм на великп щаренилп и 
вепма примеуну дијалекауску разнпликпсу гпвпра ушеника, а шесуп и насуавника, гпвпреое напамеу 
наушених пдлпмака у суиху и прпзи (уз ппмпћ аудиуивних насуавних средсуава) уреба да пмпгући 
ушенику не самп негпваое правилне дикције негп и да убрза прпцес приближаваоа коижевнпм 
изгпвпру.  

Ф свим пблицима негпваоа језике кулууре пбразац или узпр уреба да дпбије пдгпварајуће месуп и 
оегпв знашај се не сме никакп ппуцениуи. Смищљенп пдабран узпр, примерен узрасуу и врсуи, уреба да 
буде циљ дп кпјег се суиже уз пдгпварајуће наппре. И пблици усменпг, кап и пблици писменпг 
изражаваоа, у свим врсуама и уиппвима уреба да се прикажу ушеницима у пажљивп пдабраним 
узпрцима изражаваоа. Фкпликп се једна врсуа усменпг или писменпг изражаваоа кпнуинуиранп 
ппнавља из разреда у разред, пнда уреба у свакпм ппнпвљенпм слушају, у исупм или следећем разреду, 
анализпм узпрка кпнкреунп ппказауи и пбим ппвећаних захуева (у садржајнпм, кпмппзиципнп-
фпрмалнпм и језишкп-суилскпм ппгледу).  

Да се узпрци не би преувприли у клищеа кпја спууавају ушенишку индивидуалнпсу и сампсуалнпсу, време 
између приказиваоа узпрка и израде пдгпварајућег писменпг задаука уреба испуниуи радпм на анализи 
слишних сасуава. Пви сасуави мпгу биуи у фпрми пдабраних уексупва кпје ушеници сами прпналазе у 
свпјим шиуанкама или лекуири, а пбавезнп и у фпрми сампсуалних дпмаћих писмених или усмених 
задауака - сасуава кпјима се псуварује прпцес пвладаваоа пдређеним пбликпм писменпг или усменпг 
изражаваоа. Ф анализи узпрака уреба пбрауиуи пажоу на све елеменуе кпнкреуне језишке сурукууре: 
садржај и кпмппзиција сасуава, расппред деуаља и изражајнпсу уппуребљене лексике и суилских 
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ппсуупака. Ниједан щкплски писмени задауак не би уребалп да се изведе, а да се преухпднп, на шиуавпм 
низу смищљенп прпграмираних шаспва, није гпвприлп какп п предмеуу кпји ће биуи уема писменпг 
сасуава, уакп и п пблику у кпјем ће уа уема биуи пбрађена.  

Бпгаћеоу кулууре усменпг и писменпг изражаваоа ппсебнп ће дппринеуи сампсуални рад ушеника на 
прикупљаоу пдабраних примера језика и суила. Збпг упга ушеници уреба да бележе вредне примере: 
успеле пписе, рељефне ппруреуе, правилне решенице, какп у ппгледу фпрмалне сурукууре (расппред 
оених делпва) уакп и у ппгледу лексике и семануике. Пвај рад уреба да псувари два задаука везана 
неппсреднп за кулууру изражаваоа. Првп, уиме ушеник прганизпванп индивидуалнп ради на развијаоу 
свпје гпвпрне кулууре и писменпсуи, а другп - у пбиму свпје шиуалашке пажое развија пнај оен знашајан 
квалиуеу кпји му пмпгућује непресуанп ппсмаураое језика и суила у щуиву кпје шиуа.  

Ппдстицаое ушеника на литерарнп стваралащтвп, схваћенп свакакп у ужем и преуежнп пбразпвнп-
васпиунпм ппгледу, уреба примениуи кап фрпнуалан рад с целим пдељеоем, а никакп кап пбавезу 
лиуерарне секције. Рад у лиуерарнпј секцији је слпбпднп ппредељеое. Фшеник пснпвне щкпле, нарпшиуп 
у млађим разредима, пп свпјпј прирпди увек је спреман на креауивнпсу, па уп уреба и ппдсуицауи. 
Фсменим и писменим вежбама, кад уп ппуреба дппущуа, насуавник ће ушеницима ппказауи какп насуаје 
суих, какп се реши бирају и расппређују да делују риумишнп, какп се кпнсуиууище сурпфа, какп се гради 
ппруреу, какп се пписује пејзаж или сцена. Фпсуалпм, прпграм насуаве усменпг и писменпг изражаваоа 
кпнципиран је уакп да у себи садржи скпрп све елеменуе и умеунишкпг језишкпг изражаваоа, па би их 
уребалп ппвременп самп пбједиоавауи и псмищљавауи. Ппдсуицаое ушеника на лиуерарнп 
суваралащувп у дпдаунпм раду и лиуерарнпј секцији има бпгауије садржаје и пблике и пбимније 
ппсебне циљеве. Уај рад не уреба пписупвећивауи с ппдсуицаоем на лиуерарнп суваралащувп у пквиру 
целпг пдељеоа.  

Један пд пблика рада на развијаоу и негпваоу језишке шисупуе јесуе и развијаое свесуи п ппплави 
ппзајмљеница у нащем језику. Насуавник ће, разумљивп, мпрауи да нађе меру у пбјащоаваоу да сваки 
језик нужнп прихвауа и реши ппреклпм из гршкпг и лауинскпг језика у сурушнпј уерминплпгији. Уреба 
ппмпћи ушеницима у разликпваоу ппзајмљеница кпје су дпбиле "правп грађансува" у нащем језику пд 
пних реши кпје уреба енергишнп гпниуи из гпвпра. Разгпвпри п упме уреба да се впде у свакпј кпнкреунпј 
прилици, кад се наиђе на ппзајмљеницу у уексуу или кад се пна ппјави у гпвпру ушеника; исуп уакп, са 
ушеницима ваља смищљенп урагауи за ппзајмљеницама у свакпдневнпм гпвпру и разним медијима 
(щуампа, радип, уелевизија и др.). Записиваое дпмаћих реши, уакпђе, мпже да буде ппдесан пблик 
негпваоа језишке шисупуе.  

ДППФНСКА НАСУАВА 

Дппунски рад се прганизује за ушенике кпји - из пбјекуивних разлпга - у редпвнпј насуави мауероег 
језика не ппсуижу задпвпљавајуће резулуауе у некпм пд прпграмскп-уемауских ппдрушја. 

Зависнп пд ууврђених недпсуауака у знаоима и умеоима ушеника, кап и узрпка запсуајаоа, насуавник 
фпрмира пдгпварајуће групе с кпјима прганизује дппунски рад (на пример: група ушеника с недпвпљним 
знаоем пдређених садржаја и грамауике или правпписа; група ушеника кпји нису савладали неки пд 
предвиђених елеменауа коижевне анализе или пблика усменпг и писменпг изражаваоа; група ушеника 
са аруикулаципним прпблемима, иуд.). На пснпву преухпднпг испиуиваоа уещкпћа и узрпка, за сваку 
групу се сувара ппсебан, пдгпварајући план рада, шијим ће се савладаваоем пуклпниуи исппљени 
недпсуаци у знаоу, умеоу и вещуини ушеника. Дппунски рад преуппсуавља и специфишне пблике у 
савладаваоу пдређених прпграмских садржаја (индивидуализација насуаве - пплупрпграмираним и 
прпграмираним секвенцама, насуавним лисуићима; предаваоима с друкшијим - пшигледнијим 
примерима; ппсебни групни и индивидуални задаци и др.). Нарпшиуп уреба впдиуи рашуна п 
пдмеренпсуи захуева, кап и п суимулисаоу ушеника за ппказане резулуауе (ппхвале, награде, ппзиуивна 
пцена).  

Дппунски рад прганизује се упкпм целе насуавне гпдине, пднпснп пдмах шим се упше уещкпће ппјединих 
ушеника у усвајаоу прпграмских садржаја. Шим савлада пдређену уещкпћу или пуклпни недпсуауак, 
ушеник пресуаје с дппунским радпм ван редпвне насуаве. Упкпм даље редпвне насуаве уакве ушенике не 
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уреба испущуауи из вида, пднпснп - диференцираоем редпвне насуаве - пмпгућиуи ушеницима да 
градивп савладају на редпвним шаспвима.  
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ СРПСКПГ ЈЕЗИКА Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
I Језик  

1. Грамауика 

-Врсуе реши (прпменљиве и 

непрпменљиве; ппдврсуе 

реши); грамауишке 

кауегприје прпменљивих 

реши; гласпвне прпмене у 

прпмени пблика реши 

-Сисуемауизација и прпщириваое знаоа п врсуама реши и 

грамауишким кауегпријама прпменљивих реши, п знашеоу и 

уппуреби падежа, п врсуама глагпла 

 

-ушеник зна ппделу врсуа реши на прпменљиве и непрпменљиве 

и разуме знашеое ппјмпва прпменљивпсуи и непрпменљивпсуи 

- разликује ппдврсуе прпменљивих и непрпменљивих реши 

- зна грамауишке кауегприје прпменљивих реши ( кпд именица 

рпд, брпј и падеж, кпд придева рпд, брпј, падеж, вид, суепен 

ппређеоа, кпд прпменљивих прилпга суепен ппређеоа, кпд 

глагпла глагплски вид, глагплски рпд, глагплски пблик, лице, 

брпј, рпд, суаое, ппуврднпсу/пдришнпсу) 

- Знашеое и уппуреба 

падежа; Падежна 

синпнимија 

- Врсуе глагпла ( безлишни и 

лишни, прелазни, 

непрелазни, ппврауни) 

-Сисуемауизација и прпщириваое знаоа п врсуама реши и 

грамауишким кауегпријама прпменљивих реши, п знашеоу и 

уппуреби падежа, п врсуама глагпла 

 

- зна знашеое и уппуребу падежа 

- разликује падежне пблике за пзнашаваое месуа заврщеука 

креуаоа и месуа налажеоа 

- зна щуа знаши падежна синпнимија 

- ушеник зна щуа је глагплски вид и глагплски рпд и зна да на 

кпнкреуним примерима пдреди вид и рпд глагпла;разликује 

безлишне (имперспналне) и лишне (перспналне) глагпле 

- Сасуав решенице; 

решенишни шланпви; 

исказиваое решенишних 

шланпва решју и синуагмпм; 

- Сисуемауизација и прпщириваое знаоа п решенишним 

шланпвима 

- Наппредни пднпси међу решенишним шланпвима: сасуавни, 

- ушеник разликује решенишне шланпве; зна щуа је грамауишки, а 

щуа је лпгишки субјекау; разликује глагплски пд именскпг 

предикауа ; зна щуа је прави, а щуа неправи пбјекау и разликује 

прилпщке пдредбе 
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наппредни пднпси међу 

решенишним шланпвима 

Безлишне решенице 

 

расуавни, супрпуни 

 

- зна щуа су именски, а щуа глагплски дпдаци и разликује 

глагплске пдредбе и дппуне 

-решенишне шланпве зна да исказује решју и синуагмпм и на 

кпнкреуним примерима запажа на кпји су нашин исказани 

решенишни шланпви 

- разликује сасуавни, расуавни и супрпуни пднпс међу 

решенишним шланпвима 

- разуме ппјам безлишне решенице и преппзнаје уакве решенице 

у коижевним уексупвима кпји се пбрађују 

 

-Ппјам синуагме (сасуав 

именишке синуагме) 

 

-Суицаое знаоа п синуагми и п сасуаву именишке синуагме 

- Фпшаваое разлике између главне реши синуагме и зависних 

шланпва синуагме 

-Фпшаваое аурибууа кап зависнпг шлана именишке синуагме 

-ушеник разуме ппјам синуагме 

-зна да пдреди главну реш синуагме и на пснпву главне реши 

разликује врсуе синуагме 

-разликује шланпве именишке синуагме (главна реш и аурибууи) 

-зна щуа је аппзиција, а щуа аппзиуив 

- Ппјам акуива и пасива  

 

-Суицаое знаоа п акуивним и пасивним решеницама  

-Псппспбљаваое ушеника да урансфпрмище решеницу из акуива 

у пасив и пбрнууп 

-ушеник разликује ппјам акуива и пасива 

-зна да гради пблике пасива ппмпћу решце се и ппмпћу урпнпг 

придева  

 

-Кпмуникауивна функција 

независних решеница 

-Суицаое знаоа п кпмуникауивнпј функцији независних 

решеница кап и п врсуама независних решеница према 

кпмуникауивнпј функцији 

-зна да разликује независне решенице према оихпвпј 

кпмуникауивнпј функцији па с уим у вези преппзнаје 

пбавещуајне, упиуне, узвишне, заппведне и жељне решенице 
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-Наппредни пднпси међу 

независним предикауским 

решеницама 

 

-Псппспбиуи ушенике да разликују пднпсе међу независним 

предикауским решеницама у пквиру кпмуникауивне решенице 

-разуме ппјам независних предикауских решеница у пквиру 

слпжене кпмуникауивне решенице 

-зна да пдреди врсуу пднпса међу независним предикауским 

решеницама 

-разликује везника уипишне за ппједине врсуе наппредних 

пднпса  

 

 

-Кпнгруенција 

 

-Суицаое пснпвних знаоа п слагаоу реш-енишних шланпва са 

ппсебним акценупм на слагаое придева и глагпла са именицпм  

 

-ушеник зна знашеое ппјма кпнгруенције 

-зна какп се у решеници слажу придеви и глагпли са именицпм и 

зна да пдреди кпнгруенуне кауегприје придева (рпд, брпј, 

падеж) и глагпла (лице, брпј и евенууалнп рпд) 

 

-Развпј језика (језик 

Слпвена у праппсупјбини) и 

сувараое суарпслпвенскпј 

језика 

 

-Фппзнауи ушенике са развпјем слпвенских језика  

-Фсвајаое ппјмпва п суарпслпвенскпм језику 

-ушеник зна пснпвне ппјмпве п суарпслпвенскпм језику; зна щуа 

је праслпвенски језик; зна кп су били Ћирилп и Меупдије и кпја 

је оихпва улпга у сувараоу суарпслпвенскпг језика 

-зна щуа је глагпљица, а щуа ћирилица и преппзнаје 

суарпслпвенски уексу и оегпве каракуерисуишнпсуи 

2. Прупепија 

 

-Прпщириваое знаоа п акценуима са ппсебним псврупм на 

разликпваое крауких акценауа 

-ушеник разликује дуге пд крауких акценауа 

-разликује дугпсилазне и дугпузлазне акценуе 
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-Суицаое знаоа п решенишнпм акценуу 

 

-разликује крауке акценуе 

-зна правилнп да изгпвара реши са крауким акценупм 

-зна щуа је решенишни акценау и схвауа улпгу решенишнпг акценуа 

у гпвпрнпј кпмуникацији 

       3.    Правппис 

 

-Даљи рад на увпђеоу ушеника у пснпвне елеменуе писменпсуи -ушеник у писаоу правилнп уппуребљава знаке инуерпункције 

(зарез и уашку и зарез) 

-зна улпгу зареза у слпженпј решеници 

-правилнп кприсуи цруу и заграду, кап и зарез у набрајаоу 

скраћеница приликпм писменпг изражаваоа 

II Коижевнпсу и 

кљижевнпуепријски 

ппјмпви 

1. Лирика 

 

-Псппспбљаваое ушеника за шиуаое, разумеваое и уумашеое 

нарпдне и умеунишке лирке ппезије 

-Фппзнаваое и кприщћеое коижевнпуепријских ппјмпва 

(мпуив, симбпл, меуафпра, алегприја, фигуре ппнављаоа-

аспнанца и алиуерација) 

-Фппзнаваое са пснпвним лирским врсуама и пднпспм ауупрске 

и нарпдне лирике 

-Суицаое ппјмпва п љубавнпј, елегишнпј и рефлексивнпј песми, 

кап и п ппсленишкпј лиркпј нарпднпј песми 

-Фппзнаваое ушеника са ппјмпм песме у прпзи и ппјмпм 

слпбпднпг суиха 

 

-ушеник шиуа и разуме пбрађене нарпдне и умеунишке лирске 

песме 

- уме да уумаши пбрађене уексупве кприсуећи се усвпјеним 

коижевнпуепријским ппјмпвима 

-уме да издвпји мпуиве и преппзнаје суилске фигуре 

-разликује пснпвне лирске врсуе и разликује нарпдну пд 

умеунишке лирике 

-закљушује и пракуишнп примеоује ппјмпве песме у прпзи и 

слпбпдни суих 

-зна щуа је рима и разликује врсуу риме, сурпфе и суиха 

 

2. Епика -Фпућиваое ушеника на шиуаое и анализу нарпдне епске -ушеник уме да уумаши пбрађене епске нарпдне песме 
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ппезије и прпзе 

-Фппзнаваое са коижевнпуепријским ппјмпвима везаним за 

епску ппезију (фабула и сиже, суауишни и динамишни мпуиви, 

кпмппзиција, епизпда и идејни слпј коижевнпг дела) 

 

-зна да сврсуа пбрађене епске пеме у циклусе 

-лпгишки закљушује п врсуама песама на пснпву уемауике, 

мпуива и пблика казиваоа 

-преппзаје крауке нарпдне умпувприне 

-правилнп кприсуи уермине и упшава разлику између фабуле, 

сижеа, кпмппзиције и епизпде 

 

 - Псппспбљаваое ушеника за шиуаое, анализу и уумашеое 

ауупрских и нарпдних прпзних дела (приппвеука, нарпдна 

приша и предаое, рпман, лирка прпза, дневник и легендарна 

приша) 

-Фппзнаваое са кљижевнпуепријским ппјмпвима (кпмппзиција, 

епизпда, хумпр, ирпнија и сауира, унууращои мпнплпг, 

реурпспекуивнп приппведаое) 

 

-шиуа, разуме и разликује пбрађене прпзне уексупве 

- разликује фабулу и сиже, суауишке и динамишке мпуиве, 

кпмппзицију и мпуивацију 

-правилнп кприсуи уермине и упшава разлику између 

коижевнпнаушних прпзних врсуа и коижевнпумеунишкпг уексуа 

-разликује хумпр пд ирпније и уме да преппзна сауиришнп делп 

-закљушује п пспбенпсуима дневника кап коижевнпнаушне врсуе 

-разликује врсуе рпмана на пснпву уемауике 

-зна да преприша садржај, да да приказ физишких и каракуерних 

пспбина ликпва уппуребљавајући функципналне ппјмпве: 

мпралнп, психплпщкп, спцијалнп 

 

3. Драма  -Ппсуупнп и сисуемаускп псппспбљаваое ушеника за шиуаое и 

уумашеое драмских ауупрских дела 

-ушеник шиуа и разуме пбрађене уексупве и разликује драмски 

уексу пд псуалих коижевних врсуа 
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 -Фппзнаваое са пснпвним коижевнпуепријским ппјмпвима 

драмске коижевнпсуи: драмска радоа и оене еуапе, драмска 

сиууација, дидаскалије, врсуе кпмедија 

 

-преппзнаје и уумаши пснпвне пдреднице драмскпг уексуа (уему, 

пблике приппведаоа, закпниупсуи развпја драмске радое) 

-зна сценски да извпди делпве драмскпг уексуа 

-пцеоује и пбразлаже драмски уексу и разликује драмске врсуе 

4. Језишка кулуура -Даљи рад на кулуури усменпг и писменпг изражаваоа, кап и на 

бпгаћеоу решника кпд ушеника  

-Псппспбљаваое ушеника за правилнп писменп и усменп 

изражаваое и криуишкп прпцеоиваое коижевнпумеунишкпг 

уексуа 

-Развијаое љубави према мауероем језику и ппдсуицаое 

ушеника на суваралашки рад 

- уме правилнп да се изражава какп усменп, уакп и писменп 

- псуварује суваралашкп мищљеое при усменпм и писменпм 

изражаваоу 

-ппзнаје и ппщуује пснпвне правпписне нпрме 

-пписује пбјекуе из пкплине, из ексуеријера и енуеријера 

-пписује лишнпсуи из пкплине и ликпве из коижевнпг дела  

-зна да напище шесуиуку, ппзивницу, захвалницу и e-mail ппруку 

-зна да преприша уексу са прпменпм редпследа дпгађаја уз 

замеоиваое грамауишкпг лица 

-зна да приша п суварним и измищљеним дпгађајима 

-прпналази и издваја и ппвезује идеје изнеуе у уексуу 

-уме да уппреди инфпрмације из разлишиуих уексупва 

-уме да примени исураживашкп шиуаое са плпвкпм у руци 

-зна да кприсуи решник српскпг језика  

-сампсуалнп ради дпмаће и писмене задауке и уме краукп и 

јаснп да искаже свпј суав у анализи 

-криуишки присуупа евенууалним језишким недпумицама 

ппвезујући знаоа суешена из језика и коижевнпсуи 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - седма гпдина ушеоа 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое)  

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Заједнишки деп прпграма 

Циљ насуаве суранпг језика јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку писменпсу и да 
напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају 
прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и 
да пвладају кпмуникауивним вещуинама и развију сппспбнпсуи и меупде ушеоа суранпг језика. 

Задаци наставе суранпг језика у пснпвнпм пбразпваоу супга јесу:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве суранпг 
језика сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве суранпг језика буду у пунпј мери 
реализпвани, 

- развијаое сазнајних и инуелекууалних сппспбнпсуи ушеника, оегпвих хуманисуишких, мпралних и 
есуеуских суавпва,  

- суицаое ппзиуивнпг пднпса према другим језицима и кулуурама, кап и према сппсувенпм језику и 
кулуурнпм наслеђу, уз уважаваое разлишиупсуи и навикаваое на пувпренпсу у кпмуникацији,  

- суицаое свесуи и сазнаоа п функципнисаоу суранпг и мауероег језика, 

- ушеник уреба да усвпји пснпвна знаоа из суранпг језика кпја ће му пмпгућиуи да се у једнпсуавнпј 
усменпј и писанпј кпмуникацији сппразумева са људима из других земаља,  

- ушеник уреба да усвпји нпрме вербалне и невербалне кпмуникације у складу са специфишнпсуима 
језика кпји уши, кап и да насуави, на вищем нивпу пбразпваоа и сампсуалнп, ушеое исупг или другпг 
суранпг језика. 

Крпз насуаву сураних језика ушеник бпгауи себе уппзнајући другпг, суише свесу п знашају сппсувенпг 
језика и кулууре у кпнуакуу са другим језицима и кулуурама. Фшеник развија радпзналпсу, исураживашки 
дух и пувпренпсу према кпмуникацији са гпвпрницима других језика.  

Стандарди 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник разуме и реагује на усмени уексу у вези са уемама,
1
 сиууацијама и кпмуникауивним функцијама 

предвиђеним насуавним прпгрампм.  

_______________ 
1
 Теме предвиѐене наставним прпгрампм пбухватају и пне теме кпје су пбраѐене тпкпм претхпдних 

гпдина ушеоа странпг језика. 

Разумеваое писанпг текста 
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Фшеник шиуа са разумеваоем писане и илусурпване уексупве у вези са уемама, сиууацијама и 
кпмуникауивним функцијама предвиђеним насуавним прпгрампм. 

Усменп изражаваое 

Фшеник сампсуалнп усменп изражава сиууације и кпмуникауивне функције у вези са уемама 
предвиђеним насуавним прпгрампм. 

Писанп изражаваое 

Фшеник се у писанпј фпрми изражава у вези са уемама и сиууацијама и кпмуникауивним функцијама 
предвиђеним насуавним прпгрампм, ппщуујући правила писанпг кпда. 

Интеракција 

Фшеник псуварује кпмуникацију и са сагпвпрникпм размеоује инфпрмације у вези са уемама, 
сиууацијама и кпмуникауивним функцијама предвиђеним насуавним прпгрампм, ппщуујући 
спципкулуурне нпрме инуеракције. 

Медијација 

Ф кпмуникауивним кпнуексуима, кпји укљушују гпвпрнике ушеникпвпг првпг језика (Л1) и циљнпг језика 
(Л2), пренпси и превпди крауке ппруке (у усменпј и писанпј фпрми) у складу са ппуребама кпмуникације. 

Знаоа п језику
2
  

Фшеник преппзнаје принципе грамауишке и спциплингвисуишке кпмпеуенције упшавајући знашај 
развијаоа лишних сурауегија ушеоа суранпг језика.  

_______________ 
2
 Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпст ушеника да језишке 

структуре правилнп упптреби у датпј кпмуникативнпј ситуацији.  

Пперативни задаци пп језишким вещтинама 

Пперативни задаци пп језичким вештинама се ппстепенп прпширују и услпжоавају. Истпвременп 
се кпнтинуиранп примеоују и пперативни задаци из претхпдних разреда. 

Разумеваое гпвпра  

Фшеник уреба да:  

- разуме краће дијалпге (дп 15 реплика / пиуаоа и пдгпвпра), прише, друге врсуе уексупва и песме п 
уемама предвиђеним насуавним прпгрампм, кпје шује уживп, или са аудип-визуелних записа  

- разуме ппщуи садржај и издвпји кљушне инфпрмације из краћих аууенуишних уексупва из свакпдневнпг 
живпуа ппсле 1-2 слущаоа (пбавещуеоа са разгласа на суаници, аерпдрпму, у супермаркеуу или у 
щкпли)  

- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на усмене ппруке у вези са лишним искусувпм и са 
акуивнпсуима на шасу (ппзив на групну акуивнпсу, заппвесу, упуусувп, дпгађај из неппсредне прпщлпсуи, 
планпви за блиску будућнпсу, свакпдневне акуивнпсуи, жеље и избпри, иуд.)  

- разуме краће рекламе, радип и УВ емисије п уемама предвиђеним насуавним прпгрампм.  
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Разумеваое писанпг текста  

Фшеник уреба да:  

- разуме краће уексупве (дп 200 реши), кпји садрже већи прпценау ппзнауих језишких елеменауа, 
инуернаципнализама, сурукууралних и лексишких, а шији садржај је у складу са развпјним и сазнајним 
каракуерисуикама, искусувпм и инуереспваоима ушеника  

- разуме и адекваунп инуерпреуира садржај илусурпваних уексупва (суриппве, УВ прпграм, бипскппски 
прпграм, ред впжое, инфпрмације на јавним месуима иуд.) кприсуећи језишке елеменуе предвиђене 
насуавним прпгрампм  

- прпналази и издваја предвидљиве инфпрмације у уексупвима из свакпдневнпг пкружеоа (писма, 
краћи нпвински шланци, упуусува п уппуреби, пгласи, плакауи, кауалпзи)  

- мпже да изведе закљушак п мпгућем знашеоу неппзнауих реши пслаоајући се на ппщуи смисап уексуа 
са уемпм из свакпдневнпг живпуа  

- разуме краће уексупве у вези са градивпм других предмеуа, пслаоајући се на ппщуи смисап уексуа и 
предхпднп суешена знаоа.  

Усменп изражаваое  

Фшеник уреба да:  

- усклађује инупнацију, риуам и висину гласа са сппсувенпм кпмуникауивнпм намерпм и са суепенпм 
фпрмалнпсуи гпвпрне сиууације  

- ппред инфпрмација п себи и свпм пкружеоу пписује или извещуава у некпликп решеница п дпгађајима 
и акуивнпсуима (ппзнауу радоу или сиууацију) у садащопсуи, прпщлпсуи и будућнпсуи, кприсуећи 
ппзнауе језишке елеменуе (лексику и мпрфпсинуаксишке сурукууре)  

- препришава и инуерпреуира у некпликп решеница садржај писаних, илусурпваних и усмених уексупва на 
уеме предвиђене насуавним прпгрампм кап и на уеме из других насуавних предмеуа кприсуећи ппзнауе 
језишке елеменуе (лексику и мпрфпсинуаксишке сурукууре)  

- у некпликп решеница изражава свпја псећаоа, мищљеое и суавпве аргуменуујући их (дппадаое, 
недппадаое, прпуивљеое, иуд.), кприсуећи ппзнауе језишке елеменуе (лексику и мпрфпсинуаксишке 
сурукууре)  

- једнпсуавним решима пписује лица, дпгађаје, сиууације и предмеуе из пкружеоа и уппређује их са 
другима из пбласуи свпг инуереспваоа кап и из пдређених садржаја других насуавним предмеуа.  

Интеракција 

Фшеник уреба да:  

- у суварним и симулираним гпвпрним сиууацијама са сагпвпрницима размеоује исказе у вези с 
кпнуексупм ушипнице, кап и п свим псуалим уемама предвиђеним насуавним прпгрампм (укљушујући и 
размену мищљеоа и суавпва према суварима, ппјавама из дпмена оихпвпг инуереспваоа, 
свакпдневнпг живпуа и живпуа младих, кприсуећи ппзнауе мпрфпсинуаксишке сурукууре и лексику)  

- ушесувује у кпмуникацији и ппщуује спципкулуурне нпрме кпмуникације (уражи реш, не прекида 
сагпвпрника, пажљивп слуща друге, иуд)  
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- да пдгпвпри на пгранишен брпј неппсредних пиуаоа кпја се надпвезују уз мпгућнпсу да му се ппнпве и 
пружи ппмпћ при фпрмулисаоу пдгпвпра.  

Писменп изражаваое  

Фшеник уреба да:  

- пище решенице и краће уексупве (дп 100 реши) шију кпхеренунпсу и кпхезију ппсуиже кприсуећи ппзнауе 
језишке елеменуе у вези са ппзнауим писаним уексупм или визуелним ппдсуицајем  

- записује кљушне инфпрмације и препришава пнп щуп је видеп, дпживеп, шуп или прпшиуап  

- кприсуи писани кпд за изражаваое сппсувених ппуреба и инуереспваоа (щаље лишне ппруке, шесуиуке, 
кприсуи елекурпнску ппщуу, пище лишна писма и сл.)  

- у крауким фпрмалним писмима (пбавещуеое прпфесприма, суседима, уренеру) примеоује пблике 
пбраћаоа, мплбе, ппздрава и захваљиваоа  

- записује планпве, задауке и друге захуеве кпји му се усменп саппщуавају.  

Медијација 

Ф сиууацији када ппсредује између пспба (врщоака и пдраслих) кпје не мпгу да се сппразумеју, ушеник 
уреба да:  

- усменп пренпси сущуину ппруке са мауероег на циљни језик и са циљнпг на мауерои  

- писменп пренпси једнпсуавне ппруке и пбјащоеоа  

- препришава садржај краћег уексуа, аудип или визуелнпг записа и краће инуеракције  

- заппшиое краћи разгпвпр п ппзнауим уемама, пдржава кпнуинуиуеу и заврщава га.  

Дпживљај и разумеваое коижевнпг текста 

- мпже да изрази ууиске и псећаоа п краукпм прилагпђенпм коижевнпм уексуу (песма, скраћена 
верзија прише, музишка песма), кприсуећи вербална и невербална средсува изражаваоа (цруежи, 
мпделираое, глума)  

- преппзнаје у уексуу елеменуе кулууре земаља шији језик уши.  

Знаоа п језику и стратегије учеоа
3
 

_______________ 
3
Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпст ушеника да језишке 

структуре правилнп упптреби у датпј кпмуникативнпј ситуацији. 

Фшеник уреба да:  

- преппзнаје и кприсуи грамауишке садржаје предвиђене насуавним прпгрампм (на пример: преппзнаје 
и кприсуи глагплске пблике кпји изражавају садащопсу, прпщлпсу и будућнпсу, уппуребљава прилпге и 
придеве)  
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- ппщуује пснпвна правила смисленпг ппвезиваоа решеница у щире целине (на пример: ппзнаје и 
уппуребљава везнике за кппрдинацију)  

- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације (нпр. фпрме ушуивпсуи)  

- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким акуивнпсуима  

- упшава слишнпсуи и разлике између мауероег и суранпг језика и суранпг језика кпји уши  

- разуме знашај уппуребе инуернаципнализама  

- примеоује кпмпезаципне сурауегије и уп уакп щуп:  

1. усмерава пажоу, пре свега, на пнп щуп разуме; 

2. ппкущава да пдгпнеуне знашеое на пснпву кпнуексуа и прпверава пиуајући некпг кп дпбрп зна (друга, 
насуавника, иуд)  

3. пбраћа пажоу на реши / изразе кпји се вище пууа ппнављају, кап и на наслпве и ппднаслпве у писаним 
уексупвима 

4. пбраћа пажоу на разне невербалне елеменуе (гесупви, мимика, иуд. у усменим уексупвима; 
илусурације и други визуелни елеменуи у писменим уексупвима) 

5. размищља да ли пдређена реш кпју не разуме лиши на неку кпја ппсупји у мауероем језику 

6. уражи знашеое у решнику 

7. ппкущава да уппуреби ппзнауу реш приближнпг знашеоа умесуп неппзнауе (нпр. аутпмпбил умесуп 
впзилп) 

8. ппкущава да замени или дппуни исказ или деп исказа адеквауним гесупм / мимикпм 

9. уз ппмпћ насуавника кпнуинуиранп ради на усвајаоу и примени ппщуих сурауегија ушеоа 
(генерализација, индукција, дедукција, инференција и ппзиуивни урансфер). 

Уеме и ситуације пп дпменима упптребе језика  

Приватнп  Јавнп  Пбразпвнп  

- заједнишке активнпсти и 
интереспваоа у щкпли и ван ое 
(изласци, дпгпвпри, преузимаое 
пдгпвпрнпсти у дпгпвпренпј 
ситуацији)  
- дпгпвпр и узајамнп ппщтпваое 
меѐу шланпвима ппрпдице кап и 
према другим пспбама 
- изражаваое пбавезе, забране, 
недпстатака 
- врщоашка кпмуникација и 
људска права (тплеранција - 

- развијаое ппзитивнпг пднпса према 
живптнпј средини и другим живим биёима 
(пписиваое времена, прпгнпза, 
загаѐиваое/защтита шпвекпве пкплине) 
- традиција и пбишаји у културама земаља 
шији се језик уши (карневал...) 
- пбрпци (савети п хигијени у кухиои, 
развијаое свести п правилнпј исхрани) 
- стамбена насеља  
- какп станујемп (преднпсти живпта у 
селу и у граду) 
- сппменици и знаменитпсти у великим 

- тематске целине и 
ппвезанпст садржаја 
са другим 
предметима 
- сналажеое у раду с 
кпмпјутерпм  
- упптреба 
инфпрмација из 
медија и јашаое 
медијске писменпсти 
- пбразпвни систем у 
другим земљама 
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интеркултурна, интеретнишка и 
интеррасна) 

градпвима (у земљама шији се језик уши) 
- знаменити људи и оихпва дела (у 
земљама шији се језик уши)  

КПМФНИКАУИВНЕ ФФНКЦИЈЕ 

1. Предсуављаое себе и других  

2. Ппздрављаое  

3. Иденуификација и именпваое пспба, пбјекауа, делпва уела, живпуиоа, бпја, брпјева, иуд. (у вези са 
уемама)  

4. Разумеваое и даваое једнпсуавних упуусуава и кпманди  

5. Ппсуављаое и пдгпвараое на пиуаоа  

6. Мплбе и изрази захвалнпсуи  

7. Примаое и даваое ппзива за ушещће у игри/групнпј акуивнпсуи  

8. Изражаваое дппадаоа/недппадаоа  

9. Изражаваое физишких сензација и ппуреба  

10. Именпваое акуивнпсуи (у вези са уемама)  

11. Исказиваое прпсупрних пднпса и велишина (Идем, дплазим из..., Левп, деснп, гпре, дпле...)  

12. Даваое и уражеое инфпрмација п себи и другима  

13. Уражеое и даваое пбавещуеоа  

14. Пписиваое лица и предмеуа  

15. Изрицаое забране и реагпваое на забрану  

16. Изражаваое припадаоа и ппседпваоа  

17. Уражеое и даваое пбавещуеоа п времену на шаспвнику  

18. Скреуаое пажое  

19. Уражеое мищљеоа и изражаваое слагаоа/неслагаоа  

20. Исказиваое извиоеоа и пправдаоа  
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Сви граматишки садржаји увпде се са щтп маое граматишких пбјащоеоа псим укпликп ушеници на 
оима не инсистирају, а оихпвп ппзнаваое се евалуира и пцеоује на пснпву упптребе у пдгпварајуёем 
кпмуникативнпм кпнтексту, без инсистираоа на експлицитнпм ппзнаваоу граматишких правила.  

Енглески језик 

Фшеници уреба да разумеју и кприсуе: 

1. Именице - рецепуивнп и прпдукуивнп  

а) Брпјиве и небрпјиве именице: rain, water, money, time, food,  

б) Слпженице: make-up, tracksuit, sewatshirt  

в) Именице изведене пд глагпла, најшещћи суфикси: -ation, -ment, -y  

- Брпјиве и небрпјиве именице уз деуерминаупре some, any, no, a lot of  

- Именице уз ппсумпдификаупре: the man in / the woman with  

- Именице кап дирекуни и индирекуни пбјекау: He gave John the book. He gave the book to John.  

2. Шлан  

а) Разлика у уппуреби пдређенпг и непдређенпг шлана  

- у щирем кпнуексуу: My brother is a football player and he is the captain of the school football team.  

- првпппменууи, други пуу ппменуу He lives in a big house. The house is new.  

- ппзнау из кпнуексуа This is a nice house - the garden is big.  

- у именишкпј фрази са именицпм кпју прауи ппсумпдификаупр The man in a blue sweatshirt.  

б) Нулуи шлан: 

- у изразима: in hospital, in bed, at home, at school, by plane, by taxi, have breakfast, after lunch  

3. Придеви - рецепуивнп и прпдукуивнп  

а) Придеви са насуавцима -ed i -ing (interesting - interested).  

б) Пписни придеви, придеви за исказиваое суава, мищљеоа и емпција 

в) Суфикси за грађеое придева пд именица и глагпла (danger - dangerous, beauty - beutiful, west - 
western, comfort - comfortable, health - healthy, expense - expensive) 

г) Најшещћи негауивни префикси (known - unknown, happy - unhappy) 

д) Придеви кап делпви предикауа, најфреквенуије кплпкације: good at, bad at, interested in 
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ђ) Неправилнп ппређеое little, far - I get less money now. Is it much farther/further to go?  

4. Заменице - рецепуивнп и прпдукуивнп 

а) Непдређене заменице somebody, something, somewhere, everybody, everything, everywhere, nobody, 
nothing, nowhere, anybody, anything, anywhere  

б) one, ones, another, another one,  

в) Пднпсне заменице: за лица - who, whom, whose, that, what за сувари - which, whose, that, what (The 
man who is here is our teacher. Take the cup which is on the table.)  

5. Деуерминаупри some, any, no, much, many, a lot of, a little /little, a few /few, a bit  

6. Предлпзи - рецепуивнп и прпдукуивнп:  

а) Разлишиуа знашеоа најфреквенуијих предлпга у кпнурасуу: from, in, of, to at, on, in  

б) правац креуаоа: into, off, on, through, along, past, over, left, right, around, down,  

в) ппзиција у прпсупру: between, inside, in the middle of, next to, outside, around  

7. Глагпли:  

а) разлика између The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense. 

б) разлика између The Simple Past Tense и The Past Continuous Tense, уппуреба времена у прпщлпм 
нарауиву 

в) Фппуреба used to - за прпщлу навику, ппсуупак I used to play tennis when I was younger.  

г) разлика између The Present Perfect и The Simple Past Tense 

д) Нашини изражаваоа будућнпсуи (The Future Simple, BE GOING TO, The Present Continuous Tense) 

ђ) Мпдални глагпли 

- can, can't, could  

- have to, don't have to, had to  

- should, shouldn't  

- will - ппнуда - I'll do that for you.  

- would - знашеое жеље - Would you like to go to the cinema tonignt?  

- needn’t - знашеое непбавезнпсти - You needn’ do it right now.  

- must - знашеое пбавезе - Must you go home now?  

е) Предвиђаое и спекулације (It can happen... it will happen... it could happen) 
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ж) Први и други кпндиципнал 

з) Изражаваое дппадаоа и недппадаоа (like, hate, love, mind, prefer, I'd rather, I'd like, I can’t stand) 

и) Пасив самп the Present Simple и the Past Simple Tense  

English is spoken here. He was elected president. 

ј) Индирекуни гпвпр: наредбе, мплбе и савеуи 

к) Преппзиципнални глагпли get together, get on, get into, get down; frazalni glagoli put on, put off, dress up, 
take off  

л) Изрази и кпнсурукције: good to do, looks interesting, sounds OK, let /make somebody do something 

8. Прилпзи и прилпщке пдредбе (и рецепуивнп и прпдукуивнп) 

а) за време: yesterday, last week/year, ago; tomorrow.  

б) за месуп и правац креуаоа: beside, by, upstairs/ downstairs; to. 

в) за нашин (well). 

г) за ушесуалпсу, са ппсебним нагласкпм на ппзицију пве врсуе прилпга у решеници: every day, often, once, 
twice, three times, sometimes, often, usually.  

д) Ппређеое прилпга (рецепуивнп): I play basketball more often than football.  

Неправилнп ппређеое прилпга: well/badly; little/much; far He can speak French better than German. I can 
work best in the morning. You must eat more. I’m dead tired. I can’t walk any farther/further.  

ђ) Месуп прилпга у решеници. She goes to school by bus. Last night he played the piano at the school concert.  

9. Брпјеви  

Прпсуи брпјеви 10000, редни брпјеви дп 100. 

10. Фпиуне решенице (и рецепуивнп и прпдукуивнп): 

а) How + придев; How much - how many  

б) Грађеое пиуаоа са преппзиципним глагплима (Who is she looking at? Who are you waiting for?)  

в) Question tags: …isn’t he? …haven’t we?  

11. Везници  

а) because, so, so that, too, for example, like, while, although, either... or, neither....nor, both …end, not only … 
but also  

б) Везници и везнишки изрази у прпщлпм нарауиву: one day, suddenly, in the end, then, after, before, 
during, later, when  
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в) Кпнекуиви actually, luckily, however, also, as well  

 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Кпмуникауивна насуава за циљ има језик кап средсувп кпмуникације. Примена пвпг присуупа у насуави 
сураних језика заснива се на насупјаоима да се дпследнп спрпвпде и примеоују следећи суавпви:  

- циљни језик уппуребљава се у ушипници у дпбрп псмищљеним кпнуексуима пд инуереса за ушенике, у 
пријаунпј и ппущуенпј аумпсфери;  

- гпвпр насуавника прилагпђен је узрасуу и знаоима ушеника;  

- насуавник мпра биуи сигуран да је схваћенп знашеое ппруке укљушујући оене кулуурплпщке, васпиуне 
и спцијализирајуће елеменуе;  

- биунп је знашеое језишке ппруке;  

- насуавник и даље ушеницима скреће пажоу и упућује их на знашај грамауишке прецизнпсуи исказа;  

- знаоа ушеника мере се јаснп пдређеним релауивним криуеријумима уашнпсуи и зауп узпр није извпрни 
гпвпрник;  

- са циљем да унапреди квалиуеу и кплишину језишкпг мауеријала, насуава се заснива и на спцијалнпј 
инуеракцији; рад у ушипници и ван ое спрпвпди се пууем групнпг или индивидуалнпг рещаваоа 
прпблема, ппурагпм за инфпрмацијама из разлишиуих извпра (инуернеу, дешији шаспписи, прпспекуи и 
аудип мауеријал) кап и рещаваоем маое или вище слпжених задауака у реалним и вирууелним 
услпвима са јаснп пдређеним кпнуексупм, ппсуупкпм и циљем;  

- насуавник упућује ушенике у закпниупсуи усменпг и писанпг кпда и оихпвпг међуспбнпг пднпса.  

Кпмуникауивнп-инуеракуивни присууп у насуави сураних језика укљушује и следеће:  

- усвајаое језишкпг садржаја крпз циљанп и псмищљенп ушесувпваое у друщувенпм шину;  

- ппимаое насуавнпг прпграма кап динамишне, заједнишки припремљене и прилагпђене лисуе задауака 
и акуивнпсуи;  

- насуавник је уу да пмпгући присууп и прихвауаое нпвих идеја;  

- ушеници се уреуирају кап пдгпвпрни, креауивни, акуивни ушесници у друщувенпм шину;  

- учбеници ппсуају извпри акуивнпсуи и мпрају биуи праћени уппуребпм аууенуишних мауеријала;  

- ушипница ппсуаје прпсупр кпји је мпгуће прилагпђавауи ппуребама насуаве из дана у дан;  

- рад на прпјекуу кап задауку кпји псуварује кпрелацију са другим предмеуима и ппдсуише ушенике на 
суудипзни и исураживашки рад;  

- за увпђеое нпвпг лексишкпг мауеријала кприсуе се ппзнауе грамауишке сурукууре и пбрнууп;  

Уехнике (активнпсти)  
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Упкпм шаса се преппрушује динамишнп смеоиваое уехника / акуивнпсуи кпје не би уребалп да урају 
дуже пд 15 минууа.  

1. Слущаое и реагпваое на кпманде насуавника или са ураке (слущај, пищи, ппвежи, пдреди али и 
акуивнпсуи у вези са радпм у ушипници: цруај, сеци, бпји, пувпри/заувпри свеску, иуд.).  

2. Рад у парпвима, малим и великим групама (мини-дијалпзи, игра пп улпгама, симулације иуд.)  

3. Мануалне акуивнпсуи (израда панпа, презенуација, зидних нпвина, ппсуера за ушипницу или 
рпдиуеље и сл.)  

4. Вежбе слущаоа (према упуусувима насуавника или са ураке ппвезауи ппјмпве у вежбанки, дпдауи 
делпве слике, дппуниуи инфпрмације, селекупвауи уашне и неуашне исказе, ууврдиуи хрпнплпгију и сл.)  

5. Игре примерене узрасуу  

6. Певаое у групи  

7. Класираое и уппређиваое (пп кплишини, пблику, бпји, гпдищоим дпбима, вплим/не вплим, 
кпмпарације...)  

8. Рещаваое "уекућих прпблема" у разреду, уј. дпгпвпри и мини-прпјекуи  

9. Цруаое пп дикуауу, израда сликпвнпг решника  

10. "Превпђеое" исказа у гесу и гесуа у исказ  

11. Ппвезиваое звушнпг мауеријала са илусурацијпм и уексупм, ппвезиваое наслпва са уексупм или пак 
именпваое наслпва  

12. Заједнишкп прављеое илусурпваних и писаних мауеријала (извещуај/дневник са пуупваоа, рекламни 
плакау, прпграм приредбе или неке друге манифесуације)  

13. Разумеваое писанпг језика:  

- упшаваое дисуинкуивних пбележја кпја указују на грамауишке специфишнпсуи (рпд, брпј, глагплскп 
време, лице...)  

а. преппзнаваое везе између група слпва и гласпва  

б. пдгпвараое на једнпсуавна пиуаоа у вези са уексупм, уашнп/ неуашнп, вищесуруки избпр  

ц. изврщаваое прпшиуаних упуусуава и наредби  

14. Фвпђеое дешије коижевнпсуи и урансппнпваое у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликпвни 
израз.  

15. Писменп изражаваое:  

- ппвезиваое гласпва и групе слпва  

- замеоиваое реши цруежпм или сликпм  



 

1039 
 

- прпналажеое недпсуајуће реши (уппупуоаваое низа, прпналажеое "уљеза", псмпсмерке, укрщуене 
реши, и слишнп)  

- ппвезиваое краћег уексуа и решеница са сликама/илусурацијама  

- пппуоаваое фпрмулара (пријава за курс, преуплауу на дешији шасппис или сл., налепнице за кпфер)  

- писаое шесуиуки и разгледница  

- писаое краћих уексупва  

Елеменуи кпји се пцеоују не уреба да се разликују пд упбишајених акуивнпсуи на шасу. Исуп уакп 
пцеоиваое уреба схвауиуи кап сасуавни деп прпцеса насуаве и ушеоа, а не кап изплпвану акуивнпсу кпја 
ппдиже нивп суреса кпд ушеника. Пцеоиваоем и евалуацијпм уреба да се пбезбеди напредпваое 
ушеника у складу са пперауивним задацима и квалиуеу и ефикаснпсу насуаве. Пцеоиваое се спрпвпди 
са акценупм на прпвери ппсуигнућа и савладанпсуи ради јашаоа мпуивације, а не на ушиоеним 
грещкама. Елеменуи за прпверу и пцеоиваое:  

- разумеваое гпвпра;  

- разумеваое краћег писанпг уексуа;  

- усменп изражаваое;  

- писменп изражаваое;  

- усвпјенпсу лексишких садржаја;  

- усвпјенпсу грамауишких сурукуура;  

- правппис;  

- залагаое на шасу;  

- израда дпмаћих задауака и прпјекауа (ппјединашних, у пару и групи).  

Нашини прпвере мпрају биуи ппзнауи ушеницима, пднпснп у складу са уехникама, уипплпгијпм вежби и 
врсуама акуивнпсуи кпје се примеоују на редпвним шаспвима.  

Предвиђена су два писмена задаука, пп један у свакпм пплугпдищуу.  

Граматишки садржаји у седмпм разреду  

Ф преухпдним разредима пснпвне щкпле ушеници су усвајали сурани језик. Фшеое је на упм узрасуу билп 
преуежнп инууиуивнп: пдгпварајућим насуавним акуивнпсуима ушеници су дпвпђени у сиууацију да 
слущају сурани језик у пквиру пдређених, оима блиских и разумљивих сиууација, а зауим да наушене 
исказе кпмбинују да би се усменп и писменп изразили у слишним кпнуексуима.  

Ф пеупм разреду ушеници су ппшели да упшавају прва језишка правила кпја су им плакщавала ппшеунп 
пписмеоаваое на суранпм језику.  

Пд пеупг разреда, паралелнп са усвајаоем, ппшиое и ушеое суранпг језика; реш је п свеснпм прпцесу 
кпји ппсмаураоем релевануних језишких (и нејезишких) фенпмена и размищљаоем п оима пмпгућује 
упшаваое пдређених закпниупсуи и оихпву кпнцепууализацију.  
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Грамауишки садржаји предвиђени у щесупм и седмпм разреду дауи су, дакле, са двпсуруким циљем: да 
би ушеници мпгли да унапреде свпју кпмуникауивну кпмпеуенцију, али и да би суекли пснпвна знаоа п 
језику кап слпженпм сисуему. Савладаваое грамауишких садржаја, супга, није самп себи циљ, уе се 
аууприма учбеника и насуавницима предлаже да:  

1. пхрабрују ушенике да ппсмаураоем сами ппкущавају да пукрију грамауишка правила;  

2. пукривена грамауишка правила прикажу на схемауизпван нашин;  

3. у примерима и вежбаоима кприсуе щуп је мпгуће вище ппзнауу лексику;  

4. примере и вежбаоа кпнуексууализују;  

5. дпдауна пбјащоеоа - самп најнеппхпднија - заснују на анализи најшещћих грамауишких грещака свпјих 
ушеника;  

6. указују ушеницима на неразумеваое или несппразум кап мпгуће ппследице грамауишке 
непрецизнпсуи / неуашнпсуи.  

Будући да се на пвпм узрасуу грамауишка знаоа прпщирују (сппспбнпсу ушеника да разумеју сурани језик 
и да се изразе оиме умнпгпме превазилази оихпва експлициуна грамауишка знаоа), оихпвп 
вреднпваое уребалп би предвидеуи пре свега у пквиру фпрмауивне евалуације, уп јесу крпз крауке 
усмене / писмене вежбе кпјима се прпверава сппспбнпсу ушеника да примене пдређенп пукривенп 
грамауишкп правилп; исправак је за ушенике прилика да га бпље разумеју и запамуе. Ф сумауивнпј 
евалуацији (на крају пплугпђа и щкплске гпдине), уп јесу у писменим задацима и приликпм прпвере 
сппспбнпсуи усменпг изражаваоа, не би уребалп давауи грамауишка вежбаоа, већ би грамауишку 
уашнпсу насуавник уребалп да вреднује кап један пд вище елеменауа кпјим се пцеоују разлишиуе 
рецепуивне и прпдукуивне језишке вещуине. Елеменуи и скала вреднпваоа, усаглащени на нивпу щкпле, 
уребалп би да буду ппзнауи и јасни ушеницима.  
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ЕНГЛЕСКПГ ЈЕЗИКА Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. ЩКПЛА 

-заједнишке акуивнпсуи И инуереспваоа 

у щкпли и ван ое 

(изласци,дпгпвпри) 

 

2. ЈА И МПЈИ ДРФГПВИ 

-врщоашка кпмуникација и људска 

права 

(инуеркулуурна,инуереуишка,инуеррасна) 

 

3.ППРПДИЦА И БЛИСКП ПКРФжЕОЕ 

-дпгпвпр И узајамнп ппщупваое међу 

шланпвима ппрпдице 

 

4.ПРАЗНИЦИ 

(урадиција и пбишаји у кууурама земаља 

шији се језик уши) 

 

Циљ насуаве суранпг језика јесуе 

да се псигура да сви ушеници суекну 

базишну jeзишку писменпсу и да 

напредују ка реализацији пдгпварајућих 

Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се 

псппспбе да рещавају прпблеме и 

задауке у нпвим и неппзнауим 

сиууацијама, да изразе и пбразлпже 

свпје мищљеое и дискууују са другима, 

развију мпуивисанпсу за ушеое и 

заинуереспванпсу за предмеуне 

садржаје, кап и да пвладају 

кпмуникауивним вещуинама и развију 

сппспбнпсуи и меупде ушеоа суранпг 

језика. 

 

Фшеник уреба да:  

- разуме краће дијалпге (дп15 реплика / пиуаоа и пдгпвпра), прише,  друге 
врсуе уексупва и песме п уемама предвиђеним насуавним прпгрампм, кпје 
шује уживп, или са аудип-визуелних записа 

- разуме ппщуи садржај и издвпји кљушне инфпрмације из краћих 
аууенуишних уексупва из свакпдневнпг живпуа ппсле 1-2 слущаоа 
(пбавещуеоа са разгласа на суаници, аерпдрпму, у супермаркеуу или у 
щкпли) 

- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на  усмене ппруке у вези са 
лишним искусувпм и са акуивнпсуима на шасу (ппзив на групну акуивнпсу, 
заппвесу, упуусувп, дпгађај из неппсредне прпщлпсуи, планпви за блиску 
будућнпсу, свакпдневне акуивнпсуи, жеље и избпри, иуд.) 

 

- разуме краће рекламе, радип и УВ  емисије п уемама предвиђеним - 
разуме краће рекламе, радип и УВ  емисије п уемама предвиђеним 
насуавним            прпгрампм. 

  Фшеник уреба да: 

- разуме краће уексупве (дп 200 реши), кпји садрже већи прпценау 
ппзнауих језишких елеменауа, инуернаципнализама,  сурукууралних и 
лексишких, а шији садржај је у складу са развпјним и сазнајним 
каракуерисуикама, искусувпм и инуереспваоима ушеника  

- разуме и адекваунп инуерпреуира садржај илусурпваних уексупва 
(суриппве, УВ прпграм, бипскппски прпграм, ред впжое, инфпрмације на 
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5.МПЈ ДПМ 

(суамбена насеља , какп суанујемп-

преднпсуи живпуа у селу и граду) 

 

6. ИСХРАНА 

-пбрпци/савеуи п хигијени и кухиои-

развијаое свесуи п правилнпј исхрани) 

 

7. ПКРФжЕОЕ 

-развијаое пднпса према живпунпј 

средини и другим живим 

бићима(пписиваое 

времена,прпгнпза,защуиуа шпвекпве 

средине) 

8. ПСУАЛП 

(сппменици и знамениупсуи у великим 

градпвима) 

(знамениупсуи људи и оихпва уела) 

 

јавним месуима иуд.) кприсуећи језишке елеменуе предвиђене насуавним 
прпгрампм 

- прпналази и издваја предвидљиве инфпрмације у уексупвима из 
свакпдневнпг пкружеоа (писма, краћи нпвински шланци, упуусува п 
уппуреби, пгласи, плакауи, кауалпзи) 

- мпже да изведе закљушак п мпгућем знашеоу неппзнауих реши 
пслаоајући се на ппщуи смисап уексуа са уемпм из свакпдневнпг живпуа 

- разуме краће уексупве у вези са градивпм других предмеуа, пслаоајући 
се на  ппщуи смисап  уексуа и предхпднп суешена знаоа. 

 Фшеник уреба да: 

-  усклађује инупнацију, риуам и висину гласа са сппсувенпм 
кпмуникауивнпм намерпм и са суепенпм фпрмалнпсуи гпвпрне сиууације  

-  ппред инфпрмација п себи и свпм пкружеоу пписује или извещуава у 
некпликп решеница п дпгађајима и акуивнпсуима (ппзнауу радоу или 
сиууацију) у садащопсуи, прпщлпсуи и будућнпсуи, кприсуећи ппзнауе 
језишке елеменуе (лексику и мпрфпсинуаксишке сурукууре) 

- препришава и инуерпреуира у некпликп решеница садржај писаних, 
илусурпваних и усмених уексупва на уеме предвиђене насуавним 
прпгрампм кап и на уеме из других насуавних предмеуа кприсуећи ппзнауе 
језишке елеменуе (лексику и мпрфпсинуаксишке сурукууре) 

- у некпликп решеница изражава свпја псећаоа, мищљеое и суавпве 
аргуменуујући их (дппадаое, недппадаое, прпуивљеое, иуд.), кприсуећи 
ппзнауе језишке елеменуе (лексику и мпрфпсинуаксишке сурукууре) 

- једнпсуавним решима пписује лица, дпгађаје, сиууације и предмеуе из 
пкружеоа и уппређује их са другима из пбласуи свпг инуереспваоа кап и 
из пдређених садржаја других насуавним предмеуа. 
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ЛИКПВНА КФЛУФРА 

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве ликпвне кулууре јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и умеунишку 
писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се 
псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже 
свпје мищљеое и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за 
предмеуне садржаје, кап и да ппдсуише и развија ушеникпвп суваралашкп мищљеое и делпваое у складу 
са демпкрауским ппредељеоем друщува и каракуерпм пвпг насуавнпг предмеуа. 

Задаци  

Задаци пбразпвнп-васпиунпг рада у насуави ликпвне кулууре сасупје се у сувараоу разнпврсних 
мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве ликпвне кулууре сврха, циљеви и 
задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве предмеуа ликпвна кулуура буду у пунпј мери реализпвани 
развијаоу ушеникпве сппспбнпсуи за: 

- кприщћеое свих ликпвних елеменауа 

- ликпвни суваралашки рад 

- кприщћеое разлишиуих мауеријала и медијума 

- усвајаое есуеуских криуеријума за креауивнп мищљеое 

- дпживљаваое ликпвних умеунишких дела у пквиру кулуурне бащуине за преппзнаваое савремених 
креуаоа у умеунпсуи свпг и другпг нарпда 

- визуелну перцепцију и аперцепцију 

- криуишкп мищљеое  

- пплемеоиваое живпунпг раднпг прпсупра 

- акуивнп суваралашкп делпваое у кулуурнпм и умеунишкпм живпуу средине  

- акуивнп есуеускп унапређиваое свпје пкплине и пшуваое прирпде и бащуине завишаја и дпмпвине 

- негпваое укупних људских дпсуигнућа 

- будућа занимаоа, прпфесипналну пријенуацију 

- еманципацију лишнпсуи ушеника 

- кулууру рада. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да:  

- прпщирују искусува у ликпвнпм изражаваоу и развију ликпвнп-есуеуски сензибилиуеу за: арабеску, 
прпппрције, кпмппзицију и прпсупр, пбједиоаваое ппкреуа игре и звука и фпупграфију  

- уппзнају пснпвне елеменуе ликпвне прганизације и припреме се за сампсуалнп и кплекуивнп 
препбликпваое пдређенпг прпсупра 
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- се псппспбе да ппвезују ликпвни рад са лиуерарним и сценским изразпм, звукпм и ппкреупм 

- уппзнају вреднпсуи сппменика кулууре и свпју кулуурну бащуину.  

 

СУРФКУФРА: 1. Садржаји прпграма 

   2. Креауивнпсу 

   3. Медијуми 

   

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

АРАБЕСКА (1+3) 

Арабеска. 

Перцепција - аперцепција. 

Цруаое, сликаое, вајаое; пдгпварајућа средсува и мауеријали. 

Арабеска - вежбаое, есуеуска анализа, иуд.  

ПРПППРЦИЈЕ (1+3) 

Прпппрције.  

Перцепција - аперцепција. 

Цруаое; прирпдни угљени щуапићи, плпвке с меким графиуним улпщкпм, папири, иуд. 

Прпппрције - вежбаое и есуеуска анализа.  

КПМППЗИЦИЈА И ПРПСУПР (17+2+1) 

Равнпуежа пблика и масе у прпсупру.  

Перцепција - аперцепција. 

Цруаое, сликаое, вајаое; пдгпварајућа средсува и мауеријали. 

Равнпуежа бпје у прпсупру.  

Перцепција - аперцепција. 

Цруаое, сликаое; пдгпварајућа средсува и мауеријали. 

Кпмппнпваое велишина у прпсупру. 

Перцепција - аперцепција. 
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Цруаое, сликаое, вајаое; пдгпварајућа средсува и мауеријали. 

Кпмппнпваое вище риумишких целина разлишиупг знашеоа у прпсупру. 

Перцепција - аперцепција. 

Цруаое, сликаое, вајаое; пдгпварајућа средсува и мауеријали. 

Ппнављаое и суепенпваое пблика у прпсупру. 

Перцепција.  

Цруаое, сликаое, вајаое; пдгпварајућа средсува и мауеријали. 

Кпнурасу, свеулина, ппврщина и пблика у пдређенпм прпсупру. 

Перцепција - аперцепција. 

Цруаое, сликаое, вајаое; пдгпварајућа средсува и мауеријали. 

Српднпсу ликпвних вреднпсуи у пдређенпм прпсупру. 

Перцепција - аперцепција. 

Цруаое, сликаое, вајаое; пдгпварајућа средсува и мауеријали. 

Кпмппзиција и прпсупр - вежбаое. 

Кпмппзиција и прпсупр - есуеуска анализа. 

ПБЈЕДИОАВАОЕ ППКРЕУА, ИГРЕ И ЗВФКА (2+4) 

Пбједиоаваое ппкреуа, игре и звука. 

Ппсуављаое на сцену једнпсуавне прише; припреме; скице, планпви, идеје за деуаље; пдређиваое 
главних и сппредних лишнпсуи, свеулпсни и звушни ефекуи, декпр, маске, кпсуими, реализација. Риуам 
дещаваоа (усппрен, убрзан, наизменишан) у инуервалима пдређенпг урајаоа.  

Груписаое и преплиуаое разлишиуих врсуа ппажаја. 

Кпмбинпвани - пдгпварајућа средсува и мауеријали.  

Пбједиоаваое ппкреуа, игре и звука, есуеуска анализа. 

ФПУПГРАФИЈА (2) 

Фпупграфија.  

Перцепција. 

Пдгпварајућа средсува и мауеријали. 

ПРИЈЕНУАЦИПНИ ИЗБПР ЛИКПВНИХ ДЕЛА И СППМЕНИКА КФЛУФРЕ 
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I ЦЕЛИНА: АРАБЕСКА 

- Михраб маузплеја у Сангди Рукачи; 

- Капиуел у чамији у Алхамбри; 

- Михраб из Мејдан-чамије у Кащану, 1226. гпдине; 

- Суаница меурпа у Паризу, пкп 1900, Хекупр Гимар.  

 

II ЦЕЛИНА: ПРПППРЦИЈЕ  

- Паруенпн, деуаљ, 448-438. гпдине пре нпве ере;  

- Св. Дпнау, Задар, IX век; 

- Сахрана грпфа Пргаса, Дпменикп Уепупкппулпс Ел Грекп (1541-1614); 

- Кауедрала св. Урипуна, Кпупр, 1166. гпдина; 

- Крщуеое Хрисупвп, Уепдпр Крашун (прва пплпвина XVIII века - 1781); 

- Врауа пакла, 1880-1917, Пгису Рпден (1840-1917); 

- Ефеб из Мараупнскпг залива, IV век пре нпве ере, Праксиуел;  

- Ахил (Дприфпр), брпнзана кппија према суаууи из 445. гпдине, Ппликлеу;  

- Свеуа Ана, Бпгпрпдица и деуе, Лепнардп да Винши (1452-1519). 

 

III ЦЕЛИНА: КПМППЗИЦИЈА И ПРПСУПР  

- Хиле Бабе, Гране Халс (1580/81-1661); 

- Веридба св. Кауарине, пкп 1628, Пиуер Паул Рубенс (1577-1640); 

- Менине, Дијегп Рпдригез де Силва Веласкез (1599-1660); 

- Баханалије, Уицијан (1487-1576); 

- Бар у Фпли-Бержеру, Едуар Мане (1832-1883); 

- Брпд с рпбљем, 1839, Вилијем Уернер (1773-1851); 

- Дпбар дан, гпсппдине Курбе, 1854, Гисуав Курбе (1819-1877); 

- Праши, 1923-25, Рихард Јакппиш (1869-1943); 

- Дама у црнпм, 1907, Јпсип Рашић (1885-1908); 

- Уеука Лујка у вруу, 1911, Мирпслав Краљевић (1885-1913); 

- Сликар у ауељеу, 1913, Иван Радпвић (1894-1973); 

- Нпвац краља Алфреда, IX век; 

- Плуар у цркви Сан Амбрпђп у Милану, пкп 835. гпдине; 
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- Шещаљ пд слпнпваше; 

- Св. Јпван Јеванђелису, пкп 1147. гпдине; 

- Ахил испраћа Брисејису, Ппмпеји, пкп 75. гпдине; 

- Наслпн Уууанкампнпвпг пресупла, XIV век пре нпве ере; 

- Брпнзани ибрик, VII век; 

- Краљ ппмише краљицу, 1944, Маркс Ернесу (1891-1976); 

- Распеће Хрисупвп, Сууденица, 1209. гпдина; 

- Пдрицаое Пеурпвп, Хрису пред Пилаупм, 1300. гпдине црква св. Аппсупла у Пећи; 

- Кауедрала у Впрмсу; 

- Нпур-Дам-ле-Гранд у Ппаујеу, XII век; 

- Кауедрала у Буржу, деуаљ; 

- Св. Наум у Пхриду; 

- Бпгпрпдица канцелара Рплена, Јан ван Ајк (1390-1441); 

- Пуупваое мудраца у Виулејем, 1459-1463. Бенцп Гпспли (1420-1497); 

- Ексуаза св. Уерезе, пкп 1647, Лпренцп Бернини (1598-1680); 

- Кпмппзиција у црвенпм, жуупм, плавпм, 1920, Пиу Мпндријан (1872-1944); 

- Кпмппзиција А-II, 1924, Ласлп Мпхпљ Нађ (1895-1946); 

- Црвени и црни квадрау, 1914-15, Казимир Маљевиш (1878-1935). 

 

IV ЦЕЛИНА: ПБЈЕДИОАВАОЕ ППКРЕУА, ИГРЕ И ЗВФКА 

- Крауер, бпрпви дпнпсе ппклпне Пандпри и игра Сауира; 

- Кпмишан призпр, рељеф, Напуљ; 

- Балеу Кпнфеуе, деуаљ; 

- Балеу Л’аир д’есприу, деуаљ; 

- Фпнуана испред аудиупријума у Ппруленду, Прегпн;  

- Два клпвна.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу акуивних 
и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске целине дпследнп 
псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм пвих меупда.  

Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране Минисуарсува и 



 

1048 
 

Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п криуеријумима на пснпву 
кпјих су пцеоивани.   

Кпнцепција прпграма ппсебну важнпсу придаје насуавнику кпји меупдске ппсуупке и пблике рада 
кпнципира усаглащавајући пбразпвнп-васпиуне задауке (ликпвне прпблеме) са ппбуђеним 
инуереспваоем ушеника да пве задауке прихвауе на нивпу сампиницијауиве, пднпснп у складу са 
власуиупм израженпм ппуребпм. Разлишиуим примереним меупдама у раду с ушеницима уреба уумашиуи 
садржаје прпграма какп би ушеници ппсуупнп и сппнуанп усвајали нпва сазнаоа. Ф упм смислу улпга 
насуавника наглащена је у фази избпра и дидакуишке припреме мпуиваципнпг садржаја, а избпр уеме 
зависи пд сущуине ликпвнпг задаука, пднпснп кпнкреунпг садржаја кпјим се ушеник мпуивище у правцу 
пдређенпг ликпвнпг прпблема. Прпблемски захуеви пвпг прпграма имају каракуер насуавнпг садржаја, а 
уеме су у служби реализације предвиђених задауака. Супга је насуавнику дауа мпгућнпсу да у складу са 
индивидуалним сппспбнпсуима буде слпбпдан у избпру дидакуишке припреме. Псим садржаја и 
креативнпсти, у сурукуури прпграма предвиђени су и медијуми, резервисани за максималну слпбпду и 
кприщћеое свих мпгућнпсуи ппуенцијалне креауивнпсуи насуавника. Ф упм кпнуексуу примерена је 
разлишиуа и неппнпвљива меупдишка припрема. Садржаји прпграма за седми разред насуављају 
кпнуинуиранп рещаваое ликпвних прпблема у складу са психпфизишким каракуерисуикама 
(индивидуалним сппспбнпсуима), уважаваоем лишних склпнпсуи ушеника и негпваоем закпнитпсти 
дешјег ликпвнпг ствараоа. Прпгрампм се уакпђе насуавља уежоа да се захвауе сви садржаји кпјима ће 
се ппсуићи пбразпвни каракуер пвпг предмеуа. 

Насуавник уреба да нуди адеквауни меупдишки присууп. При упме не уреба занемариуи ни мпгућнпсуи 
ушеоа пп мпделу из прирпде и пууем умеунишке рецепције кап меупде у кпме нас прирпда и умеунишкп 
делп увпде у пблик пукриваоа (ппажаоем) у циљу ппщуе и ликпвне кулууре. Имајући у виду пбразпвни 
каракуер садржаја предмеуа, неппхпднп је на свакпм шасу сваку уемауску јединицу илусурпвауи 
адеквауним ликпвнп-умеунишким делпм. Фмеунишка дела ушенике увпде у уајне разлишиупсуи јер 
разумеваое разлишиупсуи кулуура, кап и вешиуих прпмена у прирпди, услпвљава адеквауан пднпс према 
власуиупм умеунишкпм наслеђу, щуп је пснпвни разлпг за увпђеое целине арабеска. Ф пквиру пве 
целине, неппхпднп је пбрауиуи пажоу на средоевекпвну умеунпсу (исламска) кап и на ппјам прнаменуи 
(еунпграфскп наслеђе). Ф упм ппгледу, уреба имауи у виду да је ппжељнп ппнављауи знаое, али не на 
исуи нашин, већ у разлишиуим пблицима, другашијим решима, у другашијем кпнуексуу, другашијем жанру 
и другашијем симбплишкпм медијуму пд ппшеуне верзије (решју, сликпм, графишки, щемауски). Ф прирпди 
насуавнпг предмеуа ликпвна кулуура мпгуће је пвај вид ппнављаоа знаоа шесуп примеоивауи јер се 
садржаји прпжимају. Уаква сурукуурална веза пбразпвнп-васпиунп услпвљава разумеваое сурукууре 
прирпде и свеуа. Целинпм арабеска циљ је да се пвпм узрасуу деце назнаши ууицај других кулуура 
(Сирије, Египуа, Ирана и псуалих исламских кулуура). На ппшеуку се уреба надпвезауи на прнаменуе и 
указауи на слишнпсуи, али и разлике, арабеске и прнаменуа. Пп мпделу из прирпде (цвеу, грана, кпреое) 
ушенике уреба навесуи да пукривају ликпвни прпблем и разумеју ппјам арабеске. Арабеску не уреба 
схвауиуи кап ускп кулуурнп-умеунишкп наслеђе, негп кап мпгућнпсу за креауивнпсу и мпуивисанпсу какп 
ушеника, уакп и насуавника. Ф реализацији пвпг садржаја уреба усппсуавиуи кпрелацију са исупријпм и 
музишкпм кулуурпм. 

Целинпм прпппрција (размера, сразмера) ушеницима уреба у кпрелацији са мауемауикпм, физикпм и 
биплпгијпм указауи да су пднпси велишина и пблика услпв за квалиуеунп ликпвнп мищљеое имајући у 
виду закпниупсуи у прирпди. Садржаји кап пснпв имају уеприју пбликпваоа, а инфпрмауивнпсу се суише 
у пракуишнпм, делимишнп и уепријскпм, раду анализпм умеунишких дела и ушенишких радпва. 
Селекцијпм садржаја на принципу егземпларнпсуи мпрају се узеуи пни сегменуи мпдела кпји 
најадеквауније предсуављају ликпвни прпблем. Насуавник навпди ушеника да врщи селекцију (пдваја 
биунп пд небиунпг) какп би псуварип мпгућнпсу адекваунпг размищљаоа у правцу рещаваоа задаука. 
Уреба, међууим, имауи у виду да умеунишкп делп није у функцији илусурације мпуива, негп је пнп 
пример рещеоа прпблема. Фшенику је ликпвнп-умеунишкп делп мпгућнпсу сагледаваоа уекпвина и 
ппимаоа ппсупјећих псувареоа и мпгућнпсу пслаоаоа на свеускп и свпје умеунишкп наслеђе. Ф 
уумашеоу пве целине неппхпднп примерима из умеунишкпг наслеђа указауи на каракуерисуишна 
рещеоа (Ппликлеу и др.). Ппред упга, делп из умеунишкпг наслеђа је мпгућнпсу сагледаваоа кпрелације, 
кпјпм ушеници имају и мпгућнпсу инуердисциплинарнпг присуупа. Кпнкреуна демпнсурација умеунишкпг 
дела има за циљ да ппдсуише визуелни дпживљај, пбјащоава и разлаже ликпвни прпблем. Разлишиуим 



 

1049 
 

присууппм ушенику се нуди разнпликп виђеое и дпживљај. Ппред упга, делп нуди референуан нивп 
ликпвнпг мищљеоа пмпгућујући кпрелацију са садржајима других насуавних предмеуа и ууише на 
мпуивацију ушеника. Пд насуавника се пшекује да на исупм шасу уумаши дела из умеунишкпг наслеђа и 
ппјмпве уеприје пбликпваоа какп би успещнп на једнпм шасу увпдип ушенике у реализацију прпцеса 
пракуишнпг рада. Супга уреба нашиниуи крауак псвру на умеунишкп наслеђе за седми разред: 

- барпк - суилске пдлике архиуекууре, вајарсува и сликарсува; 

- ппщуе пдлике барпка у Впјвпдини; 

- еврппска умеунпсу XII и XIII века;  

- пдлике францускпг сликарсува и правци: непкласицизам, рпмануизам, реализам, импресипнизам и 
ппсуимпресипнизам. 

Уреба указауи на знашај целине кпмппзиција и прпстпр, какп би ушеници у складу са узрасним 
мпгућнпсуима прпушили пвај ппјам кап прганизацију и пднпс разних елеменауа у пдређенпм прпсупру. 
Примеренп је усппсуавиуи кпрелацију са музишкпм кулуурпм, мауемауикпм и физикпм. Ф упм кпнуексуу, 
важнп је ушеницима илусурпвауи прпблем целине најуипишнијим делима умеунишкпг наслеђа у кпјима је 
изведен разлишиу и каракуерисуишан уреуман кпмппзиције. С пбзирпм да се елеменуи кпмппнују у 
прпсупру, неппхпднп је да се кпмппзиција ппвеже на знаоа из целине прпппрције, и да се ушеницима 
предпши ппуппјам прпсупр. Примеренп је уумашеое прпсупра у визануијскпм и ренесанснпм сликарсуву, 
али и на примерима сликарсува мпдерне умеунпсуи уреба указауи на већу сппнуанпсу и субјекуивнпсу и 
индивидуалнп ппимаое кпмппзиције и прпсупра. Уакпђе је важнп да се ушеницима нуде иницијауиве за 
нпвим мауеријалима и медијумима у савременпј умеунпсуи какп би разумели савремене умеунишке 
ппјаве. 

Ф целини кпмппзиција и прпсупр, мпгући су и садржаји прпщирених медијума кпји имају ппдсуицајни 
каракуер за ушенике и мпгућнпсу за нпва креауивна меупдишка искусува за насуавника. Фз минималне 
захвауе у прирпднпм рељефу ушеници се мпгу мпуивисауи за реализацију шаса у прирпди (ленд ару). 
Уакпђе уреба имауи у виду развијаое екплпщке свесуи и псувариваое васпиунпг циља предмеуа. Пвим 
садржајем, кап везе између шпвека и земље, уреба инсисуирауи на важнпсуи ппажаоа прирпде.  

Целина пбједиоаваое ппкрета, игре и звука предсуавља ппвезанпсу између древних цивилизација и 
савремене умеунпсуи у кпјпј се брищу границе умеунишких ппдрушја и наглащавају савремени видпви 
умеунишкпг изражаваоа и нпве кпнцепције. Насуавник уреба да у складу са мпгућнпсуима псувари 
аумпсферу у кпјпј уз ппмпћ савремених средсуава дигиуалне уехнплпгије, псмищљава садржаје у кпјима 
се умеунишке дисциплине дппуоују. Изражајна средсува музишке кулууре, коижевнпсуи, ликпвних 
умеунпсуи мпгу да ппбуде мащуу и радпзналпсу кпд ушеника и уакп дпведу дп есуеускпг дпживљаја, при 
шему се међуспбнп дппуоују не дпминирајући једна у пднпсу на другу. Ф складу са мпгућнпсуима 
насуавника мпгућа је реализација перфпрманса. Ф пквиру пве целине, перфпрманспм уреба указауи на 
мпгућу предсуаву са мулуимедијалним пбележјем, кпја има ппдсуицајни каракуер. Уреба наглащавауи 
да је савремена умеунпсу у знаку експерименуисаоа у нпвим вищедисциплинарним пблицима, са 
нагласкпм на ппкреуу, акцији. Иакп је уехнплпгија фпупграфије увеликп усаврщена, неппхпднп је 
нашиниуи крауак псвру на пснпве пве дисциплине и оене засуупљенпсуи у свакпдневнпм живпуу. 
Пракуишни задаци су у складу са дпсуупним средсувима у реализацији лакщих задауака.  

Прпграмски садржаји ппдсуишу визуелну радпзналпсу, пувпренпсу за нпва сазнаоа на пснпвама 
преухпдних искусуава. Исураживаоем неппсредне пкплине и умеунишкпг дела, суваралашкпм прерадпм 
инфпрмација, ппдсуишу се сазнајни прпцеси. Садржаји дају мпгућнпсу перманенуне пувпренпсуи за 
пригиналнп рещаваое прпблема, кприщћеоем савремених ликпвнп-уехнишких средсуава и савремених 
медијума. Оима се ппдсуише развпј свих нивпа дивергенунпг мищљеоа у пбласуи ликпвне кулууре. Ф 
циљу прпцеса апсурахпваоа, издвајаоа биуних и сущуинских пбележја пбјекуа (фенпмена) важнп је 
пзбиљнп ппјмпвнп и уерминплпщкп пдређеое. Уреба, уакпђе, придавауи велику важнпсу селекуивнпсуи, 
кпјпм се инсисуира на смислу неке вреднпсуи. Меупдпм разгпвпра уреба навпдиуи ушеника да разуме 
защуп нещуп уреба да зна. Кпд ушеника уреба инсисуирауи на пиуаоу защуп се уши и кпји је смисап 
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насуаве ликпвне кулууре. Уреба, уакпђе, уежиуи пукриваоу сущуине пууем селекције и апсурахпваоа. 
Циљ је пдвајаое биунпг пд небиунпг какп би се раципналнп кприсуилп време щкплскпг шаса, кпје 
углавнпм није дпвпљнп за велике захуеве, супга припрема (писмена, визуелна) насуавника мпра биуи 
јасна и извесна какп би се псуварип ппсуављени циљ. Ф пквиру ппсупјећих насуавних садржаја, а у вези 
са савременпм уехнплпгијпм у кпнуексуу визуелних инфпрмација у ликпвнпј кулуури, уреба инсисуирауи 
кпд деце на суицаоу ууисака блискпсуи са садржајима кпји се пслаоају на оихпва сппнуана преухпдна 
знаоа, кпја се зауим урансфпрмищу у будућа знаоа. Пд деце се не пшекује да самп буду пасивни 
ппсмаураши визуелних инфпрмација, већ се ликпвнпм кулуурпм и оенпм пбразпвнп-васпиунпм 
функцијпм развијају и мпупришке сппспбнпсуи, есуеускп мищљеое, криуишка свесу. Перманенуан 
задауак уреба да буде афирмација деуеуа кап акуера суварапца у складу са оегпвим склпнпсуима.  

Планираое садржаја: 

Смисап планираоа садржаја прпграма предмеуа ликпвне кулууре је да се ууврде задаци на свакпм шасу 
кпји би најппупуније развијали све ликпвне сппспбнпсуи ушеника, нарпшиуп сппспбнпсуи кпје ппдсуишу 
сувараое, кап и пне кпје пмпгућују сувараое. Супга, градивп уреба планирауи уакп да се ппсуигне:  

- вищи нивп ппажаоа;  

- псппспбљенпсу примаоа; 

- пдгпварајући нивп разумеваоа; 

- сппспбнпсу ппсуупаоа. 

Врсте плана:  

- гпдищои план, 

- пперауивни план рада (пплугпдищои, месешни). 

Гпдищои план рада уреба да садржи преглед ликпвних целина и брпј шаспва предвиђених за пдређене 
садржаје.  

Пперативни пплугпдищои план рада уреба да буде деуаљнп разрађен и да садржи следеће рубрике: 
месец; пснпвни циљ и задауак (васпиуни и пбразпвни) насуавни садржај; пблик рада; кпрелацију са 
другим предмеуима; средсува и медијуме и примедбе у кпје се убележавају прпмене. Планираое 
насуаве је неппхпднп какп би насуавници адекваунп размаурали насуавни прпграм и имали увид у 
мпгуће напредпваое и ппдизаое квалиуеуа насуавнишке праксе. Ф ппгледу планираоа уреба имауи у 
виду примеренп припремаое. Припрема ппдразумева пснпвне вреднпсуи предвиђенпг садржаја. 
Припремаоем насуавник псмищљава време пд једнпг шаса какп би лакще и сигурније уумашип садржаје. 
Припремаое насуавника је неппхпднп (писмена, визуелна припрема) какп би реализација шаса била 
јасна и извесна. 

Пствариваое садржаја 

Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу акуивних 
и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске целине дпследнп 
псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм пвих меупда.  

Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране Минисуарсува и 
Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п криуеријумима на пснпву 
кпјих су пцеоивани. 

Садржаје прпграма ликпвне кулууре уреба псувариуи: 
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1. примаоем (ушеоем), уакп щуп ће ушеницима биуи пмпгућенп да суишу знаоа из пбласуи ликпвне 
кулууре, савладавају уехнплпщке ппсуупке ликпвнпг рада у пквиру пдређених средсуава савремених 
мауеријала и медијума и да уппзнају закпниупсуи и елеменуе ликпвнпг језика; 

2. даваоем (сувараоем) пууем ппдсуицаоа ушеника да се изражавају у пквиру ликпвних акуивнпсуи и 
псуварују резулуауе (увек на вищем нивпу кулуивисаоа и јашаоа ликпвне псеуљивпсуи). 

За насуаву ликпвне кулууре, на пснпву садржаја и меупдишких пблика усмеренпсуи пбразпвнп-васиунпг 
прпцеса у правцу бпгаћеоа дешијег есуеускпг искусува, пдређени циљеви и задаци прпизащли су из 
ликпвне умеунпсуи уеприје суваралащува и развпјне психплпгије.  

Пвакп кпнципираним прпгрампм наглащена је усмеренпсу пбразпвнп-васпиунпг прпцеса у свим 
оегпвим временским сегменуима-ппједини шаспви, циклуси шаспва, прпблемски кругпви пперауивних 
задауака и целине прпграма узрасних захуева - ка јашаоу ликпвних сппспбнпсуи ушеника, зауим ка 
бпгаћеоу ликпвнпг језика, а уакпђе ка фпрмираоу ппзиуивних навика и бпгаћеоу власуиуе сфере 
есуеускпг искусува. Уеме уреба прпналазиуи у ппвезиваоу са другим пбласуима и уп меупдпм разгпвпра 
са ушеницима. Ф сурукуури садржаја насуавнпг рада кпје се пднпсе на пракуишне ликпвне акуивнпсуи 
ушеника ппдразумева се пслаоаое на щири избпр ликпвних средсуава и медијума, пднпснп савремених 
мауеријала и медијума (прпщирени медијуми), ликпвнп-ппеуских садржаја и искусуава. Ф упм смислу, 
ликпвна псеуљивпсу ушеника псуваривала би се и кап припремљенпсу за акуивнп ушесувпваое у 
сувараоу есуеуских вреднпсуи кпје захуева наще време и кап сппспбнпсу вреднпваоа и криуишкпг 
пднпса савременпг уренуука. Пвакав присууп дппринпси неппсреднпсуи дпживљаја ликпвнпг шина и 
ппспещиваоу имагинауивних и креауивних мпгућнпсуи ушеника уе је пд ури елеменуа у сурукуури 
прпграма, креауивнпсу, кпја у сувари знаши сппспбнпсу да се нађу нпва рещеоа за један прпблем или 
нпви нашини умеунишкпг израза.  

Структуру прпграма шине: 

1. наставни садржаји кпји се пднпсе на савладаваое ликпвнпг језика и уппзнаваоа садржаја ликпвне 
кулууре, ппзнаваое дела ликпвних умеунпсуи и елеменауа ликпвне писменпсуи; 

2. креативнпст - предсуавља сппспбнпсу да се нађу нпва рещеоа за један прпблем или нпви нашини 
умеунишкпг израза и псувареое прпизвпда нпвпг за индивидуу (не нужнп нпвпг и за друге), за кпју је 
предппсуавка за ппдсуицаое, мпуиваципни садржаји пракуишних ликпвних акуивнпсуи ушеника кпји 
пбухвауају:  

- дпмен ушенишких дпживљаја 

- дпмен кпрелације са другим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима. 

3. медијуми и средства - кприщћеое ликпвних дисциплина и уппуреба пдређених мауеријала у 
пбликпваоу, прпщирени медијуми.  

Ф сурукуури садржаја насуавнпг рада кпје се пднпсе на пракуишне ликпвне акуивнпсуи ушеника 
ппдразумева се пслаоаое на щири избпр савремених ликпвних средсуава и медијума, пднпснп 
савремених ликпвнп-ппеуских садржаја и искусуава. Ф упм смислу, ликпвна псеуљивпсу ушеника 
псуваривала би се и кап припремљенпсу за акуивнп ушесувпваое у сувараоу есуеуских вреднпсуи кпје 
захуева наще време и кап сппспбнпсу вреднпваоа и криуишкпг пднпса савременпг уренуука. Пвакав 
присууп дппринпси неппсреднпсуи дпживљаја ликпвнпг шина и ппспещиваоу имагинауивних и 
креауивних мпгућнпсуи ушеника, кап и меупдишки квалиуеу у ппгледу ппредељеоа кпмисије за измену и 
дппуну прпграма ликпвне кулууре у пснпвнпј щкпли смаоеоем ппуерећенпсуи ушеника наглащаваоем 
савремених медијума у ликпвнпј и визуелнпј умеунпсуи у складу са савременим креуаоима умеунпсуи.  

ДПДАУНИ РАД 
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За дпдауни рад пд V дп VIII разреда се ппредељују дарпвиуи ушеници и ппсебних инуереспваоа за 
пбласуи из предмеуа ликпвна кулуура, пднпснп за прпдубљиваое и прпщириваое знаоа и развијаое 
суваралашкпг мищљеоа. Уп су ушеници шија се дарпвиупсу изразиуије исппљава већ у I, II и III разреду. 
Уакве ушенике прауе и ппдсуишу насуавници разредне насуаве и педагпщкп-психплпщка служба щкпле 
све дп V разреда када се први пуу прганизује дпдауни рад. Важнп је да се дпдауни рад извпди упкпм 
целе гпдине, све дпк ураје реализација ууврђенпг прпграма. Иакп се ппвременп, из пбјекуивних разлпга, 
не прганизује пва насуава, важнп је да се рад са дарпвиупм децпм не прекида. Ф упм слушају уреба да се 
ппдсуишу на сампсуални рад у другим фпрмама (ппјашанпм индивидуализацијпм рада у редпвнпј 
насуави, даваоем ппсебних задауака и ангажпваоем у слпбпдним акуивнпсуима). 

Дпдауни рад је заснпван на инуереспваоима ушеника за прпщириваое и прпдубљиваое умеоа и 
вещуина, неппсредније акуивира ушенике и псппспбљава их за самппбразпваое, развија оихпву мащуу, 
ппдсуише их на суваралашки рад и упућује на сампсуалнпсу у урагаоу разлишиуих извпра сазнаоа. Ппд 
рукпвпдсувпм насуавника, ушеници у дпдаунпм раду сампсуалнп бирају пдгпварајуће медијуме, 
средсува за рад и неппсредније излажу свпј криуишан суав према вреднпсуима. Ангажпване ушенике 
супга уреба суимулисауи (ппхвале, награде, суипендије за даље щкплпваое) и ппсуепенп их увпдиуи у 
пбласуи прпфесипналне пријенуације ка щирпкпм ппљу ликпвних делаунпсуи. Прпгрампм рада 
пбухваћени су сегменуи пријенуаципних садржаја прпграма (зависнп пд мпгућих инуереспваоа). Биунп 
је да садржаји буду у складу са инуереспваоима ушеника. 

Насуавник у сарадои са ушеникпм (евенууалнп рпдиуељима и щкплским педагпгпм-психплпгпм) 
сасуавља прпграм дпдаунпг рада. Ф реализацији прпграма насуавник впди разгпвпр, прпналази и 
примеоује најппгпдније пблике и меупде рада, пре свега пне кпје мпуивищу ушенике. Фшеници се 
сампсуалнп ппредељују за рад и неппхпднп је прпцениуи мпуиве кпји су ууицали на оихпву пдлуку. 
Насуавник уреба да прауи кпнкурсе, смпуре, уакмишеоа, пбавещуава и мпуивище у правцу пдређенпг 
ликпвнпг прпблема и афирмище дешје суваралащувп. Ппдржава их у раду инсисуирајући на фпрмираоу 
збирке радпва (мапе) и у сарадои са рпдиуељима у време насуаве впди дневник и прауи развпј деуеуа. 
Пшуваоем уежое дарпвиуих ушеника ка креауивнпм изражаваоу, заједнп са пвладаваоем мауеријалпм 
(развпј уехнишке спреунпсуи и сензибилиуеуа), дппринпси даљем ликпвнпм пбразпваоу. 

Ф упм циљу предлпжене су пбласуи кпје ће се реализпвауи у дпдаунпј насуави.  

ФМЕУНИШКП НАСЛЕЂЕ 

Барпк - суилске пдлике архиуекууре, вајарсува и сликарсува. Ппщуе пдлике барпка у Југпславији. 
Еврппска умеунпсу XII и XIII века. Пдлике францускпг сликарсува и правци: непкласицизам, рпмануизам, 
реализам, импресипнизам и ппсуимпресипнизам. 

ФИЛМ 

Уеприја филма 

Специјалнпсу филмскпг језика и нашина филмскпг изражаваоа; нашин снимаоа - кадар, грп-план, углпви 
снимаоа, креуаое камере; мпнуажа; уехнишки прпблеми филма; уехнплпгија развијаоа филма; идејна 
сурана филма; краука исуприја филма; пракуишни задаци - лакщи задаци у реализацији.  

Практишан рад 

Анимираое кплаж-уехникпм, анимираое ппмпћу цруежа, израда краћих дпкуменуарних филмпва.  

АРХИУЕКУФРА 

Уеприја, ппуреба за пбликпваоем прпсупра; намена зграда, мауеријали и уехнике градое, најпснпвнији 
пблици у архиуекуури - суилпви у архиуекуури; савремена архиуекуура и урбанизам у реализацији 
архиуекупнских идеја, уппзнаваое са уехнишким цруаоем - перспекуива.  
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ПБЛИКПВАОЕ И ЗАЩУИУА СРЕДИНЕ 

Шпвек радпм меоа прирпду ради задпвпљаваоа свпјих ппуреба. Кприщћеое енергије и пбликпваое 
мауеријала дпвпди дп пупадака гаспвиуе, уешне и шврсуе прирпде кпје загађују шпвекпву средину. 
Ергпнпмија, кап наука п прилагпђаваоу шпвека кпји ради и оегпвпг рада, има за циљ, пууем 
прпјекупваоа инжеоеринга и уехнплпгије, узајамнп прилагпђаваое шпвека и оегпвпг рада. Разумеваое 
закпниупсуи у екплпгији, у ппгледу биплпщке равнпуеже перманенуан је циљ пбразпваоа деце. Ф складу 
са пвим ппимаоем пднпснп разумеваоем прирпде један је пд циљева ликпвне кулууре да се ушеници 
псппспбе за суваралашкп пренпщеое визуелнпликпвних искусуава у прирпднп-друщувена наушна 
ппдрушја и уакп развију инуереспваое за защуиуу прирпде и смисап за унапређиваое кулууре живљеоа.  

ВАЈАОЕ 

Уепријске ппруке 

Вплумен и прпсупр су ппщуа пријенуација у вајарским пбласуима, пднпснп функција пласуике у 
архиуекуури, ексуеријеру и енуеријеру. Садржаји и идеје у вајарским делима су незамеоив дидакуишки 
мауеријал кап пример рещеоа ликпвнпг прпблема. 

Пракуишан рад (мпгућнпсуи избпра према варијануама). 

Меки мауеријал - глина, гипс, припрема и израда кпнсурукција и мпделпваое пуне пласуике глинпм или 
гипсанпм кащпм.  

Нанпщеое глине или гипса.  

Гипсана каща са усппреним везиваоем.  

Финална пбрада и сущеое радпва. Израда једнпсуавних алауа за рад.  

Ппремаое и шуваое извајаних радпва.  

Пешеое глинених предмеуа. Кприщћеое примерених уврдих мауеријала кпји се пбрађују ппсуупкпм 
пдузимаоа. 

Дрвп и вајарски радпви пд дрвеуа, пуна пласуика у дрвеуу, рељеф, уппуреба разнпврсних длеуа, нпжева, 
суруга и алауа за глашаое.  

Избпр дрвеуа и оегпва пбрада.  

Куваое дрвеуа, сешеое, суругаое, глашаое, лакираое и пауинираое. Ппремаое и кпнзервираое 
вајарских радпва. 

Вајаое у меуалу, кпвашка пбрада меуала, вајаое меуала, пбрада меуалних лисуића и лима.  

Сешеое меуала, спајаое (закиваоем, лепљеоем и вареоем), бущеое, извлашеое и пплираое.  

Защуиуа пд кпрпзије и пауинираое. Ппремаое вајарских радпва. 

Вајаое у везанпм гипсу, уврдпј глини или пдгпварајућем камену.  

Израда свих пблика пласуике кпји дпзвпљава кру мауеријал (глина, гипс, камен). Кприщћеое длеуа, 
секаша, нпжа и шекића, брущеое, глашаое и пауинираое. Ппрема и шуваое вајарских радпва. 
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ПЛАСУИШНЕ МАСЕ 

Пдливци (гипс, пласуика, меуал) и умнпжаваое вајарских радпва. Припрема калупа, прављеое масе за 
пдливке и скидаое калупа.  

Пбликпваое у пещшанпм калупу и пбликпваое у калупу за пласуику. Финална пбрада пдливака, 
пауинираое и ппремаое пдливака.     

КЕРАМИКА 

Фвпд у керамику, свпјсува керамишке глине. Исуприја керамике, керамишки прпизвпди, уехнплпгија 
керамике.  

Суицаое првпг искусува у раду са глинпм.  

Мещаое, гоешеое, дпдаваое и пдузимаое масе глине.  

Пласуишне фпрме. Испупшеое и удубљеое фпрме, пуни и празни прпсупр у разним функцијама (ппека са 
щупљинама и слишнп).  

Елеменуарнп уппзнаваое рељефа и разлика између рељефа и пуне пласуике у прпсупру. 

Пбрада ппврщина, уппзнаваое цруа и ууискиваоем других пблика или рељефним дпдацима. 

Израда декпрауивних и функципналних предмеуа. 

Прпцес сущеоа и кпнурпла сущеоа, слагаое - пуоеое пећи предмеуима, надгледаое пешеоа, хлађеое 
и пражоеое пећи. 

Сликаое пешених предмеуа. Пешеое и кпнурплисаое пешеоа и сликаое глазираних предмеуа. 

Псликаваое керамишких плпшица емајлпм и глазурпм.  

Израда калупа и ливеое керамишких предмеуа (брпщеви, медаљпни, пепељаре и вазе за икебану). 

ПРИМЕОЕНА ГРАФИКА 

Пснпви примеоене графике.  

Кприщћеое репрпдукуивне графике у индусурији.  

Графика у једнпј бпји - нацру за еуикеуу.  

Графика у две бпје - нацру за плакау.  

Графика у вище бпја - нацру за наслпвну сурану коиге (скица у кплажу).  

Графика и графишки слпг (кприщћеое графике леурасеу-слпва).  

Графика - скица за ппщуанску марку. 

Графика и амбалажа (кууије - нацру и финални рад). 
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Плакау - извпђеое виспкпм щуамппм.  

Плакау - нацру - скица кплажпм. 

УАПИСЕРИЈА 

Исуприја уаписерије: уаписерија у средоем веку.  

Уаписерија у 18. и 19. веку.  

Савремена уаписерија.  

Изражајна средсува уаписерије. 

Уехника уаписерија.  

Мауеријали за укаое; нашин укаоа:  

Бпје (биљне и минералне) и нашини бпјеоа.  

Пракуишни рад-израда некпликп маоих уаписерија у разним уехникама. 

СЛПБПДНЕ АКУИВНПСУИ 

Цруаое, сликаое, вајаое, примеоена графика; сценпграфија; кпсуим керамика; уаписерија; зиднп 
сликарсувп, визуелне кпмуникације; панупмима, перфпрманс, исуприја умеунпсуи и уепријскп 
изушаваое кулуурнпг наслеђа нарпда и нарпднпсуи; праћеое савременпг ликпвнпг живпуа (излпжбе и 
друге ликпвне манифесуације).  

Фпрмираое и шуваое збирки (индивидуалних или заједнишких кплекција): цруежа, слика, графика, 
фигура (пригинала или репрпдукција), вредних сувари (делпви нпщое, суаре пегле, суари саупви иуд), 
инуересануних пблика из прирпде (кпреое, камен иуд), умеунишких фпупграфија (црнп-белих и у бпји).  

Ф упку щкплске гпдине шланпви ликпвне секције ушесувују у есуеускпм уређиваоу щкпле и оене пкплине 
и у припремаоу и ппреми излпжби и разних других манифесуација у васпиунп-пбразпвнпј прганизацији 
у пквиру кулуурне и јавне делаунпсуи. Флпга насуавника је вепма знашајна у ппдсуицаоу, пкупљаоу и 
ангажпваоу ушеника. 
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ЛИКПВНЕ КФЛУФРЕ  Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Арабеска 

Фшеник уреба да прпщири искусува у ликпвнпм изражаваоу  
и развија ликпвнп – есуеуски сензибилиуеу за арабеску. 
Развијаое перцепције. 

- Фшеник ће биуи у суао да прпщири искусува у ликпвнпм 

изражаваоу , развија ликпвнп – есуеуски сензибилиуеу за арабеску. 

-  Развиће перцепцију и знаће да суешенп знаое примени у пракси. 

Прпппрција Развијаое перцепције кпд ушеника.Фппзнауи ушеника   са 
прпппрцијпм. 

- Фшеник ће биуи сппспбан да  ппажа и сагледа прпппцију. 

- Развиће ликпвнп-есуеуски сензибилиуеу (псеуљивпсу). 

- Фмеће да суешенп знао примени. 

Кпмппзиција и прпсупр Развијаое сппспбнпсуи кпд ушеника  за ппажаое 
кпмппзицје и бпљег сагледаваоа прпсупра. 

- Фшеник ће биуи сппспбан да  ппажа квалиуеуе у ликпвним 
радпвима. 

- Развиће ликпвнп-есуеуски сензибилиуеу (псеуљивпсу) за 
кпмппзицију и прпсупр. 

- Фмеће да суешенп знао примени. 

Пбједиоаваое ппкреуа, 
игре и звука 

Развиуи кпд ушеника сппспбнпс апсуракунпг и креауивнпг 
мищљеоа.Фшиће да ппсмаурају и есуеуски дпживљавају 
ппкреу, игру и звук.Ппказауи да мащуа има велику улпгу у 
сувараоу. 

- Фшеник ће биуи  сппспбнпс да апсуракуп и креауивп мисли. 

- Уакпђе да ппсмаура и есуеуски дпживљавају ппкреу, игру и звук. 

- Знаће да ппкрене мащуу и кплику улпгу у умеунпсуи има ппкреу, 
игра и звук. 

- Фмеће суешенп знао да примени. 

Фпупграфија Развијаое перцепције кпд ушеника.Фппзнауи ушеника   са 
фпупграфијпм. 

- Фшеник ће знауи да се изрази крпз фпупграфију. 

- Наушиће да ппсмаура и есуеуски дпживљава слику крпз пбјекуив. 

- Фмеће  суешенп знао да примени. 

 



 

1057 
 

МФЗИЧКА КФЛУФРА 

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве музишке кулууре јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и умеунишку 
писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се 
псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже 
свпје мищљеое и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за 
предмеуне садржаје, кап и да  

- уппзнавају музишке кулууре крпз пбраду уема ппвезаних са музикпм разлишиуих еппха 

- развију музикалнпсу и креауивнпсу 

- негују смисап за заједнишкп и индивидуалнп музицираое у свим пблицима васпиунп-пбразпвнпг рада 
са ушеницима. 

Задаци насуаве музишке кулууре јесу: 

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве музишке 
кулууре сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве музишке кулууре буду у пунпј мери 
реализпвани 

- суицаое знаоа п музици разлишиуих еппха 

- развијаое сппспбнпсуи извпђеоа музике (певаое/свираое) 

- развијаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое дпживљаја и псппспбљаваое за разумеваое музике 

- ппдсуицаое креауивнпсуи у свим музишким акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, исураживаое и 
сувараое музике) 

- даље уппзнаваое пснпва музишке писменпсуи и изражајних средсуава музишке умеунпсуи; 

- сувараое пдељенских ансамбала. 

Пперативни задаци 

Пперауивни задаци су: 

- певаое и свираое, пп слуху и из нпунпг уексуа; песме и уеме из ппзнауих кпмппзиција 

- уппзнаваое музике праисуприје, ануишке еппхе, средоег века, ренесансе, барпка и класицизма крпз 
сагледаваое друщувене функције музике, видпва музицираоа, каракуерисуишних жанрпва, пблика и 
инсуруменауа еппхе, кап и најисуакнууијих суваралашких лишнпсуи 

- ууврђиваое ппјмпва из пснпва музишке писменпсуи 

- пбрада мелпдијскпг мпла, пбрада акпрада на главним суупоевима, ппјам каденце 
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- пбрада мещпвиуих уакупва (7/8, 5/8 - на примерима нарпдних песама) 

- ууврђиваое и пбрада ппјмпва мелпдија, риуам, меуар, уемпп, динамика, хармпнија, пплифпнија, 
хпмпфпнија, факуура. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Фппзнаваое музике разлишитих еппха и извпђеое музике 

Праистприја 

Пбрада следећих уема: ппреклп и улпга музике у првпбиунпм друщуву; изражајна средсува музике - 
примери мелпдија и риумпва; насуанак првих инсуруменауа (удараљки, дувашких, жишаних). 

Певаое и свираое примера у кпмбинацији са ппкреупм. Пбрада ппјма импрпвизација. 

Антишка еппха  

Музика првих цивилизација - Меспппуамија, Египау, Индија и Кина (ппјмпви класнпг раслпјаваоа и 
прпфесипналне музике, функција музике у друщуву). Фппзнаваое пенауаупнике крпз извпђеое примера 
и уппзнаваое специфишнпг инсуруменуарија. 

Ануишка Гршка - музика и миу, инсуруменуи и видпви музицираоа (диуирамб и гршка урагедија, хпрскп 
певаое, кпнцеруна надмеуаоа). 

Средои век 

Музика и хрищћансувп. Музишка пснпва хрищћанске музике. Ппјава псмпгласника и грегпријанскпг 
кпрала. Оихпва даља музишка надпградоа и развпј црквених музишких пблика у умеунишке. Видпви 
извпђеоа впкалне музике: сплисуишкп, хпрскп, ануифпнп и респпнзпријалнп певаое, канпн. Ппјава 
пргуља у Еврппи. Инсуруменуи у свеупвнпм музицираоу: дувашки, жишани, удараљке. Флпга плеса. 

Пблици црквенпг певаоа кпд правпславних нарпда: лиуургија и оени делпви, врсуе црквених песама: 
химна, урппар, суихира, ирмпс. Развпј средопвекпвне музике на Западу: рађаое вищегласја. Миса.  

Извпђеое примера.  

Ренесанса 

Свеупвна и духпвна музика. Ппјмпви хпмпфпније и пплифпније. Пблици: мадригал, щанспн, миса, мпуеу. 

Барпк 

Развпј инсуруменауа (ппрпдица виплина, ппрпдице дрвених и лимених дувашких инсуруменауа, 
инсуруменуи с диркама). Рпђеое ппере. Клаудип Мпнуеверди. Пблици впкалнп-инсуруменуалне музике 
(праупријум, кануауа, пасија). Инсуруменуална музика: сплисуишкп, камернп и пркесуарскп музицираое. 
Пблици: свиуа, кпнцеру, фуга. Анупнип Вивалди, Јпхан Себасуијан Бах и Гепрг Фридрих Хендл. 

Слущаое и извпђеое једнпсуавних музишких примера. Примери двпгласнпг извпђеоа. 

Класицизам 
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Ппјам спнауе и симфпније. Жанрпви класишне музике: ппера, црквени жанрпви, симфпнијска, 
кпнцеруануна, камерна (ппсебнп гудашки кваруеу), сплисуишка музика. Клавир. Јпзеф Хајдн, Вплфганг 
Амадеус Мпцару и Лудвиг ван Беупвен. 

Слущаое и извпђеое једнпсуавних музишких примера. 

Музика на тлу Србије 

Праисупријска налазищуа и ануишки сппменици на улу Србије. Нарпдна музика и пбишаји. Развпј црквене 
музике пд XII дп XVIII века (ууицаји визануијске музике и сувараое српске црквене музике, духпвни 
ценури у уурскпм перипду, развпј музике ппсле Велике сепбе). 

Пснпве музишке писменпсти 

- Пбнављаое и пбрада нпвих ппјмпва из музишке писменпсуи: мелпдијски мпл, акпрди на главним 
суупоевима (на примеру Це-дура), каденца, мещпвиуи уакупви. 

Ствараое музике 

- Ппдсуицаое музишке креауивнпсуи крпз импрпвизацију на дпсуупним инсуруменуима. 

- Сувараое дешјих кпмппзиција. 

ДПДАУНИ РАД 

ХПР И ПРКЕСТАР 

Свака пснпвна щкпла је пбавезна да прганизује рад хпрпва, и уп: хпр млађих разреда и хпр суаријих 
разреда. Ф свакпј щкпли у кпјпј ппсупје услпви уреба да се пснује щкплски пркесуар. Шаспви хпра и 
пркесура се извпде кпнуинуиранп пд ппшеука дп краја щкплске гпдине. Шаспви хпра и пркесура кап 
кпнуинуирана насуава улазе у фпнд шаспва насуавника музишке кулууре: 

Шаспви рада са хпрпм и пркесурпм (кпји су иденуишни са урајаоем щкплскпг шаса - 45 минууа) унпсе се у 
расппред щкпле и деп су радне пбавезе ушеника кпје пдабере насуавник 

Хпр 

Реперупар щкплских хпрпва пбухвауа пдгпварајућа дела дпмаћих и сураних ауупра разних еппха. 

Ф упку щкплске гпдине ппуребнп је са хпрпм извесуи најмаое десеу кпмппзиција. 

Пркестар 

Щкплским пркесурпм се смаура инсуруменуални ансамбл са најмаое десеу инсуруменуалисуа кпји 
извпде кпмппзиције у најмаое ури депнице. Пркесури мпгу биуи сасуављени пд инсуруменауа кпји 
припадају исупј ппрпдици (блпк флаууе, мандплине, уамбуре, хармпнике, Прфпв инсуруменуаријум иуд.) 
или мещпвиупг сасуава према распплпживим инсуруменуима. Реперупар щкплскпг пркесура шине дела 
дпмаћих и сураних кпмппзиупра разних еппха, у пригиналнпм пблику или прилагпђена за ппсупјећи 
щкплски сасуав.  

Ф упку гпдине пркесуар уреба да изведе најмаое псам дела, пд кпјих нека заједнп са хпрпм. 

Ф свим щкплама у кпјима раде насуавник или насуавници кпји владају неким инсуруменуима прганизује 
се дпдауна насуава за дарпвиуе и заинуереспване ушеника у свираоу на ппјединим инсуруменуима. 
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Задаци инсуруменуалне насуаве су: 

- да кпд ушеника развија музишке сппспбнпсуи и жељу за акуивним музицираоем и суделпваоем у 
щкплским ансамблима 

- да уппредп са инсуруменуалнпм насуавпм ушеницима даје и ппуребна уепријска знаоа 

- да и пвпм насуавпм ппдсуише кпд ушеника оихпве креауивне сппспбнпсуи и смисап за кплекуивнп 
музицираое. 

Насуава се пдвија у групи дп шеуири ушеника, пднпснп пд пеу дп девеу ушеника када се ради п блпк 
флаууама, уамбурама, мандплинама или Прфпвпм инсуруменуаријуму. Зависнп пд мпгућнпсуи и 
инуереспваоа ушеника, у дпдаунпј насуави се фпрмирају мали музишки сасуави. 

Прпгрампм и садржајима дпдауне насуаве пбухвауиуи пдгпварајуће учбенике, прирушнике и збирке за 
ппједине инсуруменуе, кап и дела (у пригиналнпм пблику или прилагпђена сасуавима ушеника дпуишне 
щкпле) дпмаћих и сураних кпмппзиупра из разних еппха, дпсуупна извпђашким мпгућнпсуима ушеника. 

Фшеници приказују свпја индивидуална и групна дпсуигнућа из дпдауне музишке насуаве на щкплским и 
другим приредбама и уакмишеоима. 

За дпдауну насуаву се пдређује 1 шас недељнп. Дпдауна насуава је деп радне пбавезе насуавника и 
изабраних ушеника. Фшеници кпји ппхађају музишку щкплу нису у пбавези да се укљуше у дпдауну 
насуаву. 

ПСУАЛИ ПБЛИЦИ ПБРАЗПВНП-ВАСПИУНПГ РАДА 

Ф свакпј пснпвнпј щкпли има музишки пбдарене деце, шије се инуереспваое и љубав за музику не мпгу 
задпвпљиуи самп пним щуп им пружа насуава у разреду. За уакву децу кпја не ппхађају музишку или 
балеуску щкплу мпже се прганизпвауи дпдауна насуава и уакп се мпгу укљушиуи у разне групе или 
щкплски пркесуар. 

Мпгу се пснпвауи групе певаша впкалних сплисуа и сплисуа инсуруменуалисуа са кпјима се увежбавају 
сплп песме, мали кпмади, дуеуи, уерцеуи, кваруеуи, мали камерни инсуруменуални сасуави, секција 
љубиуеља слущаоа музике - кпји ће слущауи разна музишка извпђеоа у щкпли или ван ое (кпнцеруе, 
радип и уелевизијске емисије, музишке филмпве и сл.). Псим секција впкалних сплисуа, 
инсуруменуалних сплисуа и љубиуеља слущаоа музике мпгуће је прганизпвауи секцију младих 
кпмппзиупра са кпјима се ради индивидуалнп на развпју музишке креауивнпсуи. Мпгуће је, уакпђе, 
пснпвауи секцију младих еунпмузикплпга кпји ће прикупљауи малп ппзнауе или гпупвп забправљене 
песме средине у кпјпј живе. Брпј и врсуа музишких секција кпје је мпгуће пснпвауи у пснпвнпј щкпли у 
пднпсу на сппспбнпсуи и инуереспваоа ушеника пдређени су самп афиниуеупм насуавника и оегпвим 
енуузијазмпм. 

Рад фпрмираних секција пдвија се кпнуинуиранп упкпм целе щкплске гпдине. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу акуивних 
и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске целине дпследнп 
псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм пвих меупда.  

Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране Минисуарсува и 
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Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п криуеријумима на пснпву 
кпјих су пцеоивани. 

Ф прпграму музишке кулууре за седми разред исуакнууп месуп има суицаое знаоа п музици крпз 
разлишиуе еппхе. Циљ није увпђеое садржаја насуаве исуприје музике, већ пбрада уема знашајних за 
разумеваое улпге музике у друщуву, уппзнаваое музишких изражајних средсуава, инсуруменауа, 
жанрпва и пблика, кап и исуакнууих суваралаца и извпђаша. Пви циљеви се псуварују крпз слущаое 
музишких дела и акуивнп музицираое (певаое и свираое). Пснпве музишке писменпсуи и музишкп-
уепријски ппјмпви у пваквпм присуупу планирани су у функцији бпљег разумеваоа музике и музишкпг 
дела. 

Пснпвни принцип у псувариваоу циља и задауака уреба да буде акуивнп ушещће ушеника на шасу. При 
упме на једнпм шасу уреба пбухвауиуи разлишиуа ппдрушја предвиђена за уај разред и кпмбинпвауи 
разне меупде у насуави. Шас ппсвећен самп једнпм ппдрушју и извпђен самп једнпм меупдпм не мпже 
биуи ни кприсуан ни занимљив за ушенике, щуп впди ка псирпмащиваоу садржаја и смисла предмеуа. 

Насуава музишке кулууре псуварује се крпз: 

- суицаое знаоа п музици 

- певаое, свираое и суицаое пснпва музишке писменпсуи; 

- слущаое музике 

- дешје музишкп суваралащувп. 

Групним и ппјединашним певаоем или свираоем развија се инуереспваое ушеника да акуивнп ушесувују 
у музишкпм живпуу свпје средине. 

Преппруке за пствариваое прпграма у седмпм разреду 

Стицаое знаоа 

За усвајаое и ууврђиваое знаоа из насуавнпг предмеуа музишка кулуура у седмпм разреду уреба 
кприсуиуи следеће насуавне меупде: дијалпщку, демпнсурацију и мпнплпщку. Кпд пбраде уема 
пбавезнп кприсуиуи пшигледна средсува и увек их ппвезивауи са слущним примерима и извпђашкпм 
пракспм. 

Слущаое музике 

- усмераваое пажое ушеника на аналиуишкп слущаое музике суимулисаоем акуивнпг праћеоа примера 

- разликпваое звушних бпја музишких инсуруменауа, уппзнаваое оихпвих каракуерисуика (пснпвне 
групе, грађа, уехнишкп-извпђашке мпгућнпсуи). 

- ппдсуицаое разлишиуих видпва изражаваоа ушеника у вези са слущаоем музике и музишким 
дпживљајем (пвп се не сме свпдиуи на пасивизацију улпге насуавника и ппмераое акценауа са акуивнпг 
слущаоа на друге акуивнпсуи, пбишнп ликпвне или лиуерарне, за кпје насуавник нема праву 
кпмпеуенцију уумашеоа и пцеоиваоа) 

- уппзнаваое музишких дела, суваралаца и извпђаша. 

Пснпве музишке писменпсти 
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- пбнављаое предзнака 

- пбнављаое прпсуих парних и непарних уакупва са шеувруинскпм и псминскпм јединицпм брпјаоа и ала 
бреве уакуа 

- пбрада мещпвиуих уакупва (на примерима нарпдних песама) 

- пбнављаое пзнака за динамику (п, мп, пп, ф, мф, фф, цресцендп, децресцендп) и уемпп (адагип, 
андануе, мпдерауп, аллегрп, вивп, пресуп) 

- ппнављаое дп сада наушених лесувица, ппјма упналиуеу, уппзнаваое акпрда на главним суупоевима 
Це-дура, пбјащоеое и увежбаваое каденце, увежбаваое мелпдијскпг мпла. 

Певаое песама пп слуху и из нптнпг текста  

- неппхпдни су редпвнп указиваое на знашај правилне хигијене гласа, суална брига п пплпжају уела при 
певаоу, вежбе за певашкп дисаое, вежбе аруикулације, распеваваое уз инсуруменуалну прауоу и без 
ое, певаое каденце 

- ушеое песме ппшиое увпђеоем у уемауику, зауим следи насуавникпвп уумашеое лиуерарнпг уексуа са 
наглащаваоем васпиуних елеменауа 

- кпд ушеоа песама пп слуху првп се демпнсурира пригинални вид песме (у уемпу, са динамикпм), а 
зауим ради једнпсуавна анализа песме збпг разумеваоа фпрме (заједнишкп упшаваое ппнављаоа и 
кпнурасуа) 

- кпд ушеоа песама из нпунпг уексуа, првп се ради анализа записа песме (упшавају се: кљуш, предзнаци, 
уаку уз прпбу уакуираоа, динамишке и аруикулаципне пзнаке, дужине и имена упнпва), зауим се нпуни 
уексу ищшиуава парлауп (са ппнављаоима дпк се уексу не ууврди), уради се вежба распеваваоа и 
прелази на певаое дпк насуавник свира мелпдију 

- псмищљаваое ппшеуне инупнације песме најбпље је дауи крпз инсуруменуални увпд 

- песма се уши пп делпвима и фразама уз инсуруменуалну прауоу кпја се у ппшеуку свпди на мелпдију 
(аранжмане дпдауи уек ппщуп је песма наушена) 

- уеже риумишке фигуре и мелпдијски скпкпви се пбрађују крпз ппнављаоа 

- упкпм ушеоа непрекиднп се инсисуира на изражајнпм и дпживљенпм певаоу. 

Свираое 

- свираое на инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуаријума  

- свираое на фрулици, мелпдици, уамбури, гиуари и другим дпсуупним инсуруменуима 

- свираое примера из лиуераууре. 

Музишкп стваралащтвп 

- импрпвизација мелпдије на задауи уексу 

- инсуруменуална импрпвизација; 
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- кприщћеое плеса и импрпвизација ппкреуа уз музику. 

Дидактишкп-метпдишка упутства 

Преппрушени садржаји пвпг насуавнпг предмеуа ушеницима уреба да пруже знаоа и инфпрмације какп 
би разумели, прауили, разликпвали, дпживљавали и щуп бпље прпцеоивали музишке вреднпсуи. 

За успещну реализацију насуаве музишке кулууре неппхпднп је псувариуи пснпвни предуслпв: кабинеу са 
насуавним и пшигледним средсувима. Насуавна средсува су: клавир, кпмплеу Прфпвпг инсуруменуарија 
за све ушенике, уабла са линијским сисуемима, квалиуеуни уређај за слущаое музике, а ппжељни су и 
кпмпјууер, уређај за емиупваое ДВД-а са прауећпм ппремпм. Пшигледна средсува укљушују: слике 
ппјединашних инсуруменауа, гудашкпг и симфпнијскпг пркесура, слике сураних и дпмаћих кпмппзиупра и 
извпђаша, квалиуеуне снимке примера. 

Садржаји музишке кулууре уреба да пруже ушеницима дпвпљнп знаоа и пбавещуенпсуи кпја ће им 
пмпгућиуи да разликују суварне вреднпсуи и квалиуеуе у свеуу музике кпја их пкружује у свакпдневнпм 
живпуу пд пних садржаја кпје не развијају оихпв укус и не дппринпсе оихпвпм есуеускпм васпиуаоу. 

Фсвајаое знаоа ушеника зависи пд прганизације шаса, кпји мпра биуи дпбрп планиран, псмищљен и 
занимљив. Фшеник уреба да буде акуиван на шасу, а шас музишке кулууре уреба да буде дпживљај за 
ушенике. Разним пблицима рада, уехникама и пшигледним средсувима ушеницима се пренпсе знаоа и 
кпмбинују разне меупде у насуави. Насуавник је равнпправни ушесник у свим акуивнпсуима. 

Дпмаће писмене задауке или писане уесупве, кпнурплне задауке, реферауе не уреба задавауи ни у 
једнпм разреду. 

Насуаву уреба увек ппвезивауи са другим предмеуима, музишким живпупм друщувене средине и 
ушесувпвауи на уакмишеоима и музишким приредбама. 

Извпђеое музике 

Песма кпју ушеник уши пп слуху или из нпунпг уексуа има највище удела у развпју оегпвпг слуха и 
музишких сппспбнпсуи уппщуе. Певаоем песама ушеник суише нпва сазнаоа и развија музишки укус. Крпз 
извпђеое музике ушеник уреба да савлада ппјмпве из пснпва музишке писменпсуи. Насуава има задауак 
да кпд ушеника развија љубав према музишкпј умеунпсуи и смисап за лепп, да ппмпгне у свесуранпм 
развпју лишнпсуи ушеника, да ушеника пплемени и да му улепща живпу. 

При избпру песама насуавник уреба да ппђе пд психпфизишкпг развпја ушеника, пд оима блиских 
садржаја, щирећи при упм оихпва инуереспваоа и пбпгаћујући дпуадащоа знаоа нпвим садржајима. 
Уакпђе, ппуребнп је да пцени гласпвне мпгућнпсуи разреда пре пдабира песама за певаое. 

Деуаљнпм анализпм ппуребнп је пбрадиуи уексу и ууврдиуи п шему песма гпвпри, кап и у кпјпј је 
лесувици написана. За уппзнаваое нарпдне песме важнп је разумеуи оенп еунишкп и гепграфскп 
ппреклп, улпгу песме у нарпдним пбишајима или свакпдневнпм живпуу. Једна пд каракуерисуика 
нарпдних песама је и заврщеуак кпји пдудара пд пнпга щуп је ушеник сазнап крпз пснпве музишке 
писменпсуи - заврщеуак на другпм суупоу. На пву каракуерисуику уреба скренууи пажоу, а пна ће уједнп 
биуи и пријенуир за преппзнаваое нарпдне песме. 

Насуавник бира пд предлпжених песама, али мпра впдиуи рашуна да у оегпвпм раду буду засуупљене 
умеунишке, нарпдне, пригпдне песме савремених дешјих кпмппзиупра, кап и кпмппзиције са фесуивала 
дешјег музишкпг суваралащува кпје су суварала деца. Ради акууелизације прпграма, насуавник, уакпђе, 
мпже наушиуи ушенике да певају и ппнеку песму кпја се не налази међу предлпженим кпмппзицијама 
акп уп пдгпвара циљу и задацима предмеуа и акп пдгпвара криуеријуму васпиуне и умеунишке 
вреднпсуи. 
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Ппсебну пажоу уреба ппсвеуиуи изражајнпсуи инуерпреуације - динамици, фразираоу, дпбрпј дикцији.  

Свираое 

Ф свакпм пдељеоу ппсупји један брпј ушеника кпји има веће или маое ппуещкпће у певаоу. Уаквим 
ушеницима уреба дауи мпгућнпсу афирмације крпз свираое на дешјим музишким инсуруменуима да би 
ушесувпвали у групнпм музицираоу. 

Ф раду кприсуиуи риумишке и мелпдијске инсуруменуе. Ппщуп су ушеници пписмеоени, свираое на 
мелпдијским инсуруменуима биће плакщанп јер се мпгу кприсуиуи нпуни примери ппјединих песама 
кпје су сплмизаципнп пбрађене. 

Ппуребнп је развијауи дешје предисппзиције за музишкп пбликпваое и пмпгућиуи им да дпживе радпсу 
свираоа, шиме се бпгауи лишнпсу у псеуљивпм перипду емпципналнпг сазреваоа.  

Слущаое музике 

Слущаое музике је акуивни психишки прпцес кпји пбухвауа емпципналнп дпживљаваое и мисапну 
акуивнпсу. Флпга насуавника у прганизпваоу правилнпг присуупа слущаоу музике је пд пресудне 
важнпсуи за есуеуски пднпс према музици и за уумашеое музишкпг дела. Слущаое музике се у седмпм 
разреду суавља у функцију суицаоа знаоа п музици и деп је пбраде задауих уема. 

Пре слущаоа уреба пбнпвиуи знаоа из пбласуи музишких изражајних средсуава кпја се суављају у 
функцију изабранпг примера. Уреба избегавауи ууврђене меупдске ппсуупке већ урагауи за нпвим 
присууппм у складу са делпм кпје се пбрађује. Лишнпсу суварапца се предсуавља најуппщуеније, са 
пснпвним хрпнплпщким ппдацима, с мерпм пдабраним анегдпуама и уз насупјаое да се ушеникпва 
знаоа из разлишиуих пбласуи ппвежу и суаве у функцију разумеваоа слущанпг дела. 

Елеменуи музишкпг пблика мпгу се усвајауи графишким предсуављаоем, али се мпра инсисуирауи на 
звушнпј предсуави свакпг пблика кап пснпви разумеваоа. Музишки пблици се усвајају у пквиру 
исупријскпг кпнуексуа у кпјем су се ппјавили. Мпгуће је и ппжељнп кприсуиуи паралеле са савременим 
суваралащувпм.  

Музишкп стваралащтвп 

Дешје музишкп суваралащувп предсуавља вищи суепен акуивираоа музишких сппспбнпсуи кпје се суишу у 
свим музишким акуивнпсуима, а кап резулуау креауивнпг пднпса према музици. Пнп има велику 
васпиуну и пбразпвну вреднпсу: ппдсуише музишку фануазију, пбликује суваралашкп мищљеое, 
прпдубљује инуереспваоа и дппринпси урајнијем усвајаоу и памћеоу музишких репрпдукуивних и 
суваралашких акуивнпсуи и знаоа. 

Пве акуивнпсуи уреба вреднпвауи према суваралашкпм ангажпваоу ушеника, а не према квалиуеуу 
насуалпг дела јер су и најскрпмније музишке импрпвизације педагпщки пправдане. 

Праћеое и вреднпваое ушеника 

Да би се псуварип прпцес праћеоа напредпваоа и суепена ппсуигнућа ушеника у насуави музишке 
кулууре, неппхпднп је да насуавник преухпднп уппзна и иденуификује музишке сппспбнпсуи свакпг 
ушеника.  

Пцеоиваое ушеника у насуави мпра се спрпвпдиуи прганизпванп. Пнп уреба да пбухвауи и прауи 
ппсебан развпј свакпг ушеника, оегпв рад, залагаое, инуереспваое, суав, умещнпсу, креауивнпсу и 
слишнп. Насуавник уреба да прауи развпј лишнпсуи у целини и да пбјекуивнп прпцеоује кпликп је ушеник 
савладап прпграмске захуеве. 
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Смисап пцеоиваоа у насуави музишке кулууре не уреба да буде искљушивп везан за пцену музишких 
сппспбнпсуи, мада оих уреба исуаћи, већ и у функцији награде за залагаое, инуереспваое, љубав према 
музици. Пцену уреба кприсуиуи кап средсувп мпуивације: пна уреба да ушенике мпуивище на музишке 
акуивнпсуи и на бављеое музикпм у складу с оихпвим суварним сппспбнпсуима и ппуребама.  

Дпмаћи писмени задаци или писани уексупви, кпнурплни задаци и слишнп не задају се за пвај предмеу 
ни у једнпм разреду. Целпкупнп насуавнп градивп псуварује се самп у щкпли. 

ПРЕППРФШЕНЕ КПМППЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАОЕ И СВИРАОЕ 

Химне 
Државна химна 
Химна свеупм Сави  
Щкплска химна 
 
Нарпдна музика 
Начоева се мпмше и девпјше 
Све уишице запјевале 
Седи мпма на пенчеру 
Уи једина 
Урескавица кплп 
Щанп дущп 
 
Духпвне песме 
Бпжићу, наща радпсуи 
Исајија Србин - Алилуја 
Ппмпзи нам драги Бпже 
К. Суанкпвић - Мнпгаја љеуа 
Урппар за Бпжић 
Урппар свеупм Сави 
С. Мпкраоац - пдлпмак из лиуургије, Буди имја 
 
Старпградске песме 
Ајде Кауп, ајде злауп 
Небп је уакп ведрп 
Щуп се бпре мисли мпје 
Пј, јесенске дуге нпћи 
Ф уем Спмбпру 
 
Песме из балканских ратпва и Првпг светскпг рата 
Капеуан Кпша пууује 
Креће се лађа француска 
Уамп далекп 
 
Канпни 
М. Преупријус - Живела музика 
М. Преупријус - Псвану дан 
Ј. Хајдн – Инуервали 
 
Песме кпје су кпмппнпвала деца 
Пдабир песама награђен на Фесуивалу дешјег музишкпг суваралащува. 
 
Песме наципналних маоина 
Зека (мађарска) 
Мала пуица (албанска) 
Рпдиле су уроине (русинска) 
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Упдпрп, Упдпрке (бугарска) 
Црвена јабука (слпвашка) 
Шпбаншић (румунска) 
Ђелем, ђелем (рпмска) 
 
Забавна и филмска музика 
Избпр савремених пппуларних песама. 
 
ПРЕППРФШЕНЕ КПМППЗИЦИЈЕ ЗА РАД ХПРА 
Песме дпмаћих аутпра 
К. Бабић - Балада п два акрепа 
И. Бајић - Српски звуци 
З. Вауда - Мрави 
З. Вауда - Пахуљице 
С. Гајић - Уужна муха 
Д. Деспић - Кища 
Д. Деспић - Пгласи 
Д. Деспић - Смејалица 
В. Ђпрђевић - Веће врана 
В. Илић - Впденица 
Д. Јенкп - Бпже правде 
Д. Јенкп - песме из Ђида 
Ј. Каплан - Жуна 
П. Кпопвић - Врагплан 
Ј. Маринкпвић - Љубимше прплећа 
М. Милпјевић - Веуар 
М. Милпјевић - Младпсу 
М. Милпјевић - Муха и кпмарац 
С. Мпкраоац - II рукпвеу 
С. Мпкраоац - X рукпвеу 
С. Мпкраоац - XI рукпвеу 
С. Мпкраоац - На ранилу 
С. Мпкраоац - Пазар живине 
С. Мпкраоац - Славска 
С. Мпкраоац - Уебе ппјем 
С. Мпкраоац - Химна Вуку 
Б. Симић - Ппщла ми мпма на впда 
У. Скалпвски - Македпнска хумпреска 
М. Уајшевић - Дпдплске песме 
М. Уајшевић - И свиуа из Србије 
Щисуек-Бабић - Пј, Србијп  
 
Страни кпмппзитпри 
Ауупр неппзнау - Ла виплеуа 
Ј. Брамс - Фспаванка 
К. М. Вебер - Јека 
Г. Гусејнли - Мпји пилићи 
Г. Димиурпв - Ана мрзелана 
З. Кпдаљ - Кауалинка 
З. Кпдаљ - Хидлп Веген  
П. ди Ласп - Ехп 
Л. Маренцип - Ад уна фреска рива  
В. А. Мпцару - Фспаванка 
Д. Ђпвани - Ки ла гаљарда 
С. Пбреуенпв - Гајдар 
Палесурина - Бенедикуус 
Палесурина - Вигилауе  
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Б. Смеуана - Дплеуеле ласуе 
Ф. Супе - Прпба за кпнцеру 
Ф. Щппен - Жеља 
Ф. Щуберу – Пасурмка 
 
Канпни 
Ауупр неппзнау - Дпна нпбис пацем 
Л. Керубини - На шасу певаоа 
В. А. Мпцару - Нпћ је мирна 
Ј. Г. Ферари - Кукавица 
В. Илић - Сине музика 
Ј. Хајдн - Мир је свуда 
 
Певаое, свираое и пснпве музишке писменпсти 

Са педагпщкпг аспекуа вепма знашајнп месуп има певаое песама кпјима се развијају музишке 
сппспбнпсуи, а ушеници псппспбљавају за емпципналнп дпживљаваое музике. При ушеоу и усвајаоу 
песама у впкалнпм извпђеоу уреба насупјауи да се щуп вище акуивирају дешје музишке дисппзиције и 
сппспбнпсуи: слух, псећај риума, музишкп памћеое. 

Паралелнп са радпм на развијаоу сппспбнпсуи ушеника за певаое пп нпунпм уексуу уреба развијауи 
сппспбнпсуи за аудиуивну анализу музике, али уакп да сваки меуришки, риумишки или мелпдијски 
прпблем првп дпживи певаоем песме пп слуху, па уек пнда пбрадпм са нпунпг уексуа.  

Песме кпје се уше пп нпуама ушеници уреба, према свпјим мпгућнпсуима, да свирају и на неким дешјим 
мелпдијским инсуруменуима. На уај нашин акуивирају се и пна деца са недпвпљнп развијеним впкалним 
сппспбнпсуима или инуереспваоима за пвакве нашине музишкпг изражаваоа. Кад гпд је мпгуће певаое 
ушеника уреба ппвезивауи са инсуруменуалнпм прауопм насуавника или ппјединих ушеника. На уај 
нашин се развијају сппспбнпсуи ушеника за схвауаое прганске везанпсуи и прпжимаое впкалне и 
инсуруменуалне музике. 

Ппжељнп је да песме или уеме кпје певају или слущају ушеници науше и да свирају на некпм 
мелпдијскпм инсуруменуу.  
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ МФЗИЧКЕ КФЛУФРЕ  Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
ФППЗНАВАОЕ МФЗИКЕ 
РАЗЛИШИУИХ ЕППХА И 
ИЗВПЂЕОЕ МФЗИКЕ 

Праистприја 

Пбрада следећих уема: ппреклп и улпга музике у првпбиунпм 
друщуву; изражајна средсува музике – примери мелпдија и 
риумпва; насуанак првих инсуруменауа (удараљки, дувашких, 
жишаних). 

Певаое и свираое примера у кпмбинацији са ппкреупм. 
Пбрада ппјма импрпвизација. 

Антишка еппха    

Музика првих цивилизација  – Меспппуамија, Египау, Индија и 
Кина (ппјмпви класнпг раслпјаваоа и прпфесипналне музике, 
функција музике у друщуву). Фппзнаваое пенауаупнике крпз 
извпђеое примера и уппзнаваое специфишнпг 
инсуруменуарија. 

Ануишка Гршка – музика и миу, инсуруменуи и видпви 
музицираоа (диуирамб и гршка урагедија, хпрскп певаое, 
кпнцеруна надмеуаоа). 

Средои век 

Музика и хрищћансувп. Музишка пснпва хрищћанске музике. 
Ппјава псмпгласника и грегпријанскпг кпрала. Оихпва даља 
музишка надпградоа и  развпј црквених музишких пблика у 
умеунишке. Видпви извпђеоа впкалне музике: сплисуишкп, 
хпрскп, ануифпнп и респпнзпријалнп певаое, канпн. Ппјава 

- усмераваое пажое ушеника на аналиуишкп слущаое музике 
суимулисаоем акуивнпг праћеоа примера 

- разликпваое звушних бпја музишких инсуруменауа, 
уппзнаваое оихпвих каракуерисуика (пснпвне групе, грађа, 
уехнишкп-извпђашке мпгућнпсуи). 

- изражаваоe ушеника у вези са слущаоем музике и 
музишким дпживљајем 

- преппзнаваое музишких дела, суваралаца и извпђаша. 
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пргуља у Еврппи. Инсуруменуи у свеупвнпм музицираоу: 
дувашки, жишани, удараљке. Флпга плеса. 

Пблици црквенпг певаоа кпд правпславних нарпда: лиуургија 
и оени делпви, врсуе црквених песама: химна, урппар, 
суихира, ирмпс. Развпј средопвекпвне музике на Западу: 
рађаое вищегласја. Миса.  

Извпђеое примера.  

Ренесанса 

Свеупвна и духпвна музика. Ппјмпви хпмпфпније и 
пплифпније. Пблици: мадригал, щанспн, миса, мпуеу. 

Барпк 

Развпј инсуруменауа (ппрпдица виплина, ппрпдице дрвених и 
лимених дувашких инсуруменауа, инсуруменуи с диркама). 
Рпђеое ппере. Клаудип Мпнуеверди. Пблици впкалнп-
инсуруменуалне музике (праупријум, кануауа, пасија). 
Инсуруменуална музика: сплисуишкп, камернп и пркесуарскп 
музицираое. Пблици: свиуа, кпнцеру, фуга. Анупнип Вивалди, 
Јпхан Себасуијан Бах и Гепрг Фридрих Хендл. 

Слущаое и извпђеое једнпсуавних музишких примера. 
Примери двпгласнпг извпђеоа. 

Класицизам 

Ппјам спнауе и симфпније. Жанрпви класишне музике: ппера, 
црквени жанрпви, симфпнијска, кпнцеруануна, камерна 
(ппсебнп гудашки кваруеу), сплисуишка музика. Клавир. Јпзеф 
Хајдн, Вплфганг Амадеус Мпцару и Лудвиг ван Беупвен. 

Слущаое и извпђеое једнпсуавних музишких примера. 

Музика на тлу Србије 
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Праисупријска налазищуа и ануишки сппменици на улу Србије. 
Нарпдна музика и пбишаји. Развпј црквене музике пд XII дп XVIII 
века (ууицаји визануијске музике и сувараое српске црквене 
музике, духпвни ценури у уурскпм перипду, развпј музике 
ппсле Велике сепбе). 

ПСНПВНА МФЗИШКА 

ПИСМЕНПСУ 

 

- Пбнављаое и пбрада нпвих ппјмпва из музишке 
писменпсуи: мелпдијски мпл, акпрди на главним суупоевима 
(на примеру Це-дура), каденца, мещпвиуи уакупви. 

- ууврђиваое ппјмпва из пснпва музишке писменпсуи 

- пбрада мелпдијскпг мпла, пбрада акпрада на главним 
суупоевима, ппјам каденце 

- пбрада мещпвиуих уакупва (7/8, 5/8 – на примерима 
нарпдних песама) 

- ууврђиваое и пбрада ппјмпва мелпдија, риуам, меуар, 
уемпп, динамика, хармпнија, пплифпнија, хпмпфпнија, 
факуура. 

- предзнаци 

- прпсуи парни и непарни уакупви са ~еувруинскпм и 
псминскпм јединицпм брпјаwа и алабреве уаку. 

- ме{пвиуи уакупви на примерима нарпдних песама 

- пзнака за динамику (p, mp, pp, f, mf, ff, crescendo, 
decrescendo) и уемпп (adagio, andante, moderato, allegro, 
vivo, presto) 

- лесувица, ппјам упналиуеуа, акпрд на главним суупwевима 
Ц-дура, каденца и мелпдијски мпл. 

ПЕВАОЕ И СВИРАОЕ - певаое и свираое, пп слуху и из нпунпг уексуа; песме и 
уеме из ппзнауих кпмппзиција 

- пплпжај уела при певаоу, вежбе за певашкп дисаое, вежбе 
аруикулације, распеваваое уз инсуруменуалну прауоу и без 
ое, певаое каденце 

- кпд ушеоа песама пп слуху првп се демпнсурира пригинални 
вид песме (у уемпу, са динамикпм), а зауим ради 
једнпсуавна анализа песме збпг разумеваоа фпрме 
(заједнишкп упшаваое ппнављаоа и кпнурасуа) 

- кпд ушеоа песама из нпунпг уексуа, првп се ради анализа 
записа песме (упшавају се: кљуш, предзнаци, уаку уз прпбу 
уакуираоа, динамишке и аруикулаципне пзнаке, дужине и 
имена упнпва), зауим се нпуни уексу ищшиуава парлауп (са 
ппнављаоима дпк се уексу не ууврди), уради се вежба 
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распеваваоа и прелази на певаое. 

- псмищљаваое ппшеуне инупнације песме најбпље је дауи 
крпз инсуруменуални увпд 

- песма се уши пп делпвима и фразама уз инсуруменуалну 
прауоу кпја се у ппшеуку свпди на мелпдију (аранжмане 
дпдауи уек ппщуп је песма наушена) 

- уеже риумишке фигуре и мелпдијски скпкпви 

- изражајнп и дпживљенп певаоe. 

- свираое на инсуруменауима Прфпвпг инсуруменуаријума  

- свираое на фрулици, мелпдици, уамбури,, гиуари и другим 
дпсуупним инсуруменуима 

- свираое примера из лиуераууре. 

ДЕШЈЕ МФЗИШКП 

СУВАРАЛАЩУВП 

 

- Ппдсуицаое музишке креауивнпсуи крпз импрпвизацију на 
дпсуупним инсуруменуима. 

Сувараое дешјих кпмппзиција. 
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ИСУПРИЈА 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве исуприје јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да 
напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају 
прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и 
развијаое исупријске свесуи и хуманисуишкп пбразпваое ушеника. Насуава исуприје уреба да дппринесе 
разумеваоу исупријскпг прпсупра и времена, исупријских дпгађаја, ппјава и прпцеса, кап и развијаоу 
наципналнпг и еврппскпг иденуиуеуа и духа уплеранције кпд ушеника. 

Задаци насуаве исуприје су: 

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве исуприје 
сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве исуприје буду у пунпј мери реализпвани 

- да ушеници разумеју исупријске дпгађаје, ппјаве и прпцесе, улпгу исуакнууих лишнпсуи у развпју 
људскпг друщува и да ппзнају наципналну и ппщуу исуприју (пплиуишку, екпнпмску, друщувену, 
кулуурну...).  

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- усвпје ппјам нпви век и суекну знаоа п пснпвним пдликама упг исупријскпг перипда 

- суекну знаоа п исуприји најзнашајнијих еврппских држава у нпвпм веку  

- суекну знаоа п пплпжају српскпг нарпда ппд уурскпм, хабзбурщкпм и млеуашкпм влащћу 

- суекну знаоа п насуанку и развпју мпдерних српских држава дп међунарпднпг признаоа независнпсуи 
1878. гпдине 

- уппзнају кулуурна и наушнп-уехнплпщка дпсуигнућа Еврппе и свеуа у нпвпм веку 

- уппзнају кулуурна и наушнп-уехнплпщка дпсуигнућа Срба у нпвпм веку 

- суекну знаоа п знамениуим лишнпсуима нпвпг века  

- развијају исураживашку радпзналпсу и криуишки пднпс према исупријским извприма 

- суекну знаоа п развпју грађанских слпбпда и права упкпм нпвпг века. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ФСППН ЕВРППЕ 
(Еврппа пд краја XV дп краја XVIII века) 

Пснпвне пдлике нпвпг века (ппјам "нпви век", хрпнплпщки и прпсупрни пквири). 
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Велика гепграфска пткриёа (наушнп-уехнплпщка пукрића кап предуслпв - унапређиваое брпдпградое, 
усаврщаваое кпмпаса, асурплаба, дурбина и шаспвника; пуупваоа Баруплпмеа Дијаза, Васка да Гаме, 
Крисуифпра Кплумба и Фернанда Магелана; индијанске цивилизације и кплпнизација Нпвпг свеуа). 

Градпви у нпвпм веку (улпга и знашај великих еврппских градпва у перипду пд краја XV дп краја XVIII века 
- Фиренце, Венеције, Ђенпве, Париза, Лпндпна, Ануверпена, Амсуердама; мануфакуура кап нпви нашин 
прпизвпдое, ппшеци грађанске класе, свакпдневни живпу у граду).  

Хуманизам и ренесанса (коижевнпсу, умеунпсу и пплиуишка мисап - Дануе Алигијери, Франшескп 
Пеурарка, Ђпвани Бпкашп, Еразмп Рпуердамски, Никплп Макијавели, Микеланђелп Бупнарпуи, 
Лепнардп да Винши, Рафаелп Сануи, Уицијан Венишелп, Албреху Дирер...). 

Рефпрмација и прптиврефпрмација (узрпци, улпга Маруина Лууера, прпуесуануизам, кауплишка 
реакција - улпга језуиуа; верски сукпби и раупви). 

Апсплутистишке мпнархије (ппјам апсплууисуишке мпнархије, суалещкп друщувп, примери Француске, 
Енглеске, Пруске, Аусурије, Русије, Щпаније). 

СРПСКИ НАРПД ППД СУРАНПМ ВЛАЩЋФ ПД XVI ДП XVIII ВЕКА 

Турска псвајаоа, држава и друщтвп пд XVI дп XVIII века (Сулејман Велишансувени - врхунац псманске 
мпћи, Уурска кап апсплууисуишка мпнархија, друщувп - муслимани и хрищћани; уимарски сисуем, 
кулуура). 

Пплпжај Срба у Турскпм царству (друщувене кауегприје - раја и власи, исламизација, хајдуци, 
свакпдневни живпу). 

Српска правпславна црква (Пећка - српска пауријарщија: верска, кулуурна, наципнална и пплиуишка 
усуанпва).  

Срби у ратпвима Аустрије и Млеташке републике прптив Турскпг царства (Дуги - Сисашки, Кандијски, 
Велики бешки, раупви 1716-1718. и 1737-1739. гпдине, Кпшина крајина).  

Сепбе Срба (Лика, Кпрдун, Хрвауска, Славпнија, Далмација, Банау, Башка, Срем).  

Срби ппд хабзбурщкпм и млеташкпм влащёу (суауус и привилегије, Впјна крајина, Карлпвашка 
миурппплија, ппкауплишаваое и унијаћеое, ускпци, Дубрпвник између Млеуашке републике и Уурскпг 
царсува, кулуурни и привредни знашај Дубрпвашке републике). 

Ппшеци граѐанске класе кпд Срба (щкплске рефпрме Марије Уерезије и Јпсифа II, насуанак нпве 
пбразпване елиуе - ургпвци, пфицири, свещуеници, шинпвници, ушиуељи, правници; Дпсиуеј Пбрадпвић, 
Карлпвашка гимназија). 

ДПБА РЕВПЛФЦИЈА 
(Еврппа и свеу пд краја XVIII века дп седамдесеуих гпдина XIX века) 

Индустријска ревплуција (ппјам ревплуције; парна мащина, уексуилна индусурија, рударсувп, уещка 
индусурија, железница; друщувп - јашаое грађанске и ппјава раднишке класе).  

Пплитишке ревплуције (спцијална, верска и наципнална пбележја; примери низпземске, енглеске и 
америшке ревплуције; ппјмпви усуавнпсуи и ппделе власуи). 

Француска ревплуција (ппвпд и узрпци, ууицај прпсвеуиуељских идеја Вплуера, Мпнуескјеа и Руспа; 
лишнпсуи Луја XVI и Марије Анупанеуе; впђе - Лафајеу, Мирабп, Данупн, Рпбеспјер; укидаое 
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феудализма; декларација п правима шпвека и грађанина, усуав, идеје усуавне мпнархије, републике, 
либерализма, демпкрауије; уерпр, ревплуципнарни раупви, наципнализам, рпмануизам). 

Напплепнпвп дпба (лишнпсу, впјна и пплиуишка каријера Напплепна Бпнапаруе; Напплепнпв кпдекс, 
Бешки кпнгрес). 

Ревплуције 1848/49. гпдине (ппвпд и узрпци, јашаое идеја наципнализма, либерализма, демпкрауије, 
спцијализма; примери - Француска, Хабзбурщка мпнархија, иуалијанске и немашке земље). 

Уједиоеое Италије и Немашке (улпга Пијемпнуа у уједиоеоу Иуалије, исуакнууе лишнпсуи - Камилп 
Кавур, Ђузепе Мацини и Ђузепе Гарибалди; раупви за уједиоеое Иуалије; улпга Пруске и оенпг 
канцелара Пуа фпн Бизмарка у уједиоеоу Немашке, раупви за уједиоеое, прпглащеое Другпг немашкпг 
царсува).  

Граѐански рат у САД (уериупријалнп щиреое - излазак на Пацифик, индусуријски усппн, грађанска 
демпкрауија, индијанскп пиуаое, пплпжај рпбпва, лишнпсу Абрахама Линкплна, сукпб Севера и Југа и 
грађански рау). 

Велике силе, Истпшнп питаое и балкански нарпди (ппјам велике силе, ппјам Исупшнп пиуаое; пплиуика 
Русије, Хабзбурщке мпнархије, Велике Бриуаније и Француске према Уурскпј и балканским нарпдима; 
Кримски рау, улпга балканских нарпда - Српска ревплуција, Гршка ревплуција, наципнални ппкреуи 
Румуна, Бугара, Албанаца; Велика исупшна криза и Берлински кпнгрес). 

НПВПВЕКПВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГПРА 
(дп међунарпднпг признаоа 1878. гпдине) 

Српска ревплуција 1804-1835 (пбележја - наципнална, спцијална и кулуурна; фазе - рауни перипд 1804-
1815. и мирнпдппски перипд 1815-1835; ппвпд и узрпци; впђе: впжд Карађпрђе Пеурпвић и кнез Милпщ 
Пбренпвић; кулуурни и прпсвеуни рефпрмаупри Дпсиуеј Пбрадпвић и Вук Карачић). 

Први српски устанак (Збпр у Пращцу, биуке на Иванкпвцу, Мищару, Делиграду, Шегру; заједнишкп 
раупваое Срба и Руса, Букурещки мир и прппасу усуанка; прганизација усуанишке државе, лишнпсуи - 
Прпуа Мауеја Ненадпвић, Младен Милпванпвић, Бпжидар Грујпвић, Суеван Синђелић, Хајдук Вељкп 
Пеурпвић...). 

Други српски устанак (неуспех Хачи Прпданпве буне, упк Другпг усуанка - сабпр у Уакпву, биуке на 
Љубићу, Палежу, Дубљу; сппразум кнеза Милпща са Маращли Али-пащпм). 

Прва владавина Милпща и Михаила Пбренпвиёа (уериуприја и суанпвнищувп, бпрба за ауупнпмију, 
Хауищерифи из 1829, 1830. и 1833. гпдине, Среуеоски усуав, укидаое феудализма 1835, Уурски усуав; 
псниваое Гимназије и щуампарије 1833, ппкреуаое Нпвина србских 1834, ппзприщуа 1835, Лицеја 1838; 
унууращоа и сппљна пплиуика кнеза Милпща; лишнпсуи - кнегиоа Љубица, Димиурије Давидпвић, Упма 
Вушић Перищић, Аврам Пеурпнијевић...). 

Уставпбранитељски режим 1842-1858 (развпј државних усуанпва, Грађански закпник 1844, 
Нашертаније, Друщувп српске слпвеснпсуи; лишнпсуи кнеза Александра Карађпрђевића, кнегиое 
Персиде, Илије Гаращанина, Мище Анасуасијевића, Јпвана Хачића...).  

Друга владавина Милпща и Михаила Пбренпвиёа (Свеупандрејска скупщуина, унууращоа и сппљна 
пплиуика; наципнална пплиуика кнеза Михаила и Илије Гаращанина и сувараое Првпг балканскпг 
савеза; либерална пппзиција, Фједиоена пмладина српска, дпбијаое градпва; Бепград кап пресупница, 
усппн грађанске класе; кулуурна и прпсвеуна пплиуика - псниваое Велике щкпле, Српскпг ушенпг 
друщува, Нарпднпг ппзприщуа; свакпдневни живпу; лишнпсуи кнеза Михаила, кнегиое Јулије, Јеврема 
Грујића, Владимира Јпванпвића). 
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Србија на путу ка независнпсти 1868-1878 (Другп намеснищувп, Фсуав из 1869. гпдине, унууращоа и 
сппљна пплиуика, српски наципнални ппкреу и рпмануизам, пслпбпдилашки раупви 1876-1878, Србија на 
Берлинскпм кпнгресу, уериупријалнп прпщиреое и независнпсу, лишнпсуи кнеза Милана Пбренпвића, 
Јпвана Рисуића, генерала Шероајева). 

Црна Гпра у дпба владишанства (уериуприја и суанпвнищувп, друщувене кауегприје - племена и 
браусува; уепкрауски пблик владавине, Цеуиоска миурппплија, унууращоа и сппљна пплиуика Пеура I и 
Пеура II; лишнпсуи владика Пеура I и Пеура II). 

Кнежевина Црна Гпра (ппјам свеупвне државе; Закпник Данила I, унууращоа и сппљна пплиуика коаза 
Данила и коаза Никпле; наципнална пплиуика, савез са Србијпм и ушещће у пслпбпдилашким раупвима 
1876-1878; Црна Гпра на Берлинскпм кпнгресу - уериупријалнп прпщиреое и независнпсу; Цеуиое - 
пресупни град Пеурпвића Оегпща; лишнпсуи коаза Данила и коаза Никпле Пеурпвића Оегпща). 

СРПСКИ НАРПД ППД СУРАНПМ ВЛАЩЋФ ПД КРАЈА XVIII ВЕКА ДП СЕДАМДЕСЕУИХ ГПДИНА XIX ВЕКА 

Срби ппд хабзбурщкпм влащёу (Јужна Фгарска, Хрвауска и Славпнија, Далмација и Бпка Кпупрска; 
Уемищварски сабпр, пдјеци Српске ревплуције, Мауица српска, Ревплуција 1848/1849. гпдине, 
Впјвпдсувп Србија и Уамищки Банау, наципнални ппкреу, Аусурп-угарска нагпдба и Хрваускп-угарска 
нагпдба; лишнпсуи - Сава Уекелија, миурппплиу Суефан Сурауимирпвић, пауријарх Јпсиф Рајашић, 
Свеупзар Милеуић). 

Пплпжај Срба у Турскпј (Бпсна и Херцегпвина, Суара Србија и Македпнија; криза уурске државе и 
друщува и ппкущаји рефпрми; пдјеци Српске ревплуције; усуанци Луке Вукалпвића, Невесиоска пущка; 
лишнпсуи - Хусеин капеуан Градащшевић, Пмер-паща Лауас, Мића Љубибрауић). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу акуивних 
и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске целине дпследнп 
псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм пвих меупда.  

Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране Минисуарсува и 
Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п криуеријумима на пснпву 
кпјих су пцеоивани. 

Дужина и знашај перипда кпји се изушава у седмпм разреду пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа, а 
пбухвауа шеуири века људске исуприје, захуевају велику пажоу у избпру насуавних садржаја. Прпграм 
садржи најважније дпгађаје, ппјаве и прпцесе, кап и знамениуе лишнпсуи кпје су пбележиле раздпбље 
пд краја XV века дп седамдесеуих гпдина XIX века. Кљушни садржаји у пквиру насуавних уема дауи су у 
заградама кпје се налазе иза назива насуавних јединица. Пваква сурукуура прпграма кпнципирана је с 
циљем да ппмпгне насуавнику у планираоу неппсреднпг рада са ушеницима јер му плакщава 
пдређиваое пбима и дубине пбраде ппјединих садржаја. Насуавник има слпбпду да сам пдреди 
расппред и динамику акуивнпсуи за сваку уему уважавајући циљеве и задауке предмеуа. 

Ппжељнп је пвакп псмищљен прпграм дппуниуи садржајима из лпкалне прпщлпсуи, шиме се кпд 
ушеника ппсуиже јаснија слика п упме щуа пд исупријске и кулуурне бащуине оихпвпг краја ппуише из 
пвпг перипда (пплпжај ппд уурскпм или хабзбурщкпм влащћу, ушещће у усуанцима, ревплуцији 1848-49. 
или пслпбпдилашким раупвима 1876-1878...).  

Ф щкплама на насуавнпм језику неке пд наципналних маоина мпгу се пбрадиуи и прпщирени насуавни 
садржаји из прпщлпсуи упг нарпда. При упме, насуавници ће насупјауи да кприщћеоем разнпврсних 
извпра и релевануне исуприпграфске и еунпграфске лиуераууре ушеницима пруже мпгућнпсу да суекну 
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јасну предсуаву п прпщлпсуи нарпда кпме припадају, али и пкружеоа у кпме живе: какав им је бип 
нашин живпуа и кпје су знашајне лишнпсуи пбележиле уп раздпбље оихпве исуприје.  

Савлађујући насуавни прпграм исуприје ушеници седмпг разреда, псим щуп суишу знаоа п дпгађајима, 
ппјавама и прпцесима из прпщлпсуи, дпбијају и ппдсуицаје за свпј инуелекууални развпј. Пни се, ушећи 
исуприју, вежбају у лпгишкпм закљушиваоу и схвауаоу узрпшнп-ппследишних веза. Истприја је изузеунп 
ппгпдан насуавни предмеу за ппдсуицаое развпја криуишкпг мищљеоа, пднпснп за разликпваое 
шиоеница пд преуппсуавки, ппдауака пд оихпве инуерпреуације и биунпг пд небиунпг. Збпг упга је пд 
ппсебнпг знашаја кпјим ће меупдским присууппм да се пбрађују насуавни садржаји.  

Истприја кап нарауивни предмеу, у кпме су усменп излагаое, ппис, разгпвпр, пбјащоеоа, уумашеоа, 
аргуменупваое насуавника и ушеника главна акуивнпсу, пружа велике мпгућнпсуи за ппдсуицаое 
ушенишке радпзналпсуи, кпја је у пснпви свакпг сазнаоа. Насуавни садржаји уреба да буду предсуављени 
кап "приша" бпгауа инфпрмацијама и деуаљима, не зауп да би ппуереуили памћеое ушеника, већ да би 
им исупријски дпгађаји, ппјаве и прпцеси били пписани јаснп, деуаљнп, живп и динамишнп. Насуава не 
би смела биуи суауисуишка збирка ппдауака и извещуај п упме щуа се некада збилп, већ уреба да 
ппмпгне ушеницима у сувараоу щуп јасније слике не самп п упме щуа се уада десилп, већ и защуп се уп 
десилп и какве су ппследице из упга прписуекле. 

Ппсебнп месуп у насуави истприје имају пиуаоа, какп пна кпја ппсуавља насуавник ушеницима, уакп и 
пна кпја дплазе пд ушеника, ппдсуакнууа пним щуп су шули у ушипници или щуп су сазнали ван ое 
кприсуећи разлишиуе извпре инфпрмација. Дпбрп псмищљена пиуаоа насуавника имају ппдсуицајну 
функцију за развпј исупријскпг мищљеоа и криуишке свесуи не самп у фази ууврђиваоа и 
сисуемауизације градива, већ и у сампј пбради насуавних садржаја. Прецизнп ппсуављена пиуаоа кап 
ппзив на размищљаое и урагаое за пдгпвпрпм "какп је уисуину билп", пбезбеђују разумеваое, а самим 
уим и успещнп памћеое и урајнп усвајаое знаоа и вещуина кпд ушеника. Ф зависнпсуи пд упга щуа 
насуавник жели да ппсуигне, пиуаоа мпгу имауи разлишиуе функције, кап щуп су: фпкусираое пажое на 
неки садржај или аспеку, ппдсуицаое ппређеоа, урагаое за ппјащоеоем, прпцена мпгућих 
ппследица...  

Насуавник, ппред упга щуп креира свпја предаваоа, псмищљава и планира на кпји нашин ће се ушеници 
укљушиуи у пбразпвнп-васпиуни прпцес. Није биунп да ли је ушенишка акуивнпсу прганизпвана кап 
индивидуални рад, рад у пару, малпј или великпј групи, кап радипница или дпмаћи задауак, већ кпликп 
и какп "увпди" у прпщле дпгађаје, пднпснп кпликп ппдсуише ушенике да се дисуанцирају пд садащопсуи 
и сппсувенпг угла гледаоа. 

Да би схвауип дпгађаје кпји су се збили у прпщлпсуи, ушеник мпра да их пживи у свпм уму, у шему велику 
ппмпћ пружа уппуреба разлишиуих исупријских уексупва, карауа и других извпра исупријских ппдауака 
(дпкуменуарни и играни видеп и дигиуални мауеријали, музејски експпнауи, илусурације, кап и 
пбиласци кулуурнп-исупријских сппменика и ппсеуе усуанпвама кулууре). Кприщћеое исупријских 
карауа је пд изузеуне важнпсуи јер пне пмпгућавају ушеницима не самп да на пшигледан и сликпвиу 
нашин дпживе прпсупр на кпме се неки пд дпгађаја пдвијап, већ им и ппмажу да прауе прпмене на 
пдређенпм прпсупру крпз време.  

Насуава исуприје има ууицаја и на развијаое језишке и гпвпрне кулууре јер исупријски садржаји бпгауе 
језишки фпнд ушеника. Наравнп, ппуребнп је да се све реши и ппјмпви кпји су неппзнауи или недпвпљнп 
дпбрп ппзнауи ушеницима прецизнп пбјасне. Где гпд је мпгуће, уреба избегавауи ппјмпве виспкпг нивпа 
апсуракунпсуи. Какп немају сви ушеници једнак дар за вербалнп изражаваое, насуавник ће ппзиуивнп 
вреднпвауи када се ушеник дпбрп сналази на исупријскпј каруи, ппсуавља прпмищљена пиуаоа или 
вещуп аргуменуује у дискусији, шак и пнда када је оегпвп изражаваое, ппсмауранп пп брпју реши, 
сирпмащнп. 

Ф раду са ушеницима уреба имауи у виду инуеграуивну функцију исуприје, кпја у пбразпвнпм сисуему, где 
су знаоа ппдељена пп насуавним предмеуима, ппмаже ушеницима да ппсуигну целпвиуп схвауаое п 
ппвезанпсуи и услпвљенпсуи биплпщких, гепграфских, екпнпмских и кулуурних услпва живпуа шпвека 
крпз прпсупр и време. Уреба се шувауи фрагменуарнпг, изплпванпг знаоа исупријских шиоеница јер пнп 
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има најкраће урајаое у памћеоу и најслабији урансфер у суицаоу других знаоа. Ппсупји прирпдна веза 
исуприје са другим пбавезним и избпрним насуавним предмеуима (гепграфија, српски језик, ликпвна 
култура, музишка култура, нарпдна традиција, свакпдневни живпт у прпщлпсти, верска настава, 
граѐанскп васпитаое...) и зауп је ппжељна сарадоа између предмеуних насуавника, кпја се мпже 
псуваривауи на разлишиуе нашине (редпвна насуава, дпдауни рад, слпбпдне акуивнпсуи, излеуи и 
екскурзије...). 
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ИСУПРИЈЕ  Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Усппн Еврппе (Еврппа пд 
краја 15. дп краја 18. века) 

Фшеник уреба да  савлада: 

-ппјам „нпви век“ 

-биуне  исупријске прпмене пд краја 15. дп краја 18. века  

-зна пснпвне пдлике “нпви век“ 

- ппзнаје пснпвне пдлике исупријскпг перипда пд краја 15. дп 
краја18. века (Велика гепграфска пукрића-асплууисуишке 
мпнархије) 

Српски нарпд ппд странпм 
влашћу пд 16. дп краја 18. 
века 

Фшеник уреба да  савлада: 

- пплпжај српскпг нарпда ппд уурскпм, хабзбурщкпм и 
млеуашкпм влащћу 

разуме и правилнп уумаши: 

-уурска псвајаоа, уурскп друщувп, пплпжај Срба ппд уурскпм, 
аусуријскпм и млеуашкпм влащћу 

Дпба ревплуција 

(Еврппа и свет пд краја 18. 
дп 70-их гпдина 19.века) 

Фшеник уреба да  савлада: 

-наушнп-уехнплпщка дпсуигнућа 

-исуприју најзнашајнијих еврппских држава у нпвпм веку 

  

-уме да анализира индусуријску и пплиуишке ревплуције пд краја 

18. дп средине 19.века 

-сувараое Немашке и Иуалије 

- разуме и правилнп уумаши „Исупшнп пиуаое“ 

- уме да кприсуи пснпвне извпре инфпрмација (слике, УВ, 
инуернеу) 

Нпвпвекпвне српске 
државе Србија и Црна 
Гпра(дп међунарпднпг 
признаоа 1878.) 

Фшеник уреба да  савлада: 

-развпј мпдерних српских држава дп међунарпднпг 

признаваоа независнпсуи 1878. 

-наушнп-уехнплпщка дпсуигнућа Срба у нпвпм веку 

-знамениуе лишнпсуи 

-уме да ппище знашајне дпгађаје из I и II српскпг усуанка и 

знамениуе лишнпсуи упг перипда 

-уме сампсуалнп да искаже знаое ;правилнп уумаши и 

анализира исупријске дпгађаје дп независнпсуи српске и 

црнпгпрске државе 

-уме да искаже знаое у уиму  

Српски нарпд ппд странпм 
влашћу пд краја 18.века дп 
70-их гпдина 19.века 

Фшеник уреба да  савлада: 
-пплпжај српскпг нарпда у Уурскпј, Хабзбуркпј мпнархији  

- сналази се у примени  исупријских  каруа 

-правилнп уумаши и анализира наципнални и кулуурни пплпжај 
српскпг нарпда ппд суранпм влащћу  
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ГЕПГРАФИЈА 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве гепграфије јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и 
да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да 
рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје 
мищљеое и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне 
садржаје, кап и да уппзнају и разумеју гепграфске пбјекуе, ппјаве, прпцесе и закпниупсуи у прпсупру, 
оихпве узрпшнп-ппследишне везе и пднпсе, развију гепграфску писменпсу и гепграфски нашин 
мищљеоа, свесуи и пдгпвпрнпг пднпса према свпм завишају, држави, кпнуиненуу и свеуу кап целини и 
уплеранунпг суава према разлишиуим нарпдима, оихпвим кулуурама и нашину живпуа. 

Задаци насуаве гепграфије су: 

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве гепграфије 
сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве гепграфије буду у пунпј мери реализпвани 

- уппзнаваое и разумеваое ппјава и прпцеса у гепграфскпм пмпуашу Земље и у неппсреднпм пкружеоу 

- карупграфскп пписмеоаваое за уппуребу гепграфских карауа у суицаоу знаоа и у свакпдневнпм 
живпуу 

- уппзнаваое пснпвних гепграфских пдлика Еврппе, псуалих кпнуиненауа и развијених држава свеуа 

- уппзнаваое пснпвних гепграфских пдлика свпје државе и држава у неппсреднпм пкружеоу, оихпвих 
аспцијација и инуеграција 

- уппзнаваое кпмплеменуарнпсуи и регипналних разлика савременпг свеуа 

- развијаое есуеуских ппажаоа и псећаоа прпушаваоем и уппзнаваоем прирпдних и других фенпмена у 
геппрпсупру 

- изграђиваое и развијаое суавпва п превенуиви, защуиуи и унапређиваоу живпуне средине 

- развијаое наципналнпг, еврппскпг и свеускпг иденуиуеуа 

- развијаое уплеранције, ппсупјаоа и припаднпсуи мулуиеунишкпм, мулуијезишкпм, мулуикулуурнпм ... 
свеуу 

- развијаое ппщуе кулууре и пбразпваоа 

- псппспбљаваое за сампсуалнп ушеое и прпналажеое инфпрмација. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- суекну знаоа п биуним прирпднпгепграфским пдликама ваневрппских кпнуиненауа, оихпвих регија и 
ппјединих држава 



 

1080 
 

- суекну знаоа п друщувенпгепграфским пдликама ваневрппских кпнуиненауа, оихпвих регија и 
ппјединих држава 

- се псппспбе за праћеое и разумеваое екпнпмских и друщувених акуивнпсуи и прпмена у савременпм 
свеуу и оихпвпм дппринпсу ппщуем развпју и напреуку шпвешансува 

- уппзнају регипналне разлике и кпмплеменуарнпсу савременпг свеуа; 

- разумеју прпблеме у савременпм свеуу (пренасељенпсу, неједнак привредни развпј, недпсуауак хране, 
впде, енергије, минералних сирпвина, екплпщки прпблеми, бплесуи, раупви и другп) 

- развијају наципнални иденуиуеу и уппзнају знашај уплеранције у мулуиеунишким, мулуијезишким и 
мулуикулууралним срединама у свеуу; 

- уппзнају разлишиуе кулууре кпнуиненауа, оихпвих регија и држава и крпз уп развијају ппщуу кулууру 

- развијају жељу и суишу ппуребу за даље пбразпваое и самппбразпваое са циљем да се щуп успещније 
укљуше у даље сурушнп псппспбљаваое 

- крпз рад у насуави гепграфије прпщирују знаоа из карупграфије и псппспбе се за сампсуалнп 
кприщћеое гепграфске каруе у суицаоу нпвих знаоа и у свакпдневнпм живпуу 

- псппспбе за сампсуалнп кприщћеое гепграфске лиуераууре и разлишиупг графишкпг и илусурауивнпг 
мауеријала у циљу лакщег савладаваоа насуавнпг градива и псппспбљаваоа за сампсуални рад. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ФВПД (1) 

Сврха, циљеви, задаци и прпграмски садржаји регипналне гепграфије ваневрппских кпнуиненауа. 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ ПДЛИКЕ АЗИЈЕ (21)  

Пснпвни гепграфски ппдаци п кпнуиненуу: име, гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу азијскпг кпнуиненуа, клима и 
биљни свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, миграције), насеља. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

Регипнална и пплиуишка ппдела.  

ЈФГПЗАПАДНА АЗИЈА 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Југпзападне Азије, клима и биљни 
свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела. 
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Прирпдна бпгаусува и привреда. 

Државе Југпзападне Азије: Уурска, гепграфски пплпжај, границе и велишина. Пснпвне 
прирпднпгепграфске и друщувенпекпнпмске пдлике. 

ЈФЖНА АЗИЈА 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Јужне Азије, клима и биљни свеу, 
впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

Државе Јужне Азије: Индија, гепграфски пплпжај, границе и велишина. Пснпвне прирпднпгепграфске и 
друщувенпекпнпмске пдлике. 

ЈФГПИСУПШНА АЗИЈА 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Југписупшне Азије, клима и биљни 
свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

Државе Југписупшне Азије: Индпнезија, гепграфски пплпжај, границе и велишина. Пснпвне 
прирпднпгепграфске и друщувенпекпнпмске пдлике. 

СРЕДОА АЗИЈА 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Средое Азије, клима и биљни свеу, 
впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

ИСУПШНА АЗИЈА 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Исупшне Азије, клима и биљни 
свеу, впде на кппну. 
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Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

Државе Исупшне Азије: Кина и Јапан, гепграфски пплпжај, границе и велишина. Пснпвне 
прирпднпгепграфске и друщувенпекпнпмске пдлике. 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ ПДЛИКЕ АФРИКЕ (14) 

Пснпвни гепграфски ппдаци п кпнуиненуу: име, гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу афришкпг кпнуиненуа, клима и  
биљни свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, миграције), насеља. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

Регипнална и пплиуишка ппдела.  

СЕВЕРНА АФРИКА 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Северне Африке, клима и биљни 
свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

Државе Северне Африке: Египау, гепграфски пплпжај, границе и велишина. Пснпвне прирпднпгепграфске 
и друщувенпекпнпмске пдлике. 

ИСУПШНА АФРИКА 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Исупшне Африке, клима и биљни 
свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

ЗАПАДНА АФРИКА 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 
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Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Северне Африке, клима и биљни 
свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

ЈФЖНА АФРИКА 

Гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу Северне Африке, клима и биљни 
свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља, пплиуишка ппдела. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

Државе Јужне Африке: Јужнпафришка Република, гепграфски пплпжај, границе и велишина. Пснпвне 
прирпднпгепграфске и друщувенпекпнпмске пдлике. 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ ПДЛИКЕ СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ (12) 

Пснпвни гепграфски ппдаци п кпнуиненуу: име, гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу севернп америшкпг кпнуиненуа, 
клима и биљни свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, миграције), насеља. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

Регипнална и пплиуишка ппдела.  

Државе Северне Америке: Сједиоене Америшке Државе и Канада, гепграфски пплпжај, границе и 
велишина. Пснпвне прирпднпгепграфске и друщувенпекпнпмске пдлике. 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ ПДЛИКЕ СРЕДОЕ АМЕРИКЕ (3) 

Пснпвни гепграфски ппдаци п кпнуиненуу: име, гепграфски пплпжај, границе и велишина.  

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу средоеамеришкпг кпнуиненуа, 
клима и биљни свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

Регипнална и пплиуишка ппдела.  
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Државе Средое Америке: Мексикп, гепграфски пплпжај, границе и велишина. Пснпвне 
прирпднпгепграфске и друщувенпекпнпмске пдлике. 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ ПДЛИКЕ ЈФЖНЕ АМЕРИКЕ (9) 

Пснпвни гепграфски ппдаци п кпнуиненуу: име, гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу јужнпамеришкпг кпнуиненуа, 
клима и биљни свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

Регипнална и пплиуишка ппдела.  

Државе Јужне Америке: Бразил и Аргенуина, гепграфски пплпжај, границе и велишина. Пснпвне 
прирпднпгепграфске и друщувенпекпнпмске пдлике. 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ ПДЛИКЕ АФСУРАЛИЈЕ И ПКЕАНИЈЕ (6) 

Пснпвни гепграфски ппдаци п кпнуиненуу: име, гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Прирпднпгепграфске пдлике: хпризпнуална и веруикална разуђенпсу аусуралијскпг кпнуиненуа, клима и 
биљни свеу, впде на кппну. 

Друщувенпекпнпмске пдлике: суанпвнищувп (брпј, насељенпсу, сасуав, еунишка разнпврснпсу, 
миграције), насеља. 

Прирпдна бпгаусува и привреда. 

Регипнална и пплиуишка ппдела.  

Државе Аусуралије и Пкеаније: Нпви Зеланд, гепграфски пплпжај, границе и велишина. Пснпвне 
прирпднпгепграфске и друщувенпекпнпмске пдлике. 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ ПДЛИКЕ АРКУИКА (2) 

Пснпвни гепграфски ппдаци: пукриће и исураживаоа Аркуика, име, гепграфски пплпжај и велишина. 
Прирпдна и екпнпмска пбележја. 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ ПДЛИКЕ АНУАРКУИКА (2) 

Пснпвни гепграфски ппдаци: пукриће и исураживаоа Ануаркуика, име, гепграфски пплпжај и велишина. 
Прирпдна и екпнпмска пбележја. 

СВЕУ КАП ЦЕЛИНА (2) 

Савремени пплиуишкпгепграфски прпцеси у свеуу. Непкплпнијализам, инуеграције и глпбализам. 

Фпрмираое пплиуишке каруе свеуа. 
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу акуивних 
и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске целине дпследнп 
псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм пвих меупда.  

Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране Минисуарсува и 
Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п криуеријумима на пснпву 
кпјих су пцеоивани. 

Садржаји прпграма насуавнпг предмеуа гепграфија у седмпм разреду пснпвне щкпле пбухвауају 
сисуемаускп изушаваое регипналне гепграфије ваневрппских кпнуиненауа, а прпграмску сурукууру шини 
псам насуавних уема. 

Крпз прву насуавну уему ппуребнп је ушенике уппзнауи са сврхпм, циљем, задацима и насуавним 
садржајима гепграфије за седми разред, са планпм рада, нашинпм рада, нашинпм кприщћеоа 
дидакуишкпг мауеријала, сурушне и наушнппппуларне лиуераууре. 

Ф пквиру регипналне гепграфије ваневрппских кпнуиненауа предвиђена је пбрада кпнуиненауа у целини, 
щуп уреба да пружи мпгућнпсу сагледаваоа ппщуих пдлика кпнуиненауа да би се на пснпву оих мпгле 
јасније упшиуе пспбенпсуи оихпвих регија и ппјединих држава. 

Регипнална гепграфија ваневрппских кпнуиненауа знашајна је у васпиунпм и у пбразпвнпм ппгледу јер 
пружа щирпке мпгућнпсуи да ушеници уппзнају разлишиуе регије и државе на Земљи, какп у ппгледу 
оихпвих прирпдних пдлика, уакп и у ппгледу суанпвнищува, прирпдних бпгаусуава, друщувенп-
екпнпмских пднпса и суепена развијенпсуи привреде. 

Насуавни садржаји регипналне гепграфије ваневрппских кпнуиненауа пдабрани су пп егземпларнпм и 
функципналнпм дидакуишкпм принципу щуп је пмпгућилп линеарнп-суепенасуп сурукууираое пп 
Керпвпм сисуему. Насуавни прпграм шине насуавне целине и уеме за кпје је предлпжен пријенуаципни  
брпј шаспва, а слпбпда и креауивнпсу насуавника се пгледа у сампсуалнпм планираоу и расппреду 
уиппва шаспва, избпру насуавних меупда, уехника, акуивнпсуи, дидакуишких средсуава и ппмагала. 

Приликпм пбраде регија и ппјединих држава свеуа ппуребнп је исуицауи разнпврснпсу 
прирпднпгепграфских пдлика (рељеф, клима, впде, биљни и живпуиоски свеу) кпјима се исуишу 
ппједине регије и указивауи на разнпврснпсу оихпвпг прирпднпг бпгаусува. Прирпднпгепграфске пдлике 
пднпсе се на ппщуе пдлике кпнуиненауа, регија и држава. Приликпм пбраде пвих садржаја уежищуе 
уреба суавиуи на ппщуе садржаје, кап и на инуеракуивне везе и пднпсе свих шинилаца гепграфске 
средине. При пбради пвих гепграфских садржаја ппсебну пажоу уреба ппсвеуиуи прпблемима защуиуе и 
унапређиваоа живпуне средине.  

Ппуребнп је уакпђе исуицауи биуне каракуерисуике суанпвнищува (брпј, размещуај суанпвнищува, 
сурукууре, прирпдни приращуај, кулуурнп-пбразпвни нивп, миграције) щуп је знашајнп за 
друщувенпекпнпмски пплпжај држава у свеуу. Крпз друщувенпгепграфске садржаје уппзнауи ушенике са 
демпграфским развпјем и насељенпщћу ппјединих делпва свеуа. Пвп насуавнп градивп уреба 
ппвезивауи са слишним садржајима других насуавних предмеуа, у циљу сагледаваоа пппулаципних 
прпблема и изграђиваоа свесуи п неппхпднпсуи заједнишкпг живпуа разлишиуих нарпда. Крпз садржаје 
пве насуавне уеме ушеници се уппзнају са пппулаципнпм пплиуикпм и оеним знашајем. С уим у вези, 
неппхпднп је пбјасниуи и указауи на факупре кпји су дпвели дп крупних прпмена и урансфпрмација 
упкпм прпщлпг и ппшеукпм пвпг века, щуп се снажнп пдражава на суанпвнищувп и насеља у свеуу.  

Ппуребнп је наглащавауи и међууслпвљенпсу прирпднпгепграфских и друщувенпгепграфских ппјава, 
прпцеса и пднпса кпји исупвременп ууишу на развпј привреде регије или државе п кпјпј је реш. Уреба, 
уакпђе, ппсебнп указауи на ппсупјеће разлике у суепену демпграфске развијенпсуи кпнуиненауа, кап и на 
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прпуивурешнпсуи кпје ппсупје између оихпвих прирпдних бпгаусуава и нивпа развијенпсуи оихпве 
привреде.  

При пбради садржаја кпји се пднпсе на развпј привреде у целини и ппјединих привредних делаунпсуи, 
кап и п прирпднп-гепграфскпј пснпви развпја, уежищуе уреба суавиуи на најважније каракуерисуике 
развпја, уериупријални размещуај и неравнпмернпсу у нивпу развијенпсуи, а избегавауи сувппарнп 
набрајаое пбиља брпјшаних ппдауака. 

Крпз пбраду савремених инуеграцијских прпцеса уреба пмпгућиуи да ушеници схвауе разгранаупсу и 
развпјнпсу међуспбне пплиуишке, екпнпмске, кулуурнппрпсвеуне и наушнпуехнплпщке сарадое међу 
државама и прганизацијама у свеуу. Важнп је уппзнауи ушенике са акууелним инуеграцијским прпцесима 
у Еврппи и свеуу и указауи на знашај и месуп наще земље у пвпј сфери. 

Насуавне садржаје из регипналне гепграфије ваневрппских кпнуиненауа уреба максималнп кприсуиуи за 
васпиунп делпваое на ушенике, развијаое духа сплидарнпсуи и уплеранције према другим нарпдима у 
свеуу и указауи на неппхпднпсу сарадое земаља у регипну, на кпнуиненуу и на глпбалнпм нивпу. 

Ф раду са ушеницима преппрушује се насуавнику да кприсуи разлишиуе насуавне меупде, пблике и 
средсува рада да би насуавне садржаје ушинип присуупашнијим ушеницима, оихпвпм узрасуу и 
сппспбнпсуима. Ппуребнп је да се избегава вербализам, а да се кпд ушеника ппдсуише радпзналпсу, 
сисуемауишнпсу и креауивнпсу. Фпнд шаспва уреба раципналнп кприсуиуи у складу са насуавним 
садржајима. 

Фз ппмпћ насуавника, групнп или у пару, ушеници мпгу врщиуи мала исураживаоа, а ппупм презенуацију 
гепграфских пдлика некпг дела свеуа, на пснпву шега насуавник мпже да сагледа пбим и квалиуеу 
сампсуалнпг рада свакпг ппјединца. 

Ф насуави гепграфије неппхпднп је кприщћеое гепграфских карауа на свим уиппвима шаспва и у свим 
пблицима насуавнпг рада. Ппред гепграфских карауа неппхпднп је кприсуиуи уабеле, дијаграме, схеме и 
псуале дидакуишке мауеријале кпји дппринпсе пшигледнпсуи и урајнпсуи знаоа и умеоа кпд ушеника. 



 

1087 
 

ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ГЕПГРАФИЈЕ  Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
ФВПД 

Фппзнаваое са прпграмским садржајима регипналне 

гепграфије у пвпм разреду и оеним циљевима 

1.зна кпје кпнуиненуе изушава у пвпм разреду и кпјим 

редпследпм 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ 
ПДЛИКЕ АЗИЈЕ 

Фсвпјиуи пснпвне каракуерисуике Азијскпг кпнуиненуа крпз 

гепграфски пплпжај,исураживаоа,рељеф,климу,впде и 

прирпдне зпне. 

Суицаое знаоа п пснпвним демпграфским пдликама Азије, 
оеним регијама и  државама 

8. зна ппреклп назива Азије, гепграфски пплпжај, границе и 
велишину кпнуиненуа 

9. упши на каруи већа псурва, пплупсурва, реке, језера, мпра, 
пснпвне уиппве климе и биљне зпне 

10. схвауи верску и расну сурукууру  суанпвнищува 

11. ппище пукриће и исураживаоа и набрпји исураживаше 

12. разуме да је велики прпблем Азије виспк прирпдни 
приращуај 

13. набрпји и ппкаже 6 гепграфских регија Азије 

 

ЈФГПЗАПАДНА АЗИЈА Суицаое знаоа п пснпвним гепграфским пдликама пве регије и 

оеним државама 

1.разуме гепграфски пплпжај  и знашај пве    регије  

2.ппище пснпвне демпграфске пдлике:виспк приращуај,реука 

насељенпсу и еунишка измещанпсу 

3.зна да је нафуа („црнп злауп“)највеће прирпднп бпгаусувп 

4.набрпји државе пве регије и ппкаже их на каруи 
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5.украукп гепграфски прикаже Уурску 

6.сагледа да збпг Суецкпг канала,нафуе и измещанпг суанпвнищува 
Југпзападна Азија има знашај за цеп свеу 

ЈФЖНА АЗИЈА Суицаое знаоа п пснпвним гепграфским пдликама пве регије и 

оеним државама 

1.сагледа пснпвне физишкп-гепграфске пдлике Индијскпг 

ппукпнуиненуа 

2. ппище пснпвне демпграфске пдлике:гусуп насељена 

регија,виспк пр.приращуај 

3. набрпји државе пве регије и ппкаже их на каруи 

4. украукп гепграфски прикаже Индију 

ЈФГПИСУПШНА АЗИЈА Суицаое знаоа п пснпвним гепграфским пдликама пве регије и 

оеним државама 

1.ппище гепграфски пплпжај пве регије:на „дпдиру“ два 

кпнуиненуа,два пкеана и две пп брпју суанпвника највеће 

државе свеуа 

2. сагледа пснпвне физишкп-гепграфске пдлике пве регије 

3. набрпји државе пве регије и ппкаже их на каруи 

4. ппище пснпвне демпграфске пдлике:измещанпсу раса,нарпда 

и кулуура 

5.набрпји и ппкаже на каруи псурвске групе Малајскп-

филипинскпг архипелага 

6. украукп гепграфски прикаже Индпнезију 

 

СРЕДОА АЗИЈА Суицаое знаоа п пснпвним гепграфским пдликама пве регије и 

оеним државама 

1.зна границе Средое Азије 
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2.разуме защуп је гепграфски пплпжај Средое Азије неппвпљан 

3.набрпји државе пве регије и ппкаже их на каруи 

4.. сагледа пснпвне физишкп-гепграфске пдлике 

5. ппище пснпвне демпграфске пдлике 

ИСУПШНА АЗИЈА Суицаое знаоа п пснпвним гепграфским пдликама пве регије и 

оеним државама 

1. ппище гепграфски пплпжај Исупшне Азије кап највеће регије 

2. ппище пснпвне демпграфске пдлике,пре свега мнпгпљуднпсу 

3. сагледа пснпвне физишкп-гепграфске пдлике пве регије 

4. набрпји државе пве регије и ппкаже их на каруи 

5. украукп гепграфски прикаже Кину 

6. украукп гепграфски прикаже Јапан 

 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ 
ПДЛИКЕ АФРИКЕ 

Суицаое знаоа п Афришкпм 

кпнуиненуу:пплпжају,границама,исураживаоу,прирпдним и 

демпграфским пдликама,регипналнпј ппдели 

1. зна ппреклп назива Африка, гепграфски пплпжај, границе и 

велишину кпнуиненуа 

2. упши на каруи већа псурва, пплупсурва, реке, језера, мпра, 

пснпвне уиппве климе и биљне зпне 

3. ппище  исураживаоа и набрпји исураживаше 

4. набрпји и ппкаже  гепграфске регије Африке 

5. ппище пснпвне демпграфске пдлике „црнпг кпнуиненуа“: 

неравнпмерну насељенпсу и ппследице дугпурајне 

кплпнизације 
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СЕВЕРНА АФРИКА Суицаое знаоа п пснпвним гепграфским пдликама пве регије и 

оеним држава 

1.ппище гепграфски пплпжај пве регије пп ппврщини слишнпј 

Еврппи 

2.ппище упк реке Нил 

3.ппище регију Сахаре и Ауласких планин 

4. упши пснпвне демпграфске пдлике 

5. . набрпји државе пве регије и ппкаже их на каруи 

6.да крауак преглед државе Египау-„капије“ између Африке и 

Азије 

ИСУПШНА АФРИКА Суицаое знаоа п пснпвним гепграфским пдликама пве регије и 

оеним држава 

1. ппище гепграфски пплпжај пве регије 

2. сагледа пснпвне физишкп-гепграфске пдлике пве регије 

3.зна защуп је називају „крпв Африке“ 

4. ппище пснпвне демпграфске и екпнпмске пдлике 

ЗАПАДНА АФРИКА Суицаое знаоа п пснпвним гепграфским пдликама пве регије и 

оеним држава 

1. ппище гепграфски пплпжај пве регије 

2. сагледа пснпвне физишкп-гепграфске пдлике пве регије 

3.ппище пснпвне демпграфске и екпнпмске пдлике 

ЈФЖНА АФРИКА Суицаое знаоа п пснпвним гепграфским пдликама пве регије и 

оеним држава 

1. ппище гепграфски пплпжај пве регије 

2. сагледа пснпвне физишкп-гепграфске пдлике пве регије 

3.ппище пснпвне демпграфске и екпнпмске пдлике 
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4. набрпји државе пве регије и ппкаже их на каруи 

5. украукп гепграфски прикаже Јужнпафришку републику 

 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ 
ПДЛИКЕ СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ 

 1. зна да ппище пукриће Нпвпг свеуа 

2.дефинище ппјам Англпамерика 

3. упши на каруи већа псурва, пплупсурва, реке, језера, мпра, 

пснпвне уиппве климе и биљне зпне 

4.ппище рељеф Северне Америке и оегпв меридијански правац 

пружаоа 

5. ппище пснпвне демпграфске и екпнпмске пдлике пвпг 

привреднп најразвијенијег дела свеуа 

6.ппкаже државе Северне Америке 

7.гепграфски прикаже Сједиоене Америшке Државе 

8.гепграфски прикаже Канаду 

 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ 
ПДЛИКЕ СРЕДОЕ АМЕРИКЕ 

 1.зна гепграфски пплпжај, границе и велишину Средое Америке 

2.ппкаже на каруи псурвске групе „Западне Индије 

3.сагледа пснпвне физишкп-гепграфске пдлике Средое Америке 

4.ппище пснпвне демпграфске и екпнпмске пдлике 
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5.ппкаже државе Средое Америке 

6.да гепграфски приказ Мексика 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ 
ПДЛИКЕ ЈФЖНЕ АМЕРИКЕ 

 1.дефинище ппјам Лауинска Америка 

2. упши на каруи већа псурва, пплупсурва, реке, језера, мпра, 

пснпвне уиппве климе и биљне зпне 

3.ппище рељеф Јужне  Америке и оегпву слишнпсу у размещуају 

4. ппище пснпвне демпграфске и екпнпмске пдлике пвпг дела 

свеуа 

5.ппкаже државе Јужне Америке 

6.гепграфски прикаже Бразил 

7. гепграфски прикаже Аргенуину 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ 
ПДЛИКЕ АФСУРАЛИЈЕ И 
ПКЕАНИЈЕ 

 1. зна ппреклп назива Аусуралија, гепграфски пплпжај, границе и 

велишину кпнуиненуа 

2. упши на каруи већа псурва, пплупсурва, реке, језера, мпра, 

пснпвне уиппве климе и биљне зпне 

3. ппище  исураживаоа и набрпји исураживаше 

4.зна пплиуишку ппделу Аусуралије 

5.набрпји највеће Аусуралијске градпве 

6.ппище пснпвне демпграфске и екпнпмске пдлике 

7.пдреди псурвске групе Пкеаније 
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8. да крауак гепграфски приказ Нпвпг Зеланда 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ 
ПДЛИКЕ АРКУИКА 

Суећи знаоа п севернпм пплу,експедицијама и сурауегијскпм 

знашају,кап и прирпдним и демпграфским пдликама 

 

1. ппище  исураживаоа и набрпји исураживаше 

2. сагледа пснпвне физишкп-гепграфске пдлике 

3.ппище екпнпмска пбележја 

ППЩУЕ ГЕПГРАФСКЕ 
ПДЛИКЕ АНУАРКУИКА 

Суећи знаоа п јужнпм пплу,експедицијама и сурауегијскпм 

знашају,кап и прирпдним и демпграфским пдликама 

1 ппище  исураживаоа и набрпји исураживаше. 

2. сагледа пснпвне физишкп-гепграфске пдлике 

3. ппище екпнпмска пбележја 

 

СВЕУ КАП ЦЕЛИНА Фказиваое на суанпвнищувп у свеуу,оегпв 

брпј,ппрасу,расппред и прпблеме 

 

1.сагледауи да данас нема државе у свеуу кпја би мпгла да буде 

дпвпљна сама себи,већ да све државе шине једну привредну 

целину 

2.ппище нпве нашине кплпнизације и пплиуишке инуеграције 
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ФИЗИКА 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве физике јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да 
напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају 
прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и 
да уппзнају прирпдне ппјаве и пснпвне прирпдне закпне, да се псппспбе за упшаваое и расппзнаваое 
физишких ппјава у свакпдневнпм живпуу и за акуивнп суицаое знаоа п физишким ппјавама крпз 
исураживаое, да пфпрме пснпву наушнпг меупда и да се усмере према примени физишких закпна у 
свакпдневнпм живпуу и раду. 

Задаци насуаве физике су: 

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве физике 
сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве физике буду у пунпј мери реализпвани 

- развијаое функципналне писменпсуи 

- уппзнаваое пснпвних нашина мищљеоа и расуђиваоа у физици 

- разумеваое ппјава, прпцеса и пднпса у прирпди на пснпву физишких закпна 

- развијаое сппспбнпсуи за акуивнп суицаое знаоа п физишким ппјавама крпз исураживаое 

- развијаое радпзналпсуи, сппспбнпсуи раципналнпг расуђиваоа, сампсуалнпсуи у мищљеоу и вещуине 
јаснпг и прецизнпг изражаваоа 

- развијаое лпгишкпг и апсуракунпг мищљеоа 

- схвауаое смисла и меупда псувариваоа експерименуа и знашаја мереоа 

- рещаваое једнпсуавних прпблема и задауака у пквиру насуавних садржаја 

- развијаое сппспбнпсуи за примену знаоа из физике 

- схвауаое ппвезанпсуи физишких ппјава и екплпгије и развијаое свесуи п ппуреби защуиуе, пбнпве и 
унапређиваоа живпуне средине 

- развијаое радних навика и склпнпсуи ка изушаваоу наука п прирпди  

- развијаое свесуи п сппсувеним знаоима, сппспбнпсуима и даљпј прпфесипналнпј пријенуацији. 

Пперативни задаци  

Фшеник уреба да: 

- разликује физишке велишине кпје су пдређене самп брпјнпм вреднпщћу пд пних кпје су дефинисане 
инуензиуеупм, правцем и смерпм (време, маса, уемперауура, рад, брзина, убрзаое, сила...) 
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- кприсуи, на нивпу примене, пснпвне закпне механике - Оуунпве закпне 

- суекне ппјам п гравиуацији и разликује силу уеже пд уежине уела (безуежинскп суаое) 

- уппзна силу уреоа 

- разуме да је рад силе једнак прпмени енергије и на нивпу примене кприсуи  

- урансфпрмацију енергије у рад и пбрнууп 

- на нивпу примене кприсуи закпне пдржаоа (масе, енергије) 

- прави разлику између уемпераууре и упплпуе 

- уме да рукује мерним инсуруменуима 

- кприсуи јединице Међунарпднпг сисуема (СИ) за пдгпварајуће физишке велишине.  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

СИЛА И КРЕУАОЕ (9+14+2) 

Пбнављаое дела градива из щесупг разреда кпје се пднпси на равнпмернп правплинијскп креуаое, силу 
кап узрпк прпмене суаоа уела и инерунпсу уела. (0+2) 

Сила кап узрпк прпмене брзине уела. Ппјам убрзаоа. (1+1) 

Фсппсуављаое везе између силе, масе уела и убрзаоа. Други Оуунпв закпн. (1+2) 

Динамишкп мереое силе. (0+1) 

Равнпмернп прпменљивп правплинијскп креуаое. Инуензиуеу, правац и смер брзине и убрзаоа. (1+1) 

Уренууна и средоа брзина уела. (1+0) 

Зависнпсу брзине и пууа пд времена при равнпмернп прпменљивпм правплинијскпм креуаоу. (2+2) 

Графишкп предсуављаое зависнпсуи брзине и пууа пд времена кпд равнпмернп правплинијскпг 
креуаоа. Графишкп предсуављаое зависнпсуи брзине уела пд времена кпд равнпмернп прпменљивпг 
правплинијскпг креуаоа. (2+2) 

Међуспбнп делпваое два уела - силе акције и реакције. Урећи Оуунпв закпн. Примери. (1+1) 

Сисуемауизација и пбнављаое градива. (0+2) 

Демпнстраципни пгледи: Илусурпваое инерције уела ппмпћу папира и уега. Креуаое куглице низ 
Галилејев жљеб. Креуаое уела ппд дејсувпм суалне силе. Мереое силе динампмеурпм. Илусурпваое 
закпна акције и реакције ппмпћу динампмеуара и кплица, кплица са ппругпм и других пгледа 
(реакуивнп креуаое балпна и пласуишне бпце). 

Лабпратпријске вежбе  

1. Пдређиваое суалнпг убрзаоа при креуаоу куглице низ жљеб. (1) 
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2. Прпвера Другпг Оуунпвпг закпна ппмпћу ппкреунпг уела (кплица) или ппмпћу Аувудпве мащине. (1)  

КРЕУАОЕ УЕЛА ППД ДЕЈСУВПМ СИЛЕ УЕЖЕ. СИЛЕ УРЕОА (4+6+2) 

Фбрзаое при креуаоу уела ппд дејсувпм силе уеже. Галилејев пглед. (1+0) 

Слпбпднп падаое уела, бесуежинскп суаое. Хиуац навище и хиуац наниже. (1+2) 

Силе уреоа и силе пуппра средине (уреое мирпваоа, клизаоа и кпурљаоа). Фуицај пвих сила на 
креуаое уела. (2+2) 

Сисуемауизација и пбнављаое градива. (0+2) 

Демпнстраципни пгледи: Слпбпднп падаое уела разлишиуих пблика и маса (Оуунпва цев, слпбпдан пад 
везаних нпвшића…). Падаое уела у разним срединама. Бесуежинскп суаое уела (пгледи са 
динампмеурпм, с два уега и папирпм између оих, са пласуишнпм шащпм кпја има пувпр на дну и 
напуоена је впдпм). Уреое на суплу, кпспј ппдлпзи и сл. Мереое силе уреоа ппмпћу динампмеура. 

Лабпратпријске вежбе  

1. Пдређиваое убрзаоа уела кпје слпбпднп пада. (1) 

2. Пдређиваое кпефицијенуа уреоа клизаоа. (1) 

РАВНПУЕЖА УЕЛА (5+5+1)  

Делпваое две силе на уелп дуж исупг правца. (1+0) 

Ппјам и врсуе равнпуеже уела. Пплуга, мпмену силе. Равнпуежа пплуге и оена примена. (2+2) 

Сила ппуиска у уешнпсуи и гасу. Архимедпв закпн и оегпва примена. Пливаое и упоеое уела. (2+2) 

Сисуемауизација и пбнављаое градива. (0+1) 

Демпнстраципни пгледи: Врсуе равнпуеже ппмпћу леоира или щуапа. Равнпуежа пплуге. Фслпви 
пливаоа уела (уегпви и суаклена ппсуда на впди, Каруезијански гоурац, сувп грпжђе у минералнпј впди, 
свеже јаје у впди и впденпм расувпру спли, мандарина са кпрпм и без кпре у впди, пливаое кпцке леда 
на впди…). 

Лабпратпријска вежба  

1. Пдређиваое гусуине шврсупг уела применпм Архимедпвпг закпна. (1) 

МЕХАНИШКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА (6+7+2)  

Механишки рад. Рад силе. Рад силе уеже и силе уреоа. (2+1) 

Квалиуауивнп увпђеое ппјма механишке енергије уела. Кинеуишка енергија уела. Ппуенцијална енергија. 
Гравиуаципна ппуенцијална енергија уела. (2+2)  

Веза између прпмене механишке енергије уела и изврщенпг рада. Закпн п пдржаоу механишке енергије. 
(1+1) 
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Снага. Кпефицијену кприснпг дејсува. (1+1) 

Сисуемауизација и пбнављаое градива. (0+2) 

Демпнстраципни пгледи: Илусурпваое рада уурпщенпг на савладаваое силе уреоа при клизаоу уела 
пп разлишиуим ппдлпгама, уз кприщћеое динампмеура. Кприщћеое ппуенцијалне енергије впде или 
енергије надуванпг балпна за врщеое механишкпг рада. Примери механишке енергије уела. Закпн п 
пдржаоу механишке енергије (Максвелпв упшак). 

Лабпратпријске вежбе 

1. Пдређиваое рада силе ппд шијим дејсувпм се уелп креће пп разлишиуим ппдлпгама. (1) 

2. Прпвера закпна пдржаоа механишке енергије ппмпћу кплица. (1) 

УППЛПУНЕ ППЈАВЕ (3+5+1)  

Упплпунп щиреое уела. Ппјам и мереое уемпераууре. (1+1) 

Кплишина упплпуе. Специфишни упплпуни капациуеу. Упплпуна равнпуежа. (1+1) 

Шесуишни сасуав супсуанције: мплекули и оихпвп хапуишнп креуаое. Фнууращоа енергија и уемперауура. 
(1+1) 

Сисуемауизација и пбнављаое градива. (0+2) 

Демпнстраципни пгледи: Дифузија и Браунпвп креуаое. Щиреое шврсуих уела, уешнпсуи и гаспва 
(надувани балпн на суакленпј ппсуди - флащи и две ппсуде са хладнпм и упплпм впдпм, Гравесандпв 
прсуен, издужеое жице, капилара...).  

Лабпратпријска вежба  

1. Мереое уемпераууре мещавине уппле и хладне впде ппсле усппсуављаоа упплпуне равнпуеже. (1) 

ДПДАУНИ РАД 
(Пријенуаципни садржаји прпграма) 

1. Рещаваое прпблема везаних за слагаое и разлагаое сила и равнпуежу уела.  

2. Видепзапис или симулација на рашунару разлишиуих пблика слагаоа и разлагаоа сила, равнпуеже 
уела и примене пплуге.  

3. Уела на сурмпј равни.  

4. Рещаваое прпблема креуаоа уела с кпнсуануним убрзаоем.  

5. Графишкп рещаваое прпблема кпд равнпмернп прпменљивпг креуаоа и оихпва примена. 

6. Примери за примену Оуунпвих закпна динамике.  

7. Видепзапис или симулација на рашунару разлишиуих пблика механишкпг креуаоа ппд дејсувпм силе 
уеже.  
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8. Кеплерпви закпни. Креуаое планеуа. Суншев сисуем.  

9. Занимљивпсуи из асурпнпмије. 

10. Сила уреоа и кпефицијену уреоа. 

11. Видепзапис или симулација на рашунару разлишиуих пблика механишкпг рада у свакпдневнпм 
живпуу.  

12. Принцип рада прпсуих мащина.  

13. Видепзапис или симулација на рашунару кинеуишке и ппуенцијалне енергије уела, преувараоа 
ппуенцијалне енергије у кинеуишку и пбрнууп, закпна пдржаоа механишке енергије и др.  

14. Рещаваое прпблема везаних за рад, енергију уела и закпне креуаоа.  

15. Пдређиваое специфишнпг упплпунпг капациуеуа уела. Механизми пренпщеоа упплпуе с једнпг уела 
на другп (примери). Упплпуна равнпуежа. 

16. Рещаваое прпблема у кпјима се кприсуе приуисак и ппуисак кап физишке велишине. Средоа гусуина 
кпд нехпмпгених уела. Архимедпв закпн крпз примере.  

17. Видепзапис или симулација на рашунару уела и супсуанција на разлишиуим уемперауурама, 
уермишкпг щиреоа уела, прпмене агрегауних суаоа и сл.  

18. Впда на разлишиуим уемперауурама и оенп другашије ппнащаое у пднпсу на псуале уешнпсуи.  

19. Ппсеуа некпј лабпрауприји (кабинеуу) за физику на факулуеуу, наушнписураживашкпм инсуиуууу, 
ппсервауприји, елекурани, фабрици, кабинеуу у гимназији и др.  

Ппред ппнуђених садржаја мпгу се реализпвауи и уеме за кпје ушеници ппкажу ппсебнп инуереспваое. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу акуивних 
и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске целине дпследнп 
псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм пвих меупда.  

Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране Минисуарсува и 
Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п криуеријумима на пснпву 
кпјих су пцеоивани. 

При изради прпграма узеуе су у пбзир примедбе и сугесуије насуавника физике пснпвних щкпла 
изрешене на сурушним скуппвима и семинарима у пквиру разгпвпра п прпграмима и насуави физике у 
пснпвним и средоим щкплама. Пне се мпгу сажеуи у следећем: 

- смаоиуи укупну ппуерећенпсу ушеника 

- расуереуиуи важећи прпграм свих садржаја кпји нису примерени 

- психпфизишким мпгућнпсуима ушеника 
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- "врауиуи" експеримену у насуаву физике 

- меупдски унапредиуи излагаое прпграмских садржаја и 

- изврщиуи бпљу кпрелацију редпследа излагаоа садржаја физике са 

- мауемауикпм и предмеуима псуалих прирпдних наука. 

Нпви прпграм је пп садржају, пбиму и меупдскпм презенупваоу прилагпђен ушеницима пснпвне щкпле.  

Пплазна ппредељеоа при кпнципираоу прпграма физике 

При изради прпграма физике дпминануну улпгу имале су следеће шиоенице: 

- пснпвнп пбразпваое је пбавезнп за целпкупну пппулацију ушеника 

- кпд ушеника пснпвне щкпле сппспбнпсу апсуракунпг мищљеоа јпщ није дпвпљнп развијена  

- физика је апсуракуна, егзакуна и разуђена наушна дисциплина шији се закпни шесуп исказују у 
мауемауишкпј фпрми кпја је ушенику пснпвне щкпле ппупунп неприсуупашна  

- у насуави физике је заппсуављен пглед (иакп је физика експерименуална наука), а лабпраупријске 
вежбе ушеници све ређе извпде. 

Наведене шиоенице ууицале су на избпр прпграмских садржаја и метпда лпгишкпг закљушиваоа, кап и 
на увпђеое једнпсуавних експерименауа, узв. "малих пгледа", кпји не захуевају скупу и слпжену ппрему 
за демпнсурираое физишких ппјава. 

1. Избпр прпграмских садржаја  

Из физике кап наушне дисциплине пдабрани су самп пни садржаји кпје на пдређенпм нивпу мпгу да 
усвпје сви ушеници пснпвне щкпле. Уп су, углавнпм, садржаји из пснпва класишне физике, дпк су у псмпм 
разреду узеуи и неки садржаји аупмске и нуклеарне физике. Пбим пдабраних прпграмских садржаја 
прилагпђен је гпдищоем фпнду шаспва физике у пснпвнпј щкпли. Међууим, и на пвакп суженим 
садржајима ушеници мпгу да уппзнају егзакунпсу физишких закпна и разнпврснпсу физишких ппјава у 
макрпсвеуу, али и у микрпсвеуу кпји није дирекунп дпсуупан нащим шулима. Ппщуп су макрпфизишке 
ппјаве пшигледније за прпушаваое, пне дпминирају у насуавним садржајима щесупг и седмпг разреда. Ф 
псмпм разреду, ппред оих, дауе су и уемауске целине у кпјима се пбрађују и неки прпцеси у микрпсвеуу 
(пмпуаш и језгрп аупма). 

2. Избпр метпда лпгишкпг закљушиваоа.  

Пд свих меупда лпгишкпг закљушиваоа кпје се кприсуе у физици кап наушнпј дисциплини (индукуивни, 
дедукуивни, закљушиваое пп аналпгији иуд.), ушеницима пснпвне щкпле најприсуупашнији је индукуивни 
меупд (пд ппјединашнпг ка ппщуем) при прпналажеоу и фпрмулисаоу пснпвних закпна физике. Зауп 
прпграм предвиђа да се при прпушаваоу макрпфизишких ппјава преуежнп кприсуи индукуивни меупд.  

На пвакп изабраним ппглављима физике мпже се у ппупунпсуи илусурпвауи сущуина меупдплпгије кпја 
се и данас кприсуи у физици и у свим прирпдним наукама у ппшетнпј етапи наушнпг исураживаоа, уј. у 
прпцесу сакупљаоа експерименуалних шиоеница и на пснпву оих фпрмулисаоа пснпвних закпна п 
ппјавама кпје уреба да се прпуше. Пва еуапа сазнајнпг прпцеса пбухвауа: ппсмаураое ппјаве, упшаваое 
биуних свпјсуава сисуема на кпјима се ппјава пдвија, занемариваое маое знашајних свпјсуава и 
парамеуара сисуема, мереое у циљу прпналажеоа међузависнпсуи пдабраних велишина, планираое 
нпвих експерименауа ради прецизнијег фпрмулисаоа физишких закпна и сл. Са неким наушним 
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резулуауима, дп кпјих се дпщлп дедукуивним пууем, уреба да се уппзнају и ушеници суаријих разреда, 
али на инфпрмауивнпм нивпу. Зауп прпграм предвиђа да се нека знаоа дп кпјих се дпщлп дедукуивним 
пууем кприсуе при пбјащоаваоу пдређених физишких прпцеса у макрп и микрпсвеуу. 

3. Једнпставни експерименти 

Фвпђеое једнпсуавних експерименауа за демпнсурираое физишких ппјава има за циљ "враћаое" пгледа 
у насуаву физике, развијаое радпзналпсуи и инуереса за физику и исураживашки присууп прирпдним 
наукама.  

Једнпсуавне експерименуе мпгу да извпде и сами ушеници на шасу или да их ппнпве кпд куће, кприсуећи 
мнпге предмеуе и мауеријале из свакпдневнпг живпуа. 

Начин презентпваоа прпграма 

Прпграмски садржаји дпследнп су приказани у фпрми кпја задпвпљава пснпвне меупдске захуеве 
насуаве физике: 

Ппступнпст (пд прпсуијег ка слпженијем) при уппзнаваоу нпвих ппјмпва и фпрмулисаоу закпна.  

Пшигледнпст при излагаоу насуавних садржаја (уз сваку уемауску целину ппбрпјанп је вище 
демпнсураципних пгледа). 

Индуктивни приступ (пд ппјединашнпг ка ппщуем) при увпђеоу пснпвних физишких ппјмпва и закпна. 

Ппвезанпст наставних садржаја (хпризпнуална и веруикална). 

Супга, приликпм псувариваоа пвпг прпграма билп би ппжељнп да се свака уемауска целина пбрађује 
пним редпследпм кпји је назнашен у прпграму. Уиме се пмпгућује да ушеник лакще усваја нпве ппјмпве и 
сппнуанп развија сппспбнпсу за лпгишкп мищљеое. 

Прпграм предвиђа да се унууар сваке веће уемауске целине, ппсле ппсуупнпг и аналиуишнпг излагаоа 
ппјединашних насуавних садржаја, крпз сисуемауизацију и пбнављаое излпженпг градива, изврщи 
синуеза биуних шиоеница и закљушака и да се крпз оихпвп пбнављаое пмпгући да их ушеници у 
ппупунпсуи разумеју и урајнп усвпје. Ппред упга, прпграм предвиђа да свака уемауска целина, на 
пример, у седмпм разреду, ппшиое пбнављаоем дела градива из щестпг разреда кпје се пднпси на... 
Уиме се ппсуиже и веруикалнп ппвезиваое насуавних садржаја. Вепма је важнп да се крпз рад у разреду 
исппщуује пвај захуев Прпграма јер се уиме наглащава шиоеница да су у физици све пбласуи међуспбнп 
ппвезане и пмпгућује се да ушеник сагледа физику кап кпхеренуну наушну дисциплину у кпјпј се ппшеуак 
прпушаваоа нпве ппјаве наслаоа на резулуауе прпушаваоа неких преухпдних. 

Фз наслпв сваке уемауске целине наведен је (у загради) збир ури брпја. На пример, Упплпуне ппјаве 
(3+5+1). Прва цифра пзнашава брпј шаспва предвиђених за неппсредну пбраду садржаја уемауске целине 
и извпђеое демпнсураципних пгледа, друга цифра пдређује брпј шаспва за ууврђиваое упг градива и 
пцеоиваое ушеника, дпк урећа цифра пзнашава брпј шаспва за извпђеое лабпраупријских вежби.  

Свака уемауска целина разбијена је на вище уема кпје би уребалп пбрађивауи пним редпследпм кпји је 
дау у Прпграму. Иза уексуа сваке уеме, у загради, наведен је збир две цифре: прва пзнашава ппуимални 
брпј шаспва за пбраду уеме и извпђеое демпнсураципних пгледа, а друга даје ппуимални брпј шаспва за 
ууврђиваое садржаја уеме. При упме, на пример, збир (1+1) не уреба схвауиуи буквалнп, уј. да се један 
шас кприсуи самп за излагаое нпвпг садржаја, а следећи шас, самп за пбнављаое и прппиуиваое. 
Напрпуив, при пбради садржаја скпрп сваке уеме, на свакпм шасу деп времена ппсвећује се пбнављаоу 
градива, а деп времена се кприсуи за излагаое нпвих садржаја.  
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Иза назива сваке лабпраупријске вежбе налази се, у загради, цифра кпја пзнашава брпј шаспва 
предвиђених за оенп псувариваое. 

Какп прпграм мауемауике за пснпвну щкплу не пбухвауа садржаје из векупрске алгебре, у пквиру 
прпграма физике није предвиђенп да се физишке велишине, кпје имају векупрску прирпду (брзина, 
убрзаое, сила иуд.), експлициунп уреуирају кап векупри, већ кап велишине кпје су једнпзнашнп пдређене 
са ури ппдаука: брпјнпм вреднпщћу, правцем и смерпм. 

Пснпвни пблици наставе и метпдска упутства за оихпвп извпђеое 

Циљеви и задаци насуаве физике псуварују се крпз следеће пснпвне пблике: 

1. излагаое садржаја уеме уз пдгпварајуће демпнсураципне пгледе 

2. рещаваое квалиуауивних и квануиуауивних задауака 

3. лабпраупријске вежбе 

4. кприщћеое и других нашина рада кпји дппринпсе бпљем разумеваоу садржаја уеме (дпмаћи задаци, 
шиуаое пппуларне лиуераууре из исуприје физике и сл.) 

5. сисуемаускп праћеое рада свакпг ппјединашнпг ушеника. 

Вепма је важнп да насуавник при извпђеоу прва ури пблика насуаве наглащава оихпву пбједиоенпсу у 
јединсувенпм циљу: пукриваое и фпрмулисаое закпна и оихпва примена. Ф прпуивнпм, ушеник ће 
суећи ууисак да ппсупје ури разлишиуе физике: једна се слуща на предаваоима, друга се ради крпз 
рашунске задауке, а урећа се кприсуи у лабпрауприји. Акп јпщ насуавник пцеоује ушенике самп на пснпву 
писмених вежби, ушеник ће с правпм закљушиуи: У щкпли је важна самп пна физика кпја се ради крпз 
рашунске задатке. Нажалпсу, шесуп се дещава да ушеници пснпвне и средое щкпле п физици кап 
насуавнпј дисциплини суекну управп уакав ууисак. 

Да би се циљеви и задаци насуаве физике псуварили у целини, неппхпднп је да ушеници акуивнп 
ушесувују у свим пблицима насуавнпг прпцеса. Имајући у виду да сваки пд наведених пблика насуаве 
има свпје специфишнпсуи у прпцесу псувариваоа, уп су и меупдска упуусува прилагпђена пвим 
специфишнпсуима.  

Метпдска упутства за предаваоа 

Какп уз сваку уемауску целину иду демпнсураципни пгледи, ушеници ће сппнуанп прауиуи упк 
ппсмауране ппјаве, а на насуавнику је да наведе ушеника да свпјим решима, на пснпву сппсувенпг 
расуђиваоа, ппище ппјаву кпју ппсмаура. Ппсле упга насуавник, кприсуећи прецизни језик физике, 
дефинище нпве ппјмпве (велишине) и решима фпрмулище закпн ппјаве. Када се прпђе крпз све еуапе у 
излагаоу садржаја уеме (пглед, ушеникпв ппис ппјаве, дефинисаое ппјмпва и фпрмулисаое закпна), 
прелази се, акп је мпгуће, на презенупваое закпна у мауемауишкпј фпрми. Пваквим нашинпм излагаоа 
садржаја уеме насуавник ппмаже ушенику да ппупуније разуме физишке ппјаве, урајније запамуи 
усвпјенп градивп и у други план ппуисне фпрмализпваое усвпјенпг знаоа. Акп се инсисуира самп на 
мауемауишкпј фпрми закпна, дплази се некада дп бесмислених закљушака.  

На пример, други Оуунпв закпн механике Ф = ма ушеник мпже да напище и у пблику м = Ф/а. С 
мауемауишке уашке гледищуа уп је ппупунп кпрекунп. Међууим, акп се пва фпрмула искаже решима: Маса 
тела директнп је сразмерна сили кпја делује на телп, а пбрнутп сразмерна убрзаоу тела, уврђеое је 
с аспекуа мауемауике уашнп, али је с аспекуа физике ппупунп ппгрещнп.  

Велики физишари, Ајнщуајн на пример, наглащавали су да у макрпсвеуу кпји нас пкружује свака 
нпвппукривена исуина или закпн првп су фпрмулисани решима, па уек зауим приказани у мауемауишкпј 
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фпрми. Шпвек, наиме, свпје мисли исказује решима а не фпрмулама. Мајкл Фарадеј, један пд највећих 
експерименуалних физишара, у свпм лабпраупријскпм дневнику није записап ни једну једину фпрмулу, 
али је зауп сва свпја пукрића фпрмулисап прецизним језикпм физике. Уи закпни (закпн елекурпмагнеуне 
индукције, закпни елекурплизе) и данас се исказују у уаквпј фпрми иакп их је Фарадеј пукрип јпщ пре 
180 гпдина. 

Метпдска упутства за рещаваое рашунских задатака 

При рещаваоу квануиуауивних (рашунских) задауака из физике, у задауку првп уреба на прави нашин 
сагледауи физишке садржаје, па уек ппсле упга прећи на мауемауишкп фпрмулисаое и израшунаваое. 
Наиме, рещаваое задауака пдвија се крпз ури еуапе: физишка анализа задаука, мауемауишкп 
израшунаваое и дискусија резулуауа. Ф првпј еуапи упшавају се физишке ппјаве на кпје се пднпси задауак, 
а зауим се набрајају и решима исказују закпни пп кпјима се ппјаве пдвијају. Ф другпј еуапи се, на пснпву 
мауемауишке фпрме закпна, израшунава вреднпсу уражене велишине. Ф урећпј еуапи уражи се физишкп 
уумашеое дпбијенпг резулуауа. Акп се, на пример, применпм Чулпвпг закпна издвпје разлишиуе 
кплишине упплпуе на паралелнп везаним пуппрницима, уреба прпуумашиуи защуп се на пуппрнику маоег 
пуппра пслпбађа већа кплишина упплпуе. Уек акп се пд ушеника дпбије кпрекуан пдгпвпр, насуавник 
мпже да буде сигуран да је са свпјим ушеницима задауак рещавап на прави нашин.  

Метпдска упутства за извпѐеое лабпратпријских вежби  

Лабпраупријске вежбе шине сасуавни деп редпвне насуаве и прганизују се на следећи нашин: ушеници 
свакпг пдељеоа деле се у две групе, уакп да свака група има свпј уермин за лабпраупријску вежбу. 
Ппрема за сваку лабпраупријску вежбу умнпжена је у вище кпмплеуа, щуп пмпгућава да на једнпј вежби 
(раднпм месуу) раде два дп ури ушеника. Вежбе се раде фрпнуалнп.  

Шас експерименуалних вежби сасупји се из увпднпг дела, мереоа и записиваоа резулуауа мереоа. 

Ф увпднпм делу шаса насуавник: 

- пбнавља делпве градива кпји су пбрађени на шаспвима предаваоа а пднпсе се на дауу вежбу 
(дефиниција велишине кпја се пдређује и меупд кпји се кприсуи да би се велишина пдредила) 

- пбраћа пажоу на шиоеницу да свакп мереое прауи пдгпварајућа грещка и указује на оене мпгуће 
извпре 

- уппзнаје ушенике с мерним инсуруменуима и пбушава их да пажљивп рукују лабпраупријским 
инвенуарпм 

- указује ушеницима на мере предпсурпжнпсуи кпјих се мпрају придржавауи ради сппсувене сигурнпсуи, 
при рукпваоу апарауима, елекуришним извприма, разним уређајима и сл. 

Дпк ушеници врще мереоа, насуавник акуивнп прауи оихпв рад, дискреунп их надгледа и, кад зауреба, 
пбјащоава и ппмаже. 

При унпщеоу резулуауа мереоа у ђашку свеску, прпцену грещке уреба врщиуи самп за дирекунп мерене 
велишине (дужину, време, елекуришну сурују, елекуришни наппн и сл.), а не и за велишине кпје се 
ппсреднп пдређују (елекуришни пуппр пдређен применпм Пмпвпг закпна). Прпцену грещке ппсреднп 
пдређене велишине насуавник мпже да извпди у пквиру дпдауне насуаве. 

Акп насуавник дпбрп прганизује рад у лабпрауприји, ушеници ће се пвпм пблику насуаве највище 
радпвауи. 

Метпдска упутства за друге пблике рада  
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Један пд пблика рада са ушеницима су дпмаћи задаци. Насуавник планира дпмаће задауке у свпјпј 
редпвнпј припреми за шас. При пдабиру задауака, насуавник уежину задаука прилагпђава мпгућнпсуима 
прпсешнпг ушеника и даје самп пне задауке кпје ушеници мпгу да реще без ууђе ппмпћи. Дпмаћи задаци 
пднпсе се на градивп кпје је пбрађенп неппсреднп на шасу (1-2 задаука) и на ппвезиваое пвпг градива са 
преухпдним (1 задауак).  

П рещеоима дпмаћих задауака дискууује се на следећем шасу, какп би ушеници дпбили ппврауну 
инфпрмацију п успещнпсуи свпг сампсуалнпг рада. 

Праёеое рада ушеника 

Насуавник је дужан да кпнуинуиранп прауи рад свакпг ушеника крпз непрекидну кпнурплу оегпвих 
усвпјених знаоа, суешених на пснпву свих пблика насуаве: демпнсураципних пгледа, предаваоа, 
рещаваоа квануиуауивних и квалиуауивних задауака и лабпраупријских вежби. Пцеоиваое ушеника 
самп на пснпву резулуауа кпје је пн ппсуигап на писменим вежбама непримеренп је ушенишкпм узрасуу и 
физици кап наушнпј дисциплини. Недппусуивп је да насуавник пд ушеника, кпји се први пуу среће с 
физикпм, уражи самп фпрмалнп знаое умесуп да га ппдсуише на размищљаое и лпгишкп закљушиваое. 
Фшеник се крпз усмене пдгпвпре навикава да кприсуи прецизну уерминплпгију, развија сппспбнпсу да 
свпје мисли јаснп и уешнп фпрмулище и не дпживљава физику кап наушну дисциплину у кпјпј су јединп 
фпрмуле важне.  

Будући да је прпграм, какп пп садржају уакп и пп пбиму, прилагпђен психпфизишким мпгућнпсуима 
ушеника пснпвне щкпле, суалним пбнављаоем најважнијих делпва из целпкупнпг градива ппсуиже се да 
суешенп знаое буде урајније и да ушеник бпље упшава ппвезанпсу разних пбласуи физике. Исупвременп 
се пбезбеђује да ушеник пп заврщеуку пснпвне щкпле пвлада пснпвним ппјмпвима и закпнима физике, 
да ппзнаје лпгику и меупдплпгију кпја се кприсуи у физици при прпушаваоу физишких ппјава у прирпди и 
да их примеоује у свакпдневнпм живпуу. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ ФИЗИКЕ Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1.СИЛА И КРЕУАОЕ 

 
1.пбнављаое дела градива из 6.разреда кпје се пднпси на 
равнпмернп правплинијскп креуаое ,силу кап узрпк прпмене 
суаоа уела и инерунпсуи уела 

2.уппзнаваое са силпм кап узрпк прпмене брзине уела ;ппјам 
убрзаоа 

3.уппзнаваое са усппсуављаоем везе између силе ,масе уела и 
убрзаоа ; други Оуунпв закпн 

4.уппзнаваое са динамишким мереоем силе 

5.усвајаое знаоа п равнпмернп прпмеољивпм  
правплинијскпм креуаоу 

6.усвајаое знаоа п инуезиуеуу ,правцу и смеру брзине и 
убрзаоа 

7.уппзнаваое са уренуунпм и средопм брзинпм уела 

8.уппзнаваое са зависнищћу брзине и пууа пд времена кпд 
равнпмернп правплинијскпг правплинијскпг креуаоа 

9.усвајаое знаоа п графишкпм предсуављаоу зависнпсуи 
брзине и пууа пд времена при равнпмернп правплинијскпм 
креуаоу 

10.усвајаое знаоа п графишкпм предсуављаоу зависнпсуи 
брзине уела пд времена кпд равнпмернп прпменљивп 
правплинијскпг креуаоа 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће  : 
1.знауи градивп из 6.разреда кпје се пднпси на равнпмернп 
правплинијскп креуаое 
2. знауи градивп из 6.разреда кпје се пднпси на  силу кап узрпк 
прпмене брзине суаоа уела и инерунпсу уела  
3.биуи инфпрмисан п сили кап узрпк прпмене брзине уела  
4.умеуи да дефинище убрзаое,оегпву фпрмулу и пснпвну 
јединицу 
5.знауи да ради задауке применпм пбрасца за убрзаое 
6.мпћи да усппсуави везу између силе,масе уела и убрзаоа 
7.умеуи да рещава задауке у кпјима је усппсуављена веза између 
силе,масе уела и убрзаоа 
8.знауи други Оуунпв закпн 
9.умеуи да рещава задауке у кпјима се кприсуи други Оуунпв 
закпн 
10.биуи сппспбан да разликује физишке велишине кпје су 
пдређене самп брпјнпм вреднпщћу пд пних кпје су дефинисане 
инуезиуеупм , правцем и смерпм 
11.разумеуи динамишкп мереое силе 
12.знауи да дефинище равнпмернп прпменљивп правплинијскп 
креуаое 
13.ппседпвауи знаоа п уренуунпј и среднпј брзини 
14.умеуи да рещава задауке применпм фпрмуле за средоу 
брзину 
15.знауи зависнпсу брзине и пууа пд времена кпд равнпмернп  
прпменљивп правплинијскпг креуаоа 
16.умеуи да рещава задауке зависнпсуи брзине и пууа пд 
времена кпд равнпмернп прпменљивп правплинијскпг креуаоа 
17.мпћи да графишки предсуави зависнпсу брзине и пууа пд 
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11.уппзнаваое са урећим Оуунпвим закпнпм  

12.рещаваое једнпсуавних приблема и задауака у пквиру пве 
насуавне уеме 

13.схвауаое смисла псувариваоа експерименуа и знашаја 
мереоа 

времена кпд равнпмернп правплинијскпг креуаоа  
18.знауи да грефишки предсуави зависнпсу брзине уела пд 
времена кпд равнпмернпг прпменљивпг правплинијскпг 
креуаоа 
19.знауи урећи Оуунпв закпн 
20.умеуи да рещава задауке применпм урећег Оуунпвпг закпна 
21.умеуи да извпди лабпраупријске вежбе уз предхпднп упусувп 
насуавника 
 

2.КРЕУАОЕ УЕЛА ППД  
ДЕЈСУВПМ СИЛЕ УЕЖЕ 
;СИЛА УРЕОА  

 

1.уппзнаваое са убрзаоем при креуаоу уела ппд дејсувпм силе 
уеже ; Галилејев пглед 

2.уппзнаваое са слпбпдним падпм и бесуежинским суаоем 

3.усвајаое знаоа п хиуцу навище и хиуцу  наниже 

4.усвајаое знаоа п сили уреоа  и сили пуппра средине  

5.усвајаое знаоа п  ууицају силе уреоа  и силе пуппра средине 
на креуаое уела 

6.рещаваое задауака из пве насуавне уеме 

7.схвауаое смисла и меупда псувариваоа експерименуа  

 

1.суекне ппјам п гравиуацији ,гравиуаципнпј сили 
2.знауи Оуунпв закпн гравиуације 
3.разликпвауи силу уеже пд уежине уела (зна слишнпсуи и 
разлике ) 
4.умеуи да рещава задауке везане за гравиуаципну силу и 
уежину уела 
5.знауи да дефинище ,пбјасни и све фпрмуле вазане за слпбпдан 
пад 
6.умеуи да рещава задауке везане  за слпбпдан пад 
7.биуи сппспбан да пбјасни бесуежинскп суаое 
8.знауи да пбјасни веруикалан хиуац наниже и веруикалан хиуац 
навище и све фпрмуле вазане за пвп креуаое 
9.умеуи да рещава задауке везане за веруикални хиуац хавище и 
варуикални хиуац наниже 
10.знауи силу уреоа ( пблике,кприсуи и щуеуе пд уреоа,креуаое 
ппд дејсувпм силе уреоа,кпефицијену уреоа ....) и оен ууицај на 
креуаое уела 
11.умеуи да пбјасни силу пуппра средине и оен ууицај на 
креуаое уела 
12.умеуи да рещава задауке везане за силу уреоа 
13.биуи сппспбан да извпди лабпраупријске важбе уз упусувп 
насуавника 
 

3.РАВНПУЕЖА УЕЛА  

 

1.уппзнаваое са делпваоем две силе на уелп дуж исупг правца  

2.усвајаое знаоа п ппјму и врсуи равнпуеже уела 

1.знауи да пбјасни равнпуежу уела на кпје делују две силе дуж 
исупг правца 
2.умеуи да пбјасни ппјам и врсуе равнпуеже уела 
3.биуи сппспбан да дефинище,пбјасни пплугу 
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3.усвајаое знаоа п пплуги ,равнпуежи пплуге и оена примена 

4.усвајаое знаоа п мпменуу силе 

5.уппзнаваое са силпм ппуиска у уешнпсуи и гасу 

6.уппзнаваое са Архимедпвим закпнпм и оегпвпм применпм 

7.уппзнаваое са ппнащаоем уела загоуренп у уешнпсу 

8.рещаваое задаука из пве насуавне уеме 

9.схвауаое смисла и меупда псувариваоа експерименуа и 
знашаја мереоа 

4.умеуи да дефинище мпмену силе ,оегпву фпрмулу и јединицу 
мере 
5.знауи  услпв за  равнпуежу пплуге 
6.умеуи  да рещава задауке везане за ппугу и мпмену силе 
7.ппзнавауи силу ппуиска у уешнпсуи и гасу 
8.знауи Архимедпв закпн и оегпву примену 
9.умеуи да рещава задауке везане за силу ппуиска и Архимедпв 
закпн 
10.знауи какп се ппнаща уелп загоуренп у уешнпсу 
11.умеуи да рещава задауке везане за уелп загоуренп у уешнпсу 
12.биуи у мпгућнпсуи да извпди лабпраупријске вежбе уз 
предхпднп упусувп насуавника 
 

4.МЕХАНИШКИ РАД И 
ЕНЕРГИЈА ; СНАГА 

 

1.уппзнаваое са механишким радпм,радпм силе уеже и силе 
уреоа 

2.уппзнаваое са ппјмпвима механишке енергије,ппуенцијалне 
енергије ,кинеуишке енергије и гравиуаципнп ппуенцијалне 
енергије уела 

3.усвајаое знаоа п вези  између прпмене механишке енергије 
уела и изврщенпг рада 

4.усвајаое знаоа п закпну п пдржаоу механишке енергије 

5.уппзнаваое са снагпм и кпефицијенупм кприснпг дејсува  

6.схвауаое смисла и меупда псувариваоа експерименуа и 
знашаја мереоа 

 

1.знауи механишки рад (дефинисауи га,фпрмулу,јединицу 
мере,ппделу ...) 
2.знауи да пбјасни рад силе Земљине уеже 
3.биуи сппспбан да пбјасни рад силе уреоа 
4.ппседпвауи знаоа п снази и кпефицијенуу кприснпг дејсува 
5.умеуи да рещава задауке везане за снагу и кпефицијену 
кприснпг дејсува  
6.умеуи да дефинище механишу енергију 
7.умеуи  дефиницију ,фпрмулу и пснпвну јединицу за  кинеуишку 
енергију 
8.умеуи да рещава задауке п  кинеуишкпј енергији  
8.знауи да усппсуави везу између рада и прпмене механишке 
енергије уј. да урансфпрмище енергију у рад и пбрнууп 
9.знауи ппуенцијалу  енергију  и гравиуаципнп ппуенцијалнп 
енергију уела 
10.умеуи да рещава задауке п ппуенцијалнпј енергији  
11.знауи закпн п пдржаоу механигке енергије 
12.умеуи да рещава задауке везане за закпн пдржаоа енергије 
13.ппседпвауи знаое и вещуине  за извпђеое лабпр.вежбе уз 
предхпднп упусувп насуавника 

5.УППЛПУНЕ ППЈАВЕ 1.уппзнаваое са упплпуним щиреоем уела 
1.знауи да пбјасни упплпунп щиреое уела  
2.знауи ппјам и мереое уемпераууре 
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2.уппзнаваое са ппјмпм и мереоем уемпераууре 

3.усвајаое знаоа п кплишини упплпуе ,специфишним упплпуним 
капациуеупм и упплппунпј равнпуежи 

4.усвајаое знаоа п шесуишнпм сасуаву супсуанције:мплекули и 
оихпвп хапуишнп креуаое 

5.уппзнаваое са унууращопм енергијпм и уемперауурпм 

6.схвауаое смисла извпђеоа лабпраупријских вежби 

3.биуи инфпрмисан п кплишини упплпуе ,специфишнпм 
упплпунпм капациуеуу и упплпунпј равнпуежи 
4.умеуи да прави разлику између уемпераууре 
и упплпуе 
5.знауи шесуишни сасуав супсуанције :мплекули и оихпвп 
хапуишнп креуаое 
6.знауи унууращоу енергију и уемпераууру 
7.умеуи да рещава задауке везане за уемпераууру,унууращоу 
енергију и кплишину упплпуе 
8.биуи у мпгућнпсуи да изведе лабпраупријску вежбу и 
демпсураципне пгледе уз ппмпћ насуавника 
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МАУЕМАУИКА 

(4 шаса недељнп, 144 шаса гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве мауемауике у пснпвнпј щкпли јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и 
мауемауишку писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, 
да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и 
пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу 
за предмеуне садржаје, кап и да усвпје елеменуарна мауемауишка знаоа кпја су ппуребна за схвауаое 
ппјава и закпниупсуи у прирпди и друщуву; да псппспби ушенике за примену усвпјених мауемауишких 
знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака из живпуне праксе, да предсуавља пснпву за успещнп 
насуављаое мауемауишкпг пбразпваоа и за самппбразпваое; кап и да дппринпсе развијаоу менуалних 
сппспбнпсуи, фпрмираоу наушнпг ппгледа на свеу и свесуранпм развиуку лишнпсуи ушеника. 

Задаци насуаве мауемауике јесу: 

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве 
мауемауике сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве мауемауике буду у пунпј мери 
реализпвани 

- суицаое знаоа неппхпдних за разумеваое квануиуауивних и прпсупрних пднпса и закпниупсуи у 
разним ппјавама у прирпди, друщуву и свакпдневнпм живпуу 

- суицаое пснпвне мауемауишке кулууре ппуребне за сагледаваое улпге и примене мауемауике у 
разлишиуим ппдрушјима шпвекпве делаунпсуи (мауемауишкп мпделпваое), за успещнп насуављаое 
пбразпваоа и укљушиваое у рад 

- развијаое ушеникпвих сппспбнпсуи ппсмаураоа, ппажаоа и лпгишкпг, криуишкпг, аналиуишкпг и 
апсуракунпг мищљеоа 

- развијаое кулуурних, радних, еуишких и есуеуских навика ушеника, кап и ппбуђиваое мауемауишке 
радпзналпсуи 

- суицаое сппспбнпсуи изражаваоа мауемауишким језикпм, јаснпсу и прецизнпсу изражаваоа у 
писменпм и усменпм пблику 

- усвајаое пснпвних шиоеница п скуппвима, релацијама и пресликаваоима 

- савлађиваое пснпвних пперација с прирпдним, целим, раципналним и реалним брпјевима, кап и 
усвајаое пснпвних свпјсуава уих пперација 

- уппзнаваое најважнијих гепмеуријских пбјекауа: линија, фигура и уела, и разумеваое оихпвих 
узајамних пднпса 

- псппспбљаваое ушеника за прецизнпсу у мереоу, цруаоу и гепмеуријским кпнсурукцијама 

- припрема ушеника за разумеваое пдгпварајућих садржаја прирпдних и уехнишких наука 

- изграђиваое ппзиуивних пспбина ушеникпве лишнпсуи, кап щуп су: сисуемауишнпсу, уппрнпсу, уашнпсу, 
уреднпсу, пбјекуивнпсу, сампкпнурпла и смисап за сампсуални рад 
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- суицаое навика и умещнпсуи у кприщћеоу разнпврсних извпра знаоа. 

Пперативни задаци 

Фшенике уреба псппспбиуи да: 

- схвауе ппјам квадрауа раципналнпг брпја и квадраунпг кпрена 

- умеју да пдреде приближну вреднпсу брпја α (α∈ Q, α > 0) 

- схвауају реалне брпјеве кап дужинске мере, пднпснп кап уашке на брпјевнпј правпј пдређене дужима 
кпје предсуављају уакву меру 

- уппзнају ппјам суепена и пперације са суепенима (излпжилац суепена прирпдан брпј) 

- умеју да извпде пснпвне рашунске пперације с пплинпмима, кап и друге иденуишне урансфпрмације 
пвих израза (назнашене у прпграму) 

- уппзнају правпугли кппрдинауни сисуем и оегпву примену 

- дпбрп уппзнају дирекуну и пбрнууу прпппрципналнпсу и пракуишне примене 

- знају Пиуагприну уепрему и умеју да је примене кпд свих изушаваних гепмеуријских фигура у кпјима се 
мпже упшиуи правпугли урпугап 

- ппзнају најважнија свпјсува мнпгпугла и круга; умеју да кпнсуруищу ппједине правилне мнпгпуглпве (са 
3, 4, 6, 8 и 12 сураница) и да цруају друге правилне мнпгпуглпве рашунајући ценурални угап и пренпсећи 
га углпмерпм 

- знају најважније пбрасце у вези с мнпгпуглпм и кругпм и да умеју да их примене у пдгпварајућим 
задацима 

- схвауе ппјам размере дужи и свпјсува прпппрције 

- умеју да преведу на мауемауишки језик и реще једнпсуавније уексууалне задауке 

- кприсуе елеменуе дедукуивнпг закљушиваоа (и извпде једнпсуавније дпказе у пквиру изушаваних 
садржаја). 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

РЕАЛНИ БРПЈЕВИ 

Квадрау раципналнпг брпја. 

Рещаваое једнашине x
2
 = α, α > 0; ппсупјаое ираципналних брпјева (на пример рещеоа једнашине x

2
 = 

2). Реални брпјеви и брпјевна права. 

Квадрауни кпрен, једнакпсу √α
2
 = |α|. 

Децимални запис реалнпг брпја; приближна вреднпсу реалнпг брпја. Пснпвна свпјсува пперација с 
реалним брпјевима. 
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ПИУАГПРИНА УЕПРЕМА 

Пиуагприна уепрема. Важније примене Пиуагприне уепреме. 

Кпнсурукције уашака на брпјевнпј правпј кпје пдгпварају брпјевима √2, √3, √5 иуд. 

ЦЕЛИ И РАЦИПНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

Суепен шији је излпжилац прирпдан брпј; пперације са суепенима; суепен прпизвпда, кплишника и 
суепена. 

Алгебарски изрази. Пплинпми и пперације (мпнпми, сређени пблик, збир, разлика, прпизвпд 
пплинпма). 

Пперације с пплинпмима (урансфпрмације збира, разлике и прпизвпда пплинпма у сређени пблик 
пплинпма). Квадрау бинпма и разлика квадрауа и примене. 

Расуављаое пплинпма на шинипце. 

МНПГПФГАП 

Мнпгпугап - ппјам и врсуе. Збир углпва мнпгпугла. Брпј дијагпнала мнпгпугла. Правилни мнпгпуглпви 
(ппјам, свпјсува, кпнсурукције). Пбим и ппврщина мнпгпугла. 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИШИНЕ И ОИХПВП ГРАФИШКП ПРЕДСУАВЉАОЕ 

Правпугли кппрдинауни сисуем у равни. 

Прпппрција. Примери пракуишне примене дирекуне и пбрнууе прпппрципналнпсуи (прпппрципнална 
ппдела суме, прпценуи и др.). 

КРФГ 

Ценурални и периферијски угап у кругу.  

Пбим круга, брпј . Дужина кружнпг лука.  

Ппврщина круга, кружнпг исешка и кружнпг прсуена. 

СЛИШНПСУ 

Прпппрципналне велишине. Урпуглпви са једнаким углпвима - слишни урпуглпви - и прпппрципналнпсу 
оихпвих сураница. Примене слишнпсуи. 

Наппмена: Пбавезна су шеуири једнпшаспвна щкплска писмена задаука гпдищое (са исправкама 8 
шаспва). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу акуивних 
и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске целине дпследнп 
псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм пвих меупда.  
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Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране Минисуарсува и 
Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п криуеријумима на пснпву 
кпјих су пцеоивани. 

Ради лакщег планираоа насуаве даје се пријенуаципни предлпг брпја шаспва пп уемама пп мпделу 
(укупан брпј шаспва за уему; брпј шаспва за пбраду + брпј шаспва за ппнављаое и увежбаваое). 

Реални брпјеви (16; 7 + 9) 

Питагприна тепрема (16; 5 + 11) 

Цели и раципнални алгебарски изрази (46; 19 + 27) 

Мнпгпугап (13, 5 + 8) 

Зависне велишине и оихпвп графишкп представљаое (20; 7 + 13) 

Круг (15; 6 + 9) 

Слишнпст (10; 4 + 6) 

Реални брпјеви - Фвесуи ппјам квадрауа раципналнпг брпја   
   п       

q    

   

и илусурпвауи га ппврщинпм квадрауа. Инсисуирауи на упме да је   ( 
   п     

)   > 0 и кад је   
   п     

 < 0.  
q  q  

Уема Реални брпјеви насуавља се предсуављаоем мерних брпјева дужи на брпјевнпј правпј. Цруаое 
дужи шији је мерни брпј дауи раципналан брпј. Пример дужи шији мерни брпј није раципналан; нпр. 
пувара се пиуаое кплики је мерни брпј суранице квадрауа шија је ппврщина 2 и дпказује (Арисупуелпв 
дпказ) да уај брпј није раципналан. За уакве брпјеве кажемп да су ираципнални, а пнда за раципналне и 
ираципналне кприсуимп заједнишки назив реални брпјеви. Кап резулуау преухпднпг, ушеници дплазе дп 
сазнаоа п узајамнп једнпзнашнпј вези између уашака на правпј с једне, и реалних брпјева с друге суране. 

Саппщуиуи ушеницима да раципнални брпјеви имају кпнашан или перипдишан децималан запис, и на 
пснпву упга видеуи да ираципнални брпјеви мпрају имауи бескпнашан и неперипдишан децимални 
запис. На кпнкреунпм примеру ппказауи какп се дплази дп приближних раципналних вреднпсуи за 
нпр.√2, упбишајеним ппсуупкпм: пдгпварајући пдсешак брпјевне праве с целпбрпјним крајевима 
ппделиуи на десеу једнаких делпва (дауи гепмеуријску кпнсурукцију дељеоа дужи на једнаке делпве) и 
уај ппсуупак узасуппнп ппнављауи. Уашка кпја предсуавља уај ираципнални брпј увек псуаје унууар једнпг 
пд дпбијених инуервала. Крајеви инуервала су пзнашени децималним разлпмцима за кпје се каже да су 
приближне вреднпсуи упг ираципналнпг брпја. За грещку кпја се уакп шини уреба гпвприуи да је маоа пд 
једнпг целпг, једнпг десеупг, једнпг супупг иуд. и никакву другу пришу п грещкама при запкругљиваоу не 
уреба укљушивауи. Кад се гпрои ппсуупак дељеоа инуервала замисли да се непгранишенп насуавља, 
насуају децимални разлпмци са непгранишеним брпјем децимала кпји ће предсуављауи изабрани 
ираципнални брпј.  

Наппменууи да рашунаое са реалним брпјевима иде пп исуим правилима кпје ушеници знају да важе у 
ппљу раципналних брпјева. 
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Питагприна тепрема - Пва уепрема изражава једну знашајну везу сураница правпуглпг урпугла и има 
щирпке примене у рашунским и кпнсурукуивним задацима, па јпј уреба ппсвеуиуи пдгпварајућу пажоу 
(ппзнаваое фпрмулације, једнпсуавнијег дпказа и разумеваое сущуине Пиуагприне уепреме). Уреба 
ппсуићи увежбанпсу у оенпј примени кпд разних фигура у кпјима се ппјављује правпугли урпугап. 
Уакпђе уреба ушенике увежбауи да неке урпуглпве с целпбрпјним сураницама (на пример 3, 4, 5 и 5, 12, 
13) преппзнају кап правпугле. Кприснп је навесуи и неке примере пракуишне примене (рецимп да 
прпвере да ли су два суседна зида прпсуприје прупгпнална или да ппмпћу кпнппца са швпрпвима на 3. 7. 
и 12. меуру исцруају на улу прав угап). Фшеници уакпђе уреба да науше да кпнсуруищу уашке брпјевне 
праве кпје пдгпварају брпјевима √2, √3, √5, ...  

Цели и раципнални алгебарски изрази - Пснпвни циљ пве уеме јесуе да се кпд ушеника изгради навика 
(на пснпву ппзнаваоа свпјсуава суепена) да успещнп врще иденуишне урансфпрмације пплинпмијалних 
израза (пплинпма). Реализација пве уеме заппшиое се даљпм изградопм ппјма суепена: уппзнаваое 
суепена шији је излпжилац кпнкреуан прирпдан брпј и пперација са уаквим суепенима, с примерима 
примене у физици и другим пбласуима. Ппсле упга се мпже прећи на уппзнаваое ппјма алгебарскпг 
израза, уз израшунаваое вреднпсуи једнпсуавнијих израза. Међу алгебарским изразима ппсебнп се 
пбрађују пплинпми (при шему се мпнпм уреуира кап ппсебан слушај пплинпма). 

Рашунске пперације с пплинпмима (у сређенпм пблику), пднпснп иденуишне урансфпрмације збира и 
прпизвпда пплинпма врще се на пснпву ппзнауих закпна рашунских пперација с брпјевима (а уп је слушај 
и с билп кпјим изразима). Пд псуалих иденуишних урансфпрмација пплинпма пбрадиуи самп 
расуављаое на шинипце пплинпма уипа аx + бx, а

2
 - б

2
, а

2
 + 2аб + б

2
; при упме је биунп да се на 

кпнкреуним примерима види сврха уих урансфпрмација. Расуављаое на шинипце мпже се искприсуиуи и 
за рещаваое једнашина пблика аx

2
 + бx = 0 и x

2
 - ц

2
 = 0. 

Мнпгпугап - Пплазећи пд раније суешених знаоа п ппјединим гепмеуријским фигурама (пбласу, 
излпмљена линија, кпнвексна пбласу, урпугап, шеувпрпугап), мнпгпугап уреба дефинисауи кап деп равни 
пгранишен мнпгпугапнпм линијпм. Уреба пбрадиуи зависнпсу збира углпва и брпја дијагпнала ма кпг 
мнпгпугла пд брпја оегпвих сураница, па зависнпсу међу елеменуима правилнпг мнпгпугла, кап и 
оегпву симеурију. Псим кпнсурукција неких правилних мнпгпуглпва (са 3, 4, 6, 8, 12 сураница), мпгу се 
цруауи и други правилни мнпгпуглпви (са 7, 9, 10, ... сураница) уз кприщћеое углпмера. При упме уреба 
јаснп разликпвауи кпнсурукцију пд приближнпг цруаоа. 

Зависне велишине и оихпвп графишкп представљаое - Кппрдинауни сисуем, кппрдинауе уашке и 
расупјаое две уашке израженп прекп оихпвих кппрдинауа. Примери зависних велишина (време и 
уемперауура, време пуоеоа базена впдпм и дубина впде, иуд.) и оихпвп графишкп предсуављаое. 
Шиуаое свпјсуава с графика. За две прпменљиве велишине x и y дефинисауи дирекуну (и пбрнууу) 
прпппрципналнпсу везпм y = кx (x·y = к, x ≠ 0 и y ≠ 0). Прпппрција - свпјсувп и рещаваое пп једнпм 
неппзнаупм шлану. Предсуављаое дирекуне прпппрципналнпсуи и график зависнпсуи велишина x и у 
везаних услпвпм y = кx. Не увпди се ппщуи ппјам функције, али мпже се гпвприуи п линеарнпј функцији 
(у ппменуупм ппсебнпм слушају). Дирекуну прпппрципналнпсу везивауи за размере на гепграфским 
каруама и рашунаое суварнпг расупјаоа. 

Круг - Псим увпђеоа ппјмпва ценуралнпг и периферијскпг угла круга и упшаваоа и дпказиваоа оихпвпг 
пднпса, ценурална уема уреба да буде пдређиваое пбима и ппврщине круга. Уп уреба заппшеуи крпз 
пракуишне аспекуе прпблема (пуу кпји пређе упшак, ...). Дпбрп је да се експерименуалним пууем псеуи, 
пднпснп кпнсуауује, суалнпсу пднпса пбима и прешника круга, уз увпђеое брпја  и инфпрмауивнп 
уппзнаваое ушеника с оегпвпм (ираципналнпм) прирпдпм. Пп пбради пбима и ппврщине круга извесуи 
пбрасце за дужину кружнпг лука, ппврщину кружнпг исешка и ппврщину кружнпг прсуена. 

Ф пракуишним израшунаваоима за  не уреба увек узимауи приближну вреднпсу 3,14, негп ппвременп 
радиуи и с другим приближним вреднпсуима (3,142; 3,1427; 22/7 или маое уашним 3,1). Фнеуи 
инфпрмацију п брпју ппзнауих децимала за брпј  и навесуи оегпву приближну вреднпсу са, рецимп, 10 
децимала. 

Слишнпст - Два низа реалних брпјева а, б, ц, и а', б', ц',  
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су прпппрципнални акп 
је  

   а  
    =

   

   б  
    =

   

   ц  
    ... Урпуглпви са једнаким углпвима се дефинищу кап 

слишни.  
а'  б'  ц'  

Кпд слишних урпуглпва аналпгне суранице су прпппрципналне (без дпказа). Примене: суприја п Уалесу и 
фарапну, пдређиваое висине дрвеуа мереоем углпва и дужине оегпве сенке, мереое расупјаоа дп 
неприсуупашних месуа, иуд. 

Суавпви слишнпсуи и оихпва примена псуају за псми разред. 

Дпдатна настава 

Садржаји дпдауне насуаве мпрају, пре свега, биуи везани за садржаје пвпг разреда и на уај нашин биуи 
оихпва инуензивнија пбрада. Фз уп, мпгу да се изаберу и све друге занимљиве уеме впдећи рашуна да су 
биунп садржајне. Преппрушује се да рукпвпдипци сурушних већа кпнуакуирају дпбрп афирмисане 
сурушне инсуиууције, кап щуп су Друщувп мауемауишара Србије, Мауемауишка гимназија, КММ 
"Архимедес" иуд. 
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ИСХПДИ  
НАСУАВЕ МАУЕМАУИКЕ Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
I РЕАЛНИ БРПЈЕВИ 

 
Суицаое знаоа п реалним брпјевима 

 

ПП ЗАВРЩЕУКФ УЕМЕ ФШЕНИК  ЋЕ БИУИ Ф СУАОФ ДА : 

 
1. зна щуа је квадрау раципналнпг брпја 
2. разуме да је квадрау раципналнпг брпја ненегауиван 
3.зна щуа је квадрауни кпрен ненегауивнпг раципналнпг брпја 
4.зна да у скупу  раципналних брпјева није увек мпгуће пдредиуи квадрауни кпрен 
5. зна щуа су ираципнални брпјеви 
6. уме да рещава једнашине пблика х²=a,( a≥0) 
7.уме да примени једнакпсу  √a²=|a| 
8. зна щуа су реални брпјеви 
9. уме да кприсуи уаблице са приближним вреднпсуима квадрауних кпрена 
10. зна да је сваки реалан брпј кппрдинауа неке уашке брпјевне праве 
11. уме да пдреди приближну вреднпсу реалнпг брпја 
12.уме да извпди пснпвне рашунске пперације и примеоује оихпва свпјсува 
 

II ПИУАГПРИНА УЕПРЕМА 

 

Суицаое знаоа п пиуагпринпј уепреми 

 

1. зна да фпрмулище пиуагприну уепрему 
2.уме да примени пиуагприну уепрему на: квадрау,правпугапник,једнакпкраки и 
једнакпсуранишни урпугап,рпмб  и једнакпкраки и правпугли урапез 
3.уме да кпнсуруище уашке на  брпјевнпј правпј кпје пдгпварају брпјевима √2,√3,.. 

 

III СУЕПЕН 

РАЦИПНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ 
ИЗРАЗИ 

 

Суицаое знаоа п`суепену и 
раципналним алгебарским  

Изразима 

 

1.зна ппјам суепена шији је излпжилац прирпдан брпј 
2.уме да извпди пперације са суепенима 
3. зна щуа је алгебарски израз и уме да израшуна оегпву брпјну вреднпсу 
4.зна щуа су пплинпми и уме да их сабира,пдузима и мнпжи 
5.зна фпрмуле за разлику квадрауа и квадрау бинпма и уме да их примеоује 
6.уме да расуави пплинпм на шинипце 
7.уме да рещава једнашине пблика: 
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IV МНПГПФГАП 

 

Суицаое пснпвних знаоа 
п`мнпгпуглпвима 

 

1.уме да дефинище мнпгпугап и да пбележи оегпве елеменуе 
2.уме да израшуна брпј дијагпнала мнпгпугла (из једнпг уемена и укупан)и збир оегпвих 
углпва 
3. зна щуа су правилни мнпгпуглпви 
4.уме да дефинище каракуерисуишан урпугап правилнпг мнпгпугла и да пзнаши оегпве 
елеменуе 
5.уме да израшуна унууращои угап правилнпг мнпгпугла` 
6.зна пснпвне кпнсурукције правилних мнпгпуглпва (щесупугла,псмпугла...) 
7.уме да рашуна пбим и ппврщину мнпгпугла 

V КРФГ 

 

Суицаое пснпвних знаоа п кругу 

 

1.зна щуа су ценурални и периферијски угап круга 
2. зна да кпнсуруище уангенуу круга 
3.зна щуа је брпј π  
4.уме да рашуна : пбим  и ппврщину круга, дужину кружнпг лука и ппврщину кружнпг 
исешка и прсуена 
5.уме да примени пиуагприну уепрему на круг 

VI НЕКЕ ПСНПВНЕ 
ФФНКЦИЈЕ 

 

Суицаое знаоа п неким пснпвним 
функцијама 

 

1.уме да нацруа кппрдинауни сисуем и да пдреди уашке у исупм 
2.уме да израшуна расупјаое између две уашке у кппрдинаунпм сисуему 
3.зна щуа су функција и оен график 
4. зна щуа су функције дирекуне и пбрнууе прпппрципналнпсуи и уме да нацруа оихпве 
графике 
5. уме да примеоује свпјсува дирекуне и пбрнууе 
прпппрципналнпсуи 

VII СЛИШНПСУ Суицаое пснпвних знаоа п слишнпсуи 
1.зна щуа су самерљиве и несамерљиве дужи 
2.зна щуа је размера дужи и оене пснпвне пспбине 
3. зна щуа су прпппрципналне дужи 
4.уме да пдреди шеувруу гепмеуријску прпппрципналу рашунски и кпнсурукцијски 
5. уме дауу дуж да ппдели у даупј размери 
6. зна да дефинище уалеспву уепрему и уме да је примеоује 
7.зна када су урпуглпви слишни 
8.уме да примеоује слишнпсу на правпугли урпугап 
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БИПЛПГИЈА 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве биплпгије јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и 
да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да 
рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје 
мищљеое и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне 
садржаје, кап и да усвајаоем пбразпвнп-васпиуних садржаја суекну пснпвна знаоа п грађи и 
функципнисаоу шпвешијег прганизма, развијају здравсувену кулууру, хигијенске навике и схвауе знашај 
репрпдукуивнпг здравља. 

Изушаваоем биплпгије кпд ушеника уреба развијауи пдгпварајуће квалиуеуе живпуа, навике, запажаоа, 
сппспбнпсуи криуишкпг мищљеоа, пбјекуивнп и лпгишкп расуђиваое кап и хумане пднпсе међу 
пплпвима. 

Задаци насуаве биплпгије су: 

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве биплпгије. 
сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве биплпгије буду у пунпј мери реализпвани 

- разумеваое улпге и знашаја биплпгије за развпј и напредак шпвешансува 

- развијаое свесуи п власуиупм ппреклу и пплпжају у прирпди 

- разумеваое евплууивнпг пплпжаја шпвека 

- уппзнаваое грађе и функципнисаоа прганизма, усвајаое пдређених хигијенских навика, суицаое 
пдгпвпрнпсуи за лишнп здравље и здравље других људи 

- схвауаое да је пплнпсу сасуавни деп живпуа и да шпвекпва пплнпсу ппдразумева ппщупваое нпрми 
ппнащаоа кпје пбезбеђују хумане пднпсе међу људима 

- суицаое радних навика и сппспбнпсуи за сампсуалнп ппсмаураое и исураживаое. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- науше пснпвне ппдауке п развпју људске врсуе, еуапе у развпју савременпг шпвека и евплууивни 
пплпжај шпвека данас 

- суекну знаоа п грађи ћелија и укива и ппвезанпсуи пргана и прганских сисуема у прганизам кап целину 

- уппзнају пснпвну грађу и улпгу кпже 

- уппзнају пблик и грађу кпсуију и мищића 

- уппзнају грађу и функцију нервнпг сисуема и шула 
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- уппзнају грађу и функцију жлезда са унууращоим лушеоем и оихпву ппвезанпсу са нервним сисуемпм 

- уппзнају грађу и функцију сисуема пргана за вареое 

- уппзнају грађу и функцију сисуема пргана за дисаое 

- уппзнају грађу и функцију сисуема пргана за циркулацију 

- уппзнају грађу и функцију сисуема пргана за излушиваое и оихпв знашај за прпмеу мауерија 

- уппзнају грађу и функцију сисуема пргана за размнпжаваое, фазе у пплнпм сазреваоу шпвека и 
биплпщку регулацију прпцеса везаних за ппл 

- уппзнају најшещћа пбпљеоа и ппвреде прганских сисуема шпвека 

- науше пснпвна правила пружаоа прве ппмпћи 

- развијају неппхпдне хигијенске навике 

- схвауе знашај здравсувене кулууре и репрпдукуивнпг здравља 

- схвауе знашај и улпгу ппрпдице у развпју, ппсуанку, напреуку људскпг друщува кап и ппследице оенпг 
нарущаваоа. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ППРЕКЛП И РАЗВПЈ ЉФДСКЕ ВРСУЕ (4) 

Наука п шпвеку - анурппплпгија. 

Ппреклп и исупријски развпј шпвека.  

Преци данащоег шпвека.  

Људи данас.  

ГРАЂА ШПВЕШИЈЕГ УЕЛА (59) 

Нивпи прганизације биплпщких сисуема. Шпвек - пргански сисуеми. 

Ћелија: велишина, пблик, пснпвна грађа (ћелијска мембрана, циупплазма, прганеле, једрп, ДНК, 
хрпмпзпми). Депба ћелија.  

Вежба: Ппсмаураое грађе ћелије на урајнпм микрпскппскпм препарауу. 

Крауак преглед евплууивне разнпврснпсуи кпжнпг сисуема живпуиоа. 

Кпжни систем шпвека  

Грађа кпже шпвека. Кпжни пргани. Слузпкпжа. Функција кпже.  

Пбпљеоа, ппвреде кпже и прва ппмпћ. УВ зрашеое и защуиуа кпже.  
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Вежба: Ппсмаураое грађе кпже на урајнпм микрпскппскпм препарауу.  

Крауак преглед евплууивне разнпврснпсуи скелеунпг сисуема живпуиоа. 

Скелетни систем шпвека 

Кпщуана ћелија. Кпщуанп укивп. Грађа кпсуи. Хрскавица.  

Везе међу кпсуима. 

Скелеу. Кпсуи главе, урупа и удпва. 

Пбпљеоа, ппвреде кпсуију и прва ппмпћ.  

Дефпрмације. Правилнп држаое уела. 

Вежба: Ппсмаураое кпсуију, зглпбпва и щавпва. Фппређиваое са механишким зглпбпвима.  

Крауак преглед евплууивне разнпврснпсуи мищићнпг сисуема живпуиоа. 

Мищиёни систем шпвека 

Мищићне ћелије. Мищићнп укивп. Пппрешнп-пругасуа, глаука и сршана мускулауура. Скелеуни мищићи 
(пблици). Физиплпщке пспбине мищића. 

Креуаое.  

Пбпљеоа и пщуећеоа мищића. Физишка акуивнпсу. 

Вежба: Ппсмаураое мищићнпг укива на урајнпм микрпскппскпм препарауу.  

Крауак преглед евплууивне разнпврснпсуи нервнпг сисуема живпуиоа. 

Нервни систем шпвека 

Нервна ћелија и нервнп укивп.  

Физиплпщке пспбине нервне ћелије. Нерви и ганглије.  

Ценурални нервни сисуем: мпзак и кишмена мпждина.  

Рефлекси и рефлексни лук.  

Периферни нервни сисуем. 

Ауупнпмни (вегеуауивни) нервни сисуем.  

Пбпљеоа нервнпг сисуема.  

Сурес. Пдмпр и сан.  

Фшеое и памћеое.  
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Вежба: Ппсмаураое нервнпг укива на пресеку мпзга или кишмене мпждине (на урајнпм микрпскппскпм 
препарауу). Испиуиваое рефлекса буунпг мищића.  

Крауак преглед евплууивне разнпврснпсуи сисуема жлезда са унууращоим лушеоем живпуиоа. 

Систем жлезда са унутращоим лушеоем шпвека 

Жлезде са унууращоим лушеоем, грађа.  

Ппвезанпсу жлезда са унууращоим лушеоем и нервнпг сисуема.  

Ппремећаји у раду жлезда са унууращоим лушеоем.  

Крауак преглед евплууивне разнпврснпсуи сисуема шулних пргана живпуиоа. 

Систем шулних пргана шпвека 

Шулне ћелије.  

Шулп мириса и укуса.  

Грађа и функција шула вида.  

Мане и пбпљеоа пка.  

Шулп слуха и равнпуеже.  

Пщуећеоа и пбпљеоа шула слуха и равнпуеже. 

Бука и шулп слуха.  

Вежба: Пдређиваое пщурине вида и разликпваое бпја. Марипупв пглед. 

Крауак преглед евплууивне разнпврснпсуи сисуема пргана за вареое живпуиоа. 

Систем пргана за вареое шпвека 

Грађа пргана за вареое. Вареое хране. Јеура и панкреас.  

Пбпљеоа пргана за вареое.  

Правилна исхрана и ппследице неправилне исхране (гпјазнпсу, булимија, анпрексија). 

Хигијена усне дупље. 

Вежба: Уаблице правилне исхране. 

Крауак преглед евплууивне разнпврснпсуи сисуема пргана за дисаое живпуиоа. 

Систем пргана за дисаое шпвека 

Грађа и функција пргана за дисаое. Ппкреуи дисаоа.  
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Сппљащое и ћелијскп дисаое.  

Глас и гпвпр.  

Пбпљеоа пргана за дисаое. Дувански дим и здравље.  

Вежба: Дпказиваое угљен-дипксида у издахнуупм ваздуху.  

Крауак преглед евплууивне разнпврснпсуи сисуема пргана за циркулацију живпуиоа. 

Систем пргана за циркулацију шпвека 

Крв и лимфа.  

Крвне групе. Урансфузија. Наслеђиваое крвних група. 

Срце и крвни судпви. Грађа и рад срца. Аруерије, вене, капилари.  

Лимфни судпви. Крвпупк и лимфпупк.  

Пдбрамбене сппспбнпсуи прганизма. Вакцине. 

Пбпљеоа, ппвреде срца и крвних судпва, прва ппмпћ. Реанимација.  

Вежба: Ппсмаураое крви на урајнпм микрпскппскпм препарауу.  

Вежба: Мереое пулса и крвнпг приуиска.  

Крауак преглед евплууивне разнпврснпсуи сисуема пргана за излушиваое живпуиоа. 

Систем пргана за излушиваое шпвека 

Грађа и функција пргана за излушиваое.  

Пбпљеоа пргана за излушиваое. 

Вежба: Грађа бубрега - дисекција.  

Крауак преглед евплууивне разнпврснпсуи сисуема пргана за размнпжаваое живпуиоа. 

Систем пргана за размнпжаваое шпвека 

Грађа и функција пргана за размнпжаваое.  

Физиплпгија репрпдукције.  

Наслеђиваое ппла кпд шпвека. Наследне бплесуи везане за ппл.  

Пбпљеоа пргана за размнпжаваое. Хигијена пплних пргана. 

РЕПРПДФКУИВНП ЗДРАВЉЕ (9) 

Дефиниција здравља.  
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Пуберуеу и адплесценција. 

Прпблеми везани за перипд пдрасуаоа (делинквенција, бплесуи зависнпсуи).  

Ппшеуак пплнпг живпуа. Хумани пднпси међу пплпвима. Кпнурацепција. 

Ризишнп ппнащаое и сексуалнп пренпсиве бплесуи - превенција и лешеое.  

Знашај и планираое ппрпдице. Науалиуеу. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу акуивних 
и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске целине дпследнп 
псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм пвих меупда.  

Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране Минисуарсува и 
Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п криуеријумима на пснпву 
кпјих су пцеоивани.    

Избпр и сисуемауизација прпграмских садржаја биплпгије резулуау су захуева времена и најнпвијих 
дпсуигнућа у биплпгији, а примерени су узрасуу ушеника и оихпвпм психп-физишкпм развпју.  

Насуавне уеме су лпгишки расппређене, а пбухвауају садржаје науке п шпвеку, здравсувенпј кулуури и 
репрпдукуивнпм здрављу.  

Пвакп кпнципиран прпграм пружа ушеницима пснпвна знаоа, а ради лакщег разумеваоа и усвајаоа 
градива, насуавник не уреба да инсисуира на деуаљнпм ппису грађе и функције, већ на пбпљеоима и 
ппвредама ппјединих пргана, пружаоу прве ппмпћи и суицаоу неппхпдних хигијенских навика, пшуваоу 
лишнпг здравља и здравља других људи, кап и пдгпвпрнпм пднпсу према репрпдукуивнпм здрављу.  

Приликпм израде планпва рада (глпбалнпг и пперауивнпг) уреба предвидеуи 60% шаспва за пбраду 
нпвпг градива и 40% за друге уиппве шаспва.  

Кпнцепција прпграма пружа щирпке мпгућнпсуи за примену разлишиуих насуавних меупда и уппуребу 
распплпживих насуавних средсуава и инфпрмаципних уехнплпгија на шаспвима пбраде, вежби и 
сисуемауизације градива. Избпр насуавних меупда зависи пд циља и задауака насуавнпг шаса и 
ппремљенпсуи кабинеуа. Избпр пблика рада препущуен је насуавнику.  

Насуавник за припрему рада на шасу уреба да кприсуи учбеник пдпбрен пд суране Минисуарсува 
прпсвеуе, најнпвију сурушну лиуераууру и да примеоује искусува суешена прпфесипналним развпјем на 
акредиупваним семинарима из Кауалпга прпграма сурушнпг усаврщаваоа Завпда за унапређиваое 
пбразпваоа и васпиуаоа.  



 

1122 
 

ИСХПДИ  
НАСУАВЕ БИПЛПГИЈЕ Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 

ППРЕКЛП И РАЗВПЈ 

ЉФДСКЕ ВРСУЕ 

Циљ и задаци  
Циљ насуаве биплпгије у пснпвнпј щкпли је да ушеници 
усвајаоем пбразпвнп-васпиуних садржаја уппзнају пснпвне 
ппјмпве п живпм свеуу, оегпвпм исупријскпм развпју, 
прирпдним ппјавама и закпниупсуима кпје у оему владају.  
Изушаваоем биплпгије кпд ушеника уреба развијауи пснпвну 
наушну писменпсу, лпгишкп расуђиваое, сппспбнпсу криуишкпг 
мищљеоа, свесу п власуиупм пплпжају у прирпди, пбјекуивнпсу 
и лпгишкп расуђиваое, љубав према прирпди и псећаое 
дужнпсуи да шувају и защуиуе прирпду, да развијају хигијенске 
навике и здравсувену кулууру.  
Задаци насуаве биплпгије су да ушеници:  
- схвауе улпгу и знашај биплпгије за напредак шпвешансува и 
пдрживпг развпја;  
- развијаое свесуи п  власуиупм ппреклу и пплпжају у прирпди 
- разумеваое евплууивнпг пплпжаја шпвека  
- уппзнају грађу и функципнисаое шпвешијег прганизма;  
- суекну неппхпдне хигијенске навике за пшуваое сппсувенпг 
здравља и здравља других људи;  
- схвауе да је пплнпсу сасуавни деп живпуа и да шпвекпва 
пплнпсу ппдразумева ппщупваое нпрми ппнащаоа кпје 
пбезбеђују хумане пднпсе међу људима;  
- кприсуе меупде ппсмаураоа, мереоа и експерименуа;  
- приликпм избпра будућег занимаоа имају јасну предсуаву п 
занимаоима везаним за биплпгију, щуп ће им пмпгућиуи 
квалиуеунп прпфесипналнп усмераваое. 

 схвауи пснпвне ппдауке п развпју људске врсуе, еуапе у развпју 
савременпг шпвека и евплууивни пплпжај шпвека данас 

ГРАЂА ШПВЕШИЈЕГ УЕЛА 
 има знаоа п грађи ћелије и укива и ппвезанпсуи пргана и прганских 

сисуема у прганизам  кап целину 

 схвауи пснпвну грађе и улпгу кпже,пблик и грађу кпсуију и мищића, грађу 

и функцију нервнпг сисуема и шула, грађу и функцију жлезда са 

унууращоим лушеоем и  оихпву ппвезанпсу са нервним сисуемпм, грађу 

и функцију сисуема пргана за вареое, грађу и функцију  сисуема пргана за 

дисаое, грађу и функцију  сисуема пргана за циркулацију, грађу и 

функцију сисуема пргана за излушиваое и оихпв знашај за  прпмеу 

мауерије,  грађу и функцију сисуема пргана за размнпжаваое, фазу у 

пплнпм сазреваоу шпвека и биплпщку регулацију прпцеса везаних за ппл, 

најшещћа пбпљеоа и ппвреде прганских сисуема шпвека. 

 науши пснпвна правила пружаоа прве ппмпћи 

РЕПРПДФКУИВНП ЗДРАВЉЕ  
 развије неппхпдне хигијенске навике, схвауи знашај здравсувене кулууре и 

репрпдукуивнп здравље 

 схвауи знашај и улпгу ппрпдице у развпју, ппсуанку, напредку људскпг 

друщува кап и ппследице оенпг нарущаваоа 
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ХЕМИЈА 
(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве хемије јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну 
писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да 
се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и 
пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и 
заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и  

- развијаое функципналне хемијске писменпсуи 

- разумеваое прпмена и ппјава у прирпди на пснпву знаоа хемијских ппјмпва, уеприја, мпдела 
и закпна 

- развијаое сппспбнпсуи кпмуницираоа кприщћеоем хемијских уермина, хемијских симбпла, 
фпрмула и једнашина 

- развијаое сппспбнпсуи за извпђеое једнпсуавних хемијских исураживаоа  

- развијаое сппспбнпсуи за рещаваое уепријских и експерименуалних прпблема 

- развијаое лпгишкпг и апсуракунпг мищљеоа и криуишкпг суава у мищљеоу 

- развијаое сппспбнпсуи за уражеое и кприщћеое релевануних инфпрмација у разлишиуим 
извприма (учбеник, наушнп-пппуларни шланци, Инуернеу) 

- развијаое свесуи п важнпсуи пдгпвпрнпг пднпса према живпунпј средини, пдгпварајућег и 
раципналнпг кприщћеоа и пдлагаоа разлишиуих супсуанци у свакпдневнпм живпуу 

- развијаое радпзналпсуи, ппуребе за сазнаваоем п свпјсувима супсуанци у пкружеоу и 
ппзиуивнпг суава према ушеоу хемије  

- развијаое свесуи п сппсувеним знаоима и сппспбнпсуима и даљпј прпфесипналнпј 
пријенуацији. 

Задаци насуаве хемије јесу: 

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве 
хемије сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве хемије буду у пунпј мери 
реализпвани 

- пмпгућаваое ушеницима да разумеју предмеу изушаваоа хемије и наушни меупд кпјим се у 
хемији дплази дп сазнаоа 

- пмпгућаваое ушеницима да сагледају знашај хемије у свакпдневнпм живпуу, за развпј 
разлишиуих уехнплпгија и развпј друщува уппщуе 
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- псппспбљаваое ушеника да се кприсуе хемијским језикпм: да знају хемијску уерминплпгију и 
да разумеју квалиуауивнп и квануиуауивнп знашеое хемијских симбпла, фпрмула и једнашина  

- сувараое насуавних сиууација у кпјима ће ушеници дп сазнаоа п свпјсувима супсуанци и 
оихпвим прпменама дплазиуи на пснпву демпнсураципних пгледа или пгледа кпје сампсуалнп 
извпде, развијауи при упм аналиуишкп мищљеое и криуишки суав у мищљеоу 

- сувараое насуавних сиууација у кпјима ће ушеници развијауи експерименуалне вещуине, 
правилнп и безбеднп, пп себе и друге, рукпвауи лабпраупријским прибпрпм, ппсуђем и 
супсуанцама  

- псппспбљаваое ушеника за извпђеое једнпсуавних исураживаоа 

- сувараое сиууација у кпјима ће ушеници примеоивауи уепријскп знаое и експерименуалнп 
искусувп за рещаваое уепријских и експерименуалних прпблема 

- сувараое сиууација у кпјима ће ушеници примеоивауи знаое хемије за уумашеое ппјава и 
прпмена у реалнпм пкружеоу 

- пмпгућаваое ушеницима да крпз једнпсуавна израшунаваоа разумеју квануиуауивни аспеку 
хемијских прпмена и оегпву пракуишну примену. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
ХЕМИЈА И ОЕН ЗНАШАЈ (3) 

Пперативни задаци 

Фшеник треба да: 

разуме щуа је предмеу изушаваоа хемије и какп се у хемији дплази дп сазнаоа (наушни меупд) 

схвауи да је хемија једна пд прирпдних наука кпја пбјащоава ппјаве и прпмене у прирпди 

псппспби се за кприщћеое учбеника и радне свеске 

пвлада пснпвним пперацијама лабпраупријске уехнике, мерама ппрезнпсуи, защуиуе и прве 
ппмпћи какп би сампсуалнп извпдип једнпсуавне експерименуе 

прганизује раднп месуп, припрема и пдлаже прибпр и други мауеријал за рад. 

Садржаји: (1+0+2) 

Предмеу изушаваоа хемије. Хемија у склппу прирпдних наука и оена примена. 

Вежба I: Фвпђеое ушеника у сампсталан рад у хемијскпј лабпратприји 

Фппзнаваое лабпраупријскпг ппсуђа и прибпра, намене и нашина рада са оима: 

- уппуреба пракуикума и писаних упуусуава 
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- избпр пдгпварајућег прибпра и ппсуђа (пдгпварајуће намене и каракуерисуика, на пример, 
запремине) 

- узпркпваое приближне запремине уешнпсуи, пресипаое впде из једнпг суда (на пример, 
реагенс бпце) у други (на пример, епрувеуу) дп задауе приближне запремине (на пример, 
једна шеувруина запремине епрувеуе, једна урећина...) 

- загреваое впде у епрувеуи 

- пдлагаое супсуанци 

- пбележаваое реагенс бпца и других ппсуда у кпјима се шувају супсуанце 

- правила ппнащаоа у лабпрауприји, мере ппреза и прва ппмпћ. 

Вежба II: Мереое  

Пдмераваое задауе запремине впде ппмпћу мензуре и пренпщеое у другу ппсуду, мереое 
масе шврсуих и уешних супсуанци и мереое уемпераууре. Грещке при мереоу. Бележеое 
резулуауа, уабеларни и графишки приказ резулуауа и уумашеое резулуауа.  

Фпутствп  

Хемија и оен знашај је увпдна уема у кпјпј ушеници сазнају п предмеуу изушаваоа хемије, какп 
се у хемији дплази дп сазнаоа (наушни меупд) и месуу хемије у склппу прирпдних наука. 
Ппуребнп је да ушеници уппзнају знашај хемије и хемијске прпизвпдое за развпј друщува (на 
пример, за прпизвпдоу лекпва, нпвих врсуа грађевинских и изплаципних мауеријала, 
кпзмеуишких прпизвпда, средсуава за хигијену, кпнзерванаса, бпја и лакпва…). Ф пквиру пве 
уеме ушеници би уребалп да науше пснпвна правила ппнащаоа у ушипници, кабинеуу, п мерама 
ппреза при рукпваоу супсуанцама и лабпраупријским ппсуђем и прибпрпм, п мерама защуиуе 
себе и других, п защуиуи живпуне и радне средине, мерама прве ппмпћи у слушају ппвреде у 
раду. Ф пквиру пве уеме ушеници заппшиоу ушеое п правилима ппнащаоа и мерама ппреза у 
раду, а пна се даље разрађују на садржајима наредних уема. Знаоа и вещуине кпје ушеници 
суишу на пвим шаспвима знашајни су и за задпвпљаваое свакпдневних ппуреба. 

Ппшев пд пве уеме, ушенике уреба упућивауи у уехнике и нашине ушеоа хемије: ппсмаураое, 
мереое, бележеое, упшаваое правилнпсуи међу прикупљеним ппдацима, фпрмулисаое 
пбјащоеоа, извпђеое закљушака, кприщћеое учбеника, разлишиуе лиуераууре и других 
извпра инфпрмација. 

ПСНПВНИ ХЕМИЈСКИ ППЈМПВИ (14) 

Пперативни задаци 

Фшеник треба да: 

- разуме разлику између супсуанце и физишкпг уела, супсуанце и физишкпг ппља (разликује 
примере пд непримера) 

- разуме разлику између физишких и хемијских свпјсуава супсуанце 
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- разуме разлику између физишке и хемијске прпмене супсуанце 

- преппзнаје примере физишких и хемијских прпмена у свакпдневнпм пкружеоу  

- зна щуа су шисуе супсуанце 

- разуме разлику између елеменауа и једиоеоа 

- преппзнаје примере елеменауа и једиоеоа у свакпдневнпм пкружеоу 

- разуме разлику између шисуих супсуанци и смеща 

- преппзнаје примере смеща у свакпдневнпм пкружеоу 

- уме да изабере и примени ппсуупак за раздвајаое сасупјака смеще на пснпву физишких 
свпјсуава супсуанци у смещи. 

Садржаји: (6+5+3) 

Мауерија и супсуанца. Физишка и хемијска свпјсува супсуанци. 

Физишке и хемијске прпмене супсуанци. 

Шисуе супсуанце: елеменуи и једиоеоа. 

Смеще. Раздвајаое сасупјака смеще (деканупваое, цеђеое, десуилација, крисуализација). 

Демпнстраципни пгледи 

Демпнсурираое дпказа да је дпщлп дп хемијске реакције: издвајаое гаса (реакција између 
цинка и хлпрпвпдпнишне киселине, реакција између науријум-хидрпгенкарбпнауа и еуанске 
киселине), издвајаое уалпга (реакција између расувпра плпвп(II)-ниурауа и калијум-јпдида, 
бакар(II)-сулфауа и науријум-хидрпксида), прпмена бпје реакуанауа (сагпреваое харуије и 
сахарпзе, разлагаое ампнијум-дихрпмауа), ппјава свеулпсуи (сагпреваое ураке магнезијума). 

Вежба III: Физишка свпјства супстанци 

Испиуиваое физишких свпјсуава науријум-хлприда, бакар(II)-сулфауа пенуахидрауа, калцијум-
карбпнауа, сахарпзе, сумппра, гвпжђа, магнезијума, алуминијума, бакра и впде (агрегаунп 
суаое, бпја, расувпрљивпсу, магнеуишнпсу, уврдпћа). 

Вежба IV: Физишке и хемијске прпмене 

Испиуиваое физишких и хемијских прпмена супсуанци (уппљеое леда, савијаое магнезијумпве 
ураке, сиуоеое щећера, сагпреваое магнезијумпве ураке и щећера, уппљеое и сагпреваое 
парафина). 

Вежба V: Смеще  

Прављеое смеща и раздвајаое сасупјака смеща пдливаоем, цеђеоем, крисуализацијпм и 
ппмпћу магнеуа.  
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Фпутствп 

Уема има ппсебнп месуп у градиву хемије, јер се у опј дефинищу пснпвни ппјмпви кпји се 
развијају у наредним уемама у 7. и 8. разреду и у упм смислу би је уребалп с ппсебнпм 
пажопм пбрађивауи. Крпз пдгпварајући избпр примера ппуребнп је пмпгућиуи ушеницима 
разликпваое ппјмпва супсуанца и физишкп уелп и на уај нашин ппвезауи пве садржаје са 
градивпм физике 6. разреда. Пдгпварајућим избпрпм примера и демпнсураципних пгледа 
уреба пмпгућиуи ушеницима да разликују ппјмпве физишка и хемијска свпјсува супсуанце, шему 
дппринпси и урећа лабпраупријска вежба. Фшеницима уреба пмпгућиуи да на примерима 
разликују свпјсува супсуанци пд прпмена супсуанци, физишка свпјсува супсуанци пд хемијских 
свпјсуава, и физишке прпмене супсуанци пд хемијских прпмена. 

Важнп је да ушеници разликују примере шисуих супсуанци пд смеща, ппгпупву примере 
једиоеоа и смеща.  

Ф пквиру уеме ушеници прпщирују знаое п мерама ппреза у раду са супсуанцама приликпм 
ууврђиваоа оихпвпг мириса (какп се безбеднп испиуује мирис супсуанце). Уреба нагласиуи 
ушеницима да укус супсуанце не прпверавају. 

Пппуу псуалих ппјмпва пве уеме и ппјам расувпра се увпди у најппщуијем знашеоу кап 
хпмпгена смеща, ппјам расувпрљивпсуи кап физишкп свпјсувп и ппјам расувараое кап физишка 
прпмена. Деуаљнп ушеое п расувприма, прпцесу расувараоа, расувпрљивпсуи, квалиуауивнпм 
и квануиуауивнпм сасуаву расувпра, пбухваћенп је ппсебнпм уемпм.  

СУРФКУФРА СФПСУАНЦЕ (31) 

а) АТПМ И СТРУКТУРА АТПМА (16) 

Пперативни задаци 

Фшеник треба да: 

- зна да је аупм најмаоа шесуица хемијскпг елеменуа 

- разуме квалиуауивнп и квануиуауивнп знашеое хемијских симбпла 

- зна сурукууру аупма, да нуклепни (прпупни и неуурпни) шине језгрп, а елекурпни пбразују 
елекурпнски пмпуаш 

- зна пднпсе маса прпупна, неуурпна и елекурпна 

- зна релауивна наелекурисаоа прпупна, неуурпна и елекурпна 

- зна да се елекурпни у аупму разликују пп енергији (енергеуски нивпи) 

- разуме какп су свпјсува елеменуа и оегпв пплпжај у перипднпм сисуему услпвљени аупмским 
брпјем (брпј прпупна), пднпснп брпјем и расппредпм елекурпна у пмпуашу 

- разуме да је маса аупма мала и да се из пракуишних разлпга умесуп суварне масе аупма 
кприсуи релауивна аупмска маса 
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- зна щуа је аупмска јединица масе и да је ппвеже са ппјмпм релауивна аупмска маса 

- уме да кприсуи ппдауке дауе у уаблици перипднпг сисуема елеменауа. 

Садржаји: (7+8+1) 

Аупм. 

Хемијски симбпли. 

Грађа аупма. Језгрп аупма. Аупмски и масени брпј. Изпуппи.  

Релауивна аупмска маса.  

Елекурпнски пмпуаш. Перипдни сисуем елеменауа.  

Демпнстраципни пгледи 

Демпнсурираое пгледа за ппсуављаое преуппсуавке п шесуишнпј сурукуури супсуанце: 
расувараое калијум-перманганауа у впди и разблаживаое расувпра калијум-перманганауа. 

Вежба VI: Мпдел структуре атпма  

Прављеое мпдела аупма и расппређиваое мпдела елекурпна пп енергеуским нивпима. 

Фпутствп 

Уему уреба заппшеуи сувараоем сиууације ушеоа у кпјпј ће ушеници на пснпву пдгпварајућих 
аналпгија фпрмулисауи преуппсуавке п шесуишнпј сурукуури супсуанце. На пример, када се 
ппмещају впда и калијум-перманганау, какп се мпже пбјасниуи шиоеница да две супсуанце 
заузимају исуу запремину ("1+1≠2"). Ф следећем пгледу, вищесуруким разблаживаоем 
расувпра калијум-перманганауа дпбија се све блеђи расувпр, щуп указује да у оему и даље 
ппсупје "пбпјене" шесуице, али у маоем брпју у пднпсу на брпј шесуица друге супсуанце. Ф 
пквиру пве уеме ушеници би уребалп да разумеју кпје шесуице изграђују аупм, свпјсува уих 
шесуица (наелекурисаое, маса, велишина) и свпјсува аупма у целини.  

Фшеници сада мпгу да дефинищу хемијски елемену из угла изграђивашких шесуица - сви аупми 
исупг хемијскпг елеменуа имају исуи брпј прпупна. 

При пбради ппјма изпупп, ппред дефиниције, највище се пажое ппсвећује оихпвпј пракуишнпј 
примени, на пример, у археплпгији и медицини.  

Б) ПСНПВНЕ ШЕСТИЦЕ КПЈЕ ИЗГРАЂУЈУ СУПСТАНЦЕ: АТПМИ, МПЛЕКУЛИ, ЈПНИ (15) 

Пперативни задаци 

Фшеник треба да: 

- разуме да су пснпвне шесуице кпје изграђују супсуанце аупми, мплекули и јпни 

- зна щуа је јпнска и кпваленуна веза 
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- разуме какп пд аупма насуају јпни, какп пд аупма насуају мплекули, пднпснп разуме разлику 
између аупма, јпна и мплекула 

- разуме слишнпсуи и разлике између аупма и јпна у брпју и врсуи субаупмских шесуица 

- разуме знашај валенуних елекурпна и прпмене на ппследоем енергеускпм нивпу при 
сувараоу хемијске везе 

- зна щуа је валенца елеменуа и уме да на пснпву фпрмуле једиоеоа пдреди валенцу 
елеменауа и пбрнууп 

- разуме да је суварна маса мплекула мала и уме да на пснпву хемијске фпрмуле израшуна 
релауивну мплекулску масу 

- разуме да хемијска фпрмула једиоеоа са јпнскпм везпм предсуавља најмаои целпбрпјни 
пднпс јпна у јпнскпј крисуалнпј рещеуки 

- зна да се у хемији кприсуе елекурпнске, сурукуурне и мплекулске фпрмуле и разуме оихпвп 
знашеое 

- разуме да свпјсува хемијских једиоеоа зависе пд уипа хемијске везе  

- разуме разлику између аупмске, јпнске и мплекулске крисуалне рещеуке. 

Садржаји: (7+7+1) 

Мплекул. Хемијске фпрмуле.  

Кпваленуна веза. Грађеое мплекула елеменауа и једиоеоа.  

Јпнска веза. 

Валенца елеменауа у кпваленуним и јпнским једиоеоима.  

Релауивна мплекулска маса.  

Аупмске, мплекулске и јпнске крисуалне рещеуке. 

Демпнстрација  

Приказиваое сурукууре кпваленуних и јпнских једиоеоа мпделима мплекула и аупма и 
мпделима крисуалних рещеуки. 

Демпнстраципни пгледи 

Демпнсурираое разлике свпјсуава једиоеоа са ппларнпм и неппларнпм кпваленунпм везпм - 
скреуаое млаза ппларне супсуанце у елекуришнпм ппљу. Фуврђиваое ппларнпсуи впде и 
еуанпла. Демпнсурираое свпјсуава једиоеоа са јпнскпм и кпваленунпм везпм: расувпрљивпсу, 
уемперауура уппљеоа, агрегаунп суаое. 

Вежба VII: Мпдели мплекула и хемијске фпрмуле 
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Сасуављаое мпдела мплекула и писаое хемијских фпрмула. 

Фпутствп 

Ф пквиру уеме пд ушеника се пшекује да науше да су аупми, мплекули и јпни пснпвне врсуе 
шесуица кпје изграђују хемијске елеменуе и једиоеоа. Уреба указауи на ппвезанпсу шесуишне 
сурукууре супсуанце и оенпг агрегаунпг суаоа ппд суандардним услпвима. Шесуице гаспва су 
мплекули (Х2, Н2, Цл2, ЦП2, СП2), псим племениуих гаспва шије су изграђивашке шесуице аупми. 
Шесуице уешнпсуи су увек мплекули (Х2П, Бр2, еуанпл, хексан, ацеупн), псим живе, а шесуице 
шврсуих супсуанци мпгу биуи аупми (графиу, гвпжђе), мплекули (щећер, јпд) и јпни (науријум-
хлприд). Фшеници уреба да разумеју да се крисуалне и ампрфне супсуанце разликују пп 
уређенпсуи шесуица кпје их изграђују. Крисуалну рещеуку мпгу да изграђују аупми међуспбнп 
ппвезани кпваленуним везама, или мплекули међу кпјима делују међумплекулске привлашне 
силе. Ф јпнским крисуалним рещеукама ппсупје јаке привлашне силе између јпна - јпнска веза. 
Са упг пплазищуа ушеницима уреба пбјасниуи разлишиуа свпјсува супсуанци са јпнскпм и 
кпваленунпм везпм (уемпераууре уппљеоа и кљушаоа). Фшеници уреба да разумеју защуп су 
јпнска једиоеоа ппд суандардним услпвима увек у шврсупм агрегаунпм суаоу, дпк се 
кпваленуна једиоеоа ппјављују у сва ури агрегауна суаоа у зависнпсуи пд јашине 
међумплекулских инуеракција. Касније, приликпм пбраде спли, ушеницима уреба пбјасниуи да 
у слпженим јпнима, на пример, ТП4

2-, ЦП3
2-, ПП4

3-, ппсупји кпваленуна веза.  

ХПМПГЕНЕ СМЕЩЕ - РАСУВПРИ (9) 

Пперативни задаци 

Фшеник треба да: 

- разуме ппјам расувпра и расувпрљивпсуи 

- разуме нашин изражаваоа квануиуауивнпг сасуава расувпра кап незасићен, засићен и 
презасићен расувпр 

- разуме изражаваое квануиуауивнпг сасуава расувпра прекп прпценуне кпнценурације 

- уме да израшуна прпценуну кпнценурацију расувпра 

- уме да направи расувпр пдређене прпценуне кпнценурације 

- разликује впду кап једиоеое (шисуа супсуанца) пд примера впда у прирпди кпје су смеще 
(извпрска, мпрска, решна, језерска, ппдземна, минерална впда, аумпсферска и пупадна впда)  

- разуме да је впда расувараш за супсуанце са јпнскпм и ппларнпм кпваленунпм везпм и зна 
знашај впде за живпу 

- зна да је впда за пиће драгпцена и да је шува пд загађеоа.  

Садржаји: (4+3+2) 

Расувпри и расувпрљивпсу.  

Прпценуни сасуав расувпра. 
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Впда. Знашај впде за живи свеу.  

Демпнстраципни пгледи 

Припремаое презасићенпг расувпра науријум-ацеуауа и демпнсурираое изазиваоа 
крисуализације расувпрене супсуанце. Демпнсурираое пгледа кпјим се ппказује да у впди има 
расувпренпг кисепника. Расувараое калијум-перманганауа и јпда у впди и неппларним 
расуварашима ("хемијски кпкуел"). Десуилација впде (извпрске, минералне).  

Вежба VII: Раствпрљивпст супстанци и прпцентна кпнцентрација раствпра 

Испиуиваое расувпрљивпсуи супсуанци у разлишиуим расуварашима. Прављеое расувпра 
пдређене прпценуне кпнценурације. 

Вежба VIII: Впдени раствпри у прирпди  

Испараваое впде из разлишиуих узпрака впда: впде из впдпвпда, флащиране впде, решне впде, 
иуд.  

Вежба IX: Испитиваое раствпрљивпсти супстанци са јпнскпм и кпвалентнпм везпм 

Испиуиваое и уппређиваое расувпрљивпсуи разлишиуих супсуанци са јпнскпм и кпваленунпм 
везпм у впди (калијум-хлприд, калијум-јпдид, јпд, сумппр, глукпза, скрпб, ацеупн). 

Фпутствп 

Ппшеуак фпрмираоа ппјмпва из пве уеме уреба да укљуши примере расувпра из свакпдневнпг 
пкружеоа (бисури спкпви, сирће, пијаћа, решна впда, мпрска впда, сузе). Следећи кпрак у 
фпрмираоу ппјма раствпр уребалп би да пбухвауи сампсуални ушенишки рад у припремаоу 
расувпра оему ппзнауих супсуанци (сахарпзе и науријум-хлприда), зауим испиуиваое и 
уппређиваое расувпрљивпсуи разлишиуих супсуанци (ппред ппменууих, и науријум-
хидрпгенкарбпнауа, калцијум-карбпнауа, масуи, уља, иуд). Фшеници уреба да упше да се у исупј 
запремини впде мпже расувприуи разлишиуа маса разлишиуих супсуанци, щуп мпже да буде 
пснпва за фпрмулисаое дефиниције ппјма расувпрљивпсу. На пснпву сппсувенпг 
експерименуалнпг рада ушеници уреба да фпрмирају ппјам засићенпг и незасићенпг расувпра, 
а на пснпву демпнсураципнпг пгледа и ппјам презасићенпг расувпра. Дп фпрмираоа ппјма 
прпценуна кпнценурација расувпра ушеници мпгу дпћи најпре крпз прављеое расувпра спли 
шији су каујпни или аопни пбпјени и упшаваое да инуезиуеу бпје расувпра зависи пд упга 
кпликп је спли расувпренп у исупј запремини впде (на пример, један крисуал калијум-
перманганауа или некпликп крисуала). Ппупм се мпже дефинисауи какп се квануиуауивни 
сасуав расувпра изражава прпценунпм кпнценурацијпм, а зауим ушеници извпде израшунаваоа 
и припремају расувпр задауе масене прпценуне кпнценурације, щуп пбухвауа мереое масе 
супсуанце и масе, пднпснп запремине, впде. Или, ушеници мпгу да припремају расувпре исуе 
масене прпценуне кпнценурације, али разлишиуе масе, на пример, расувараоем 5 г щећера у 
45 г впде и 10 г щећера у 90 г впде и да изведу закљушак да пба расувпра имају исуа свпјсува јер 
су исуе кпнценурације. 

Кап дпказ да је впда с кпјпм су ушеници у свакпдневнпм кпнуакуу смеща, мпже ппслужиуи 
пглед у кпме ушеници загревају разлишиуе узпрке впда: впду из впдпвпда, минералну впду, 
решну впду, иуд. Фшеницима мпже биуи демпнсуриран пглед кпјим се ппказује да у впди има 
расувпренпг кисепника из ваздуха. Крпз сампсуални експерименуални рад ушеници би мпгли 
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да испиуају и уппреде расувпрљивпсу разлишиуих супсуанци са јпнскпм и кпваленунпм везпм у 
впди. Сампсуалнпм експерименуалнпм раду ушеника мпже да преухпди демпнсурираое 
разлишиуе расувпрљивпсуи калијум-перманганауа и јпда у впди и неппларним расуварашима 
("хемијски кпкуел").  

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ИЗРАШФНАВАОА (17) 

Пперативни задаци 

Фшеник треба да: 

- зна да се хемијским симбплима и фпрмулама предсуављају супсуанце, а једнашинама 
хемијске прпмене (реакције) 

- разуме квалиуауивнп и квануиуауивнп знашеое симбпла, фпрмула и једнашина хемијских 
реакција 

- примеоује знаое п Закпну пдржаоа масе при писаоу једнашина хемијских реакција 

- разуме Закпн суалних масених пднпса 

- разликује два пснпвна уипа хемијских прпмена: реакције анализе и синуезе 

- разликује ппјам масе пд ппјма кплишине супсуанце кап и оихпве пснпвне јединице 

- разуме пднпс масе и кплишине супсуанце 

- зна на пснпву фпрмуле да израшуна мпларну масу супсуанце 

- зна да хемијским једнашинама прикаже једнпсуавне хемијске реакције  

- зна да на пснпву хемијске једнашине пбјасни Закпн п пдржаоу масе 

- извпди једнпсуавна израшунаваоа на пснпву једнашине хемијске реакције - суехипмеуријска 
израшунаваоа заснпвана на масеним и кплишинским пднпсима 

- зна да су све прпмене супсуанци праћене прпменпм енергије. 

Садржаји: (7+9+1) 

Хемијске једнашине. Анализа и синуеза.  

Закпн п пдржаоу масе. 

Закпн суалних пднпса маса. 

Кплишина супсуанце. Мпл. Мпларна маса.  

Израшунаваоа у хемији. 

Демпнстраципни пгледи 
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Синуеза гвпжђе(II)-сулфида и анализа жива(II)-пксида. Сагпреваое свеће.  

Реакција између науријум-хлприда и сребрп-ниурауа у расувпру и баријум-хлприда и науријум-
сулфауа у расувпру.  

Вежба X: Састављаое једнашина хемијских реакција 

Сасуављаое мпдела мплекула реакципних прпизвпда пд мпдела мплекула реакуанауа и 
писаое једнашина хемијских реакција. 

Фпутствп 

Ф пквиру уеме ушеници уреба да фпрмирају разумеваое квалиуауивнпг и квануиуауивнпг 
знашеоа хемијске једнашине кпјпм се предсуавља пдређена хемијска прпмена. Закпне пп 
кпјима се хемијске прпмене пдвијају ушеници уреба да разумеју са суанпвищуа шесуишне 
сурукууре супсуанце, уј. да је маса супсуанце пре и ппсле хемијске реакције исуа јер је брпј 
аупма пре и ппсле хемијске реакције исуи, пднпснп да супсуанце међуспбнп реагују у уашнп 
пдређеним масеним пднпсима јер увек пдређени брпј аупма једне супсуанце реагује са 
пдређеним брпјем аупма друге супсуанце. Рещаваое суехипмеуријских задауака уреба да 
пмпгући ушеницима разумеваое квануиуауивнпг аспекуа хемијских реакција, пднпснп важеоа 
пснпвних хемијских закпна. Фшеници уреба да упше и разумеју везе између две пснпвне 
велишине: масе супсуанце и оене кплишине, и оихпвих јединица.  

ДПДАУНИ РАД 

Прпграм дпдауне насуаве пбухвауа прпщириваое и прпдубљиваое садржаја редпвне насуаве 
хемије и планиран је према предвиђеним насуавним уемама редпвне насуаве са 36 шаспва 
гпдищое. 

Пријенуаципни садржаји прпграма за седми разред: 

Хемија и оен знашај 

Развпј хемије кап науке. Хемија у савременпм живпуу.  

Мереоа у хемији: мереое масе, мереое запремине мензурпм и пипеупм. 

Пснпвни хемијски ппјмпви 

Меупде раздвајаоа смеща. Раздвајаое шврсуп-шврсуе смеще науријум-хлприда и јпда 
сублимацијпм и селекуивним расувараоем. Хрпмаупграфија кап меупда раздвајаоа. 
Раздвајаое зелене бпје лищћа хрпмаупграфијпм на кплпни пд прах-щећера и раздвајаое бпје 
из флпмасуера кружнпм хрпмаупграфијпм на папиру. 

Хпмпгене смеще или раствпри 

Расувпри - свпјсува расувпра: експерименуална прпвера снижеоа уемпераууре мржоеоа 
расувпра науријум-хлприда у пднпсу на впду. Расувараое калијум-перманганауа, никал(II)-
сулфауа, бакар(II)-сулфауа и гвпжђе(III)-хлприда у впди и у расувпру впденпг суакла - 
"силикауни вру". Кплпидни расувпри - расувараое желауина (спл и гел суаое). 
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Израшунаваое масенпг прпценунпг садржаја у ппсуупку разблаживаоа расувпра и у ппсуупку 
мещаоа расувпра разлишиупг садржаја.  

Хемијске реакције и израшунаваоа на пснпву хемијских једнашина 

Пснпвни уиппви хемијских реакција - синуеза алуминијум-јпдида или цинк-јпдида из 
елеменауа, елекурплиза впде и елекурплиза калијум-јпдида у елекурпхемијскпј ћелији пд 
крпмпира. 

Израшунаваоа на пснпву хемијских једнашина, на пснпву пднпса кплишине, масе и брпја 
шесуица ушесника у хемијскпј реакцији. 

Израшунаваоа на пснпву релација кплишина супсуанце, маса супсуанце и брпјнпсу шесуица. 
Експерименуалнп пдређиваое Авпгадрпвпг брпја.  

Израшунаваое на пснпву хемијских фпрмула - израшунаваое масенпг елеменуарнпг 
прпценунпг сасуава једиоеоа. 

Упплпуни ефекуи при физишким и хемијским прпменама супсуанци: егзпуермне и ендпуермне 
реакције. Расувараое науријум-хидрпксида и расувараое ампнијум-хлприда у впди.  

Прпграм слпбпдних активнпсти из хемије 

Ф пквиру слпбпдних акуивнпсуи пкупљају се ушеници кпји ппказују ппвећанп инуереспваое за 
хемију. Циљ слпбпдних акуивнпсуи је ппдсуицаое и прпщириваое инуереспваоа ушеника за 
хемију, кап и развпј оихпвих склпнпсуи и сппспбнпсуи у функцији прпфесипналнпг 
ппредељиваоа. Групе за рад у пквиру слпбпдних акуивнпсуи фпрмирају се пд десеу дп 
пеунаесу ушеника, и мпгу се ппвећауи при пбради уепријских садржаја, или смаоиуи кпд 
извпђеоа неких хемијских експерименауа. Знашајна улпга насуавника у слпбпдним 
акуивнпсуима јесуе да иденуификује дарпвиуе ушенике и да их усмери у даљем 
прпфесипналнпм развпју ка избпру занимаоа у ппдрушју хемије. 

Пблици рада у пквиру слпбпдних акуивнпсуи мпгу да буду разнпврсни: израда и презенуација 
ушенишких прпјекауа, пбрада инуересануних уема крпз предаваоа и презенуације насуавника 
или предаваша пп ппзиву, кплабпрауивни рад ушеника при пбради акууелних уема из хемијских 
аспекауа угрпженпсуи и защуиуе живпуне средине, прганизпване крауке сурушне екскурзије 
(ппсеуе хемијским фабрикама, ппсурпјеоима за прераду впде и другп), нефпрмална мини-
уакмишеоа крпз квизпве знаоа, израда пригпдних ушила (збирке минерала, сирпвина, 
пплупрпизвпда и финалних прпизвпда хемијске индусурије или израда једнпсуавних мпдела и 
уређаја). Ппсебнп месуп у слпбпдним акуивнпсуима заузимају сампсуални ушенишки хемијски 
експерименуи, а важан задауак слпбпдних акуивнпсуи је ппдсуицаое инуереспваоа за 
хемијске експерименуе кап примарне извпре знаоа у хемији и развијаое пснпвних 
лабпраупријских уехника рада. 

Уеме кпје се пбрађују у пквиру слпбпдних акуивнпсуи мпгу да буду преузеуе из прпграма 
дпдауне насуаве, уз мпгућнпсу кпрекције према насуавникпвпј прпцени ушенишких 
инуереспваоа. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу 
акуивних и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске 



 

1135 
 

целине дпследнп псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм 
пвих меупда.  

Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране 
Минисуарсува и Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п 
криуеријумима на пснпву кпјих су пцеоивани. 

Градивп хемије у пснпвнпј щкпли прганизпванп је уакп да се у седмпм разреду уше пснпвни 
ппјмпви ппщуе хемије, а у псмпм разреду садржаји непрганске и прганске хемије. Ф седмпм 
разреду садржај је прганизпван у пквиру пеу уема. Ф првпј уеми ушеници би уребалп да сазнају 
щуа је предмеу изушаваоа хемије, п наушнпм меупду какп хемишари дплазе дп сазнаоа и п 
примени и знашају хемије у свакпдневнпм живпуу за развпј уехнплпгије и друщува. Ф пквиру 
друге уеме увпде се пснпвни хемијски ппјмпви кпји се крпз наредне уеме даље развијају. Циљ 
ушеоа уреће уеме јесуе сазнаваое п шесуицама кпје изграђују супсуанцу, нашину на кпји се пне 
међуспбнп удружују и уређују и услпвљенпсуи свпјсуава сурукуурпм супсуанце. Ф шеуврупј уеми 
ушеници деуаљније уше п ппјму расувпра, расувпрљивпсуи и квануиуауивнпм изражаваоу 
сасуава расувпра, уз суалнп ппвезиваое пвих ппјмпва са свакпдневним живпупм. Пеуа уема 
пбухвауа деуаљније размаураое хемијских прпмена, закпна пп кпјима се пне пдвијају и 
квануиуауивнпг аспекуа хемијских реакција. 

Ф псмпм разреду ушеници би у прегледу уребалп да сазнају и крпз експерименуални рад 
пукрију или ууврде свпјсува немеуала и меуала и оихпвих једиоеоа. Циљ ушеоа друге уеме у 
псмпм разреду јесуе сисуемауизација знаоа п непрганским једиоеоима, пксидима, 
киселинама и хидрпксидима, суешеним у пквиру преухпдне уеме. Ппред упга, увпди се нпва 
класа једиоеоа, спли. Ф пквиру шеуири наредне уеме ушеници би уребалп да сазнају п 
пснпвним свпјсувима прганских једиоеоа, пп кпјима се разликују пд непрганских, и да сазнају 
п физишким и хемијским свпјсувима неких класа прганских једиоеоа (угљпвпдпници, 
алкпхпли, алдехиди и кеупни, карбпксилне киселине и есури), укљушујући и биплпщки важна 
једиоеоа.  

Специфишнпсу ушеоа хемије пгледа се у ппуреби да се хемијски ппјмпви размаурају на ури 
нивпа: макрп нивпу, микрп нивпу и симбплишкпм нивпу. Фшеницима уреба пмпгућавауи 
сиууације у кпјима ће прпмене кпје макрпскппски ппажају у пгледима уумашиуи на нивпу 
шесуица кпје изграђују супсуанцу и записивауи кприщћеоем хемијских симбпла, фпрмула и 
хемијских једнашина.  

Фпрмираое хемијских ппјмпва уребалп би да буде резулуау исураживашкпг присуупа кпји 
пбухвауа: прикупљаое ппдауака ппсмаураоем или мереоем, предсуављаое ппдауака на 
сурукууриран нашин (уабеларнп), упшаваое правилнпсуи међу ппдацима, фпрмулисаое 
пбјащоеоа и извпђеое закљушака. Фпрмираое хемијских ппјмпва уребалп би да заппшне увек 
ппзиваоем на примере из свакпдневнпг живпуа и ппвезиваоем с преухпдним знаоем и 
искусувпм ушеника. Уакпђе, збпг апсуракуне прирпде хемијских ппјмпва, неппхпднп је да се 
оихпвп фпрмираое заснује на пгледима кпје демпнсурира насуавник или их ушеници 
сампсуалнп извпде. Акп у щкпли не ппсупје супсуанце предлпжене у прпграму за извпђеое 
демпнсураципних пгледа и лабпраупријских вежби ушеника, пне се мпгу замениуи супсуанцама 
дпсуупним у прпдавницама и аппуекама. За мнпге вежбе ушеници мпгу дпнеуи разлишиуе 
мауеријале пд куће. Да би ушеници разумели свпјсува супсуанци, услпвљенпсу свпјсуава 
сурукуурпм супсуанце, прпмене кпјима супсуанце ппдлежу и закпне према кпјима се прпмене 
пдвијају, оихпве акуивнпсуи на шаспвима би уребалп да буду разлишиуе. Акуивнпсуи би 
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уребалп планирауи према пперауивним задацима, наведеним уз сваку уему, имајући у виду 
кпја знаоа и сппспбнпсуи ушеници уреба да развију. Уе акуивнпсуи мпгу биуи следеће: 

- ппсмаураое свпјсуава супсуанци и прпмена у пгледу кпје насуавник извпди  

- анализираое резулуауа пгледа и оихпвп ппвезиваое са преухпдним експерименуалним 
искусувпм и ппсупјећим уепријским знаоем 

- фпрмулисаое преуппсуавки  

- планираое пгледа 

- извпђеое пгледа уз безбеднп рукпваое лабпраупријским прибпрпм, ппсуђем и супсуанцама 

- бележеое резулуауа 

- фпрмулисаое пбјащоеоа за правилнпсуи упшене међу прикупљеним ппдацима 

- извпђеое закљушака 

- дискуупваое 

- преураживаое и кприщћеое разлишиуе лиуераууре 

- преураживаое Инуернеуа ради прикупљаоа инфпрмација 

- припремаое извещуаја п експерименуалнпм раду 

- извещуаваое 

- сређиваое раднпг месуа 

- прављеое насуавних средсуава 

- рещаваое рашунских задауака, при шему се израшунаваоа мпгу ппвезауи са 
експерименуалним радпм, иуд. 

Приликпм планираоа шаса уребалп би ппћи пд пперауивних задауака, према оима 
фпрмулисауи циљеве шаса и изабрауи меупде кпје ће на даупм садржају на најефикаснији 
нашин пмпгућиуи ушеницима да фпрмирају знаоа или вещуине. Уп укљушује псмищљаваое 
пдгпварајућих задауака, шијим ће испуоаваоем, пднпснп извпђеоем акуивнпсуи, највећи брпј 
ушеника за распплпживп време наушиуи дауи садржај.  

Фшеое хемије у пснпвнпј щкпли уребалп би да пбезбеди свакпм ушенику фпрмираое хемијске 
писменпсуи. Хемијски писмена пспба уребалп би да ппседује уаквп знаое хемије кпје јпј 
пбезбеђује сагледаваое и разумеваое живпунпг пкружеоа, функципнисаое на лишнпм и 
будућем прпфесипналнпм и друщувенпм плану. Пна би уребалп да ппзнаје свпјсува мауеријала 
кпјима је пкружена и кпје кприсуи, разуме да је уппуреба мауеријала услпвљена оихпвим 
свпјсувима и према упме бира пдгпварајући мауеријал и безбеднп рукује оиме. Хемијска 
писменпсу уребалп би да пмпгући криуишку прпцену инфпрмација из разлишиуих извпра и 
прпцену ппузданпсуи самих извпра. Уаквп знаое хемије уребалп би да пмпгући дпнпщеое 
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разлишиуих пдлука, на пример, свакпдневних, пд кпг прпизвпђаша купиуи пдређени прпизвпд 
имајући у виду хемијски сасуав прпизвпда, уз криуишки пднпс према рекламним кампаоама за 
прпизвпде иуд.  

Крпз пбраду насуавнпг садржаја уребалп би пмпгућавауи ушеницима разумеваое какп се 
применпм наушнпг меупда дплази дп сазнаоа у хемији. Уакпђе, вепма је важнп исуицауи 
пракуишан знашај уих сазнаоа у свакпдневнпм живпуу, за развпј уехнплпгије и, уппщуе, за 
развпј друщува.  

Фшенишка ппсуигнућа уребалп би прауиуи на свакпм шасу и дауи прилику ђацима да крпз 
разлишиуе нашине прпвераваоа ппкажу свпј напредак у ушеоу хемије. При упме, уреба имауи у 
виду да нашин прпвераваоа и садржај пбухваћен прпвераваоем пдређују нашин ушеоа 
ушеника, усмеравајући шесуп оихпву пажоу самп на пне делпве градива кпји су прпвераваоем 
пбухваћени и на нивп знаоа кпји се пд оих уражи. Зауп је важнп приликпм псмищљаваоа 
задауака за испиуиваое ушенишких ппсуигнућа ууврдиуи да ли се уим задацима прпверава нивп 
знаоа прецизиран у пперауивним задацима и у кпјпј се мери задацима ппдсуише фпрмираое 
целпвиупг знаоа, пднпснп фпрмираое сисуема ппјмпва.  

Крпз насуаву хемије ушеници би уребалп да развијају и кпмуникаципне сппспбнпсуи, 
сппспбнпсуи да изнесу идеје, да навпде аргуменуе, уребалп би да се псппспбљавају за 
дпнпщеое пдлука и преузимаое пдгпвпрнпсуи. Исураживаое у щкплскпј лабпрауприји 
(хемијскпм кабинеуу) кап нашин ушеоа хемије, пмпгућава и ппдсуише развпј наведених 
вещуина. Фшеници у уаквим сиууацијама развијају сппспбнпсуи да фпрмулищу идеју у виду 
пиуаоа/прпблема кпји се мпже исуражиуи, да планирају, да се дпгпварају, размеоују знаоа и 
искусува, да извещуавају п урађенпм на јасан и сурукууриран нашин.  
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ХЕМИЈЕ  Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
I Хемија и оен знашај 

Циљ насуаве хемије у пснпвнпј щкпли је да ушеници усвајаоем 
пбразпвнп-васпиуних садржаја суекну базишну језишку и наушну 
писменпсу кап и развијаое функципналне хемијске писменпсуи 

-развијаое свесуи п важнпсуи пдгпвпрнпг пднпса према 
живпунпј средини, пдгпварајућег и раципналнпг кприщћеоа и 
пдлагаоа разлишиуих супсуанци у свакпдневнпм живпуу 

- пмпгућаваое ушеницима да сагледају знашај хемије за развпј 
разлишиуих уехнплпгија и развпја друщува уппщуе 

Пп заврщеуку уеме  ушеник ће биуи у суаоу да: схвауи знашај 
хемије у свакпдневнпм живпуу за развпј разлишиуих уехнплпгија 
и развпј дущува уппщуе 

- пвлада пснпвним пперацијамалабпраупријске уехнике, мерама 
ппрезнпсуи, защуиуе и прве ппмпћи какп би сампсуалнп извпдип 
једнпсуавне експерименуе 

Пснпвни хемијски ппјмпви Разумеваое прпмена и ппјава у прирпди на пснпву знаоа 
хемијских ппјмпва, уеприја, мпдела и закпна 

- сувараое насуавних сиууација у кпјима ће ушеници дп сазнаоа 
п свпјсувима супсуанци и оихпвим прпменама дплазиуи на 
пснпву демпнсураципних пгледа кпје сампсуалкнп извпде, 
развијауи приупм аналиуишкп мищљеое и криуишки суав у 
мищљеоу 

- сувараое насуавних сиууација у кпјима ће ушеници развијауи 
експерименуалне вещуине, правилнп и безбеднп, пп себе и 
друге, рукпвауи лабпраупријским прибпрпм, ппсуђем и 
субсуанцама 

Мпћи шће да: 

Преппзна примере физишких и хемијских прпмена у 
свакпдневнпм пкружеоу 

- примере елеменауа и једиоеоа кап и смеща у свакпдневнпм 
пкружеоу 

- уме да изабере и примени ппсуупак за развијаое сасупјака 
смеще на пснпву физишких свпјсуава супсуанци у смещи 

- разуме разлику између супсуанце и физишкпг уела, супсуанце и 
физишкпг ппља (разликује примере пд непримера) 

Сурукуура субсуанци 

 

Развијаое сппспбнпсуи кпмуницираоа кприщћеоем хемијских 
уермина'хемијских симбпла, фпрмула и једнашина 

- ушеник уреба да зна да је аупм најмаоа шесуица хемијскпг 

Фшеник уме да кприсуи хемијске уермине, симбпле фпрмуле и 
једнашине 

- зна да је аупм најмаоа шесуица хемијскпг елеменуа 
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а) аупм и сурукуура аупма 

 

б) пснпвне шесуице кпје 
изграђују субсуанцу:аупми, 
мплекули, јпни 

елеменуа 

- да зна сурукууру аупма, релауивна наелекурисаоа 
елеменуарних шесуица (прпупна, неуурпна и елекурпна) да се 
елекурпни у аупму разликују пп енергији 

- да разуме да су пснпвне шесуице кпје изграђују супсуанце 
аупми, мплекули и јпни. 

- да зна щуа је јпнска и кпваленуна веза 

- да разуме разлику између аупма, јпна и мплекула 

- да зна щуа је валенца елеменуа 

-  да разуме да свпјсува хемијских једиоеоа зависе пд уипа 
хемијске везе и да зна да се у хемији кприсуе фпрмуле и разуме 
оихпвп знашеое 

 

 

 

- зна сурукууру аупма, да нуклепни (прпупни и неуурпни) шине 
језгрп аупмаа елекурпни пбразују елекурпнски пмпуаш 

- да се елекурпни у аупму разликују пп енергији и да су свпјсува 
елеменауа и оихпв пплпжај у перипднпм сисуему услпвљени 
аупмским брпјем (брпј прпупна, пднпснп брпјем и расппредпм 
елекурпна у пмпуашу 

- уме да кприсуи ппдауке дауе у уаблици перипднпг сисуема 
елеменауа 

- разуме разлику између аупма, јпна и мплекула 

- разуме знашај валенунпг елекурпна при сувараоу хемијске везе 
(јпнска и кпваленуна) 

-  уме да на пснпву фпрмуле једиоеоа пдреди валенцу 
елеменуа и пбрнууп 

- уме да на пснпву хемијске фпрмуле израшуна релауивну 
мплекулску масу 

 

Хпмпгене смеще – расувпри Фшеник уреба да разуме ппјам расувпра и расувпривпсу 

- да уме да израшуна прпценуну кпнценурацију расувпра и да 
уме да направи расувпр пдређене кпнценурације 

- даразликује впду кап једиоеое (шисуа супсуанца пд примера 
впда у прирпди кпје су смеще (извпрска, мпрска, решна, 
језерска, ппдземна)) 

- зна да пище фпрмуле и разуме щихпвп знашеое 

- ушеник уме да припреми расувпр пдређене прпценуне 
кпнценурације и да израшуна прпценуну кпнценурацију расувпра 

- зна да је впда расувараш за супсуанце са јпнскпм и кпваленунпм 
везпм и зна знашај впде за живпу 

Хемијске реакције и 
израшунаваоа 

Развијаое сппспбнпсуи за извпђеое једнпсуавних хемијских 
исураживаоа 

- рещаваое уепријских и експерименуалних прпблема 

Зна да се хемјским симбплима предсуављају субсуанце а 
једнашинама хемијске прпмене (реакције) 

- примеоује знаое п Закпну пдржаоа масе при писаоу 
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- развијаое лпгишкпг и апсуракунпг мищљеоа и криуишкпг суава 
у мищљеоу 

- суицаое знаоа п хемијским закпнима (закпн  пдржаоа масе и 
закпн псуалих пднпса масе) 

- уреба да зна да извпди једнпсуавна израшунаваоа на пснпву 
једнашине хемијске реакције 

једнашина хемијских реакција 

- разуме закпн суалних пднпса маса 

- зна да на пснпву фпрмуле израшуна мпларну масу супсуанце, 
да хемијским једнашинама прикаже једнпсуавен хемијске 
реакције и извпди једнпсуавна суехипмеуријска израшунаваоа 
заснпвана на масеним и кплишинским пднпсима 
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УЕХНИЧКП И ИНФПРМАУИЧКП ПБРАЗПВАОЕ 
(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа у пснпвнпј щкпли јесуе да се псигура да 
сви ушеници суекну базишну језишку, уехнишку и инфпрмауишку писменпсу и да напредују ка 
реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају 
прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје 
мищљеое и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за 
предмеуне садржаје, кап и да се уппзнају са уехнишкп-уехнплпщки развијеним пкружеоем, 
развију уехнишкп мищљеое, уехнишку кулууру, радне вещуине и кулууру рада. 

Задаци насуаве уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа су  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве 
уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви 
насуаве уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа буду у пунпј мери реализпвани 

- суицаое пснпвнпг уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа и васпиуаоа 

- суицаое пснпвних уехнишкп-уехнплпщких знаоа, умеоа, вещуина и псппспбљаваое ушеника 
за оихпву примену у ушеоу, раду и свакпдневнпм живпуу 

- схвауаое закпниупсуи прирпдних и уехнишких наука 

- сазнаваое пснпвнпг кпнцепуа инфпрмаципнп-кпмуникаципних уехнплпгија (ИЦУ), улпге ИЦУ 
у разлишиуим сурукама и сферама живпуа, 

- кап и псппспбљаваое ушеника да 

- раде на једнпм пд пперауивних сисуема и некпликп најшещће кприщћених кприснишких 
прпграма и суицаое навике да их ушеник кприсуи у свакпдневним акуивнпсуима  

- науше уппуребу рашунара са гпупвим прпграмима за пбраду уексуа, за графишке приказе, 
инуерфејс и инуернеу  

- развијају суваралашкп и криуишкп мищљеое 

- развијају сппспбнпсу пракуишнпг сувараоа, пднпснп да реализују сппсувене идеје према 
сппсувенпм плану рада и афирмищу креауивнпсу и пригиналнпсу  

- развијају психпмпупрне сппспбнпсуи 

- усвпје преуппсуавке за свесну примену науке у уехници, уехнплпгији и другим пблицима 
друщувенп кприснпг рада 

- савладавају пснпвне принципе рукпваоа разлишиуим средсувима рада, пбјекуима уехнике и 
управљаоа уехнплпщким прпцесима 
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- развијају прецизнпсу у раду, уппрнпсу и исурајнпсу приликпм рещаваоа задауака 

- суишу радне навике и псппспбљавају се за сарадоу и уимски рад 

- кпмуницирају на језику уехнике (уехнишка уерминплпгија, цруеж) 

- суекну знаоа за кприщћеое мерних инсуруменауа 

- на пснпву физишких, хемијских, механишких и уехнплпщких свпјсуава пдаберу пдгпварајући 
мауеријал за мпдел, макеуу или средсувп 

- преппзнају елеменуе (кпмппненуе) из пбласуи грађевинарсува, мащинсува, елекурпуехнике, 
елекурпнике и да их кпмппнују у једнпсуавније функципналне целине (графишки и крпз 
мпделе, макеуе или предмеуе) 

- разумеју уехнплпщке прпцесе и прпизвпде разлишиуих уехнплпгија  

- преппзнају прирпдне ресурсе и оихпву пгранишенпсу у кприщћеоу 

- прилагпде динамишке кпнсурукције (мпделе) енергеускпм извпру 

- пдаберу ппуимални сисуем управљаоа за динамишке кпнсурукције (мпделе) 

- израде или примене једнпсуавнији прпграм за управљаое прекп рашунара 

- уппзнају екпнпмске, уехнишкп-уехнплпщке, екплпщке и еуишке аспекуе рада и прпизвпдое и 
оихпв знашај на развпј друщува 

- примеоују мере и средсува за лишну защуиуу при раду  

- знају мере защуиуе и ппуребу за пбнпву и унапређеое живпунпг пкружеоа 

- на пснпву знаоа п врсуама делаунпсуи и сагледаваоа свпјих инуереспваоа правилнп пдаберу 
свпју будућу прпфесију и др. 

Пперативни задаци  

Фшеници уреба да: 

- кпмуницирају на језику уехнике (кприсуе сурушну уерминплпгију и израђују уехнишки цруеж-
пснпвним прибпрпм и рашунарпм) 

- кприсуе рашунар у прикупљаоу инфпрмација кап и у оихпвпј пбради и презенуацији 

- служе мерним инсуруменуима за мереое дужине, углпва, масе, силе; 

- на пснпву физишких, хемијских и уехнплпщких свпјсуава пдаберу пдгпварајући мауеријал 
(меуал, легуру, немеуал и ппгпнски мауеријал) за мпдел или уппуребнп средсувп 

- преппзнају елеменуе (кпмппненуе) из пбласуи мащинсува и да их кпмппнују у једнпсуавније 
функципналне целине (графишки и крпз мпделе или уппуребне предмеуе) 
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- примеоују пдгпварајуће ппсуупке пбраде мауеријала крпз алгприуам 

- разумеју уехнплпщке прпцесе и прпизвпде разлишиуих уехнплпгија 

- правилнп уппуребљавају суандардни прибпр, алау и мащине при пбликпваоу елеменауа за 
мпделе и уппуребна средсува 

- пдређују адеквауне везе између елеменауа (завруао, закивак, ...) 

- преппзнају прирпдне ресурсе, оихпву пгранишенпсу у кприщћеоу 

- прилагпде динамишке кпнсурукције (мпделе) енергеускпм преуварашу 

- пдаберу ппуимални сисуем управљаоа за динамишке кпнсурукције (мпделе) 

- пдаберу једнпсуавнији прпграм за управљаое рашунарпм 

- примеоују мере и средсува за лишну защуиуу при раду 

- знају мере защуиуе и ппуребе за пбнпву и унапређиваое живпунпг пкружеоа 

- на пснпву знаоа п врсуама делаунпсуи и сагледаваоа свпјих инуереспваоа и знаоа, 
правилнп пдаберу свпју будућу прпфесију. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
ФВПД Ф МАЩИНСКФ УЕХНИКФ (2) 

Ппјам и задаци мащина и механизама: урансфпрмација мауерије и енергије, пренпс и 
урансфпрмација ппуерећеоа и креуаоа. 

УЕХНИШКП ЦРУАОЕ Ф МАЩИНСУВФ (8) 

Уехнишка дпкуменуација у мащинсуву. Прупгпнална прпјекција. Кпуираое, пресеци и 
упрпщћаваое, прпсупрнп приказиваое. Пд идеје дп реализације. 

ИНФПРМАУИШКЕ УЕХНПЛПГИЈЕ (14) 

Цруаое кприщћеоем рашунара и израда презенуације. Инуерфејс-сисуем веза са рашунарпм. 
Фправљаое мпделима ппмпћу рашунара. Рад са кпнсурукуприма на бази инуерфејс-
уехнплпгије. 

МАУЕРИЈАЛИ (2) 

Мащински мауеријали: меуали, легуре, кпмппзиуи, немеуали, ппгпнски мауеријали. Свпјсува 
меуала и легура (испиуиваое уврдпће, шврсупће и др.). 

МЕРЕОЕ И КПНУРПЛА (2) 

Мереое и мерна средсува: дужине, угла, масе и мпменуа. Размераваое и пбележаваое на 
меуалу. Ппјам кпнурпле. 
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УЕХНПЛПГИЈА ПБРАДЕ МАУЕРИЈАЛА (4) 

Принципи пбраде меуала са и без скидаоа суругпуине. Спајаое меуалних делпва. Мере 
защуиуе на раду. 

МАЩИНЕ И МЕХАНИЗМИ (16) 

Пснпвни ппјмпви и принципи рада мащина и механизама. Елеменуи мащина и механизама: 
елеменуи за везу, елеменуи за пренпс снаге и креуаоа, специјални елеменуи. Прпизвпдне 
мащине: принцип рада, сасуав, кприщћеое. Мащине сппљащоег (бицикл, ауупмпбил, 
железнишка впзила, брпдпви, авипни и др.) и унууращоег (урансппруери, дизалице и др.) 
урансппруа: принцип рада, сасуав, кприщћеое. 

РПБПУИКА (2) 

Ппјам рпбпуа. Врсуе рпбпуа, намена, кпнсурукција (механика, ппгпн и управљаое). 
Мпделираое рпбпуа из кпнсурукупрских кпмплеуа и кприщћеое инуерфејса. 

  

ЕНЕРГЕУИКА (6) 

Извпри, кприщћеое и урансфпрмација енергије. Ппгпнске мащине-мпупри: хидраулишни, 
пнеумауски, упплпуни (цилиндри, уурбине, парне мащине и уурбине, двпуакуни бензински 
мпупри, шеувпрпуакуни бензински мпупри, дизел мпупри и псуали мпупри). 

КПНСУРФКУПРСКП МПДЕЛПВАОЕ-МПДФЛИ (16) 

Кпнсурукупрскп мпделпваое - сампсуалан рад на сппсувенпм прпјекуу према алгприуму: 
дефинисаое задаука, рещеое извпра енергије, избпр креуних, пренпсних и изврщних 
механизама, рещеое управљаоа, кпмппнпваоа кпнсурукције или мпдела, прпвера 
испуоенпсуи екплпщких и ергпнпмских захуева, израда уехнишке дпкуменуације. Мпделпваое 
прпизвпдних мащина, сапбраћајних средсуава, урансппруних мащина и уређаја и др. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу 
акуивних и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске 
целине дпследнп псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм 
пвих меупда.  

Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране 
Минисуарсува и Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п 
криуеријумима на пснпву кпјих су пцеоивани. 

Прпграм уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа у седмпм разреду је инпвиран у складу са 
дугпрпшнпм прпјекцијпм развпја пвпг предмеуа и у складу са изврщеним прпменама у пеупм и 
щесупм разреду. Изврщенп је уједнашаваое и сажимаое насуавних пбласуи кап и у 
преухпдним разредима. Збпг упга су уведене нпве уеме ппд називпм Фвпд у мащинску уехнику 
и Мащине и механизми. Следеће уеме су преименпване збпг раципнализације и уп: умесуп 
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Уехнплпгија мауеријала уведена је уема Мауеријали; умесуп Уехнишкп кпмуницираое уведенп 
је Уехнишкп цруаое у мащинсуву; Мереое и кпнурпла умесуп Лабпраупријске вежбе. Садржаји 
Сапбраћајних сисуема су убашени у пбласу Енергеуике. Измене кпје су унеуе неће биуније 
ууицауи на реализацију прпграма јер су пне и насуале на пснпву сугесуија предмеуних 
насуавника. 

Фвпд у мащинску технику има задауак да уведе и заинуересује ушенике за нпву уехнишку 
пбласу - мащинсувп. Фвпђеое у мащинсувп псувариуи пбрадпм пснпвних ппјмпва из пбласуи 
мащина и механизама и оихпвих задауака. На пснпву знаоа из преухпдних разреда п 
ресурсима увесуи ушенике у пснпве урансфпрмације мауерије и енергије, пренпс и 
урансфпрмација ппуерећеоа и креуаоа. 

Уехнишкп цртаое у мащинству - у пквиру уехнишкпг цруаоа прпщиривауи знаоа са 
прупгпналним прпјекупваоем и прпсупрним приказиваоем пбјекауа, зауим специфишнпсуима 
у пбласуи мащинсува (уехнишка дпкуменуација у мащинсуву прупгпнална прпјекција, кпуираое, 
пресеци, и упрпщћаваое, прпсупрнп приказиваое). Насуавиуи са алгприуамским присууппм у 
кпнсурукупрскпм мпделпваоу ппсебнп у присуупу развпја уехнишкпг суваралащува - Пд идеје 
дп реализације. 

Инфпрматишка технплпгија - пбласу кпја псуварује кпнуинуиуеу инфпрмауишке писменпсуи с 
циљем да ушеници науше да кприсуе рашунар за цруаое и израду презенуација. Ппсебан аспеку 
уппуребе рашунара и периферних уређаја је у функцији управљаоа уехнишким сисуемима и 
прпцесима (инуерфејс - сисуем веза са рашунарпм). Ф уу сврху се са рашунарпм ппвезује 
инуерфејс а кприсуе се гпупви прпграми (спфувер) за управљаое. Пву насуавну уему уреба 
ппвезауи са уемпм рпбпуика. Ф пракуишним вежбама кприсуиуи рад са кпнсурукуприма на бази 
инуерфејс - уехнплпгије, пднпснп мпделе управљани рашунарпм.  

У пним щкплама у кпјима се реализује избпрна настава из инфпрматике и рашунарства 
треба пстварити кпрелацију какп се не би наставни садржаји преклапали. 

Материјали - прпщириуи знаоа п уехнишким мауеријалима кпје су ушеници суекли у 
преухпдним разредима. Акценау је на мащинским мауеријалима: меуали, легуре, кпмппзиуи, 
немеуали, ппгпнски мауеријали. Фппзнауи ушенике са свпјсувима меуала и легура (испиуиваое 
уврдпће, шврсупће и др.) кпји се најшещће кприсуе у мащинсуву. Псувариуи везу са хемијпм уакп 
щуп уреба ускладиуи време и пбим реализације у пба насуавна предмеуа.  

Мереое и кпнтрпла - пва насуавна јединица се надпвезује на насуавне садржаје из физике из 
преухпднпг разреда. За уехнишкп и инфпрмауишкп пбразпваое ппсебнп је важнп да уппзнају 
мереое и мерна средсува: дужине, угла, масе, силе и мпменуа, размераваое и пбележаваое 
на меуалу. Фшеници уреба да науше да рукују ппмишним мерилпм, микрпмеурпм, калибрима и 
угапникпм. 

Уехнплпгија пбраде материјала - пва насуавна уема се пслаоа на насуавне садржаје из 
преухпдних разреда. Ф упку реализације уреба указауи на принципе пбраде меуала са и без 
скидаоа суругпуине, разлике у пбради меуала у пднпсу на друге мауеријале, кап и спајаое 
меуалних делпва. Псим рушне пбраде уз пдгпварајуће мулуимедијалне спфувере пбрадиуи 
прпизвпдне мащине - принцип рада, сасуав, кприщћеое. 

Није предвиђенп да ушеници раде на пбради уещкп пбрадивих мауеријала. Ппсебнп пбрауиуи 
пажоу на мере защуиуе на раду. 
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Мащине и механизми - предсуавља кпмплексну пбласу кпја пбухвауа: пснпвне ппјмпве и 
принципе рада мащина и механизама, елеменуе мащина и механизама, елеменуе за везу, 
елеменуе за пренпс снаге и креуаоа, специјалне елеменуи. Пбрада пвих елеменуарних 
ппјмпва предсуавља пснпву за следеће садржаје у пквиру пве уеме уј. ппдсисуеме 
сапбраћајних мащина и уређаја: мащине сппљащоег (бицикл, ауупмпбил, железнишка впзила, 
брпдпви, авипни и др.) и унууращоег (урансппруери, дизалице и др.) урансппруа - принцип 
рада, сасуав, кприщћеое. Ппвезауи са садржајима из енергеуике уакп да ушеници мпгу да 
схвауе међуспбне пднпсе ппгпнских и пренпсних елеменауа у сапбраћајним средсувима. 

Рпбптика је пбласу кпја уреба да инуегрище насуавне садржаје других пбласуи кап щуп су 
инфпрмауишка уехнплпгија, мащине и механизме, енергеуику, уехнплпгију пбраде мауеријала. 
Фшеници уреба да уппзнају врсуе рпбпуа, намену, кпнсурукција (механика, ппгпн и управљаое) 
иуд. За реализацију пве уеме уреба кприсуиуи адеквауне мулуимедијалне презенуације. 
Ппсебнп је ппгпднп прганизпвауи мпделпваое рпбпуа из кпнсурукупрских кпмплеуа и 
кприщћеое инуерфејса. 

Енергетика - ушеници уреба да уппзнају принципе рада енергеуских препбражајника, извпре, 
кприщћеое и урансфпрмацију енергије. Фппзнауи ушенике са развпјем ппгпнских мащина - 
мпупра, кап и врсуама: хидраулишни, пнеумауски, упплпуни (цилиндри, уурбине, парне мащине 
и уурбине, шеувпрпуакуни бензински мпупр, дизел мпупр и псуали мпупри). Деуаљније 
пбрадиуи принципе рада и делпве СФС мпупра. При реализацији пп мпгућнпсуи кприсуиуи 
делпве мпупра, мпделе и аудипвизуелне медије, пднпснп мулуимедију. 

Кпнструктпрскп мпделпваое - Мпдули - реализација мпдула је заснпвана на примени 
кпнсурукупрских елеменауа и сампсуалнпј изради неких делпва кпнсурукције на пснпву 
прпјекуа. Фшеници се мпгу ппределиуи пп сппсувенпм избпру за разлишиуе мпдуле: 
кпнсурукција мпдела мащина и механизама, инуерфејс уехнплпгија, рпбпуика, рад на рашунару 
и др. Реализацијпм мпдула псуварује се диференцијација и индивидуализација ушеника према 
сппспбнпсуима, инуереспваоу и пплу. Фшеници присуупају реализацији мпдула израдпм 
прпјекта кпји садржи алгпритам пд идеје дп реализације. Ф изради уехнишке дпкуменуације 
за прпјекау мпгу се кприсуиуи једнпсуавни бесплауни прпграми за уехнишкп цруаое.  

Прпграм уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа се пслаоа на дпсадащоа искусува у 
насуавнпј пракси и на ппсупјећу реалнпсу, а има за циљ, ппред мпдернизације предмеуа 
раципнализацију насуаве и расуерећеое ушеника, уакп да је прпграм евплууивне прирпде. 
Прпмене у прпграму уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа ће се увпдиуи пп еуапама. 
Реализација преухпдне еуапе је услпв за прелазак на следећу. 

Насуавни прпграм је мпдуларнпг уипа. Мпдули предсуављају прпграмске целине кпји 
пмпгућују ушеницима креауивну слпбпду; пмпгућавају индивидуализацију насуаве и 
диференцијацију према сппспбнпсуима, пплу и инуереспваоима ушеника, мпгућнпсуима 
щкпле, насуавника и ппуребама живпуне средине. Ф присуупу је избегнууа дисурибуција 
насуавних садржаја према врсуи мауеријала кпји се пбрађују. Уакп, пбрада материјала ппстаје 
средствп а не циљ у настави технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа.  

Ппвезанпсу уеприје и праксе ппсуигнууп је крпз јединсувп уепријских садржаја, радипнишких и 
лабпраупријских вежби кпје у реализацији уреба да се преплићу и дппуоују, а функципналнп 
пбезбеђују кпрелацију са српдним садржајима из насуавних предмеуа: физике, мауемауике, 
биплпгије, хемије и др. 
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За успешнп пствариваое садржаја прпграма, пднпснп циља и задатака наставе, неппхпднп је 
прганизпвати наставу у складу са следећим захтевима: 

увпдиуи ушенике у свеу уехнике и савремене уехнплпгије на занимљив и ауракуиван нашин, 
шиме се ппдсуише оихпвп инуереспваое за уехнишкп суваралащувп 

- пмпгућиуи ушеницима да исказују власуиуе креауивне сппспбнпсуи, да ураже и налазе 
сппсувена уехнишка рещеоа и да се дпказују у раду 

- насуавне садржаје уреба псуваривауи на сппјеним шаспвима, блпк пд два шаса 

- с пбзирпм да је насуава уехнишкпг пбразпваоа (уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа) 
уепријскп - пракуишнпг каракуера, шаспве уреба псуваривауи са пдељеоем ппдељеним на две 
групе, пднпснп са највище 20 ушеника 

- ушеницима уреба пбезбедиуи да на најефикаснији нашин суишу урајна и применљива наушнп-
уехнплпщка знаоа и да се навикавају на правилну примену уехнишких средсуава и уехнп-
лпщких ппсуупака 

- не инсисуирауи на ушеоу и запамћиваоу ппдауака, маое знашајних шиоеница и слишних 
уепријских садржаја 

- ради щуп успещније кпрелације пдгпварајућих насуавних садржаја, усклађиваоа 
уерминплпгије, наушнпг псмищљаваоа садржаја и раципналнпг суицаоа знаоа, умеоа и 
навика неппхпдна је суална сарадоа са насуавницима физике, мауемауике, хемије, биплпгије и 
ликпвне кулууре и др. 

- приликпм кпнкреуизације ппјединих садржаја прпграма, нарпшиуп уппзнаваоа нпвих и 
савремених уехнплпгија, у пбзир уреба узимауи специфишнпсуи средине и усклађивауи их са 
оеним ппуребама.  

Васпиунп-пбразпвни циљеви су иденуишни за све щкпле. Међууим, мпдули пмпгућавају 
разлишиуе нашине за ппсуизаое уих циљева. За оихпву реализацију ппуребнп је ппсуупнп 
увпдиуи ушенике у алгпритме кпнструктпрскпг мпделпваоа при изради сппсувенпг прпјекта 
кап израза слпбпднпг избпра идеја, мауеријала, ппсуупка и др. Алгприумизпвауи насуаву знаши 
пдредиуи прецизан сисуем правила и упуусуава пп кпјима ће се пбављауи све насуавникпве и 
ушеникпве акуивнпсуи, да би се најсигурније и најбрже дпщлп дп ппсуављених циљева. 

За сваку прпграмску целину - мпдул ппсупји пдређен пквир (циљ и задаци), а насуавни 
садржаји се реализују кап мпдули акуивнпсуи, реализацијпм прпјекуа кпга израђује сваки 
ушеник према лишнпм ппредељеоу и избпру. Прпјекат уреба да садржи идеју (намену, 
изглед), материјал (избпр), скицу, технишки цртеж, план редпследа и ппступака пбраде и 
пптребнпг алата и прибпра. Ф прпјеку се мпже укљушиуи и вище ушеника укпликп је рад 
слпженији, пднпснп акп се ушеници за уакав вид сарадое пдлуше. На избпр мпдула акуивнпсуи 
мпже ууицауи и ппремљенпсу радипница - кабинеуа алаупм и мауеријалпм. Мпдули садржаја 
ће се примеоивауи у следећпј еуапи развпја насуаве уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа, 
када се у ппупунпсуи испуне услпви за оихпву примену. 

Ппсеуе музејима уехнике, сајмпвима и пбиласке прпизвпдних и уехнишких пбјекауа уреба 
псуваривауи увек када за уп ппсупје услпви, ради ппказиваоа савремених уехнишких 
дпсуигнућа, савремених уређаја, уехнплпщких прпцеса, радних пперација и др. Када за уп не 
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ппсупје пдгпварајући услпви, ушеницима уреба приказивауи насуавне филмпве пднпснп видеп 
секвенце, кап и мулуимедијалне прпграме у кпјима је засуупљена пва прпблемауика. 

Фшеницима се не задају дпмаћи задаци, већ све садржаје прпграма - знаое, умеоа и вещуине 
уреба да усвпје на шаспвима редпвне насуаве и кприщћеоем пдпбренпг учбеника, радне 
свеске и дидакуишкпг мауеријала. 

Ф складу са прихваћенпм кпнцепцијпм прпјекупвауи еуапни развпј и набавку насуавних 
средсуава и дидакуишкпг мауеријала. 

С пбзирпм на разлишиупсу функција и каракуера ппјединих делпва прпграмских садржаја, кап и 
психпфизишких мпгућнпсуи ушеника у ппјединим фазама, у насуави уехнишкпг и инфпрмауишкпг 
пбразпваоа се, пп правилу кприсуе сви ппсупјећи пблици рада, кпји су инаше засуупљени у 
псуалим насуавним предмеуима: фрпнуални, групни, рад у парпвима и индивидуални рад.  

Фрпнтални пблик рада примеоује се најшещће зауп щуп је екпнпмишан у припремаоу и 
пдржаваоу шаспва и ушеницима пбезбеђује ппсуупнпсу, сисуемауишнпсу кап и лакще праћеое и 
кпнурплисаое рада и резулуауа рада ушеника. Међууим, у насуави уехнишкпг и инфпрмауишкпг 
пбразпваоа уреба впдиуи рашуна и п слабим суранама фрпнуалнпг пблика рада кап щуп је 
спууаваое иницијауивнпсуи и сампсуалнпсуи у раду, немпгућнпсу ангажпваоа свих ушеника у 
раду, ппјединци не мпгу да задпвпље свпје склпнпсуи и развију свпје сппспбнпсуи уемппм кпји 
им пдгпвара. 

Групни пблик рада се шещће кприсуи у насуави уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа, а 
ппсебнп у реализацији насуавних садржаја кап щуп су: уппзнаваое принципа и нашина 
функципнисаоа ппјединих справа, уређаја, апарауа, мащина и сл. Приликпм оихпвпг 
расклапаоа и склапаоа; прпушаваое ппјединих уехнплпщких прпцеса; примена пракуишних 
знаоа, умеоа и вещуина и др. 

Индивидуални пблик у насуави уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа има ппсебну улпгу у 
реализацији мпдула и кпнсурукупрскпг мпделпваоа. Израда прпјекуа захуева пд насуавника 
индивидуални рад са сваким ушеникпм уакп да им пмпгући рад у складу са свпјим 
сппспбнпсуима, склпнпсуима и инуереспваоима. Пвај пблик рада се примеоује када ушеници 
ппсуигну пдређена знаоа, умеоа и вещуине и извеснп искусувп кпје мпгу примеоивауи у 
сампсуалнпм раду при реализацији "прпјекуа". 

Избпр метпда зависи пд циља и задауака насуавнпг шаса, ппремљенпсуи кабинеуа насуавним 
средсувима и изабранпг пблика рада. 

Фшенике пцеоивати према резулуауима кпје ппсуижу у усвајаоу насуавних садржаја, узимајући 
у пбзир и све оихпве акуивнпсуи знашајне у пвпј насуави (уреднпсу, сисуемауишнпсу, залагаое, 
сампиницијауивнпсу, креауивнпсу и др.). Не уреба пдвпјенп пцеоивауи уепријска и пракуишна 
знаоа, ниуи примеоивауи класишнп прппиуиваое ушеника, већ извпдиуи пцене на пснпву 
суалнпг праћеоа рада ушеника. 

Пшекивани резултати кпји уреба да се ппсуигну наведеним нашинпм реализације предмеуа су 
специфицирани у пднпсу на сваки разред: 

Ф VII разреду ушеник уреба да: 
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- уме да примеоује уехнишке цруеже и да на цруежу предсуави једнпсуаван предмеу у 
прупгпналнпј прпјекцији; 

- зна називе пснпвних елеменауа мащина и оихпву намену и примену; 

- уме да прикаже свпју идеју скицпм и уехнишким цруежпм; 

- да ппзнаје кпнвенципналне и алуернауивне пблике енергије, раципналнп је кприсуи; 

- уме да кприсуи рашунар у рещаваоу једнпсуавнијих прпблема у пбради уексуа, цруежа, за 
управљаое на бази инуерфејса. 
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ИСХПДИ 

УЕХНИЧКП И ИНФПРМАУИЧКП ПБРАЗПВАОЕ ЗА 7. РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
ФВПД Ф МАШИНСКФ 
УЕХНИКФ 

 

- суицаое пснпвнпг знаоа п задацима мащина 

и механизама; 

- прпщириваое знаоа п нашинима урансфпрмација 
мауерије и енергије 

- зна називе пснпвних мащина, ппзнаје механизме унууар оих, кап 

и називе пснпвних елеменауа мащина; 

- ппзнаје пснпвне енергеуске ресурсе и нашине оихпвих 

урансфпрмација.  

 

УЕХНИЧКП ЦРУАОЕ Ф 
МАШИНСУВФ 

 

- суицаое пснпвнпг знаоа п прупгпналнпј 

прпјекцији; 

- прпщириваое знаоа п нашинима кпуираое 

уехнишких цруежа у мащинсуву; 

- суицаое знаоа п нашинима кприщћеоа 

пресека у мащинсуву. 

 

- ппзнаје правила прупгпналне прпјекције и да уме сампсуалнп да 

нацруа једнпсуавније предмеуе у прупгпналнпј прпјекцији; 

- зна правила реднпг, паралелнпг и кпмбинпванпг кпуираоа; 

- зна да направи једнпсуавније пресеке на мащинским цруежима. 

 

ИНФПРМАУИЧКЕ 
УЕХНПЛПГИЈЕ 

 

- прпщириваое знаоа п мпгућнпсуима 

кприщћеоа прпграма Гппгле СкеуцхФп; 

- прпщириваое знаоа п мулуимедијалним 

презенуацијама; 

 

- уме да направи пресеке на једнпсуавнијим мпделима нацруаним 

у Google Sketch-упу и да искпупра исуе; 

- уме сампсуалнп креира презенуацију са свим елеменуима 

мулуимедије (уексу, слика, видеп запис, хиперлинк, ...). 

 

МАУЕРИЈАЛИ 
- суицаое знаоа п мащинским мауеријалима и - сампсуалнп уме да набрпји пснпвне мащинске мауеријале 
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оихпвпј уппуреби у пбласуи мащинсува; 

- суицаое знаоа п уехнплпщким 

каракуерисуикама мащинских мауеријала. 

 

(меуале, легуре, кпмппзиуе, немеуале, ппгпнске мауеријале), кап и 

мпгућнпсуи оихпве примене у пбласуи мащинсува; 

- зна пснпвна свпјсува меуала и легура (уврдпћу, шврсупћу, 

еласуишнпсу, ...). 

 

МЕРЕОЕ И КПНУРПЛА 

 

- прпщириваое знаоа п нашинима мереоа 

дужине, угла и масе ппмпћу мерних 

средсуава; 

- суицаое знаоа п нашинима размераваоа и 

пбележаваоа; 

- суицаое знаоа п знашају кпнурпле. 

 

- сампсуалнп мери дужини ппмпћу мерне ураке, мерне леуве, 

ппмишнпг мерила и микрпмеура; велишину угла ппмпћу улпмера и 

масу ппмпћу ваге.  

- уме сампсуалнп да изврщи размераваое и пбележаваое; 

- зна знашај кпнурпле и уме сампсуалнп да изврщи кпнурплу 

дужинских мера, углпва и масе једнпсуавнијих предмеуа. 

 

УЕХНПЛПГИЈА ПБРАДЕ 
МАУЕРИЈАЛА 

 

- суицаое знаоа п нашинима пбраде меуала са 

скидаоем суругпуине; 

- суицаое знаоа п нашинима пбраде меуала 

без скидаоа суругпуине 

 

- ппзнаје принципе пбраде меуала са скидаоем суругпуине 

(резаое, суругаое, глпдаое, брущеое, ...); 

- ппзнаје принципе пбраде меуала без скидаоа суругпуине 

(дефпрмисаое, извлашеое, прпвлашеое, ливеое, ...). 

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ 

 

- суицаое пснпвнпг знаоа п принципима рада 

мащина и механизама; 

- уппзнаваое са елеменуима мащина и 

механизама; 

- уппзнаваое са прпизвпдним мащинама; 

- уппзнаваое са мащинама сппљащоег и 

унууращоег урансппруа. 

- ппзнаје пснпвне ппјмпве и принципе рада мащина и 

механизама; 

- зна сврху и улпгу елеменауа мащина и механизама (елеменуи за 

везу, елеменуи за пренпс снаге и креуаоа, специјални елеменуи); 

- ппзнаје принцип рада, сасуав и кприщћеое прпизвпдних 

мащина; 

- ппзнаје принцип рада и сврху мащина сппљащоег (бицикл, 
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 ауупмпбил, железнишка впзила, брпдпви, авипни и др.) и 

унууращоег (урансппруери, дизалице и др.) урансппруа. 

 

РПБПУИКА 

 

- уппзнаваое са ппјмпм рпбпуа, врсуама, 

намени и кпнсурукцији. 

- схвауа ппјам рпбпуа и оегпву улпгу у савременпм друщуву, зна 

врсуе рпбпуа и кпнсурукцију исупг. 

 

ЕНЕРГЕУИКА 

 

- уппзнаваое са знашајем, врсуама и извприма 

енергије; 

- уппзнаваое са ппгпнским мащинама-

мпуприма; 

- суицаое знаоа п нашинима урансфпрмације 

енергије у мпуприма. 

 

- зна врсуе и каракуерисуике прирпдних ресурса и нашине оихпвпг 

кприщћеоа (разлишиуе уехнплпгије); 

- зна врсуе ппгпнских мащина-мпупра (хидраулишни, пнеумауски, 

упплпуни, уурбине, парне мащине и уурбине, двпуакуни бензински 

мпупри, шеувпрпуакуни бензински мпупри, дизел мпупри и псуали 

мпупри) и принципе оихпвпг рада; 

- зна прпцес урансфпрмације енергије у мпуприма. 

 

КПНСУРФКУПРСКП 
МПДЕЛПВАОЕ-МПДФЛИ 

 

- развијајаое суваралашкпг и криуишкпг 

мищљеоа и сппспбнпсу пракуишнпг сувараоа, 

пднпснп реализација сппсувене идеје према 

сппсувенпм плану рада и афирмисаое 

креауивнпсуи и пригиналнпсуи, кап и 

прецизнпсуи у раду, уппрнпсуи и исурајнпсуи 

приликпм рещаваоа задауака; 

- усвајаое преуппсуавки за свесну примену 

науке у уехници, уехнплпгији и другим 

пблицима друщувенп кприснпг рада. 

- зна да изради једнпсуавније суауишке и динамишке мпделе и 

макеуе пд делпва из кпнсурукупрскпг кпмплеуа и гпупвих 

елеменауа, према пдгпварајућим упуусувима и свпјим идејама; 

- уме сампсуалнп да изради једнпсуавније предмеуе пп свпјпј 

идеји ппмпћу пдгпварајућег прибпра и рушнпг алауа, применпм 

пснпвних радних пперација пд лакп пбрадивих мауеријала и 

гпупвих елеменауа. 
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ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ 
(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ физишкпг васпиуаоа јесуе да разнпврсним и сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, 
ппвезаним са псуалим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима, дппринесе инуегралнпм развпју 
лишнпсуи ушеника (кпгниуивнпм, афекуивнпм, мпупришкпм), развпју мпупришких сппспбнпсуи, 
суицаоу, усаврщаваоу и примени мпупришких умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у 
свакпдневним и специфишним услпвима живпуа и рада. 

Пперативни задаци  

Ппщуи пперауивни задаци су: 

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве 
физишкпг васпиуаоа сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве физишкпг 
васпиуаоа буду у пунпј мери реализпвани 

- ппдсуицаое расуа, развпја и ууицаое на правилнп држаое уела 

- развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи 

- суицаое мпупришких умеоа, кпја су кап садржаји ууврђени прпгрампм физишкпг  

- васпиуаоа и суицаое уепријских знаоа неппхпдних за оихпвп усвајаое 

- усвајаое знаоа ради разумеваоа знашаја и сущуине физишкпг васпиуаоа  

- дефинисанпг циљем пвпг васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја 

- фпрмираое мпралнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи 

- псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, знаоа и навике кприсуе у  

- свакпдневним услпвима живпуа и рада 

- суицаое и развијаое свесуи п ппуреби здравља, шуваоа здравља и защуиуи  

- прирпде и шпвекпве средине. 

Ппсебни пперауивни задаци:  

- усмерени развпј пснпвних мпупришких сппспбнпсуи: брзине, снаге, издржљивпсуи, гипкпсуи и 
кппрдинације 

- суицаое и усаврщаваое мпупришких умеоа и навика предвиђених прпгрампм физишкпг 
васпиуаоа 
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- примена суешених знаоа, умеоа и навика у слпженијим услпвима (крпз игру, уакмишеое и 
сл.) 

- задпвпљаваое спцијалних ппуреба за ппуврђиваоем, групним пписупвећиваоем и сл. 

- есуеускп изражаваое ппкреупм и креуаоима и дпживљаваое есуеуских вреднпсуи 

- усвајаое еуишких вреднпсуи и ппдсуицаое впљних пспбина ушеника. 

ПРГАНИЗАЦИПНИ ПБЛИЦИ РАДА 

Циљ физишкпг васпиуаоа псуварује се пууем следећих прганизаципних пблика рада: 

1. шаспви физишкпг васпиуаоа; 

2. кпрекуивнп-педагпщки рад; 

3. слпбпдне акуивнпсуи; 

4. акуивнпсуи у прирпди (крпсеви, лпгпрпваоа и зимпваоа); 

5. курсни пблици рада; 

5.1. сппруских акуивнпсуи пд знашаја за друщувену средину; 

6. щкплских и других сппруских уакмишеоа; 

7. приредби и других друщувених акуивнпсуи щкпле. 

1. ШАСПВИ ФИЗИШКПГ ВАСПИУАОА 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Прпграмски садржаји пвпг васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја усмерени су на: 

- развијаое физишких сппспбнпсуи; 

- усвајаое мпупришких знаоа, умеоа и навика; 

- уепријскп пбразпваое. 

I. РАЗВИЈАОЕ ФИЗИШКИХ СППСПБНПСУИ 

На свим шаспвима кап и на другим прганизаципним пблицима рада, ппсвећује се пажоа: 

- развијаоу физишких сппспбнпсуи: брзине, снаге, издржљивпсуи и гипкпсуи - у припремнпм 
делу шаса у пквиру вежби пбликпваоа или у другим делпвима шаса пууем пних пблика и 
меупда рада кпји пплазе пд индивидуалних мпгућнпсуи ушеника и примерени су деци 
щкплскпг узрасуа и специфишним мауеријалним и прпсупрним услпвима рада у кпјима се 
насуава физишкпг васпиуаоа извпди; 
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- ушврщћиваоу правилнпг држаоа уела. 

II. ФСВАЈАОЕ МПУПРИШКИХ ЗНАОА, ФМЕОА И НАВИКА 

АУЛЕУИКА 

1. Уехника спринуерскпг уршаоа - пплувиспки суару и уршаое у кривини. Уршаое депница дп 60 
м. Щуафеунп уршаое (4 x 60 м). 

2. Уршаое на средоим дисуанцама (800 м). Припрема за крпс. 

3. Скпк у даљ - варијануа уехнике "увинуће".  

4. Скпк у вис - прекпрашна ("маказе") уехника. Леђна уехника "флпп" (ппд услпвпм да ппсупје 
пдгпварајући услпви).  

5. Бацаое кугле: леђна уехника; "кружна" варијануа уехнике (за напредније). 

Прганизпвауи међупдељенска уакмишеоа у аулеускпм вищебпју (шеувпрпбпј: 60 м, скпк увис).  

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И УЛФ 

Улп (ученици и ученице) 

1) Ппнпвиуи вежбе и кпмбинације из щесупг разреда; 2) суав на щакама (суав у уппру); 3) мпсу 
из лежаоа на леђима (ушеници и ушенице) и мпсу заклпнпм и усклпн (ушенице); 4) 
преднпжеоем премеу суранце уппрпм са пкреупм за 180п дп суава на једнпј нпзи, другпм 
занпжиуи. 

Сасуавиуи кпмбинацију вежби из акрпбауике и риумике (разлишиуи нашини хпдаоа и уршаоа, 
плесни кпраци, ппскпци и скпкпви, пкреуи на две и једнпј нпзи, равнпуеже, замаси и уаласи). 

Прпграм за напредније (ученике и ученице) 

1) Суав на щакама, кплуу напред; 2) залеупм премеу суранце уппрпм са пкреупм за 180п дп 
суава на једнпј нпзи и припремне вежбе за рпндау. 

Прескпк (ученици и ученице) 

1) Ппнпвиуи садржаје прескпка из щесупг разреда; 2) кпо у щирину висине 110 цм (уз 
квалиуеуну даску висина кпоа 120 цм): згршка и разнпщка - усаврщаваое фазе првпг и фазе 
другпг леуа; 3) укпликп щкпла има услпве: скпкпви са урамбулине: пружени увис, преднпжнп 
згршени, преднпжнп разнпжни. 

За напредније (ученике и ученице) 

Кпо у щирину, висина за ушенице 120 цм, за ушенике 125-130 цм: згршка, разнпщка и скплпнка, 
припремне вежбе за прескпке са занпжеоем. 

Греда (ученице) 
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1) Ппнпвиуи вежбе и кпмбинације из щесупг разреда; 2) кпмбинација вежби (шепнп према 
греди): из месуа или залеупм наскпк у уппр пднпжнп, пкреу за 90п уппр клешећи на пднпжнпј 
нпзи, занпжиуи слпбпднпм нпгпм (вага у уппру клешећем - "мала вага"); клек и сппјенп 
искпракпм занпжне усправ, пдрушиуи; лаганп уршаое на прсуима, хпдаое дпкпрацима; скпк 
сунпжним пдскпкпм и дпскпкпм на једну нпгу; саскпк пруженим уелпм са пкреупм за 90п или 
180п. 

За напредније (ученице)  

1) Вежбе: наскпци (у уппр шушећи; у уппр предои пднпжнп; сед "амазпн"), разлишиуи нашини 
хпдаоа, "галпп"; "дешији" ппскпци, "машији" скпк, пкреуи за 180° на једнпј нпзи); саскпци 
(згршенп, преднпжнп разнпжни, са пкреупм 360°). 2) Кпмбинација вежби најмаое 2 дужине 
греде. 

Вратилп  

1) Ппнпвиуи вежбе из щесупг разреда; 2) врауилп дпскпшнп: оихаое у вису предоем са 
ппвећаваоем амплиууде, у заоиху саскпк; 3) врауилп дпхваунп: из уппра предоег саскпк 
ппдмеунп; 4) врауилп дпшелнп: уппр предои премах пднпжнп деснп, премах пднпжнп левп - 
нагласиуи уппр суражои. 

За напредније (ученике) 

Фзмак из виса супјећег, кпвруљај назад у уппру, саскпк из уппра предоег замахпм (заоихпм) дп 
суава на улу. 

Двпвисински разбпј (или: вежбе извесуи на врауилу, ппсебнп у уппру и у вису (ученице)) 

1) Ппнпвиуи вежбе из щесупг разреда; 2) кпмбинација: лицем према н/п - сунпжним пдскпкпм 
наскпк у уппр предои, премах пднпжнп деснпм, премах пднпжнп левпм - нагласиуи уппр 
суражои, прехвау на в/п, предоих и сппјенп саскпк у предоиху. 

За напредније (ученице)  

Двпвисински разбпј (врауилп): узмак из виса супјећег, кпвруљај назад у уппру, саскпк замахпм 
нпгама уназад (заоихпм) дп суава на улу.  

Паралелни разбпј: (ученици) 

1) Ппнпвиуи вежбе из щесупг разреда; 2) кпмбинација (из пплпжаја бпшнп): наскпк у уппр, 
предоих у заоих, предоихпм преднпщка са пкреупм (180°) према приуки дп суава на улу. 

За напредније (ученици) 

Кпмбинација (из пплпжаја бпшнп): наскпк у уппр и сппјенп предоих и задоих у уппру; 
предоихпм уппр седећи разнпжнп пред рукама, прехвау крпз узрушеое дп уппра седећег за 
рукама, занпжеоем снпжиуи; из ппуппра предоихпм уппр дп седа разнпжнп, оихаое у 
ппуппру; саскпк: предоихпм преднпщка са пкреупм (180°) или заоихпм занпщка. 

Кпо са хватаљкама (ученици)  
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1) Ппнпвиуи вежбе из щесупг разреда; 2) кпмбинација: из уппра предоег на хвауаљкама, 
премах пднпжнп деснпм напред ван, премах пднпжнп деснпм назад и сппјенп премах 
пднпжнп левпм напред ван, премах пднпжнп левпм назад, саскпк назад или прпвлакпм нпгу 
између хвауаљки саскпк напред. 

За напредније (ученици)  

Меуаоа: премаси пднпжнп у сва ури уппра: предои, јащући, суражои, кплп пднпжнп, саскпк: 
пдбпшка премахпм пднпжнп из уппра јащућег, занпщка (или пдбпшка) из уппра јащућег ван. 

Кругпви  

Дпхватни кругпви (ученици и ученице) 

1) Ппнпвиуи вежбе из щесупг разреда; 2) из виса супјећег згибпм вис узнеуп, вис сурмпглави, 
вис узнеуп, саскпк крпз згиб у вису предоем (уз ппмпћ) 

Дпскпшни кругпви (ученици) 

Кпмбинација: из замаха предоихпм вис узнеуп, вис сурмпглави издржај, вис узнеуп, вис 
суражои и сп. саскпк (уз ппмпћ).  

За напредније (ученици и ученице) 

Предвиђене кпмбинације извесуи без ппмпћи.  

На свим справама кпмбинације вежби из шестпг разреда дппунити вежбама из седмпг разреда, 
диференциранп према сппспбнпстима ученика. 

Прганизпвати међупдељеоска такмичеоа према прпграму стручнпг већа. 

ПДБПЈКА 

Пдиграваое лппте прстима 

- Пснпвни пплпжај уела, руку и щака при пдиграваоу лппуе прсуима. 

- Игра прекп мреже у ури кпнуакуа - прсуима. 

Пдиграваое лппте "шекићем". 

- Пснпвни пплпжај уела, руку и щака при пдиграваоу лппуе "шекићем". 

- Игра прекп мреже у ури кпнуакуа - прсуима и "шекићем". 

Сервис 

Шкплски сервис 

- Пснпвни пплпжај уела, руку и щака при извпђеоу дпоег сервиса. 
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- Игра прекп мреже у ури кпнуакуа - прсуима и "шекићем", с уим щуп надиграваое ппшиое 
дпоим сервиспм. 

"Лелујави" сервис.  

- Пснпвни пплпжај уела, руку и щака при извпђеоу "лелујавпг" сервиса. 

- Игра прекп мреже у ури кпнуакуа - прсуима и "шекићем", с уим щуп надиграваое ппшиое 
"лелујавим" сервиспм.  

Смешираое 

- Фдарац пп лппуи за извпђеое смеша без мреже. 

- Фдарац пп лппуи за извпђеое смеша на мрежи, али без скпка. 

- Залеу и наскпк за смеш. 

- Уехника смеша у целини. 

- Игра прекп мреже у ури кпнуакуа - прсуима и "шекићем", с уим щуп надиграваое ппшиое 
"лелујавим" сервиспм, а у игри се кприсуи и смешираое, кап сасуавни деп пдбпјкащке игре. 

Блпкираое 

- Пснпвни пплпжај уела, руку и щака при извпђеоу блпкираоа. 

- Фшеое кпрака у припремнпј фази блпкираоа (дпкпрак, прекпрак, укрщуени кпрак и уршаое 
ппред мреже). 

- Кпнуаку щаке и лппуе. 

- Јединашни блпк. 

- Групни блпк (двпјни и урпјни). 

- Игра прекп мреже у ури кпнуакуа - уз примену свих елеменауа пдбпјкащке игре. 

Игра 

- Елеменуи пдбпјкащке игре - фаза игре И (игра ппшиое сервиспм, а насуавља се блпкпм и 
пдбранпм и кпнуранападпм). 

- Елеменуи пдбпјкащке игре - фаза игре II (игра ппшиое пријемпм сервиса, а насуавља се 
дизаоем лппуе за напад и нападпм). 

- Игра са задаукпм 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 и кпмбинације 3:2, 4:2. 

Прганизпвауи пдељенска и међупдељенска уакмишеоа са применпм пснпвних правила.  

РИУМИШКА ГИМНАСУИКА, ПЛЕС И НАРПДНЕ ИГРЕ 
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Есуеускп пбликпваое ппкреуа урупа вежбама за кишмени сууб и карлицу. Даље усаврщавауи 
есуеускп пбликпваое ппкреуа нпгу и руку. Ппнпвиуи елеменуе рада са вијашпм; пбавезни 
сасуав са вијашпм. 

Пбруш: ппнпвиуи вежбе и ппвезауи бацаоа и хвауаоа са издржајима у сунпжнпм усппну, 
кпрацима у усппну и исуезаоем уела, са ппскпцима и скпкпвима, вруеоем; кпурљаое пп улу 
ппвезауи са пкреупм за време кпурљаоа или галпппм и скпкпм; вруеое пбруша на улу пкп 
уздужне псе и за време вруеоа пкреу или издржај.  

Вијаша: ппнпвиуи елеменуе из предхпдних разреда и ппвезауи у кпмбинације. 

Плес: пплка, враоанка и једна игра из краја у кпјпј се щкпла налази. 

Минимални пбразпвни захтеви (прпвера) 

Атлетика: шеувпрпбпј: 60 м, скпк увис, скпк удаљ, бацаое кугле. 

Вежбе на справама и тлу  

Вежбе на тлу: преднпжеоем премеу суранце уппрпм са пкреупм за 180° дп суава на једнпј 
нпзи, другпм занпжиуи.  

Прескпк: згршка (пувараое у фази другпм леуа и сигурнпсу дпскпк).  

Вратилп дпскпчнп - виша притка разбпја: оихаое у вису предоем са ппвећаваоем 
амплиууде, у заоиху саскпк. 

Вратилп дпчелнп - нижа притка разбпја: уппр предои, премах пднпжнп деснпм, премах 
пднпжнп левпм - нагласиуи уппр суражои.  

Греда (ученице): из месуа или залеупм наскпк у уппр пднпжнп; пкреу за 90п - уппр клешећи на 
пднпжнпј нпзи, занпжиуи слпбпднпм нпгпм (вага у уппру клешећем - "мала вага"); клек и 
сппјенп искпракпм занпжне усправ.  

Паралелни разбпј (ученици): уппр, предоих, заоих, предоихпм преднпщка са пкреупм (180°) 
према приуки дп суава на улу. 

Пдбпјка - игра са задаукпм. 

Ритмишка гимнастика и плес:  

- за ушенице: пбавезни сасуав са пбрушем,  

- за ушенике: кпмплекс вежби пбликпваоа, 

- за ушенице и за ушенике: једнп кплп уз музишку прауоу. 

III. УЕПРИЈСКП ПБРАЗПВАОЕ 

Уепријскп пбразпваое ппдразумева суицаое пдређених знаоа пууем кпјих ће ушеници 
уппзнауи сущуину прпцеса вежбаоа, закпниупсуи развпја младпг прганизма, суицаое 
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хигијенских навика кап и ппуребу да брига п власуиуим физишким сппспбнпсуима буде 
сасуавни деп живпуа у прпцесу пдрасуаоа и касније, какп би схвауили крајои циљ кпји 
физишким васпиуаоем уреба псувариуи. Садржаји се реализују на редпвним шаспвима и на 
ваншаспвним и ванщкплским акуивнпсуима уз пракуишан рад и за уп се не предвиђају ппсебни 
шаспви. Насуавник пдређује уеме схпднп узраснпм и пбразпвнпм нивпу ушеника. 

2. КПРЕКУИВНП-ПЕДАГПЩКИ РАД 

Кпрекуивнп-педагпщки рад прганизује се са ушеницима смаоених физишких сппспбнпсуи, 
пслабљенпг здравља, са уелесним дефпрмиуеуима и лпщим држаоем уела и уп: 

- са ушеницима смаоених физишких сппспбнпсуи ради се на савладаваоу прпграмских 
садржаја, у складу са прпписаним прпгрампм, али и оихпвим индивидуалним мпгућнпсуима, 
кап и на развијаоу физишких сппспбнпсуи, углавнпм гипкпсуи, снаге, брзине и издржљивпсуи; 

- са ушеницима пслабљенпг здравља рад се прганизује у сарадои са лекарпм - специјалисупм, 
кпји пдређује врсуу вежбе и суепен ппуерећеоа; 

- са ушеницима кпји имају лпще држаое уела или дефпрмиуеуе рад спрпвпди насуавник у 
сарадои са лекарпм-физијаурпм кпји ууврђује врсуу и суепен пдсуупаоа пд нпрмалнпг држаоа 
уела и лакщих слушајева уелесних дефпрмиуеуа и, с уим у вези, вежбе кпје уреба примениуи; 
уежи слушајеви уелесних дефпрмиуеуа се уреуирају у специјализпваним здравсувеним 
усуанпвама. 

Сви ушеници, кпји се упућују на кпрекуивнп-педагпщки рад, према ппсебнпм прпграму вежбају 
на редпвним шаспвима и најмаое једанпуу недељнп на шаспвима кпрекуивнп-педагпщкпг 
рада. Прпграм, кпји је примерен здравсувенпм суаоу ушеника, сашиоавају насуавник и лекар-
специјалисуа. На тај нашин практишнп нема ушеника кпји су пслпбпѐени наставе физишкпг 
васпитаоа, веё се оихпвп вежбаое прилагпѐава индивидуалним мпгуёнпстима.  

3. СЛПБПДНЕ АКУИВНПСУИ 

Рад се пдвија у сппруским секцијама кпје се фпрмирају према инуереспваоу, сппспбнпсуима и 
пплу ушеника. Насуавник сашиоава ппсебан прпграм, узимајући приупм у пбзир мауеријалне и 
прпсупрне услпве рада, узрасне каракуерисуике и сппспбнпсуи ушеника, кап и уакмишарски 
прпграм за щкплску пппулацију.  

4. АКУИВНПСУИ Ф ПРИРПДИ 

Из фпнда радних дана, предвиђених заједнишким планпм, щкпла прганизује активнпсти у 
прирпди и курсне пблике рада:  

Пбавезни прпграм: 

- два крпса - јесеои и прплећни (дужину суазе пдређује сурушнп веће) 

- зимпваое - прганизује се за време зимскпг распусуа: пбука смушаоа, клизаоа, краћи излеуи 
на смушкама или санкама. 

5. КФРСНИ ПБЛИЦИ РАДА 
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Из фпнда радних дана, предвиђених заједнишким планпм, щкпла прганизује акуивнпсуи у 
прирпди и курсне пблике рада:  

Прпграм курсних пблика смаура се инуегралним делпм пбавезнпг насуавнпг прпграма. С 
пбзирпм на уп да се за оихпву реализацију ураже специфишни мауеријални услпви, пву насуаву 
уреба прганизпвауи на ппсебан нашин: на шаспвима у расппреду редпвне насуаве, у другим 
пбјекуима, у супрпунпј смени пд редпвне насуаве (пливаое) и на другим пбјекуима, а у за уп 
планиране дане.  

5.1. СППРУСКА АКУИВНПСУ ПД ЗНАШАЈА ЗА ДРФЩУВЕНФ СРЕДИНФ 

Из укупнпг фпнда шаспва за заједнишки прпграмски садржај щкпла мпже да, кап курсни пблик 
рада, планира 12 шаспва за пну сппруску акуивнпсу кпја није пбухваћена пвим заједнишким 
прпгрампм, а за кпју средина у кпјпј щкпла ради има инуереспваоа (супни уенис, бприлашки 
сппрупви, веслаое и кајакареое и другп).  

6. ЩКПЛСКА И ДРФГА УАКМИШЕОА 

Щкпла прганизује и спрпвпди сппруска уакмишеоа кап инуегрални деп прпцеса физишкпг 
васпиуаоа, према плану сурушнпг већа пбавезна унууарщкплска и међупдељеоска уакмишеоа 
у: 

- гимнасуици (у зимскпм перипду) 

- аулеуици (у прплећнпм перипду) 

- најмаое у једнпј сппрускпј игри (у упку гпдине).  

Сурушнп веће сашиоава план и прпграм унууар-щкплских и сппруских уакмишеоа ушеника 
Србије, кап мпгући деп плана рада щкпле, на ппшеуку щкплске гпдине и спрпвпди га упкпм 
целе гпдине, у складу са мауеријалним и прпсупрним услпвима рада. 

План и прпграм ваншаспвних и ванщкплских акуивнпсуи се, на предлпг сурушнпг већа, усваја 
кап деп гпдищоег прпграма рада щкпле.  

7. ПРИРЕДБЕ И ДРФГЕ ДРФЩУВЕНЕ АКУИВНПСУИ ЩКПЛЕ  

Мнпщувп разнпврсних садржаја, кпји се пууем физишкпг васпиуаоа реализују, мпгу биуи 
изванредни деп прпграма, кпји се припремају ппвпдпм пбележаваоа важних дпгађаја у щкпли 
и пкружеоу. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
I . ПСНПВНЕ КАРАКУЕРИСУИКЕ ПРПГРАМА 

Прпграмска кпнцепција физишкпг васпиуаоа у пснпвнпј щкпли заснива се на јединсуву 
насуавних, ваншаспвних и ванщкплских прганизаципних пблика рада, кап пснпвне 
преуппсуавке за псувариваое циља физишкпг васпиуаоа. 

Прпграм физишкпг васпиуаоа преуппсуавља да се крпз развијаое физишких сппспбнпсуи и 
суицаое мнпщува разнпврсних знаоа и умеоа, ушеници псппспбљавају за задпвпљаваое 
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индивидуалних ппуреба и склпнпсуи, у крајоем, за кприщћеое физишкпг вежбаоа у 
свакпдневнпм живпуу. Из уих разлпга, у прпграму су прецизирани пперауивни задаци с 
пбзирпм на ппл и узрасу ушеника, а прпграм се псуварује крпз следеће еуапе: ууврђиваое 
суаоа; пдређиваое радних задауака за ппјединце и групе ушеника; ууврђиваое средсуава и 
меупда за псувариваое радних задауака; псувариваое васпиуних задауака; праћеое и 
вреднпваое ефекауа рада; пцеоиваое.  

Прпграмски задаци псуварују се, псим на редпвним шаспвима, и крпз ваншаспвне и ванщкплске 
прганизаципне пблике рада, кап щуп су излеу, крпс, курсни пблици, слпбпдне акуивнпсуи, 
уакмишеоа, кпрекуивнп-педагпщки рад, дани сппруа, приредбе и јавни насуупи. 

Да би физишкп васпиуаое билп примеренп индивидуалним разликама ушеника, кпји се узимају 
кап криуеријум у диференциранпм присуупу, насуавник ће свакпг ушеника или групе ушеника, 
усмеравауи на смаоене или прпщирене садржаје, кпји су предвиђени насуавним планпм и 
прпгрампм, у шаспвнпј ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада. 

Прпграм пплази пд шиоенице да се циљ физишкпг васпиуаоа не мпже псувариуи без акуивнпг 
и свеснпг ушещћа ушеника у насуавним и другим пблицима рада, уе се предвиђа суицаое 
пдређених уепријских знаоа, кпја пмпгућавају ушенику да схвауи закпниупсуи прпцеса на 
кпјима се заснива физишкп вежбаое. Уепријскп пбразпваое уреба да буде усклађенп са 
нивппм инуелекууалне зрелпсуи и знаоима кпје су ушеници суекли у другим насуавним 
предмеуима. За пбраду ппјединих уема не предвиђају се ппсебни шаспви, већ се кприсуе разне 
мпгућнпсуи да се у упку вежбаоа ушеницима пружају ппуребне инфпрмације у вези са 
кпнкреуним задаукпм. 

Фшеницима кпји, услед пслабљенпг здравља, смаоених физишких или функципналних 
сппспбнпсуи, лпщег држаоа уела и уелесних дефпрмиуеуа не мпгу да прауе пбавезни прпграм 
пбезбеђен је и кпрекуивнп-педагпщки рад, кпји се реализује у сарадои са пдгпварајућпм 
здравсувенпм усуанпвпм. 

Прпграмски садржаји пднпсе се на пне вежбе и мпупришке акуивнпсуи кпје шине пснпв за 
суицаое урајних навика за вежбаое и за кпје щкпла има највище услпва да их реализује 
(прирпдни пблици креуаоа, вежбе пбликпваоа, аулеуика, вежбе на улу и справама, риумишка 
гимнасуика, игре). Какп су за псувариваое ппсуављенпг циља ппгпдне и пне мпупришке 
акуивнпсуи кпје нису пбухваћене пбавезним прпгрампм, предвиђају се курсни пблици насуаве. 
Уп су скијаое, пливаое, клизаое, веслаое, кап и пне акуивнпсуи за кпје је заинуереспвана 
средина у кпјпј щкпла живи и ради.  

Ради псувариваоа ппсуављених прпграмских задауака, пдређеним закпнским регулауивима, 
прецизира се пбавеза щкпле да пбезбеди све прпсупрне и мауеријалне услпве рада за 
успещнп псувариваое врлп слпжених друщувених инуереса у щкплскпм физишкпм васпиуаоу. 

II. ПРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИУНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА 

Прпцес физишкпг васпиуаоа усмерен је на: 

- развијаое физишких сппспбнпсуи 

- усвајаое мпупришких знаоа, умеоа и навика 

- уепријскп пбразпваое.  
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Пве кпмппненуе шине јединсувен и вепма слпжен прпцес физишкпг васпиуаоа, а у пракси сви 
уи задаци прпжимају се и ппвезују са сиууацијама кпје насуају у упку рада. 

Ф циљу развијаоа физичких сппспбнпсти - гипкпсуи, снаге, брзине, издржљивпсуи, 
пкреунпсуи и прецизнпсуи на свим шаспвима, ваншаспвним и ванщкплским пблицима рада, 
спрпвпди се низ ппсуупака (меупда) и пблика рада пууем кпјих се ппсуижу ппуималне 
вреднпсуи пвих сппспбнпсуи, кап пснпв за успещнп суицаое мпупришких знаоа, умеоа, навика 
и фпрмираоа правилнпг држаоа уела.  

Прпграм за развијаое физишких сппспбнпсуи сашиоава насуавник. Пвај прпграм се извпди 
пууем вежби пбликпваоа, фрпнуалнп, најшещће у припремнпм делу шаса. Ф упку рада 
насуавник уреба ппсуепенп да усмерава ушенике на сампсуалнп извпђеое вежби какп би 
оегпва пажоа била усмерена на исправљаое грещака. Ф пвпм делу шаса мпгу се, уакпђе, 
кприсуиуи и вежбе кпје, кап делпви бипмеханишке сурукууре пснпвнпг задаука на главнпм делу 
шаса, служе за пбуку и увежбаваое кпнкреунпг прпграмскпг задаука. Фшеницима, кпји из 
здравсувених разлпга извпде ппсебнп пдабране вежбе, ппуребнп је пбезбедиуи месуп за 
вежбаое у пвпм делу шаса. Зауим, прпграм уреба да буде у функцији развијаоа, пре свега, 
гипкпсуи, снаге, брзине и издржљивпсуи. Најппгпдније меупде за щкплскп физишкп васпиуаое 
прилагпђене из сппрускпг уренинга су: меупда ексуензивнпг и инуензивнпг рада и меупда 
урајнпг рада. Насуавник, за свакпг ушеника, сашиоава радни картпн, са прпгрампм вежби и 
индивидуалним ппуерећеоем за сваку вежбу.  

Насуавник мпже да кприсуи и друге меупде кпје су ппзнауе у уеприји и пракси.  

Прпграмске садржаје сппртскп техничкпг пбразпваоа где је ппуребнп, уреба реализпвауи 
пдвпјенп, према пплу. Акценау се суавља на пне мпупришке акуивнпсуи кпјима се најуспещније 
мпже супрпусуавиуи ппследицама свакпдневне хиппкинезије и на пне кпје су у нащпј средини 
најразвијеније и за кпје има инуереспваоа у ппјединим срединама.  

Ф прпграму су дауи самп кљушни прпграмски садржаји, али не и већи избпр вежби ппмпћу 
кпјих уреба да се псуваре. Уп је ушиоенп да би насуавник физишкпг васпиуаоа мпгап слпбпднп 
и креауивнп да изналази ефикасна рещеоа и бира вежбе ппмпћу кпјих ће упк физишкпг 
вежбаоа да прилагпђава индивидуалним мпгућнпсуима ушеника (диференцирани присууп) и 
прпсупрним и мауеријалним услпвима рада. 

Прпгрампм се предвиђају акуивнпсуи кпје су пд инуереса за средину у кпјпј щкпла живи и ради 
(супни уенис, веслаое, бприлашки сппрупви и друге). Пве акуивнпсуи се смаурају инуегралним 
делпм пбавезнпг насуавнпг прпграма и, с пбзирпм на уп да су за оихпву реализацију ппуребни 
специфишни мауеријални услпви, пва насуава се прганизује на ппсебан нашин: на шаспвима у 
расппреду редпвне насуаве (супни уенис, бприлашки сппрупви...) у другим пбјекуима, али у 
супрпунпј смени пд редпвне насуаве.  

Пд псуалих прганизаципних пблика рада кпји уреба да дппринесу усвајаоу умеоа и навика 
кпје су пд знашаја за свакпдневни живпу, прпграм се реализује у ваншаспвнпј и ванщкплскпј 
прганизацији рада и предвиђа: 

- упућиваое ушеника на сампсуалнп вежбаое 

- кпрекуивнп - педагпщки рад 

- слпбпдне акуивнпсуи 
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- крпсеви 

- зимпваоа 

- уакмишеоа.  

Предмеуни насуавници уреба да упућују ушенике да, у слпбпднп време, сампсталнп вежбају. 
Иакп се прпграмски садржаји, у највећпј мери, савладавају на шаспвима физишкпг васпиуаоа, 
за развпј мпупришких сппспбнпсуи ппуребан је пбим рада, кпји се не мпже ппсуићи самп на 
шаспвима физишкпг васпиуаоа. Збпг упга се упуусува на сампсуалан рад пднпсе, какп на 
ушенике шије мпупришке сппспбнпсуи нису на ппуребнпм нивпу, уакп и на псуале ушенике, какп 
би суекли урајну навику за вежбаое. Ф упм смислу, упкпм шаспва физишкпг васпиуаоа, 
насуавник уреба да ушеницима прикаже и пбјасни вежбе кпје пни уреба кпд свпјих кућа, 
сампсуалнп, или уз ппмпћ других, да савладају за пдређенп време. Ппсле извеснпг перипда 
насуавник на редпвним шаспвима кпнурплище резулуауе ушеника  

Кпрективнп-педагпшки рад прганизује се са ушеницима кпји имају лпще држаое уела 
(ппсуурални ппремећаји). Рад спрпвпди насуавник у сарадои са лекарпм или физијаурпм кпји 
ууврђује врсуу и суепен дефпрмиуеуа и, с уим у вези, вежбе кпје уреба примениуи. Уежи 
слушајеви уелесних дефпрмиуеуа уреуирају се у специјализпваним здравсувеним усуанпвама. 

Сви ушеници, кпји се упућују и на кпрекуивнп-педагпщки рад, уз пгранишеоа, вежбају на 
редпвним шаспвима и најмаое једнпм недељнп на шаспвима кпрекуивнп-педагпщкпг рада. 
Прпграм сашиоавају насуавник и лекар специјалисуа, и пн уреба да је примерен здравсувенпм 
суаоу ушеника. 

Курсни пблици рада. Прпграм курсних пблика смаура се инуегралним делпм пбавезнпг 
насуавнпг прпграма. С пбзирпм на уп да се за оихпву реализацију ураже специфишни 
мауеријални услпви, пву насуаву уреба прганизпвауи на ппсебан нашин: на шаспвима у 
расппреду редпвне насуаве, у другим пбјекуима, у супрпунпј смени пд редпвне насуаве 
(пливаое) и на другим пбјекуима, а у за уп планиране дане.  

Сппртска активнпст пд значаја за друштвену средину. Из фпнда шаспва за заједнишки 
прпграмски садржај щкпла мпже да планира 12 шаспва за пну сппруску акуивнпсу кпја није 
пбухваћена пвим заједнишким прпгрампм, а за кпју средина у кпјпј щкпла живи и ради има 
инуереса (супни уенис, бприлашки сппрупви, веслаое, кајак, ...). Пва акуивнпсу планира се за 
ушенике пд урећег дп псмпг разреда, а прпграм сашиоава и спрпвпди насуавник физишкпг 
васпиуаоа.  

Крпсеви се пдржавају два пууа гпдищое за све ушенике. Прганизација пвпг задаука збпг 
великпг брпја ушесника, псим щуп припада насуавнику физишкпг васпиуаоа, задауак је и свих 
насуавника щкпле. Пдржаваое крпсева преуппсуавља благпвремене и дпбре припреме 
ушеника. Крпс се пдржава у пквиру радних дана, планираних за пву акуивнпсу. Акуив 
насуавника ууврђује месуп пдржаваоа и дужину суазе, кап и целпкупну прганизацију.  

Такмичеоа ушеника шине инуегралну кпмппненуну прпцеса физишкпг васпиуаоа на кпјима 
ушеник прпверава резулуау свпга рада. Щкпла је пбавезна да сувпри мауеријалне, 
прганизаципне и друге услпве какп би щкплска уакмишеоа била дпсуупна свим ушеницима. 
Акуив насуавника на ппшеуку щкплске гпдине сашиоава план уакмишеоа (прпппзиције, 
време...). Пбавезна су унууарпдељеоска и међупдељеоска уакмишеоа из атлетике, вежби на 
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тлу и справама и једне сппртске игре. Фшеници ушесувују и на пним уакмишеоима кпја су у 
прпграму Минисуарсува прпсвеуе и сппруа. 

Зимпваое се прганизује пд најмаое седам дана. Ф пквиру пвих пблика рада прганизују се пне 
акуивнпсуи кпје се мпгу псувариуи за време редпвних шаспва (скијаое, клизаое), а кпје 
дппринпсе акуивнпм пдмпру и јашаоу здравља и навикаваоу на кплекуивни живпу. Сурушнп 
веће сашиоава кпнкреуан план и прпграм акуивнпсуи, кпје се спрпвпде на зимпваоу. Сваки 
ушеник за време пснпвне щкпле уреба да бар једнпм бправи на зимпваоу. 

Слпбпдне активнпсти - секције прганизују се најмаое једнпм недељнп према плану рада 
кпји сашиоавају сурушнп веће и насуавник физишкпг васпиуаоа кпји впди пдређену секцију. На 
ппшеуку щкплске гпдине, ушеници се ппредељују за једну пд акуивнпсуи за кпје щкпла има 
услпва да их прганизује. Шаспви слпбпдних акуивнпсуи прганизују се за вище сппруских грана. 

Захуев да се циљ физишкпг васпиуаоа псуварује и прекп пних прганизаципних пблика рада кпји 
се псуварују у ваншаспвнп и ванщкплскп време, ппдразумева и прилагпђаваое целпкупне 
прганизације и режима рада щкпле, уе ће се у кпнципираоу гпдищоег прпграма рада 
васпиунп-пбразпвнп делпваое прпщириуи и на пве прганизаципне пблике рада и за оихпву 
реализацију пбезбедиуи ппуребан брпј дана и неппхпдни мауеријални услпви за рад. На уај 
нашин, шиуав прпцес физишкпг васпиуаоа у шаспвнпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији 
рада биће јединсувен и ппд кпнурплнпм улпгпм щкпле, кап најпдгпвпрнијег и најсурушнијег 
друщувенп-васпиунпг факупра какп би се сашувала пснпвна прпграмска кпнцепција насуаве 
физишкпг васпиуаоа.  

Тепријскп пбразпваое ппдразумева суицаое пдређених знаоа пууем кпјих ће ушеници 
уппзнауи сущуину прпцеса вежбаоа и закпниупсуи развпја младпг прганизма, кап и суицаое 
хигијенских навика, знаоа п здрављу, какп би схвауили крајои циљ кпји физишким васпиуаоем 
уреба да се псувари. Садржаји се реализују на редпвним шаспвима, на ваншаспвним и 
ванщкплским акуивнпсуима, уз пракуишан рад и за уп се не предвиђају ппсебни шаспви. 

ШАСПВИ ФИЗИШКПГ ВАСПИУАОА - ПРГАНИЗАЦИЈА И ПСНПВНИ ДИДАКУИШКП-МЕУПДИШКИ 
ПРИНЦИПИ 

Пснпвне каракуерисуике шаспва физишкпг васпиуаоа уреба да буду: јаснпћа насуавнпг 
садржаја; ппуималнп кприщћеое распплпживпг прпсупра, справа и реквизиуа; избпр 
раципналних пблика и меупда рада; избпр вежби ппуималне пбразпвне вреднпсуи; 
функципнална ппвезанпсу свих делпва шаса - унууар једнпг и вище узасуппних шаспва једне 
насуавне уеме; пуна ведрина и акуивнпсу ушеника упкпм шаса - мпупришка и мисапна; 
визуализација ппмпћу савремених уехнишких средсуава.  

Шаспви се мпрају дпбрп прганизпвауи, какп у ппгледу јасних и прецизних пблика и меупда 
рада, уакп и у ппгледу сувараоа радне и ведре аумпсфере. Ф дидакуишкпј шеувпрпделнпј 
ппдели уреба да буду садржаји предвиђени насуавним прпгрампм. Зауим, предмеуни 
насуавник уреба да прауи упк рада и указује на грещке. Пд меупда препвладава меупд живе 
реши, пракуишни прикази задаука пд суране насуавника, кап и прикази пригпдних садржаја 
пууем слика, скица и видеп-уехнике. На крају шаса, предмеуни насуавник, пригпдним решима 
уреба да да пцену рада упкпм прпуеклпг шаса и ушенике уппзна са наредним садржајем. 

Приликпм избпра пблика рада, предмеуни насуавник уреба да узму у пбзир прпсупрне услпве 
рада, брпј ушеника на шасу, брпј справа и реквизиуа, динамику пбушаваоа и увежбаваоа 
насуавнпг задаука, щуп знаши да преднпсу има пнај пблик рада (фрпнуални, групни, 
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индивидуални) кпји се правпвременп примеоује. Фрпнтални рад се пбишнп примеоује у 
ппшеунпј фази пбушаваоа и када је пбезбеђен дпвпљан прпсупр и брпј реквизиуа у пднпсу на 
брпј ушеника (уршаое, вежбе на улу, елеменуи уимских игара); групни рад са разлишиуим 
задацима примеоује се у фази увежбаваоа и уп уакп да су групе суалне за једну уемауску 
пбласу, сасуављене према индивидуалним сппспбнпсуима ушеника (хпмпгенизиране), а кпје и 
шине пснпв у диференциранпм присуупу избпру садржаја у пднпсу на уе индивидуалне 
сппспбнпсуи. Радна месуа у групнпм раду, псим главнпг задаука, уреба да садрже и ппмпћне 
справе за увежбаваое делпва бипмеханишке сурукууре главне вежбе (предвежбе), кап и пне 
вежбе кпје се пднпсе на развијаое пне сппспбнпсуи кпја је релевануна за извпђеое главне 
вежбе (највище ури вежбе). Раднп месуп је пп садржају кпнзисуенунп у пднпсу на главни 
задауак, щуп је у складу са принципима инуензивнп прганизпване насуаве. Индивидуалан рад 
примеоује се за ушенике маоих сппспбнпсуи, кап и за ушенике наупрпсешних сппспбнпсуи.  

Приликпм избпра меупдских ппсуупака пбушаваоа и увежбаваое мпупришких задауака, 
насуавник уреба да пдабере вежбе уакве пбразпвне вреднпсуи кпје ће за распплпжив брпј 
шаспва пбезбедиуи ппуималнп усвајаое упг задаука.  

Демпнсурација задаука мпра да буде јасна и прецизна уз кприщћеое савремених аудип-
визуелних средсуава.  

III. ПЛАНИРАОЕ ПБРАЗПВНП-ВАСПИУНПГ РАДА 

Насуава физишкпг васпиуаоа се прганизује са пп 2 шаса недељнп. Насуавник уреба да изради: 

- ппшти глпбални план рада, кпји садржи све прганизаципне пблике рада у шаспвнпј, 
ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада са пперауивним елеменуима за кпнкреуну 
щкплу;  

- ппшти глпбални план пп разредима, кпји садржи прганизаципне пблике рада кпји су 
предвиђени за кпнкреуан разред и оихпву дисурибуцију пп циклусима, пвај план рада садржи 
дисурибуцију насуавнпг садржаја и брпј шаспва пп циклусима и служи кап пснпва за израду 
пперауивнпг плана рада пп циклусима;  

- план рада пп циклусима садржи пбразпвнп-васпиуне задауке, све прганизаципне пблике 
рада кпји се реализују у кпнкреунпм циклусу, расппред насуавнпг садржаја са временскпм 
аруикулацијпм (месец, брпј шаспва и редни брпј шаспва) и меупдске наппмене. 

Насуавнп градивп ппдељенп је у ури циклуса или у шеуири укпликп се за уај разред предвиђа 
курсни пблик. Уп су:  

- један циклус за аулеуику; 

- један циклус за вежбе на улу и справама; 

- један циклус за сппруску игру; 

- један циклус за курсни пблик. 

Фкпликп се прганизује курсни пблик за акуивнпсу у шаспвнпј прганизацији рада, пнда се 
планира шеувруи циклус, уакп щуп се пп шеуири шаса пдузимају пд прва ури циклуса.  
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Насуавнп градивп пп циклусима мпже да се псуварује у кпнуинуиуеуу за један временски 
перипд (нпр. аулеуика у јесеоем, вежбе на улу и справама у зимскпм и уимска игра у 
прплећнпм) или у два перипда (нпр. уршаое и скпкпви из аулеуике у јесеоем, а бацаое у 
прплећнпм перипду). 

IV. ПРАЋЕОЕ И ПЦЕОИВАОЕ 

Пцеоиваое се врщи брпјшанп, на пснпву псувариваоа пперауивних задауака и минималних 
пбразпвних захуева. 

Праћеое напреука ушеника пбавља се сукцесивнп у упку целе щкплске гпдине, на пснпву 
јединсувене меупдплпгије кпја предвиђа следеће уемауске целине:  

- суаое мпупришких сппспбнпсуи 

- усвпјене здравсувенп-хигијенске навике 

- дпсуигнууи нивп савладанпсуи мпупрних знаоа, умеоа и навика у складу са индувидуалним 
мпгућнпсуима 

- пднпс према раду. 

Праћеое и вреднпваое мптпричких сппспбнпсти врщи се на пснпву савладанпсуи 
прпграмских садржаја кпјим се ппдсуише развпј пних физишких сппспбнпсуи за кпје је пвај 
узрасу криуишан перипд, а збпг оихпве ппзиуивне урансфпрмације ппд ууицајем физишких 
акуивнпсуи - кппрдинација, гипкпсу, равнпуежа, брзина, снага и издржљивпсу.  

Фсвпјенпсу здравственп-хигијенских навика прауи се на пснпву ууврђиваоа нивпа правилнпг 
држаоа уела и пдржаваоа лишне и кплекуивне хигијене, а уакпђе и на пснпву усвпјенпсуи и 
примене знаоа из пбласуи здравља. 

Суепен савладанпсуи мптпричких знаоа и умеоа спрпвпди се на пснпву минималних 
прпграмских захуева, кпји је ууврђен на крају навпђеоа прпграмских садржаја.  

Пднпс према раду вреднује се на пснпву редпвнпг и акуивнпг ушесувпваоа у насуавнпм 
прпцесу, уакмишеоима и ванщкплским акуивнпсуима. 

Пцеоиваое ушеника у пквиру праћеоа и вреднпваоа насуавнпг прпцеса, врщи се на пснпву 
Правилника п пцеоиваоу ушеника пснпвне щкпле "Службени гласник РС", брпј 93 пд 17. VIII 
2004. и на пснпву савременпг дидакуишкп-меупдишких присуупа. 

V. ПЕДАГПЩКА ДПКФМЕНУАЦИЈА И ДИДАКУИШКИ МАУЕРИЈАЛ 

Пбавезна педагпщка дпкуменуација је: 

Дневник рада: сурукуура и садржај ууврђује се на републишкпм нивпу и пдпбрава га минисуар, 
а насуавнику се псуавља мпгућнпсу да га дппуни пним мауеријалпм за кпје има јпщ ппуребе.  

Планпви рада: гпдищои, пп разредима и циклусима, план сурушнпг акуива, план ваншаспвних 
и ванщкплских акуивнпсуи и праћеое оихпве реализације.  
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Писане припреме насуавник сашиоава за ппједине насуавне уеме кпје садрже: временску 
аруикулацију псувариваоа насуавне уеме (укупан и редни брпј шаспва, време реализације), 
кпнзисуенуну дидакуишку сурукууру шаспва (пблике рада, меупдишке ппсуупке пбушаваоа и 
увежбаваоа). 

Радни картпн: уреба да има сваки ушеник са прпгрампм вежбапнпг садржаја кпји сашиоава 
ушиуељ или предмеуни насуавник, а кпји је прилагпђен кпнкреуним услпвима рада. 

Фпрмулари за пбраду ппдатака за: суаое физишких сппспбнпсуи, реализацију прпграмских 
садржаја у шаспвнпј и ваншаспвнпј прганизацији рада.  

Пчигледна средства: прикази на ЦД и видеп касеуама уз адеквауне снимљене кпменуаре или 
кпменуаре насуавника, цруежи, кпнуурпграми, уаблице пријенуаципних вреднпсуи мпупришких 
сппспбнпсуи, разнпврсна пбележаваоа радних месуа и други писани мауеријали кпји упућују 
ушенике на лакще разумеваое радних задауака.  
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИУАОА  Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1.Развијаое физишких 
сппспбнпсуи 1.развиуи физишке сппспбнпсуи брзине, снаге, издржљивпсуи и 

ппкреуљивпсуи 

 

 

2.унапредиуи држаое уела 

1.унапређује мпупришке сппспбнпсуи брзину, кппрдинацију, снагу, 

гипкпсу, издржљивпсу, равнпуежу и прецизнпсу) 

 

1.ппзнаје узрпке насуајаоа лпщих држаоа (дисппзиције, нашин живпуа, 

асимеуришна ппуерећеоа, нагли расу...) 

2..разуме знашај правилнпг држаоа уела за здравље 

3..унапређује држаое уела 

 

2.Фсвајаое мпупришких знаоа, 
умеоа и навика 
(аулеуика,вежбе на справама и 
улу, кпщарка, риумишка 
гимнасуика и нарпдни плеспви) 

1.ппседпвауи разнпврсна мпупришка умеоа и навике 1.влада слпженијим умеоима из аулеуике (усаврщаваое уехнике хпдаоа, 

уршаоа и суаруа, слпженије уехнике скпкпва и бацаоа) 

2.влада слпженијим умеоима из гимнасуике и ппвезује их у једнпсуавне 

сасуаве влада базишним умеоима из сппруских игара (рукпмеу) 

3.усаврщава суешена умеоа и суише нпва, примеоује их у изабраним 

сппруским играма,рещава једнпсуавније уакуишке задауке у сппрускпј игри 

4.правилнп извпди два нпва плеса пп сппсувенпм избпру (нарпдни) 

5.ппседује и друга мпупришка искусува у зависнпсуи пд лишних 
инуереспваоа и мпгућнпсуи средине (нпр. пливаое, впжоа бицикла, 
смушаое, санкаое, пещашеое у прирпди, супни уенис, сппруски плес иуд.) 

3.Уепријскп пбразпваое 1.ппзнавауи пснпву уерминплпгију физишке акуивнпсуи  ппзнаје уермине за пзнашаваое слпженијих ппкреуа и креуаоа 
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2.ппседпвауи знаоа у вези са функципнисаоем прганизма и ппјединих 

прганских сисуема упкпм вежбаоа и у ппправку (у складу са суешеним 

знаоима из других пбразпвних пбласуи 

3.ппседпвауи знаоа у вези са каракуерисуикама ппјединих видпва 

физишке акуивнпсуи 

 

 

 

 

 

4.биуи сппспбан да сампсуалнп прауи реакције прганизма на физишки 

наппр 

 

5.ппзнавауи и примеоивауи мере безбеднпсуи приликпм вежбаоа 

 

6.биуи сппспбан да сампсуалнп упражоава физишку акуивнпсу у 
слпбпднп време 

 

 

 прпдубљује знаоа п функципнисаоу ппјединих прганских 
сисуема приликпм вежбаоа и у ппправку 

 

 

 зна пснпвне ппјмпве везане за каракуер физишке акуивнпсуи: 

пбим, инуензиуеу, пдмпр (пауза), брпј ппнављаоа и сл. 

 ппседује знаоа п намени и знашају ппјединих вежби пбликпваоа 

 ппседује пснпвна знаоа у вези са уехникпм слпженијих пблика 

креуаоа (у аулеуици, гимнасуици, сппруским играма, плесу) 

 разуме знашај уакуике и ппзнаје пснпвне елеменуе уакуике 

изабране сппруске игре 

 

 зна какп да прауи реакције прганизма на ппуерећеое (мереое 

пулса, праћеое дисаоа и сл.) 

 

 ппседује знаоа п најшещћим сппруским ппвредама и оихпвпј 

превенцији 

 сампсуалнп упражоава пдабране физишке акуивнпсуи (сппруске 
игре, плеспви и др.) 
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ПБАВЕЗНИ ИЗБПРНИ НАСУАВНИ 

ПРЕДМЕУИ 
 

ВЕРСКА НАСУАВА 
(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ верске насуаве јесуе да се опме ппсведпше садржај вере и духпвнп искусувп 
урадиципналних цркава и религијских заједница кпје живе и делују на нащем живпунпм 
прпсупру, да се ушеницима пружи целпвиу религијски ппглед на свеу и живпу и да им се 
пмпгући слпбпднп усвајаое духпвних и живпуних вреднпсуи цркве или заједнице кпјпј 
исупријски припадају, пднпснп шуваое и негпваое сппсувенпг верскпг и кулуурнпг иденуиуеуа. 
Фшеници уреба да уппзнају веру и духпвне вреднпсуи сппсувене, исупријски дауе цркве или 
верске заједнице у пувпренпм и уплеранунпм дијалпгу, уз уважаваое других религијских 
искусуава и филпзпфских ппгледа, кап и наушних сазнаоа и свих ппзиуивних искусуава и 
дпсуигнућа шпвешансува.  

Задаци верске насуаве су да кпд ушеника: 

- развија пувпренпсу и пднпс према Бпгу, другашијем и саврщенпм у пднпсу на нас, кап и 
пувпренпсу и пднпс према другим лишнпсуима, према људима кап ближоима, а уиме се буди и 
развија свесу п заједници са Бпгпм и са људима и ппсреднп се сузбија ексуремни 
индивидуализам и егпценуризам; 

- развија сппспбнпсу за ппсуављаое пиуаоа п целини и кпнашнпм смислу ппсупјаоа шпвека и 
свеуа, п људскпј слпбпди, п живпуу у заједници, п фенпмену смруи, п пднпсу са прирпдпм кпја 
нас пкружује, кап и п сппсувенпј пдгпвпрнпсуи за друге, за свеу кап увпревину бпжју и за себе; 

- развија уежоу ка пдгпвпрнпм пбликпваоу заједнишкпг живпуа са другим људима из 
сппсувенпг нарпда и сппсувене цркве или верске заједнице, кап и са људима, нарпдима, 
верским заједницама и кулуурама другашијим пд сппсувене, ка изналажеоу равнпуеже између 
заједнице и власуиуе лишнпсуи и ка псувариваоу сусреуа са свеупм, са прирпдпм, и пре и ппсле 
свега, са Бпгпм; 

- изгради сппспбнпсу за дубље разумеваое и вреднпваое кулууре и цивилизације у кпјпј живе, 
исуприје шпвешансува и људскпг суваралащува у науци и другим пбласуима; 

- изгради свесу и увереое да свеу и живпу имају вешни смисап, кап и сппспбнпсу за 
разумеваое и преиспиуиваое сппсувенпг пднпса према Бпгу, људима и прирпди.  
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ПРАВПСЛАВНИ КАУИХИЗИС (ВЕРПНАФКА) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве правпславнпг кауихизиса (верпнауке) у пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу јесуе 
да пружи целпвиу правпславни ппглед на свеу и живпу, уважавајући две димензије: исупријски 
хрищћански живпу (исупријску реалнпсу Цркве) и есхауплпщки живпу (будућу димензију 
идеалнпг). Уп знаши да ушеници сисуемауски уппзнају правпславну веру у оенпј дпкуринарнпј, 
лиуургијскпј, спцијалнпј и мисипнарскпј димензији, при шему се хрищћанскп виђеое живпуа и 
ппсупјаоа свеуа излаже у вепма пувпренпм, уплеранунпм дијалпгу са псуалим наукама и 
уепријама п свеуу, кпјим се насупји ппказауи да хрищћанскп виђеое (лиуургијскп, кап и 
ппдвижнишкп искусувп Правпславне цркве) пбухвауа сва ппзиуивна искусува људи, без пбзира 
на оихпву наципналну припаднпсу и верскп пбразпваое. Све уп се псуварује какп на 
инфпрмауивнп-сазнајнпм, уакп и на дпживљајнпм и делаунпм плану, уз насупјаое да се 
дпкуринарне ппсуавке спрпведу у свим сегменуима живпуа (пднпс с Бпгпм, са свеупм, с другим 
људима и са спбпм). 

Задаци насуаве правпславнпг кауихизиса (верпнауке) јесу да кпд ушеника: 

- развије сппспбнпсу упшаваоа да су грех и злп у свеуу ппследица ппгрещнпг изражаваоа 
шпвекпве слпбпде; 

- развије сппспбнпсу упшаваоа да Бпг ппщуује шпвекпву слпбпду, али да не пдусуаје да свеу 
дпведе у вешнп ппсупјаое; 

- изгради свесу п упме да Бпг впли шпвека и свеу и да их никад не напущуа, али вешни живпу 
зависи и пд слпбпде шпвека и оегпве заједнице с Бпгпм; 

- развије сппспбнпсу сппзнаваоа да Бпг није пдусуап пд првпбиунпг циља збпг кпга је сувприп 
свеу, а уп је да се свеу сједини с Оим ппсредсувпм шпвека и да уакп живи вешнп; 

- развије сппспбнпсу упшаваоа слишнпсуи у сурукуури суарпзавеуне и нпвпзавеуне цркве. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- запазе да прирпда не ппсупји без лишнпсуи; 

- науше да лишнпсу у Бпгу преухпди прирпди у пнуплпщкпм смислу; 

- упше да у суварнпм свеуу људска прирпда преухпди шпвеку кап лишнпсуи у пнуплпщкпм 
смислу; 

- запазе да се кпд сувпрених бића, уј. кпд људи слпбпда мпже изразиуи и кап негација, щуп 
није слушај у Бпгу; 

- запазе да је слпбпда Бпжија пнуплпщка, уј, да се изражава самп кап љубав према другпј 
лишнпсуи; 
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- запазе разлику између икпнпграфскпг приказиваоа Св. Урпјице у правпславнпј и 
римпкауплишкпј урадицији. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
ФВПД 

Фппзнаваое ушеника са садржајима прпграма и нашинпм рада. 

БПГ Ф КПГА ХРИЩЋАНИ ВЕРФЈФ ЈЕСУЕ СВ. УРПЈИЦА: ПУАЦ, СИН И СВЕУИ ДФХ (БПГПСЛФЖБЕНА, 
БИБЛИЈСКА И СВЕУППУАШКА СВЕДПШАНСУВА) 

Бпг је Свеуа Урпјица. 

Библијска и свеуппуашка сведпшансува п Бпгу кап Свеупј Урпјици.  

Бпгпслужбена сведпшансува п Бпгу кап Свеупј Урпјици (крщуеое, евхарисуија).  

Бпг је Свеуа Урпјица (Пуац, Син и Дух Свеуи су ури вешне, кпнкреуне лишнпсуи).  

Свеуа Урпјица је један Бпг (нераздељивпсу Бпжанске прирпде и несливенпсу Бпжанских 
лишнпсуи).  

ФЗРПК БПЖИЈЕГ ППСУПЈАОА ЈЕ ПУАЦ (БИБЛИЈСКА, ЕВХАРИСУИЈСКА, СВЕУППУАШКА И ДРФГА 
СВЕДПШАНСУВА) 

Љубав кап израз слпбпде.  

Слпбпда се изражава кап љубав. 

Бпг Пуац изражава свпје слпбпднп ппсупјаое кап љубав према Сину и Свеупме Духу. 

Лишнпсу мпже ппсупјауи самп у слпбпднпм пднпсу љубави према другпј лишнпсуи. 

Имена Свеуе Урпјице ппказују да су уп имена за пднпс.  

ХРИЩЋАНСКА ПНУПЛПГИЈА (БИЋЕ КАП ЗАЈЕДНИЦА СЛПБПДЕ) 

Ппсупјаое кап заједница слпбпде.  

АНУРПППЛПЩКЕ ППСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ Ф СВ. УРПЈИЦФ 

Анурппплпщке ппследице вере у Свеуу Урпјицу.  

КРПЗ ЛИУФРГИЈФ СЕ ПРПЈАВЉФЈЕ СВ. УРПЈИЦА (ПУАЦ ПРИМА ЛИУФРГИЈСКИ ПРИНПС, СИН, ИСФС 
ХРИСУПС ПРИНПСИ, А СВ. ДФХ САБИРА СВЕ ПКП ХРИСУА И СЈЕДИОФЈЕ С ОИМ) 

Прпјављиваое Свеуе Урпјице крпз Лиуургију.  

Прпјављиваое нащег исуинскпг ппсупјаоа у будућнпсуи крпз Лиуургију. 
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Крщуеое и Лиуургија кап пракуишнп исппведаое вере у Свеуу Урпјицу.  

СВ. УРПЈИЦА Ф ПРАВПСЛАВНПЈ ИКПНПГРАФИЈИ 

Свеуа Урпјица у правпславнпј икпнпграфији (са скреуаоем пажое ушеницима и на ппгрещнп 
приказиваое).  

Свеуа Урпјица у правпславнпј икпнпграфији (са исуицаоем икпна из српске бащуине). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Реализацијпм насуавнпг прпграма за седми разред уреба да се ппсуигну следећи циљеви: 

- да се кпд ушеника изгради свесу п упме да је нпсилац ппсупјаоа прирпде лишнпсу; 

- да је лишнпсу израз заједнице слпбпде с другпм лишнпщћу; 

- да је Црква у свпјпј лиуургијскпј прпјави икпна нашина ппсупјаоа Свеуе Урпјице, пднпснп 
ппсупјаоа шпвека кап лишнпсуи - кап икпне Бпжије. 

Да би се пвп ппсуиглп, ппуребнп је најпре деуаљнп излпжиуи правпславнп ушеое п Бпгу кап Св. 
Урпјици, а зауим и саму сурукууру Лиуургије. 

Уема Бпг у кпга хрищёани верују јесте Св. Трпјица... уреба да има следећу садржину: Бпг у кпга 
хрищћани верују јесуе Св. Урпјица: Пуац, Син и Свеуи Дух, пднпснп Бпг је кпнкреуна лишнпсу, 
Пуац, Син и Св. Дух, а не безлишна вища сила, или пак, безлишна прирпда. Бпжанска прирпда 
не ппсупји безлишнп, већ кап кпнкреуне лишнпсуи: Пуац, Син и Св. Дух. Да бисмп пвп ппказали, 
уреба се ппзвауи на реалнпсу нащег ппсупјаоа, пднпснп људске прирпде, кпја јединп ппсупји 
кап кпнкреуна лишнпсу: Милан, Маркп, Милица иуд. 

Међууим, кад гпвпримп п Бпжанским лишнпсуима, Пцу, Сину и Св. Духу, не гпвпримп п ури 
Бпга, п ури Бпжанске индивидуе, кпје су међуспбнп раздељене пп прирпди, кап щуп је уп 
слушај с нама људима, где кад гпвпримп п шпвеку, гпвпримп п мнпгим људима. Бпжанске 
лишнпсуи су нераздељиве међу спбпм пп прирпди. Зауп щуп нису сувпрене, пднпснп зауп щуп 
Бпжанска прирпда није сувпрена, не ппсупји ни временскп-прпсупрна дисуанца између 
ппсупјаоа Пца и ппсупјаоа Сина и Духа. (Примера ради, не ппсупји првп Пуац кап јединка, кап 
индивидуа, кпји је касније рпдип Сина кап јединку да би оихпве прирпде биле раздељене, кап 
щуп је слушај с нама људима, већ су пбпјица исуе прирпде и савешни су). Једна Бпжанска 
прирпда ппсупји цела, нераздељива, у свакпј пд ури лишнпсуи: у лишнпсуи Пца, у лишнпсуи Сина 
и у лишнпсуи Св. Духа, пднпснп уп су ури лишнпсуи, ури савешна кпнкреуна бића. 

Фзрпк Бпжијег ппсупјаоа, пднпснп ппсупјаоа Св. Урпјице, јесуе Пуац. Уп знаши да у Бпгу не 
преухпди прирпда у пднпсу на лишнпсу, пднпснп не ппсупји првп једна безлишна заједнишка 
прирпда из кпје се рађају Пуац, Син и Свеуи Дух кап кпнкреуна бића, већ лишнпсу Пца шини 
бпжанску прирпду ппсупјећпм и Пн рађа Сина и исхпди Свеупг Духа. (Слишнп људима кпји се 
не рађају из једне безлишне људске прирпде, већ пд кпнкреуних лишнпсуи кпје су нпсипци 
ппсупјаоа уе прирпде.) 

Пвим се ппдвлаши да је ппсупјаое бпжанске прирпде слпбпднп ппсупјаое, збпг упга щуп је 
оенп ппсупјаое израз слпбпде лишнпсуи Пца. Јер, мимп лишнпсуи Пца не ппсупји бпжанска 
прирпда. Пуац слпбпднп ппсупји, жели и ппсупји, и зауп је Један Бпг Пуац, једна кпнкреуна 
лишнпсу, а не безлишна бпжанска прирпда. 
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Щуп се, пак, уише лишнпсуи, пна не мпже да ппсупји сама, без заједнице с другпм лишнпщћу. 
Пуац је Пуац у заједници са Синпм. Акп нема Сина, нема ни Пца. Бпжија слпбпда ппсупјаоа кап 
Пца изражава се кап љубав према другпј лишнпсуи, пднпснп изражава се на уај нашин щуп Пуац 
вешнп рађа Сина и исхпди Св. Духа. Један Бпг је Пуац кпји је исупвременп и Свеуа Урпјица кап 
заједница љубави Пца са Синпм и Св. Духпм. Ппсупјаое лишнпсуи Пца, кпја је нпсилац 
ппсупјаоа прирпде у Бпгу, преуппсуавља ппсупјаое Св. Урпјице. Уп има за ппследицу да се у 
Бпгу лишнпсу пписупвећује са слпбпдпм, пднпснп с љубављу према другпј лишнпсуи, и супга је 
Бпг љубав зауп щуп је Св. Урпјица, кап и уп да ппсупјаое једне кпнкреуне лишнпсуи не 
искљушује мнпге, већ напрпуив, ппсупјаое мнпгих је преуппсуавка ппсупјаоа једне кпнкреуне 
лишнпсуи. 

Уеме Антрппплпщке ппследице вере у Бпга кап Св. Трпјицу и Крпз Литургију се прпјављује Св. 
Трпјица уреба реализпвауи уумашеоем пдељка Свеупг писма Суарпг завеуа кпји гпвпри п 
сувараоу шпвека кап икпне Бпжије и ппис Лиуургије. 

За Пце Цркве шпвек је икпна (слика) Бпжија. Пп прирпди шпвек је сувпрен и зауп оегпва 
прирпда ппдлеже пгранишеоима и на крају смруи. Нп, и ппред упга, шпвек је сувпрен слпбпдан. 
Уп знаши да је призван да ппсупји не на нашин на кпји ппсупји оегпва прирпда, већ слпбпднп у 
пднпсу на свпју прирпду, пднпснп, шпвек је ппзван да свпју слпбпду изрази кап љубав према 
другпј лишнпсуи, пднпснп према Бпгу, и да уакп ппсупји слишнп Бпгу. На пвај нашин шпвек би 
пслпбпдип свпју прирпду ппследица оене сувпренпсуи, пднпснп деуерминисанпсуи ппсупјаоа, 
и пбпжип би се. Слишнп Хрисупвпм нашину ппсупјаоа. 

Лиуургија указује на уп да се у лиуургијскпм искусуву Бпг пукрива кап Пуац, Син и Св. Дух, кап 
ури кпнкреуне лишнпсуи, кпје се ппзнају и прпјављују пднпспм кпји имају једна према другпј. 
Хрисупс, Син Бпжији, јесуе пнај кпји принпси дарпве. Пн их принпси Бпгу Пцу, дпк је Дух Свеуи 
пнај кпји сабира мнпге људе пкп Хрисуа, пднпснп, Дух се прпјављује кап пнај кпји кпнсуиууище 
Лиуургију крпз Крщуеое, Мирпппмазаое и Рукппплпжеое. Исупвременп уреба указауи 
ушеницима на уп да се Св. Урпјица пвде прпјављује прекп људи и оихпвих служби кпје пни 
прпјављују у пднпсу један према другпм. Пвим се ппказује да је шпвек икпна Бпжија и да се Бпг 
не среће другашије псим прекп шпвека у лиуургијскпм дпгађају.  

За псувариваое пвпг прпграма уреба кприсуиуи: Св. писмп Суарпг и Нпвпг завеуа, лиуургијскп 
искусувп пукривеоа Бпга, лиуургијски нашин ппсупјаоа шпвека, кап и ппмпћну лиуераууру: Св. 
Григприје Ниски: П ствараоу шпвека; Св. Максим Исппведник: Тумашеое 14. беседе Св. 
Григприја Бпгпслпва; И. Мидић: Сеёаое на будуёнпст, Бепград, 1994; Ј. Зизијулас: Дппринпс 
Кападпкије хрищёанскпј мисли; А. Щмеман: За живпу свеуа, Бепград, 1981. и др. 
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ИСХПДИ 
ВЕРСКЕ НАСУАВЕ Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. Уајна Хрисупва-јединсувп Бпга и 
шпвека Фшеници уреба да запазе да прирпда не 

ппсупји без лишнпсуи 

1. схвауи да је дпгађај ''Хрисупс'' исупвременп јединсувп мнпгих, прекп 
једнпг првпг са Бпгпм 
2. схвауи да је Исус Хрисупс кпнкреуна лишнпсу у кпјпј је ппнпвп псуварена 
заједница сувпрене прирпде са Бпгпм. 
3. Исус Хрисупс је једини спасиуељ свеуа. 

2. Рпђеое Хрисупвп"пд Духа Свеупга 
и Марије Дјеве" 

 

-да науше да лишнпсу у Бпгу преухпди 
прирпди у пнуплпщкпм смислу 

1. схауи да је Рпђеое Хрисупвп ''пд Духа Свеупг и Марије Дјеве'' аку 
слпбпде какп Бпга, уакп и шпвека 
2. упши да Бпг приликпм сједиоеоа сувпрене прирпде са Оим у Хрисуу, 
ппщуује шпвекпву слпбпду. 
3. Дпк је први шпвек Адам свпју слпбпду изразип кап пдбијаое заједнице с 
Бпгпм, Бпгпрпдица је слпбпднп прихвауила уу заједницу 

3. Хрисупс је Син Бпжији кпји је 
ппсуап шпвек,нпви Адам да би 
сјединип сувпрену прирпду с Бпгпм 

-упшиуи да у сувпренпм свеуу људска 
прирпда преухпди шпвеку кап лишнпсуи у 
пнуплпщкпм смислу 

1.На пснпву упшаваоа дпћи дп закљушка да је узрпк Бпжијег ппсупјаоа 
Пуац и да је Св.Урпјица један Бпг 

4. Хрисупвп сурадаое и Васкрсеое Запазиуи да је слпбпда Бпжија пнуплпщка и 
да се изражава самп кап љубав према 
другпј лишнпсуи 

1. Крщуеое и Лиуургија кап пракуишнп исппведаое вере у Бпга кпји је 
Свеуа Урпјица 
2. Зауп је Хрисупс Бпгпшпвек исуиниуи Бпг и Исуиниуи Шпвек 

5. Флпга шпвека у спасеоу свеуа Знашај шпвекпве слпбпде за спасеое 
свеуа.Флпга првпсазданих у спасеоу свеуа
  

1. Слпбпдан присуанак шпвекпва, пснпв шпвекпве улпге 
2.Хрисупс је пд ппшеука дп краја псуап у заједници са Бпгпм и ппред свих 
искущеоа  
3. уиме нам даје пример заједнищува са Бпгпм 

6.Хрисупв живпу у правпславнпј 
икпнпграфији 

Хрисупв живпу у правпславнпј икпнпграфији 
(приказ и пбјащоеое икпна Гпсппдоих 

''Загледани у икпне'' 

1. Правилнп уумашеое икпна кпје пписују Хрисупв живпу 
2. разликпваое празника приказаних на икпнама 
3. уеплпгија икпне 
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ГРАЂАНСКП ВАСПИУАОЕ 

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве грађанскпг васпиуаоа јесуе да ушеници суекну сазнаоа, фпрмирају суавпве, развију 
вещуине и усвпје вреднпсуи кпје су преуппсуавка за кпмпеуенуан, пдгпвпран и ангажпван живпу у 
демпкраускпм друщуву. 

Задатак насуаве грађанскпг васпиуаоа јесуе сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе 
садржаје и пблике рада упкпм насуаве грађанскпг васпиуаоа сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и 
циљеви насуаве грађанскпг васпиуаоа буду у пунпј мери реализпвани. 

Пперативни задаци: 

Фшеници уреба да: 

- разумеју знашеоа кљушних ппјмпва кпји се пднпсе на граѐанина, државу и власт 

- схвауе исупријски развпј грађанских права и слпбпда 

- се уппзнају са каракуерисуикама пдгпвпрнпг и акуивнпг грађанина 

- разумеју месуп и улпгу деуеуа кап грађанина у друщуву 

- разумеју пднпс између грађанских права ппјединца и ппщуег дпбра 

- се уппзнају са нашинима развијаоа грађанске пдгпвпрнпсуи 

- разумеју вплпнуерски ппкреу и знашај вплпнуерских акција 

- буду ппдсуицани да се ангажују у разлишиуим иницијауивама и акцијама 

- разумеју знашај иницијауиве за ппсуизаое прпмена у друщувенпј заједници 

- разумеју неппхпднпсу ппсупјаоа власуи 

- се уппзнају са кпнцепупм пгранишене власуи 

- се уппзнају са инсуиууцијпм Ђашкпг парламенуа. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ФВПД (2) 

Ппглед уназад - ппдсећаое на садржаје прпграма грађанскпг васпиуаоа за 5. и 6. разред (права и 
пдгпвпрнпсуи на нивпу щкпле/лпкалне заједнице; акуивнп ушещће у живпуу щкпле/лпкалне заједнице; 
щкплска правила и прпцедуре, мере власуи). (1) 

Предсуављаое циљева, задауака, садржаја и меупда рада. (1) 

ГРАЂАНИН (19) 
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Грађанин и пплиуика у прпщлпсуи - ппреклп реши пплитика и граѐанин, исупријски кпнуексу развпја 
грађанских права и слпбпда, Декларација п праву шпвека и грађанина (1789. г). (1) 

Грађанин и пплиуика у садащопсуи - ппјмпви пплитика и граѐанин у савременпм друщуву. 
Фниверзална декларација п људским правима (1948. г.). (1) 

Пдгпвпран и акуиван грађанин - знаоа, вещуине, пспбине, вреднпсуи и ппнащаое пдгпвпрнпг и 
акуивнпг грађанина. (2) 

Деуе кап грађанин - Кпнвенција п правима деуеуа кап пплазищуе за пдређиваое месуа и улпге деуеуа 
кап грађанина. Деца и пдрасли кап грађани - слишнпсуи и разлике. (2)  

Ппрпдица, щкпла, лпкална заједница, држава - заједнице у кпјима живимп. (1) 

Права - права ппјединца и ппщуе дпбрп. (1) 

Пдгпвпрнпсу - индивидуална (мпралне вреднпсуи) и грађанска (инфпрмисанпсу, ппщупваое закпна, 
бирашкп правп - правп да бира и да буде биран, ушещће у прганизацијама кпје се залажу за ппщуу 
дпбрпбиу, ппкреуаое иницијауива...). Нашини развијаоа грађанске пдгпвпрнпсуи: инсуиууципнални и 
ванинсуиууципнални. (3) 

Вплпнуерски ппкреу - ппјам и знашај вплпнуерскпг ппкреуа. Вреднпсуи на кпјима ппшива вплпнуаризам 
(сплидарнпсу, емпауија, алуруизам...). Избпр вплпнуерских акција и израда плана за оихпвп извпђеое. 
(3) 

Извпђеое вплпнуерске акције. (3) 

Анализа успещнпсуи вплпнуерске акције. (2) 

ДРЖАВА И ВЛАСУ (7) 

Држава - ппјам и исупријски кпнуексу развпја државе. (2) 

Власу - неппхпднпсу ппсупјаоа власуи; пгранишена/непгранишена власу; владавина ппјединца/владавина 
закпна; демпкрауија, усуав (Фсуав Србије и права деуеуа, Кпнвенција п дешијим правима); нивпи власуи 
(лпкални, ппкрајински и републишки) и ппдела власуи (закпнпдавна, изврщна и судска). (5) 

ЂАШКИ ПАРЛАМЕНУ И ИНИЦИЈАУИВА (5) 

Ђашки парламену - месуп и улпга ђашкпг парламенуа пп пдредбама Закпна п пснпвама сисуема 
пбразпваоа и васпиуаоа. Нашин функципнисаоа ђашкпг парламенуа. (2) 

Иницијауива - избпр уеме демпкраускпм прпцедурпм и ппкреуаое иницијауиве да се п опј расправља у 
Ђашкпм парламенуу (акп у щкпли не ппсупји Ђашки парламену, иницијауива мпже да се пднпси на 
оегпвп псниваое). (3)  

ЗАВРЩНИ ДЕП (3) 

Решник - израда решника кљушних ппјмпва са кпјима су се ушеници уппзнали на шаспвима грађанскпг 
васпиуаоа упкпм щкплске гпдине. (2) 

Щуа нпсим са спбпм - размена ушенишких искусуава п акуивнпсуима реализпваним на шаспвима 
грађанскпг васпиуаоа и прпцена кприснпсуи и уппуребљивпсуи суешених знаоа и вещуина за 
свакпдневни живпу. (1) 
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу акуивних 
и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске целине дпследнп 
псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм пвих меупда.  

Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране Минисуарсува и 
Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п криуеријумима на пснпву 
кпјих су пцеоивани. 

Сагласнп прирпди предмеуа, оегпвпм циљу и задацима, прпграми избпрнпг предмеуа грађанскп 
васпиуаое пп разредима (пд првпг дп щесупг) су кпнципирани на уај нашин да кпд ушеника развијају 
свесу п себи и другима, псппспбљавају их за кпнсурукуивну кпмуникацију и ненасилнп рещаваое 
кпнфликауа и ппдсуишу акуивизам и паруиципацију на нивпу щкпле и лпкалне заједнице. 

Прпграм седмпг разреда насуавља развпјни правац предмеуа са фпкуспм на ппјмпве кпји се пднпсе на 
друщувп кап щуп су пплиуика, држава, власу и грађанин. Уи ппјмпви су дауи крпз исупријски кпнуексу са 
намерпм да ушеници схвауе какп је уекап развпј грађанских права и слпбпда. Уп је ппуребнп да би се 
разумелп пунп знашеое демпкрауије и каракуерисуика пдгпвпрнпг и акуивнпг грађанина савременпг 
друщува. За ушенике је ппсебнп важнп да разумеју свпје месуп и улпгу у демпкраускпм друщуву и да се 
пснаже да акуивнп ушесувују у друщувенпм живпуу заједница кпјима припадају. Фшеник кап грађанин, са 
свпјим правима, пбавезама и пдгпвпрнпсуима уреба да ппсуане свесуан да се оегпвп ппнащаое и 
пдлуке не уишу самп оега, већ и других људи. 

Пвакп кпнципиран прпграм захуева пд насуавника дпбру припрему за сваки шас, преухпднп заврщену 
пбуку и кприщћеое прирушника. Прирушник уреба да ппмпгне насуавницима у реализацији шаспва уакп 
щуп ће ппнудиуи мпгуће нашине рада, али оегпва функција је и у упме да спреши превище уепреуски 
присууп и нефункципналну (преппщирну) пбраду неких садржаја.  

Нашини и меупде реализације пвпг прпграма су исуи пни кпји су већ кприщћени у пквиру пвпг предмеуа, 
али се увпде и слпженији нашини рада кпји прауе развпјне каракуерисуике ушеника седмпг разреда. 
Дискусија, аргуменупваое, дебауа, анализа слушаја, ппређеое и ппкреуаое иницијауиве су нашини на 
кпји се најбпље мпгу реализпвауи садржаји пвпг прпграма. Крпз избпрни предмеу грађанскп васпиуаое 
и даље се негује и развија прпцес сазнаваоа крпз акуивнп ушеое, пднпснп крпз пуну паруиципацију 
ушеника, ушеое пд других и заједнп са другима, кап и ушеое за живпу уз кприщћеое искусува ушеника. 

Прпграм грађанскпг васпиуаоа за седми разред највище је у кпрелацији са прпгрампм насуавнпг 
предмеуа истприја и зауп је целисхпдна сарадоа насуавника пва два предмеуа. 

Предвиђене уеме прпграма се мпгу ефикасније реализпвауи уз кприщћеое разнпврснпг мауеријала, на 
шијпј припреми мпгу радиуи и насуавници и ушеници. Уи мауеријали уреба да буду из разлишиуих извпра 
(коиге, щуампа, уелевизија, инуернеу...), акууелни, ппдсуицајни за дискусију и криуишкп шиуаое. 

Какп је акципна кпмппненуа (ппнащаое), у шијпј пснпви се налазе знаое, суавпви и вреднпсуи, 
најважнији резулуау грађанскпг пбразпваоа прпгрампм је предвиђенп да ушеници прганизују и 
реализују вплпнуерску акуивнпсу. Насуавник уреба да ппмпгне ушеницима у упме да планирана 
акуивнпсу буде пп пбиму мала, реална и псуварљива. Циљ је да ушеници прпђу крпз прпцес 
прганизпваоа акуивнпсуи, да псеуе задпвпљсувп ппмагаоа другима и преппзнају вреднпсуи на кпјима 
ппшива вплпнуаризма. Ппсебну пажоу уреба ппсвеуиуи анализи изведене акције и прпцеоиваоу щуа је 
билп успещнп, кпје су биле уещкпће и какп их је мпгуће превазићи. 

Прпгрампм је предвиђенп усппсуављаое везе између насуаве грађанскпг васпиуаоа и Ђашкпг 
парламенуа, кап фпрмалнпг уела у щкпли, крпз кпје ушеници мпгу псувариуи свпја права и дпћи у кпнуаку 
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са демпкрауским механизмима и прпцедурама. Ппкреуаое иницијауиве за Ђашки парламену прилика је 
да ушеници разумеју месуп и улпгу грађанскпг акуивизма у ппсуизаоу прпмена у друщувенпј заједници. 

Ф заврщнпм делу прпграма предвиђена је израда решника кљушних ппјмпва. За оегпв насуанак је 
неппхпднп да се упкпм свих преухпдних шаспва впди рашуна п знашеоу ппјмпва кпји су размаурани и да 
ппсупји писани ураг п упме нпр. на ппсуерима или неким другим прпдукуима ушенишких акуивнпсуи. 
Сущуина решника није у оегпвпм пбиму, већ у прецизнпсуи пбјащоеоа и разумеваоу пд суране 
ушеника. Исупвременп, израда решника мпже биуи дпбар ппказауељ насуавнику успещнпсуи реализације 
пвпг прпграма. 

Прпсупр у кпјем се извпди насуава, ушипница ппщуе намене, уреба да пружа мпгућнпсу за седеое у кругу 
и рад у пдвпјеним маоим групама (пд 4 дп 6 ушеника). Ппжељнп је да се за насуаву пвпг предмеуа 
кприсуи ппсебна прпсуприја и/или да се мауеријали и прпдукуи рада ушеника шувају на једнпм месуу. 

За реализацију предмеуа је ппуребан и пснпвни мауеријал за израду панпа: флпмасуери, бпјице, 
селпуејп, лепак, маказе, лисупви А4 фпрмауа бели и у бпји и шеувпрпделна уабла дименизија 100x80.  



 

1182 
 

ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ГРАЂАНСКПГ ВАСПИУАОА  Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
ФВПД (2)               ГРАЂАНИН 

(19)        ДРЖАВА И ВЛАСУ 

(7)         ЂАШКИ ПАРЛАМЕНУ 

И         ИНИЦИЈАУИВА (5)        

ЗАВРЩНИ ДЕП (3) 

 

 Фппзнауи ушенике са циљевима, задауацима,  садржајима и 

меупдама рада. 

 Ппдсеуииуи ушенике на садржаје прпграма грађанскпг васпиуаоа за 

5. и 6. разред (права и пдгпвпрнпсуи на нивпу щкпле/лпкалне 

заједнице; акуивнп ушещће у  живпуу щкпле/лпкалне заједнице; 

щкплска правила и прпцедуре, мере власуи).  

 Фппзнауи ушенике са ппјмпвима грађанин и пплиуика у прпщлпсуи - 

ппреклп реши пплитика и граѐанин, исупријски кпнуексу развпја 

грађанских права и слпбпда, Декларација п праву шпвека и 

грађанина (1789. г).  

 Псвесуиуи ушенике п пдгпвпранпм и акуиван грађанин – знаоа, 

вещуине, пспбине, вреднпсуи и ппнащаое пдгпвпрнпг и акуивнпг 

грађанина. 

 Фппзнауи ушенике са – Кпнвенцијпм  п правима деуеуа кап 

пплазищуе за пдређиваое месуа и улпге деуауа кап грађанина. Деца 

и пдрасли кап грађани – слишнпсуи и разлике.  

 Прпщириуи ппсупјећа знаоа п ппрпдици, щкпли, лпкалнпј 

заједници, држави -  заједници у кпјпј живимп.  

 Фппзнауи ушенике са правима - права ппјединца и ппщуе дпбрп 

 Фппзнауи ушенике са знашајем вплпнуерскпг  ппкреуа и извпђеоем 

вплпнуерскпг ппкреуа 

 Фппнауи ушенике са кпнцепуима власуи и ппдели власуи 

 Фппзнауи ушенике и ппмпћи им у лакщем раду ђашкпг парламенуа 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће  

- разумеуи знашеоа кљушних ппјмпва  кпји се 
пднпсе на граѐанина,  државу  и власт 

- схвауиуи исупријски развпј грађанских права и 
слпбпда 

- се уппзнауи са каракуерисуикама пдгпвпрнпг и 
акуивнпг грађанина 

- разумеуи месуп и улпгу деуеуа кап грађанина у 
друщуву 

- разумеуи пднпс између  грађанских права 
ппјединца и ппщуег дпбра 

- се уппзнауи са нашинима развијаоа грађанске 
пдгпвпрнпсуи 

- разумеуи вплпнуерски ппкреу и знашај 
вплпнуерских акција 

- биуи ппдсуицани да се ангажују у разлишиуим 
иницијауивама и акцијама;  

- разумеуи знашај иницијауиве за ппсуизаое 
прпмена у друщувенпј заједници 

- разумеуи неппхпднпсу ппсупјаоа власуи 

- се уппзнауи са кпнцепупм пгранишене власуи 

- се уппзнауи са инсуиууцијпм Ђашкпг парламенуа. 
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ИУАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК - трећа гпдина ушеоа 

(2 шаса недељнп, 72 шаса гпдищое)  

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве суранпг језика јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку писменпсу и да 
напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају 
прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и 
да пвладају кпмуникауивним вещуинама и развију сппспбнпсуи и меупде ушеоа суранпг језика. 

Задаци насуаве суранпг језика су:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве суранпг 
језика сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве суранпг језика буду у пунпј мери 
реализпвани, 

- развијаое сазнајних и инуелекууалних сппспбнпсуи ушеника, оегпвих хуманисуишких, мпралних и 
есуеуских суавпва,  

- суицаое ппзиуивнпг пднпса према другим језицима и кулуурама, кап и према сппсувенпм језику и 
кулуурнпм наслеђу, уз уважаваое разлишиупсуи и навикаваое на пувпренпсу у кпмуникацији,  

- суицаое свесуи и сазнаоа п функципнисаоу суранпг и мауероег језика, 

- усвајаое пснпвних знаоа из суранпг језика кпја ће ушенику пмпгућиуи да се у једнпсуавнпј усменпј и 
писанпј кпмуникацији сппразумева са људима из других земаља,  

- усвајаое нпрми вербалне и невербалне кпмуникације у складу са специфишнпсуима језика кпји уши,  

- псппспбљаваое ушеника да насуави, на вищем нивпу пбразпваоа и сампсуалнп, ушеое исупг или 
других сураних језика на разлишиуе нашине и у свим пкплнпсуима кпје живпу сувпри. 

Фшеое другпг суранпг језика, пслаоајући се на искусува и знаоа суешена ушеоем првпг суранпг језика, 
ппспещује суицаое вищејезишке и вищекулуурне кпмпеуенције и развијаое свесуи п језишкпм бпгаусуву 
ужег и щирег пкружеоа. 

Крпз насуаву сураних језика ушеник бпгауи себе уппзнајући другпг, суише свесу п знашају сппсувенпг 
језика и кулууре у кпнуакуу са другим језицима и кулуурама. Фшеник развија радпзналпсу, исураживашки 
дух и пувпренпсу према кпмуникацији са гпвпрницима других језика. Ппред упга, ушеник упшава знашај 
лишнпг залагаоа у прпцесу ушеоа суранпг језика. 

Стандарди 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник разуме једнпсуавну усмену ппруку исказану савременим језикпм, не дужу пд 4 дп 5 минууа; и уп 
на нивпу глпбалнпг разумеваоа (пснпвнп пбавещуеое из ппруке), на нивпу селекуивнпг разумеваоа 
(прпналажеое уражене инфпрмације). Разумеваое уреба да се пднпси на разлишиуе врсуе усмених 
ппрука (мпнплпг, краћи разгпвпр, краука инфпрмација).  

Разумеваое писанпг текста 
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Фшеник шиуа са разумеваоем краће писане и илусурпване уексупве у вези са ппзнауим уемама, 
садржајима и кпмуникауивним функцијама.  

Усменп изражаваое 

Ф пквиру прпгрампм предвиђене језишке грађе, ушеник је у суаоу да искаже једнпсуавну усмену ппруку, 
исприша лишни дпживљај, садржај разгпвпра или нарауивнпг уексуа, сампсуалнп или уз ппмпћ 
насуавника. 

Писменп изражаваое 

Ф пквиру прпгрампм предвиђене језишке грађе, ушеник пище ппруке и крауке уексупве. 

Интеракција  

Фшеник псуварује кпмуникацију и размеоује са сагпвпрницима крауке инфпрмације у вези са ппзнауим 
уемама, садржајима и кпмуникауивним функцијама. 

Знаоа п језику 

Преппзнаје пснпвне принципе грамауишке и спциплпнгвисуишке кпмпеуенције. 

Пперативни задаци на нивпу језишких вещтина 

Разумеваое гпвпра 

На крају седмпг разреда, ушеник уреба да: 

- разуме изразе и упуусува кпје насуавник уппуребљава и прауи пбишна и краћа пбавещуеоа; 

- разуме крауке дијалпге и мпнплпщка излагаоа дп 12 решеница, кпје насуавник исказује прирпдним 
уемппм, други ушеници или их шује прекп звушнпг мауеријала, а кпји садрже ппзнауу језишку грађу 
пбрађену упкпм пеупг, щесупг и седмпг разреда; 

- разуме једнпсуавне песме у вези са пбрађенпм уемауикпм; 

- разуме и реагује на пдгпварајући нашин на крауке усмене ппруке у вези са лишним искусувпм и 
инуереспваоима са акуивнпсуима на шасу. 

Разумеваое писанпг текста 

Фшеник уреба да:  

- уппзна и, када је у пиуаоу ппзнауа језишка грађа, савлада уехнике шиуаоа у себи; 

- даље уппзнаје правила графије и прупграфије; 

- разуме смисап краћих писаних ппрука и илусурпваних уексупва п ппзнауим уемама (пгласи, плакауи са 
већим брпјем ушесуалих израза и инуернаципнализама пкп 100 реши); 

- издваја пснпвне инфпрмације из краћег прилагпђенпг уексуа у вези са некпм пспбпм или дпгађајем 
(кп, щуа, где, када...); 
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- наслууи садржај некпг инфпрмауивнпг уексуа акп је праћен визуелним дпдаукпм. 

Усменп изражаваое 

Фшеник уреба да: 

- разгпвеунп изгпвара гласпве, ппсебнп пне кпје нащ језик не ппзнаје, акценуује реши, ппщуује риуам и 
инупнацију при сппнуанпм гпвпру и шиуаоу;  

- суупи у дијалпг и у пквиру десеу реплика, ппсуављаоем и пдгпвараоем на пиуаоа, впди разгпвпр у 
пквирима кпмуникауивних функција и лексике пбрађених упкпм пеупг, щесупг и седмпг разреда; 

- мпнплпщки, без преухпдне припреме, али уз насуавникпв ппдсуицај, у десеуак решеница предсуави 
себе или другпга, саппщуи садржај дијалпга или нарауивнпг уексуа, или ппище слику, лице, предмеу, 
живпуиоу и сиууацију. 

Интеракција 

Фшеник уреба да: 

- реагује вербалнп или невербалнп на упуусува и ппсуављена пиуаоа у вези са кпнкреунпм сиууацијпм; 

- ппсуавља једнпсуавна пиуаоа и пдгпвара на оих; 

- изражава дппадаое или недппадаое; нуди и прихвауа ппнуду, ппзив или извиоеое; 

- ушесувује у кпмуникацији на шасу (у пару, у групи, иуд.); 

- уражи разјащоеоа када нещуп не разуме; 

- псуварује једнпсуавну инуеракцију уз суалнп ппнављаое и ппнпвнп фпрмулисаое исказа и врщи 
кпрекције. 

Писменп изражаваое 

Фшеник уреба да: 

- даље уппзнаје правила графије, прупграфије и инуерпункције; 

- пище решенице и краће уексупве на пснпву даупг мпдела, слике или другпг визуелнпг ппдсуицаја 
(бипграфије, краће пписе дпгађаја из свакпдневнпг живпуа); 

- пище пригпдне шесуиуке, ппруке и елекурпнска писма кприсуећи мпдел; 

- пдгпвпри на једнпсуавна пиуаоа (кп, щуа, где) кпја се пднпсе на пбрађене уеме, сиууације у разреду 
или оега лишнп; 

- прави спискпве с разлишиуим наменама (куппвина, прпславе рпђендана, пбавезе у упку дана...). 

Знаоа п језику 

- преппзнаје щуа је нпвп наушип; 
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- схвауа знашај ппзнаваоа језика; 

- увиђа мпгућнпсуи ппзиуивнпг урансфера знаоа и сурауегија суешених ушеоем 

- првпг суранпг језика; 

- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације (нпр. фпрме ушуивпсуи); 

- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким акуивнпсуима. 

Уеме и ситуације пп дпменима упптребе језика 

Приватнп  Јавнп  Пбразпвнп  

- заједнишке активнпсти и 
интереспваоа у щкпли и ван 
ое  
- дневне пбавезе  
- пбавезе у куёи, уреѐеое 
прпстпра у кпјем живи 
(куппвина живптних 
намирница, ппдела ппсла...) 
- здравствена защтита 

- развијаое ппзитивнпг пднпса према 
живптнпј средини и другим живим биёима 
(куёни љубимци, незбринуте живптиое) 
- знаменитпсти у културама земаља шији 
се језик уши  
- пбрпци (здрава исхрана) 
- станпваое (блпк, насеље, куёа, град. селп) 
- куппвина (пбраёаое и уштиве фпрме 
пбраёаоа) 
- временске прилике  
- изласци (слпбпднп време) 

- предмети, расппред 
шаспва, недељна 
пптереёенпст 
- слпбпдне активнпсти 
(ппсете, сппртски 
дани, хуманитарне 
акције) 

КПМФНИКАУИВНЕ ФФНКЦИЈЕ 

1.Предсуављаое себе и других 
2. Ппздрављаое 
3. Иденуификација и именпваое пспба, пбјекауа, делпва уела, живпуиоа, бпја, брпјева, иуд. (у вези са 
уемама) 
4. Разумеваое и даваое једнпсуавних упуусуава и кпманди  
5. Ппсуављаое и пдгпвараое на пиуаоа 
6. Мплбе и изрази захвалнпсуи 
7. Примаое и даваое ппзива за ушещће у игри/групнпј акуивнпсуи 
8. Изражаваое дппадаоа/недппадаоа 
9. Изражаваое физишких сензација и ппуреба 
10. Именпваое акуивнпсуи (у вези са уемама) 
11. Исказиваое прпсупрних пднпса и велишина (Идем, дплазим из..., Левп, деснп, гпре, дпле...) 
12. Даваое и уражеое инфпрмација п себи и другима 
13. Уражеое и даваое пбавещуеоа 
14. Пписиваое лица и предмеуа 
15. Изрицаое забране и реагпваое на забрану 
16. Изражаваое припадаоа и ппседпваоа 
17. Уражеое и даваое пбавещуеоа п времену на шаспвнику  
18. Скреуаое пажое 
19. Уражеое мищљеоа и изражаваое слагаоа/неслагаоа 
20. Исказиваое извиоеоа и пправдаоа 
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Сви грамауишки садржаји увпде се са щуп маое грамауишких пбјащоеоа псим укпликп ушеници на оима 
не инсисуирају, а оихпвп ппзнаваое се евалуира и пцеоује на пснпву уппуребе у пдгпварајућем 
кпмуникауивнпм кпнуексуу, без инсисуираоа на експлициунпм ппзнаваоу грамауишких правила.  

Италијански језик 

1. Именице 

Власуиуе именице и заједнишке, пдгпварајући рпд и брпј са деуерминауивпм: Maria, Giovanni, 
Belgrado, Roma, Signor Rossi, Signora Rossi, i miei genitori, il nostro paese, questa casa, l’Italia, la 
Serbia, il Tirreno, l’Adriatico, le Alpi, gli Appennini; i miei genitori, mia madre, ll loro padre, il nostro 
paese, i vostri figli, questo studente, questa ragazza, quell’amico, quella casa, itd.  

2. Шлан 

Пблици пдређенпг и непдређенпг шлана. Пснпвна уппуреба. 

Слагаое пдређенпг и непдређенпг шлана са именицпм или придевпм. 

Шлан сппјен с предлпзима di, a, da, in, su i con.  

Пдређени шлан испред дауума: Oggi è il 25 novembre. Испред имена дана у недељи Abbiamo 
lezioni di lingua italiana il linedì e il giovedì.  

Фппуреба шлана уз власуиуа имена, гепграфске ппјмпве, имена градпва и држава, презимена. 

Паруиуивни шлан кап суплеуивни пблик мнпжине непдређенпг шлана (C’è un libro: Ci sono dei 
libri).  

Фппуреба шлана уз присвпјни придев и именице кпје исказују блискп српдсувп (Mia sorella si 
chiama Ada. Domani andiamo a Roma con i nostri nonni).  

Пплпжај шлана и предлпга уз непдређени придев tutto. 

Паруиуивни шлан. Mangio delle mele. Изпсуављаое у негацији. Non mangio pane. Фппуреба 
предлпга di уз изразе кпји изражавају пдређену кплишину. Prendo un bicchiere d’acqua minerale.  

3. Заменице 

Лишне заменице у служби субјекуа: io, tu, lui, lei, Lei, noi, voi, loro.  

Наглащене лишне заменице у служби пбјекуа: me, te, lui, lei, Lei, noi, voi, loro. 

Наглащене лишне заменице у служби дирекунпг пбјекуа complemento oggetto: mi, ti, lo, la, La, ci, 
vi, li, le. 

Ненаглащене лишне заменице у пару: Compro il libro a Luigi. Glielo compro. 
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Присвпјне заменице (mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro). Ппказне заменице (questo, quello). 

Фпиуне заменице chi? i che?/ che cosa? 

4. Придеви 

Пписни придеви, слагаое придева и именице у рпду и брпју. Пписни придеви buono и bello; 
непдређени придев tutto.  

Кпмпарација придева, кпмпарауив: Maria è più alta di Marta. Noi siamo più veloci di voi. 

Присвпјни придеви: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Фппуреба шлана уз присвпјне придеве.  

Ппказни придеви: questo, quello. 

Назив бпја, мпрфплпщке пспбенпсуи придева viola, rosa, blu, arancione. 

Главни брпјеви (прекп 1000) и редни (дп 20). Редни брпјеви. 

5. Предлпзи 

Прпсуи предлпзи di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и оихпва пснпвна уппуреба.  

Предлпзи dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro. 

Фппуреба предлпга di (Marco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardi), a (Vado a 
giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo a giocare con gli amici.), da Vengo da Belgrado. Andiamo dai 
nonni.  

6. Глагпли 

Садащое време (Presente Indicativo) урију кпоугација. Садащое време неправилних глагпла: 
essere, avere, andare, fare, bere, venire, stare, uscire, dirе.  

Садащое време мпдалних глагпла volere, dovere, potere, sapere. 

Имперауив (Imperativo), заппведни нашин, без пблика за уреће лице мнпжине). Заппведни 
нашин, за сва лица: Fa’ presto! Non tornare tardi! Non andate via senza di me. Prego Signora, entri! 
Mi dia un etto di prosciutto e tre tosette, per favore. 

Ппврауни глагпли. 

Фппуреба глагпла piacere. 

Перфеку (Passato Prossimo) - самп пдређени брпј најфреквенунијих глагпла: Ho finito. Ho 
dimenticato il mio quaderno. Sono andato da mia nonna. Перфеку мпдалних глагпла volere, 
dovere, potere, sapere. Sono dovuto andare dal dentista. Ho potuto leggere i titoli in italiano.  

Кпндиципнал презенуа (Condizionale Presente) глагпла potere и volere: Vorrei un chilo di mele, per 
favore! Potresti prestarmi il tuo libro di italiano?  
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Фууур правилних глагпла. Noi tormeremo a casa alle cinque. 

Хиппуеуишки перипд: Реална ппгпдбена решеница Se fa bel tempo vado in gita. Se farà bel tempo 
andrò in gita.  

7. Прилпзи 

Ппуврдни, пдређни (sì, no). Пснпвни прилпзи bene, male, molto, poco, troppo, meno, più и 
прилпщки изрази за пдређиваое времена (prima, durante, dopo) и прпсупра. a destra, a sinistra, 
dritto, davanti, dietro, sotto, sopra, su, giù  

Фпиуни прилпзи: quando?, come?, perché? dove? 

Решце 

8. Решца ci (с прилпщкпм вреднпщћу), не.  

9. Везници: e, o, ma, se. 

10. Решеница: 

Прпсуа и прпщирена решеница у ппуврднпм и у пдришнпм пблику. 

Фпиуна решеница: 

с кпнсурукцијпм изјавне решенице ппуврднпг пблика и упиунпм инупнацијпм (Leggete? Scrivete 
bene?);  

с кпнсурукцијпм изјавне решенице у пдришнпм пблику и упиунпм инупнацијпм (Non leggete? 
Non scrivete?). 

Ред реши у решеници. 

Сурукууре везане за свакпдневне сиууације у разреду  

Chi è assente. Presenti tutti? Cancella la lavagna, per favore! Vieni qua/qui! Vieni alla lavagna! Va' al 
tuo posto! Ascoltate la cassetta! Ascoltate bene! Attenzione! (Fate) silenzio! Lavorate in gruppo/ in 
coppia! Scrivete la data! 

Ascoltate e ripetete! Siete pronti? Fa' la domanda a Pietro! Domanda a Pietro! Rispondi! Apri/Chiudi la 

finestra/ porta Ascoltate bene! Attenti alla consegna! Dagli/dalle il tuo libro! Dagli/dalle la penna! Prendi il tuo 

libro! Apri a pagina... Vogliamo giocare? Giochiamo? Che gioco volete fare? Con che cosa volete giocare? Chi 

ha vinto? Vince/ Ha vinto... Cantiamo? Cantiamo tutti insieme! 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу 
акуивних и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске 
целине дпследнп псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм 
пвих меупда.  
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Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране 
Минисуарсува и Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п 
криуеријумима на пснпву кпјих су пцеоивани. 

Кпмуникауивна насуава језик смаура средсувпм кпмуникације. Примена пвпг присуупа у 
насуави сураних језика заснива се на насупјаоима да се дпследнп спрпвпде и примеоују 
следећи суавпви: 

- циљни језик уппуребљава се у ушипници у дпбрп псмищљеним кпнуексуима пд инуереса за 
ушенике, у пријаунпј и ппущуенпј аумпсфери; 

- гпвпр насуавника прилагпђен је узрасуу и знаоима ушеника;  

- насуавник мпра биуи сигуран да је схваћенп знашеое ппруке укљушујући оене кулуурплпщке, 
васпиуне и спцијализирајуће елеменуе; 

- биунп је знашеое језишке ппруке;  

- насуавник и даље ушеницима скреће пажоу и упућује их на знашај грамауишке прецизнпсуи 
исказа;  

- знаоа ушеника мере се јаснп пдређеним релауивним криуеријумима уашнпсуи и зауп узпр 
није извпрни гпвпрник; 

- са циљем да унапреди квалиуеу и кплишину језишкпг мауеријала, насуава се заснива и на 
спцијалнпј инуеракцији; рад у ушипници и ван ое спрпвпди се пууем групнпг или 
индивидуалнпг рещаваоа прпблема, ппурагпм за инфпрмацијама из разлишиуих извпра 
(инуернеу, дешији шаспписи, прпспекуи и аудип мауеријал) кап и рещаваоем маое или вище 
слпжених задауака у реалним и вирууелним услпвима са јаснп пдређеним кпнуексупм, 
ппсуупкпм и циљем;  

- насуавник упућује ушенике у закпниупсуи усменпг и писанпг кпда и оихпвпг међуспбнпг 
пднпса. 

- Кпмуникауивнп-инуеракуивни присууп у насуави сураних језика укљушује и следеће: 

- усвајаое језишкпг садржаја крпз циљанп и псмищљенп ушесувпваое у друщувенпм шину; 

- ппимаое насуавнпг прпграма кап динамишне, заједнишки припремљене и прилагпђене лисуе 
задауака и акуивнпсуи; 

- насуавник је уу да пмпгући присууп и прихвауаое нпвих идеја; 

- ушеници се уреуирају кап пдгпвпрни, креауивни, акуивни ушесници у друщувенпм шину; 

- учбеници ппсуају извпри акуивнпсуи и мпрају биуи праћени уппуребпм аууенуишних 
мауеријала; 

- ушипница ппсуаје прпсупр кпји је мпгуће прилагпђавауи ппуребама насуаве из дана у дан;  
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- рад на прпјекуу кап задауку кпји псуварује кпрелацију са другим предмеуима и ппдсуише 
ушенике на суудипзни и исураживашки рад; 

- за увпђеое нпвпг лексишкпг мауеријала кприсуе се ппзнауе грамауишке сурукууре и пбрнууп; 

Уехнике (активнпсти) 

Упкпм шаса се преппрушује динамишнп смеоиваое уехника / акуивнпсуи кпје не би уребалп да 
урају дуже пд 15 минууа. 

1. Слущаое и реагпваое на кпманде насуавника или са ураке (слущај, пищи, ппвежи, пдреди 
али и акуивнпсуи у вези са радпм у ушипници: цруај, сеци, бпји, пувпри/заувпри свеску, иуд.). 

2. Рад у парпвима, малим и великим групама (мини-дијалпзи, игра пп улпгама, симулације 
иуд.) 

3. Мануалне акуивнпсуи (израда панпа, презенуација, зидних нпвина, ппсуера за ушипницу или 
рпдиуеље и сл.) 

4. Вежбе слущаоа (према упуусувима насуавника или са ураке ппвезауи ппјмпве у вежбанки, 
дпдауи делпве слике, дппуниуи инфпрмације, селекупвауи уашне и неуашне исказе, ууврдиуи 
хрпнплпгију и сл.) 

5. Игре примерене узрасуу 

6. Певаое у групи  

7. Класираое и уппређиваое (пп кплишини, пблику, бпји, гпдищоим дпбима, вплим/не вплим, 
кпмпарације...) 

8. Рещаваое "уекућих прпблема" у разреду, уј. дпгпвпри и мини-прпјекуи 

9. Цруаое пп дикуауу, израда сликпвнпг решника 

10. "Превпђеое" исказа у гесу и гесуа у исказ 

11. Ппвезиваое звушнпг мауеријала са илусурацијпм и уексупм, ппвезиваое наслпва са уексупм 
или пак именпваое наслпва 

12. Заједнишкп прављеое илусурпваних и писаних мауеријала (извещуај/дневник са пуупваоа, 
рекламни плакау, прпграм приредбе или неке друге манифесуације) 

13. Разумеваое писанпг језика: 

- упшаваое дисуинкуивних пбележја кпја указују на грамауишке специфишнпсуи (рпд, брпј, 
глагплскп време, лице...) 

а. преппзнаваое везе између група слпва и гласпва 

б. пдгпвараое на једнпсуавна пиуаоа у вези са уексупм, уашнп/неуашнп, вищесуруки избпр 
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ц. изврщаваое прпшиуаних упуусуава и наредби 

14. Фвпђеое дешије коижевнпсуи и урансппнпваое у друге медије: игру, песму, драмски 
израз, ликпвни израз. 

15. Писменп изражаваое: 

- ппвезиваое гласпва и групе слпва 

- замеоиваое реши цруежпм или сликпм 

- прпналажеое недпсуајуће реши (уппупуоаваое низа, прпналажеое "уљеза", псмпсмерке, 
укрщуене реши, и слишнп) 

- ппвезиваое краћег уексуа и решеница са сликама/илусурацијама 

- пппуоаваое фпрмулара (пријава за курс, преуплауу на дешији шасппис или сл, налепнице за 
кпфер) 

- писаое шесуиуки и разгледница 

- писаое краћих уексупва.  

Елеменуи кпји се пцеоују не уреба да се разликују пд упбишајених акуивнпсуи на шасу. Исуп 
уакп пцеоиваое уреба схвауиуи кап сасуавни деп прпцеса насуаве и ушеоа, а не кап изплпвану 
акуивнпсу кпја ппдиже нивп суреса кпд ушеника. Пцеоиваоем и евалуацијпм уреба да се 
пбезбеди напредпваое ушеника у складу са пперауивним задацима и квалиуеу и ефикаснпсу 
насуаве. Пцеоиваое се сппрпвпди са акценупм на прпвери ппсуигнућа и савладанпсуи ради 
јашаоа мпуивације, а не на ушиоеним грещкама. Елеменуи за прпверу и пцеоиваое: 

- разумеваое гпвпра 

- разумеваое краћег писанпг уексуа 

- усменп изражаваое 

- писменп изражаваое 

- усвпјенпсу лексишких садржаја 

- усвпјенпсу грамауишких сурукуура 

- правппис 

- залагаое на шасу 

- израда дпмаћих задауака и прпјекауа (ппјединашних, у пару и групи) 

Нашини прпвере мпрају биуи ппзнауи ушеницима, пднпснп у складу са уехникама, уипплпгијпм 
вежби и врсуама акуивнпсуи кпје се примеоују на редпвним шаспвима. 
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Предвиђена су два писмена задатка, пп један у свакпм пплугпдищту. 

Граматишки садржаји у седмпм разреду 

Ф преухпдним разредима пснпвне щкпле ушеници су усвајали сурани језик. Фшеое је на упм 
узрасуу билп преуежнп инууиуивнп: пдгпварајућим насуавним акуивнпсуима ушеници су 
дпвпђени у сиууацију да слущају сурани језик у пквиру пдређених, оима блиских и 
разумљивих сиууација, а зауим да наушене исказе кпмбинују да би се усменп и писменп 
изразили у слишним кпнуексуима. 

Ф пеупм разреду ушеници су ппшели да упшавају прва језишка правила кпја су им плакщавала 
ппшеунп пписмеоаваое на суранпм језику. 

Пд пеупг разреда, паралелнп са усвајаоем, ппшиое и ушеое суранпг језика; реш је п свеснпм 
прпцесу кпји ппсмаураоем релевануних језишких (и нејезишких) фенпмена и размищљаоем п 
оима пмпгућује упшаваое пдређених закпниупсуи и оихпву кпнцепууализацију.  

Грамауишки садржаји предвиђени у щесупм и седмпм разреду дауи су, дакле, са двпсуруким 
циљем: да би ушеници мпгли да унапреде свпју кпмуникауивну кпмпеуенцију, али и да би 
суекли пснпвна знаоа п језику кап слпженпм сисуему. Савладаваое грамауишких садржаја, 
супга, није самп себи циљ, уе се аууприма учбеника и насуавницима предлаже да: 

1. пхрабрују ушенике да ппсмаураоем сами ппкущавају да пукрију грамауишка правила; 

2. пукривена грамауишка правила прикажу на схемауизпван нашин; 

3. у примерима и вежбаоима кприсуе щуп је мпгуће вище ппзнауу лексику; 

4. примере и вежбаоа кпнуексууализују; 

5. дпдауна пбјащоеоа - самп најнеппхпднија - заснују на анализи најшещћих грамауишких 
грещака свпјих ушеника; 

6. указују ушеницима на неразумеваое или несппразум кап мпгуће ппследице грамауишке 
непрецизнпсуи / неуашнпсуи. 

Будући да се на пвпм узрасуу грамауишка знаоа прпщирују (сппспбнпсу ушеника да разумеју 
сурани језик и да се изразе оиме умнпгпме превазилази оихпва експлициуна грамауишка 
знаоа), оихпвп вреднпваое уребалп би предвидеуи пре свега у пквиру фпрмауивне 
евалуације, уп јесу крпз крауке усмене / писмене вежбе кпјима се прпверава сппспбнпсу 
ушеника да примене пдређенп пукривенп грамауишкп правилп; исправак је за ушенике прилика 
да га бпље разумеју и запамуе. Ф сумауивнпј евалуацији (на крају пплугпђа и щкплске гпдине), 
уп јесу у писменим задацима и приликпм прпвере сппспбнпсуи усменпг изражаваоа, не би 
уребалп давауи грамауишка вежбаоа, већ би грамауишку уашнпсу насуавник уребалп да 
вреднује кап један пд вище елеменауа кпјим се пцеоују разлишиуе рецепуивне и прпдукуивне 
језишке вещуине. Елеменуи и скала вреднпваоа, усаглащени на нивпу щкпле, уребалп би да 
буду ппзнауи и јасни ушеницима. 
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ИСХПДИ 

НАСУАВЕ ИУАЛИЈАНСКПГ ЈЕЗИКА Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1.Щкпла 

 Заједнишке 
акуивнпсуи и 
инуереспваоа у 
щкпли и ван ое 

 

2. Ппрпдица 

       " Дпгпвпр и узајамнп 

ппщупваое међу 

шланпвима ппрпдице 

 

3. ДруЖеое 

 Врщоашка 
кпмуникација и 
qудска права 

 

4. Живпуна средина 

Разумеваое гпвпра 

ушеник разуме и реагује на усмени уексу у вези са уемама, 
сиууацијама и кпмуникауивним функцијама предвиђеним 
насуавним прпгрампм. 

- разуме краће дијалпге (дп 15 реплика / пиуаоа и 
пдгпвпра), прише, друге врсуе уексупва и песме. 

- Разуме ппщуи садрЖај и издвпји кљушне инфпрмације 
из краћих аууенуишних уексупва из свакпдневнпг Живпуа 
ппсле 1-2 слущаоа. 

- Разуме и реагује на пдгпварајући нашин на усмене 
ппруке у вези са лишним искусувпм и са акуивнпсуима на 
шасу. 

- Разуме краће рекламе , радип и УВ емисије 

Разумеваое писанпг текста 

Uшеник шиуа са разумеваоем писане и илусурпване уексупве у 
вези са уемама, сиууацијама и кпмуникауивним функцијама 
предвиђеним насуавним прпгрампм. 

- разуме краће уекспве ( дп 200 реши), кпји садрЖе већи 
прпценау ппзнауих језишких елеменауа. 

- Разуме и адекваунп инуерпреуира садрЖај 
илусурпваних уексупва (суриппве, УВ прпграм, 
бипскппски прпграм, ред впЖое, инфпрмације на 
јавним месуима иуд. 

- Прпналази и издваја предвидљиве инфпрмације у 
уексупвима из свакпдневнпг пкруЖеоа ( писма, краћи 
нпвински шланци) 

- МпЖе да изведе закљушак п мпгућем знашеоу 
неппзнауих реши пслаоајући се на ппщуи смисап уексуа 
из свакпдневнпг Живпуа 
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        " пписиваое времена 

        "прпгнпза 

        "загађиваое, защуиуа 

шпвекпве пкплине 

5.  Урадиција и кулуура 

 Сппменици и 
знамениупсуи у 
великим градпвима 

 

 

6.  Исхрана 

 Пбрпци 

 Хигијена 

 Правилна исхрана 

 

 

7.  Суамбена насеqа 

 Какп суанујемп 
/преднпсуи Живпуа у 
селу и у граду. 

 

Усменп изражаваое  

Uшеник сампсуалнп усменп израЖава сиууације и 
кпмуникауивне функције у вези са уемама предвиђеним 
насуавним прпгрампм. 

- усклађује инупнацију, риуам и висину гласа са 
сппсувенпм кпмуникауивнпм намерпм и са суепенпм 
фпрмалнпсуи гпвпрне сиууације 

- да пписује или извещуава у некпликп решеница п 
дпгађајима и акуивнпсуима (ппзнауу радоу или 
сиууацију) у садащопсуи, прпщлпсуи и будућнпсуи. 

- Препришава и инуерпеуира у некпликп решеница 
садрЖај писаних, илусурпваних и усмених уексупва на 
уеме предвиђене насуавнпм прпгрампм. 

- U некпликп решеница израЖава свпја псећаоа, 
мищљеоа и суавпве  (дппадаое, недппадаое, 
прпуивљеое, иуд), кприсуећИ ппзнауе језишке елеменуе. 

- Једнпсуавним решима пписује лица, дпгађаје, сиууације 
и предмеуе из пкруЖеоа. 

Интеракција 

Фшеник псуварује кпмуникацију и са сагпвпрникпм размеоује 
инфпрмације у вези са уемама, сиууацијама И кпмуникауивним 
функцијама предвиђеним насуавним прпгрампм, ппщуујући 
спципкулуурне нпрме инуеракције 

- у суварним и симулираним гпвпрним сиууацијама са 
сагпвпрницима размеоује исказе у вези с кпнуексупм 
ушипнице, кап и п свим псуалим уемама предвиђеним 
насуавним прпгрампм 

- ушесувује у кпмуникацији и ппщуује спципкулуурне 
нпрме кпмуникације (ураЖи реш, не прекида 
сагпвпрника, паЖљивп слуща друге, иуд) 

- да пдгпвпри на пгранишен брпј неппсредних пиуаоа 

Писменп израЖаваое 

Фшеник се у писанпј фпрми израЖава у вези са уемама и 

сиууацијама и кпмуникауивним функцијама предвиђеним 

насуавним прпгрампм, ппщуујући  правила писанпг кпда 

- пище решенице и краће уексупве ( дп 100 реши), 
кприсуећИ ппзнауе језишке елеменуе 

- записије кљушне инфпрмације и препришава пнп щуп је 
видеп, дпЖивеп, шуп или прпшиуап 

- кприсуи писани кпд за израЖаваое сппсувених ппуреба 
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8.  Знамениуи qуди 

 

 

 и инуереспваоа 

- у крауким фпрмалним писмима примеоује пблике 
пбраћаоа, мплбе, ппздраве и захваљиваоа 

- записује планпве, задауке и друге захуеве кпји му се 
усменп саппщуавају. 

Медијација 

U кпмуникауивним кпнуексуима, кпји укљушују гпвпрнике 

ушеникпвпг првпг језика (Л 1) и циљнпг језика (Л 2), пренпси и 

превпди крауке ппруке ( у усменпј и писанпј фпрми) у складy са 

ппуребама кпмуникације. 

- усменп пренпси сущуину ппруке са мауероег на циљни 
језик и са циљнпг на мауерои 

- писменп пренпси једнпсуавне ппруке и пбјащоава 

- препришава садрЖај краћег уексуа, аудип или визуелнпг 
запиа 

- заппшиое краћи разгпвпр п ппзнауим уемама 

Знаоа п језику 

Uшеник преппзнаје принципе грамауишке и спциплингвисуишке 
кпмпеуенције упшавајући знашај развијаоа лишних сурауегија 
ушеоа суранпг језика. 

- преппзнаје и кприсуи грамауишке садрЖаје предвиђене 
насуавним прпгрампм 

- ппщуује пснпвна правила смисленпг ппвезиваоа 
решеница у щире целине 

- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи 
кпмуникауивне сиууације (нпр.фпрме ушуивпсуи) 

- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у 
језишким акуивнпсуима 

- упшава слишнпсуи и разлике између мауероег и суранпг 
језика 

- разуме знашај уппуребе инуернаципнализма 
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ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ - ИЗАБРАНИ СППРУ 
(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ пбавезнпг избпрнпг предмеуа физишкп васпиуаое - изабрани сппру је да ушеници 
задпвпље свпја инуереспваоа, ппуребе, за суицаоем знаоа, сппспбнпсуи за бављеое сппрупм 
кап инуегралним делпм физишке кулууре и насупјаое да суешена знаоа примеоују у живпуу 
(сувараое урајне навике за бављеое сппрупм и ушещћем на уакмишеоима).  

Ппщти пперативни задаци: 

Ппщуи пперауивни задаци се не разликују пд пснпвних ппщуих задаука физишкпг васпиуаоа: 

- развпј и пдржаваое мпупришких сппспбнпсуи ушеника 
- ушеое и усаврщаваое мпупришких фпрми изабранпг сппруа 
- суицаое уепријских знаоа у изабранпм сппруу 
- ппзнаваое правила уакмишеоа у изабранпм сппруу 
- фпрмираое навика за бављеое изабраним сппрупм  
- спцијализација ушеника крпз изабрани сппру и негпваое еуишких вреднпсуи према 
ушесницима у уакмишеоима 
- пукриваое дарпвиуих и уаленупваних ушеника за пдређени сппру и оихпвп ппдсуицаое за 
бављеое сппрупм. 
 
Ппсебни пперативни задаци: 
 
- развпј и пдржаваое специфишних мпупришких сппспбнпсуи (кпје су нарпшиуп знашајне за 
успещнп бављеое изабраним сппрупм) 
- ушеое и усаврщаваое пснпвних и слпжених елеменауа уехнике изабранпг сппруа  
- пружаое неппхпдних знаоа из изабранпг сппруа (принципи уехнике, нашин вежбаоа-
уренираоа, суицаое пснпвних и прпдубљених уакуишких знаоа, правила уакмишеоа у сппруу-
иуд.) и оихпва примена у пракси 
- ушеое и усаврщаваое пснпвне уакуике изабранпг спруа и оена примене у пракси 
- пбавезна реализација уакмишеоа на пдељеоскпм и разреднпм нивпу 
- задпвпљаваое спцијалних ппуреба за ппуврђиваоем и групним пписупвећеоем и др. 
- сувараое пбјекуивних предсуава ушеника п сппсувеним мпгућнпсуима за ушещће у изабранпм 
сппруу 
- ппдсуицаое суваралащува ушеника у сппруу (у дпмену уехнике, уакуике и уакмишеоа).  
ПРГАНИЗАЦИПНИ ПБЛИЦИ РАДА 
Пснпвни прганизаципни пблик рада је насуавни шас. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Прпграмски садржаји физишкпг васпиуаоа-изабранпг сппруа шини следећа сурукуура:  

- развијаое мпупришких сппспбнпсуи ушеника 
- сппрускп-уехнишкп пбразпваое ушеника (пбушаваое и усаврщаваое уехнике) 
- индивидуална и кплекуивна уакуика изабранпг сппруа 
- уепријскп пбразпваое 
- правила изабранпг сппруа 
- прганизпваое унууар пдељенских и међупдељенских уакмишеоа.  
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УЕПРИЈСКП ПБРАЗПВАОЕ 
Уепријскп пбразпваое:  

- уппзнаваое ушеника са знашајем и вреднпсуима изабранпг сппруа 
- уппзнаваое ушеника са пснпвним принципима вежбаоа у складу са оегпвим узрасупм 
- уппзнаваое ушеника са щуеуним ппследицама неправилнпг вежбаоа и предпзираоа у 
изабранпм сппруу 
- уппзнаваое ушеника са еуишким вреднпсуима и слабпсуима сппруа 
- уппзнаваое ушеника са есуеуским вреднпсуима сппруа.  
 
Минимални пбразпвни захтеви: 
Предмеуни насуавници ууврђују минималне пбразпвне захуеве у складу са усвпјеним 
прпгрампм за сваки изабрани сппру. Ппд уим се ппдразумева: 

- савладанпсу пснпвне уехнике и оена примена  
- ппзнаваое и примена елеменуарне уакуике  
- ппзнаваое и примена правила 
- ангажпванпсу и ушещће ушеника на уакмишеоима у изабранпм сппруу.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Предмеу физишкп васпиуаое - изабрани сппру је пбавезан избпрни предмеу и реализује се у 
пквиру редпвне насуаве са једним шаспм недељнп кпји се унпси у расппред шаспва щкпле. 
Шаспви се уписују према редпвнпм расппреду шаспва у рубрику дневника ппд називпм физишкп 
васпиуаое - изабрани сппру (нпр. аулеуика) и ппсебнп се нумерищу.  

Сваки ушеник је пбавезан да се ппредели за један сппру кпји му се ппнуди ппшеукпм щкплске 
гпдине а јпщ бпље на крају преухпднпг разреда. 

Щкпла ушеницима уреба да ппнуди уакав избпр да оиме буду ппнуђени најмаое два 
инидивидуална и два кплекуивна сппруа. Фкпликп щкпла има ппуималне услпве за рад 
ушеницима се мпже ппнудиуи и вище сппрупва. Прихвауају се пни сппрупви за кпје се 
ппределилп највище ушеника у једнпм пдељеоу (целп пдељеое реализује прпграм изабранпг 
сппруа целе щкплске гпдине). Избпр сппруа врщи се на нивпу пдељеоа. 

Предлпг за изабрани сппру даје сурушнп веће насуавника физишкпг васпиуаоа. Предлпг мпра 
биуи реалан. Предлажу се сппрупви за кпје ппсупје адеквауни услпви.  

Фшеници једнпг пдељеоа у седмпм разреду мпгу изабрауи исуи сппру кпји су упражоавали у 
преухпдним разредима (V, VI) или мпгу изабрауи нпви сппру кпји дп уада нису упражоавали.  

I. ПСНПВНЕ КАРАКУЕРИСУИКЕ ПРПГРАМА 

Пснпвне каракуерисуике прпграму су: 

- избпрнпсу 
- да служе ппуребама ушеника 
- пмпгућаваое насуавницима не самп да планирају већ и да прпграмирају рад у насуави у 
складу са сппсувеним знаоима, искусувима 
- прпграм у великпј мери пмпгућава креауивнпсу насуавника 
- прпграм је у функцији целпкупнпг физишкпг васпиуаоа ушеника. 
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Предлпг сппрупва кпје уреба ппнудиуи ушеницима за избпр. 
 
1. Ф првпм реду сппрупви кпји се у пдређенпм пбиму пбрађују крпз насуаву физишкпг 
васпиуаоа: 
- аулеуика 
- сппруска гимнасуика 
- риумишка гимнасуика 
- рукпмеу 
- кпщарка 
- пдбпјка 
- мали фудбал 
- плес. 
2. Сппрупви кпји се налазе у прпграмима уакмишеоа "Савеза за щкплски сппру и плимпијскп 
васпиуаое Србије": 
- аулеуика 
- сурељащувп 
- пливаое 
- пдбпјка 
- кпщарка 
- рукпмеу 
- мали фудбал 
- супни уенис 
- сппруска гимнасуика. 
 
3. Сппрупви за кпје је заинуереспвана лпкална средина пднпснп лпкална сампуправа. 
4. Сппрупви за кпје ппсупје пдгпварајући прирпдни и мауеријални ресурси: 

- скијаое 
- веслаое. 
 
5. Сппрупви са кпјима су се ушеници уппзнали крпз курсне пблике рада. 
ДИДАКТИШКП-МЕТПДИШКП УПУТСТВП ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ШАСПВА ИЗАБРАНЕ СППРТСКЕ ГРАНЕ (ИЗБПРНПГ 
СППРТА) 

Шаспве изабране сппруске гране у ппгледу меупдике ппуребнп је у щуп већпј мери прилагпдиуи 
мпделу шаса физишкпг васпиуаоа. 

Према мпупришким фпрмама кпје каракуерищу изабрани сппру и кпје се примеоују у пснпвнпј 
фази шаса уреба бирауи вежбаоа, какп за увпднп-припремну уакп и заврщну фазу шаса. 

Уежищуе рада у свим изабраним сппрупвима уреба да је на уехници и оенпј примени у 
сиууаципним услпвима. 

Кпд индивидуалних сппрупва инсисуирауи на примени креуаоа у уакмишарским услпвима; на 
насупјаоу да се урши или плива щуп брже, скаше щуп вище или баца щуп даље, ппсуиже щуп 
вище кругпва, или да се креуаое изведе уехнишки исправнп и есуеуски дпуеранп - све у 
зависнпсуи каракуерисуика изабранпг сппруа. 

Кпд кплекуивних сппрупва (сппруских игара) фпрсирауи увежбаваое уехнике и уакуике највище 
крпз игру и сиууаципне услпве приближне услпвима игре. 
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На свакпм шасу у пдређеним временским инуервалима спрпвпдиуи уакмишеое између екипа. 

Ф раду на пвим шаспвима неппхпднп је правиуи уимпве-екипе према сппспбнпсуима. 

На шаспвима изабранпг сппруа пбавезнп је примеоивауи диференциране пблике рада у складу 
са знаоима и сппспбнпсуима ушеника. Пвакав присууп је пбавезан уважавајући сурукууру 
ушеника кпји су се ппределили за пдређени сппру (има пних кпји су се уим сппрупм већ бавили 
или се оиме баве и ушеника ппшеуника). 

Садржаје рада на шаспвима прпграмирају насуавници задужени за реализацију предмеуа 
физишкп васпиуаое - изабрани сппру у складу са знаоима п сппрускпј грани и сагледаваоем 
сппспбнпсуи и знаоа ушеника. 

Прпграмирани садржаји планирају се кап и сви псуали шаспви насуаве физишкпг васпиуаоа. 

Пцеоиваое ушеника уреба да је у складу са пбимпм и квалиуеупм наушенпсуи садржаја кпји је 
за ушенике пдређен (прпграм за ппшеунике и прпграм за напредније).  

Крпз шаспве физишкпг васпиуаоа - изабрани сппру упшавауи ушенике кпји су ппсебнп 
уаленупвани за сппру и упућивауи их да се оиме баве и изван щкпле у клубпвима и сппруским 
щкплама акп уп желе или имају инуереспваоа. 

Крпз рад са ушеницима упшавауи ушенике шије се инуереспваое за пдређени сппру не ппклапа 
са оихпвим мпгућнпсуима и исуе савеупвауи на крају щкплске гпдине за кпји сппру да се 
ппределе у нареднпј щкплскпј гпдини.  

II. ПРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИУНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА 

Садржаји предмеуа физишкп васпиуаое-изабрани сппру мпгу се реализпвауи у пбјекуима 
щкпле, на пдгпварајућим вежбалищуима - пбјекуима ван щкпле ппд услпвпм да се налазе у 
близини щкпле или да је за ушенике прганизпван наменски превпз (сппруска хала, базен, 
пувпрени уерени, клизалищуе, скијалищуе иуд). 

Шаспви се мпгу прганизпвауи у исупј смени у пквиру расппреда шаспва са другим предмеуима 
или у супрпунпј смени акп за уим ппсупји ппуреба и адеквауни услпви.  

III. ПЛАНИРАОЕ ВАСПИУНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА 

Планираое пбразпвнп-васпиунпг рада спрпвпде насуавници у складу са пснпвним 
принципима планираоа у физишкпм васпиуаоу. Пбавезнп се ради гпдищои план рада из кпга 
прписуишу месешни и недељни планпви рада.  

Насуавници схпднп упбишајенпј пракси пбавезнп праве и припрему за ппјединашан шас. 
Припрема за шас базира се на прихваћенпј шеувпрпделнпј сурукуури шаса примеренпг 
ппуребама физишкпг васпиуаоа.  

IV. ПРАЋЕОЕ И ПЦЕОИВАОЕ 

Праћеое и вреднпваое рада ушеника 
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Праћеое напреука ушеника пбавља се сукцесивнп у упку целе щкплске гпдине, на пснпву 
јединсувене меупдплпгије кпја предвиђа следеће уемауске целине. Ф седмпм разреду 
пцеоиваое се врщи брпјшанп, на пснпву псувариваоа пперауивних задауака и минималних 
пбразпвних захуева: 

- суаоа специфишних мпупришких сппспбнпсуи (у складу са захуевима изабранпг сппруа); 

- здравсувенп-хигијенских навика каракуерисуишних за изабрану сппруску грану; 

- дпсуигнуупг нивпа савладанпсуи мпупришких знаоа, умеоа и навика у складу са 
индувидуалним мпгућнпсуима у изабранпј сппрускпј грани и минималним пбразпвним 
захуевима за изабрану сппруску грану; 

- пднпса према раду и вреднпваое ушещћа на щкплским сппруским уакмишеоима. 

1. Праћеое и вреднпваое мпупришких сппспбнпсуи врщи се на пснпву савладанпсуи 
прпграмскпг садржаја кпјим се ппдсуише развпј пних физишких сппспбнпсуи кпје су 
каракуерисуишне за изабрани сппру, а у складу са развпјним каракуерисуикама ушеника.  

2. Фсвпјенпсу здравсувенп-хигијенских навика прауи се на пснпву ууврђиваоа нивпа правилнпг 
држаоа уела и пдржаваоа лишне и кплекуивне хигијене, а, уакпђе, и на пснпву усвпјенпсуи и 
примене знаоа из пбласуи здравља ппсебнп с пбзирпм на каракуерисуике изабранпг сппруа. 

3. Суепен савладанпсуи мпупришких знаоа и умеоа спрпвпди се на пснпву минималних 
прпграмских захуева, везаних за изабрани сппру.  

4. Пднпс према раду вреднује се на пснпву редпвнпг и акуивнпг ушесувпваоа у насуавнпм 
прпцесу, уакмишеоима и ванщкплским акуивнпсуима. 

Пцеоиваое ушеника у пквиру праћеоа и вреднпваоа насуавнпг прпцеса, врщи се на пснпву 
правилника п пцеоиваоу ушеника пснпвне щкпле и на пснпву савремених дидакуишкп 
меупдишких знаоа. 

V. ПЕДАГПЩКА ДПКФМЕНУАЦИЈА И ДИДАКУИШКИ МАУЕРИЈАЛ 

Пбавезна педагпщка дпкуменуација је: 

Дневник рада, сурукуура и садржај ууврђује се на републишкпм нивпу и пдпбрава га минисуар, 
а насуавнику се псуавља мпгућнпсу да га дппуни пним мауеријалпм за кпје има јпщ ппуребе.  

Планпви рада: гпдищои, пп разредима и циклусима, план сурушнпг акуива, план ваншаспвних 
и ванщкплских акуивнпсуи и праћеое оихпве реализације.  

Писане припреме насуавник сашиоава за ппједине насуавне уеме кпје садрже: временску 
аруикулацију псувариваоа насуавне уеме (укупан и редни брпј шаспва, време реализације), 
кпнзисуенуну дидакуишку сурукууру шаспва (пблике рада, меупдишке ппсуупке пбушаваоа и 
увежбаваоа). 

Радни картпн: уреба да има сваки ушеник са прпгрампм вежбанпг садржаја кпјег сашиоава 
ушиуељ или предмеуни насуавник, а кпји су прилагпђени кпнкреуним услпвима рада. 
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Фпрмулари за пбраду ппдатака за: суаое физишких сппспбнпсуи, реализацију прпграмских 
садржаја у шаспвнпј и ваншаспвнпј прганизацији рада.  

Пчигледна средства: цруежи, кпнуурпграми, видеп-ураке аранжиране, уаблице 
пријенуаципних вреднпсуи мпупришких сппспбнпсуи, разнпврсна пбележаваоа радних месуа и 
други писани мауеријали кпји упућују ушенике на лакще разумеваое радних задауака.  
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ИСХПДИ 

ФИЗИЧКПГ ВАСПИУАОА ИЗАБРАНПГ СППРУА (пливаое, пдбпјка, рукпмет) Ф СЕДМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1.Развијаое мпупришких 
сппспбнпсуи ушениа * развиуи физишке сппспбнпсуи брзине, снаге, 

издржљивпсуи и ппкреуљивпсуи 

* унапређује мпупришке сппспбнпсуи брзину, кппрдинацију, снагу, гипкпсу, 
издржљивпсу, равнпуежу и прецизнпсу) 

2.Сппрускп уехнишкп 
пбразпваое ушеника 

* Пбушаваое и усаврщаваое уехнике изабранпг 
сппруа 

* усаврщава суешена умеоа и суише нпва, примеоује их у изабранпј уехници  

3. Индивидуална и 
кплекуивна уакуика 
изабранпг сппруа 

* Науши и усаврщи пснпве уакуике изабранпг сппруа 
и примену у пракси 

* рещава једнпсуавније уакуишке задауке у уехници изабранпг сппруа и 
примеоује ,разуме знашај уакуике и ппзнаје пснпвне елеменуе уакуике 
изабране уехнике  

4. Уепријскп пбразпваое * Фппзнаваое ушеника са знашајем и вреднпсуима 
изабранпг сппруа 

*Фппзнауи ушеника са пснпвним принципима 
вежбаоа 

* Фппзнаваое уш. са щуеуним ппследицама 
неправилнпг вежбаоа и предпзираоа у изабранпм 
сппруу 

* Фппзнаваое ушеника са есуеуским вреднпсуима 
сппруа 

ппседује пснпвна знаоа у вези са уехникпм пливаоа и знашајем изабранпг 
сппруа за расу, развпј и правилнп фпрмираое дешије  мускулаууре 
зна улпгу ппјединих прганских сисуема приликпм вежбаоа и у ппправку, 
ппседује инфпрмације п нашинима праћеоа физиплпщких реакција 
прганизма на физишки наппр 
* ппседује инфпрмације п нашинима праћеоа физиплпщких реакција 
прганизма на физишки наппр,примеоује загреваое и смириваое прганизма 
приликпм вежбаоа 
* сампсуалнп упражоава пдабране физишке акуивнпсуи и свесуан је знашаја 
исуих 

5.Правила изабранпг 
сппруа 

* Ппзнаваое и примена правила * Ппзнаје правила игре пливаоа и исуе примеоује   

6. Пдељенска и 
међупдељенска уакмишеоа 

* ушесувује у уимскпм раду * кпрекунп се пднпси према свим акуерима сппрускпг дпгађаја (играши, 
уренери/насуавници, судије, навијаши и др.) и преппзнаје преднпсуи уимскпг 
рада 
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ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 
   

СВАКПДНЕВНИ ЖИВПУ Ф ПРПШЛПСУИ 
(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве избпрнпг предмеуа свакпдневни живпу у прпщлпсуи јесуе да се псигура да сви 
ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да напредују ка реализацији 
пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и 
задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују 
са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и 
да прпщире знаоа из пбласуи ппщуе кулууре, да се псппспбе крпз уппзнаваое са нашинпм 
живпуа људи у прпщлпсуи бпље разумеју свеу и време у кпме живе и развију свесу п 
кпнуинуиуеуу и укпреоенпсуи. Фшеници би уребалп да се уппзнају са специфишнпсуима 
динамике кулуурних прпмена и да науше какп да сагледају себе у кпнуексуу "другпг" да би 
сппсувени иденуиуеу щуп ппупуније инуегрисали у щири кпнуексу разуђене и слпжене 
садащопсуи. 

Задаци насуаве избпрнпг предмеуа свакпдневни живпу у прпщлпсуи су сувараое разнпврсних 
мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве пвпг избпрнпг предмеуа 
сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве предмеуа) буду у пунпј мери 
реализпвани 

Крпз насуаву усмерену ка уппзнаваоу с разлишиуим елеменуима свакпдневнпг живпуа, кап щуп 
су пднпси у ппрпдици, исхрана, пбразпваое, игре, забава, суанпваое, пдеваое… ушеници 
упшавају оихпву услпвљенпсу исупријским прпцесима и дпгађајима. Кпнцепција насуаве пвпг 
избпрнпг предмеуа нагласак суавља на уппзнаваое с пснпвним елеменуима свакпдневнпг 
живпуа у прпщлпсуи Србије, Еврппе и свеуа, с намерпм да се упше оихпви заједнишки 
имениуељи и уппзнају разлишиупсуи кпје ппсупје у даупм исупријскпм кпнуексуу, кап и у пднпсу 
на савременп дпба у кпјем ушеник живи. Ппдсуицаоем радпзналпсуи, креауивнпсуи и 
исураживашкпг духа у прпушаваоу пвпг предмеуа, ушеници уреба да се псппспбе да фпрмирају 
јаснију предсуаву п прпщлим временима, да пвладају елеменуарним прпцедурама 
прикупљаоа исупријске грађе, кап и да развију криуишки пднпс према упј грађи и другим 
псуацима прпщлих времена. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- разумеју ппјам свакпдневни живпу 
- разумеју знашај прпушаваоа свакпдневнпг живпуа у прпщлпсуи 
- усвпје и прпщире знаоа п разликама између свакпдневнпг живпуа данас и у прпщлпсуи  
- усвпје и прпщире знаоа п улпзи нпвца и банака у свакпдневнпм живпуу људи некад и сад 
- уппупуне знаоа п исуприји српскпг нпвца 
- суекну знаоа п свакпдневнпм живпуу у нпвпм веку 
- суекну знаоа п свакпдневнпм живпуу Срба у нпвпм веку 
- развијају исураживашку радпзналпсу  
- развијају сппспбнпсу ппвезиваоа знаоа из разлишиуих пбласуи. 
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
ФВПД 

Ппјам свакпдневнпг живпта (упшаваое разлике између пплиуишке исуприје и исуприје 
свакпдневнпг живпуа и указиваое на пснпвне уемауске пбласуи исураживаоа - исхрана, 
суанпваое, пдеваое, пбразпваое, пднпси у ппрпдици и лпкалнпј заједници, лешеое, 
религипзнпсу и верпваоа пбишних људи, забава, уакмишарске игре...). 

Знашај прпушаваоа свакпдневнпг живпта у прпщлпсти (прпщлпсу не припада самп 
владарима, впјскпвпђама и државницима, већ и пбишним људима, кпјима се мпжемп 
приближиуи јединп исураживаоем оихпве свакпдневице).  

НПВАЦ И БАНКЕ НЕКАД И САД 

Ппјмпви нумизматика, нпвац и банка (нумизматика кап наука п ппсуанку, развпју и уппуреби 
кпванпг нпвца; нпвац кап специфишна рпба, мера вреднпсуи, плауежнп средсувп и кап једнп пд 
пбележја сампсуалнпсуи државе; банка кап предузеће кпје ургује нпвцем).  

Нпвац и банке у садащопсти (сврха и знашај ппсупјаоа нпвца и банака; ппјмпви - щуедоа, 
урезпр, кредиу, камауа, депница, инфлација, дефлација; фалсификпваоа нпвца, савременп 
ппурпщашкп друщувп у кпме је нпвац највища вреднпсу…). 

Нпвац и банке у прпщлпсти (исупријау нпвца и банака - пд суарпг века дп данас: пд плаћаоа у 
науури дп кпванпг, папирнпг, "пласуишнпг" и "елекурпнскпг" нпвца и пд малих меоашница у 
Суарпј Гршкпј и Риму, прекп ренесансних банака, дп мпдерних мулуинаципналних 
финансијских инсуиууција; мауеријали пд кпјих је израђиван нпвац, исупријски фенпмен 
"квареоа" нпвца; ликпви и разлишиуи симбпли на кпванпм и папирнпм нпвцу...). 

Нпвац у Србији некад и сад (исупријау нпвца пд средоег века дп данас: перпер, динар, дукау, 
грпщ, акша–аспра, уалир, фпринуа, марка; динар кап званишна валууа мпдерне Србије; мпуиви 
на нпвшаницама; насуанак и развпј Нарпдне банке кап прве финансијске инсуиууције у Србији). 

СВАКПДНЕВНИ ЖИВПУ Ф НПВПМ ВЕКФ 

Свакпдневни живпу у Еврппи и свеуу пд краја XV дп краја XIX века 

Нашин исхране (сакупљаое и припремаое намирница, уппуреба исупшоашких зашина, 
јелпвник, ппнащаое за суплпм, прибпр за јелп, нашини шуваоа хране и оенп кпнзервираое, 
пиће, кпнзумираое кафе, шаја и дувана...).  

Пдеваое (мауеријали и нашини пбраде, ппјава щиваће мащине, суилпви у пдеваоу, мпдне 
куће, свакпдневна и свешана пдећа, накиу, фризуре, перике, щминка, парфеми, лишна 
хигијена...).  

Ппрпдишни пднпси (урадиципнални и мпдерни ппгледи на ппрпдицу, пплпжај деуеуа; прпмене 
насуале ппсле Француске ревплуције). 

Станпваое у дпба ренесансе и барпка (грађевински мауеријали, нашин градое, пруђа за рад, 
изглед пбјекауа и прганизација прпсупра - палауа, двпрана, лпжница, суудип, кабинеу, 
пчаклија; псвеуљеое, грејаое, укращаваое суамбенпг прпсупра - слике, ппруреуи шланпва 
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ппрпдице; кућни инвенуар; разлика у нашину суанпваоа између села и града и између бпгауих 
и сирпмащних).  

Станпваое у индустријскп дпба (врсуе пбјекауа и прганизација прпсупра; псвеуљеое - гас и 
суруја; грејаое, кућни инвенуар; укращаваое суамбенпг прпсупра - слике, ппруреуи шланпва 
ппрпдице, фпупграфије). 

Живпт у ренесанснпм и барпкнпм граду (прпсупрнп и урбанп планираое, примери Венеције, 
Фиренце, Напуља, Мадрида, Париза, Лпндпна, Ануверпена, Амсуердама...).  

Живпт у граду индустријскпг дпба (прпсупрнп и урбанп планираое, нпве улице - ппјава 
булевара; насуанак индусуријских шеувруи, раднишка насеља и предграђа; бпемске шеувруи; 
ппјава мпдерне инфрасурукууре - впдпвпд, канализација, меурп; примери Париза, Лпндпна, 
Берлина, Оујпрка).  

Живпт на селу (пснпвни риумпви аграрне прпизвпдое, прганизација раднпг дана...).  

Пбразпваое и васпитаое (щкпле и универзиуеуи, улпга цркве и државе - ппјава свеупвнпг и 
пбавезнпг пбразпваоа; ппјава щуампарсува и щиреое писменпсуи, ппјава щкплских учбеника, 
забраоене коиге, ппјава легауа и задужбина; пплпжај ушеника - награђиваое и кажоаваое, 
пдеваое ушеника).  

Верски живпт (пбележја свакпдневнпг живпуа припадника разлишиуих верских кпнфесија - 
слишнпсуи и разлике између кауплика, прпуесуанауа, правпславаца, муслимана, Јевреја; ппјава 
ауеизма). 

Впјска (израда и изглед впјнишке ппреме: машеви, кппља, вауренп пружје - пд примиуивних 
пущака аркебуза и мускеуа дп разпрне аруиљерије; увпђеое суајаће впјске, развпј мпдерне 
впјне сурауегије и уакуике - ппјава генералщуаба, увпђеое унифпрми и впјних пдликпваоа; 
впјнп пбразпваое). 

Класишна музика и класишнп ппзприщте (музишки инсуруменуи - клавир, пргуље, виплина, 
флаууа, гиуара; ппзприщуе у дпба Щекспира и Мплијера, насуанак ппере). 

Дпкплица и забавни живпт (игре, плес уз музику, балпви, маскираое, улишни забављаши, 
пууујућа ппзприщуа, кпцкаое...). 

Кпмуникације у индустријскп дпба (развпј ппщуанскпг, уелеграфскпг и железнишкпг 
сапбраћаја; ппјава уелефпна, парпбрпд, нпвине и нпвинарсувп).  

Путпваое и туризам (пукриваое нпвих десуинација, гпсуипнице и хпуели, баое). 

Пднпс према другпм и разлишитпм (према суранцима, припадницима друге прпфесије, ппла, 
верписппвесуи, пплиуишкпг увереоа; прпгпн вещуица).  

Страхпви станпвнищтва (пд смака свеуа, ппмрашеоа сунца и месеца, кпмеуа, прирпдних 
неппгпда, глади, бплесуи, миуских бића - вампира, вукпдлака, духпва...). 

Лешеое (бплнице, нашини здравсувене защуиуе и превенуиве, хуманиуарне прганизације - 
Црвени крсу; лекпви и лекпвиуп биље, аппуеке, заразне бплесуи, бплесуи мпрнара, хигијенски 
услпви, епидемије, карануини...). 



 

1207 
 

Свакпдневни живпу Срба пд краја XV дп краја XIX века 

Нашин исхране (рекпнсурукција мпгућег јелпвника - двпр, град, селп; припремаое хране, ппсни 
и мрсни циклуси, ууицаји других кухиоа на каракуер исхране; пиће, кпнзумираое кафе и 
дувана).  

Пдеваое (мауеријали и уканине - шпја, крзнп, кпжа, лан, свила; накиу, разлика у пдеваоу кпд 
Срба у Хабзбурщкпм и Уурскпм царсуву, кап и кпд припадника разлишиуих друщувених група; 
црна пдећа мпнаха и плава пдећа свещуеника у Карлпвашкпј миурппплији; средопеврппски 
узпри у пблашеоу српскпг грађанскпг суалежа у Хабзбурщкпј мпнархији; забрана хрищћанима у 
Уурскпј да нпсе зелену и скарлеуну бпју пдеће, кап и беле уурбане какп би се разликпвали пд 
муслимана; грађанскп пделп, унифпрме државних шинпвника, лекара, цариника, прпфеспра 
Лицеја и гимназија у пбнпвљенпј Србији; нарпдна нпщоа у Србији - ппанци, щарене шарапе, 
гаће пд плауна, шакщире пд шпје, везене кпщуље, гуо, щубара, фес, јелек, прегаша, зубун...).  

Станпваое (грађевински мауеријали, нашин градое, изглед пбјекауа и прганизација прпсупра; 
разлике у суанпваоу кпд Срба у Хабзбурщкпм и Уурскпм царсуву: двпрци, градске куће, 
кпнаци, сепске куће - брвнаре, шаумаре, бпндрушаре, куёери - пренпсне куће; двпрпви владара 
- впжда Карађпрђа, кнеза Милпща, кнеза Михаила, кнеза Александра, владике Пеура II, коаза 
Данила, коаза Никпле; укращаваое суамбенпг прпсупра - намещуај, икпне, ппруреуи шланпва 
ппрпдице, српских владара и црквених великпдпсупјника, фпупграфије; уређеое двприщуа).  

Живпт у граду (пснпвни уиппви градских насеља - варпщица, варпщ и град; пријенуални и 
еврппски ууицаји; примери Бепграда, Нпвпг Сада, Нища, Крагујевца...). 

Тргпвина и занатствп (еснафи, занауи - уурски и немашки називи за занаулије: ћуршија, 
уерзија, абачија, бплуачија, папучија, мумчија, ууфегчија, кујунчија, шаругчија, щлпсер, уищлер, 
щусуер, щнајдер...). 

Живпт на селу (пснпвни риумпви аграрне прпизвпдое; пснпвна пбележја земљпрадое, 
винпградарсува и супшарсува; задруга, мпба, ппзајмица; ппљппривредна пруђа, млинпви, 
веуреоаше, шуваое и складищуеое хране).  

Ппрпдица (пбишаји живпунпг циклуса - рпђеое, свадба, смру, сахрана; пплпжај мущкарца, 
жене и деуеуа у ппрпдици и лпкалнпј заједници, живпу у ужпј и щирпј ппрпдици - задруга и 
инпкпсна ппрпдица).  

Друщтвени живпт (пснпвни празници заједнице - верски и државни; ппрпдишни празници - 
крсна слава; радни и нерадни дани; улпга кафана, кршми и механа; разлишиуи пблици забавних 
акуивнпсуи: на селу - кплп, прела, ппсела, панађури; у граду - балпви, спареи, излеуи, 
коижевне дружине и шиуалищуа, ппзприщуе...). 

Пднпс према другпм и разлишитпм (према суранцима, припадницима друге прпфесије, ппла, 
верписппвесуи, пплиуишкпг увереоа; гпсуппримсувп).  

Пбразпваое (щиреое пснпвне писменпсуи у лпкалним срединама - парпхијски свещуеник кап 
ушиуељ писаоа и шиуаоа, манасуири кап ценури писменпсуи и пбразпваоа; псниваое 
свеупвних щкпла - гимназија и Велика щкпла; један дан у щкпли; щкплска слава; пдеваое 
ушеника; щкплпваое женске деце; слаое ђака на щкплпваое у инпсурансувп).  
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Впјска (пружје усуаника, нашин раупваоа усуанишке впјске - знашај щаншева и ууврђеоа; 
пещадија, кпоица, аруиљерија; впјна прганизација за време кнеза Михаила и кнеза Милана - 
пружје, унифпрме и пдликпваоа; ппреклп щајкаше, впјнп пбразпваое).  

Лешеое (нашини здравсувене защуиуе и превенуиве, хуманиуарне прганизације - Црвени крсу; 
лекпви и лекпвиуп биље, аппуеке, заразне бплесуи, хигијенски услпви, епидемије, карануини; 
прве бплнице и први Срби лекари у јужнпј Фгарскпј у XVIII веку, пувараое бплница у Србији у 
време кнеза Милпща; надрилекарсувп, врачбине...). 

Кпмуникације (писмп, ппщуа, уелеграф; пууеви, нпвине и нпвинарсувп, ппклпнишка пуупваоа - 
хачилуци).  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу 
акуивних и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске 
целине дпследнп псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм 
пвих меупда.  

Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране 
Минисуарсува и Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п 
криуеријумима на пснпву кпјих су пцеоивани. 

Прпграм за седми разред је кпнцепцијски ппсуављен да предсуавља смисапну целину кпја 
исупвременп пувара мпгућнпсуи за даљи развпј и надпградоу садржаја у прпграмима пвпг 
предмеуа за псми разреда, а пслаоа се на садржаје из пеупг и щесупг разреда. Сасупји се из 
ури уемауске целине.  

Прва целина се мпже пдредиуи кап базишна јер сви прпграми за пвај предмеу, пд пеупг дп 
псмпг разреда, опме заппшиоу. Садржаји у пквиру пве уеме намеоени су прецизнијем 
пдређиваоу ппјма свакпдневни живпт, кап и пбјащоаваоу знашаја прпушаваоа свакпдневнпг 
живпуа људи у прпщлпсуи.  

Друга је фпкусирана на самп један садржај свакпдневнпг живпуа. Ф седмпм разреду уа уема је 
Нпвац и банке некад и сад, кпја се пбрађује пплазећи пд садащопсуи кпја је ушеницима 
ппзнауа ка све даљпј прпщлпсуи.  

Урећа уемауска целина се бави разлишиуим аспекуима свакпдневнпг живпуа у пдређенпм 
временскпм перипду. Ф седмпм разреду уп је нпви век, шиме се пбезбеђује веза са 
прпушаваоем исупријских дпгађаја у пквиру пбавезнпг предмеуа истприја. 

Ппделпм на ппменууе уемауске целине, ушеницима је пмпгућенп да се у билп кпм разреду 
ппредељују за пвај избпрни предмеу пп први пуу, а да прппущуени прпграм(и) не предсуављају 
пзбиљнију препреку. Пни ушеници кпји изаберу да упкпм шиуавпг другпг циклуса пснпвнпг 
пбразпваоа и васпиуаоа ппхађају пвај предмеу пвладаће најважнијим ппјмпвима и ппјавама, 
кпје шине свакпдневицу људи у расппну пд праисуприје дп савременпг дпба, а са садржајима 
шеуири уеме (пп једна за сваки разред) биће деуаљније уппзнауи. 

Иакп је цеп прпграм пкренуу прпщлпсуи, неппхпднп је да се упкпм рада са ушеницима врщи 
суална кпмпарација са савременим дпбпм, шиме се ппуенцира схвауаое кпнуинуиуеуа у развпју 
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људи и друщува. Садржаји се, уакпђе, пбрађују и крпз димензију лпкалнп - глпбалнп, где 
ушеници имају прилику да свпј завишај бпље прпуше у пднпсу на задауу еппху.  

Ф садржају прпграма дауе су пснпвне уемауске целине, а насуавник има слпбпду да креира 
кпнашну верзију прпграма за сваку групу са кпјпм ради, уважавајући инуереспваоа ушеника и 
циљеве и задауке предмеуа. Ппшеуни шаспви, кад се ушеници међуспбнп бпље уппзнају јер 
најшещће припадају разлишиуим пдељеоима, ппгпдни су да се разгпвара и п избпру садржаја. 
Навпдећи инуересануне исупријске шиоенице или пиуаоа (какп су у прпщлпсуи људи 
ппправљали зубе, какп су знали кпликп је сауи...?), насуавник ппбуђује ушенишку радпзналпсу и 
мпуивище их да се ппределе за неке пд ппнуђених садржаја. Пдгпвпрнпсу насуавника је да, 
зауим, уе садржаје упблиши у кпнкреуне насуавне уеме, кпје ће биуи пбрађиване на шаспвима.  

Уакп дпбијени мауеријал пснпв је за даљи рад насуавника, планираое акуивнпсуи и припрему 
за шас. Ппжељнп је да насуавник ппсуигне да планиране акуивнпсуи имају дефинисану 
сурукууру, кпју пдликују флексибилнпсу и адапуибилнпсу. Ф припремнпј фази насуавник уреба 
да прикупи дпвпљан брпј инфпрмација п садржајима на кпјима ће радиуи са ушеницима, али 
ће кпнашни пбим инфпрмација биуи пдређен ушенишким ппуребама и мпгућнпсуима да их 
припреме и приме. Насуавник је уај кпји не дпзвпљава да дпминира преуерана факупграфија, а 
насупји да се ппсуигне функципналнпсу знаоа и ппвезанпсу шиоеница у смисапне целине. Пн 
на разлишиуе нашине ппдсуише псампсуаљиваое ушеника у прикупљаоу и сређиваоу 
исупријских ппдауака, усмерава их на разлишиуе извпре инфпрмација и ппдушава их какп да се 
према оима криуишки пднпсе. На уај нашин се негује исураживашки дух и љубав према науци и 
ппдсуише мищљеое заснпванп на прпвереним шиоеницама и аргуменуима.  

Пснпвни присууп у раду јесуе инуердисциплинарнпсу и савлађиваое нпвих и неппзнауих 
шиоеница ппмпћу пних блиских и ппзнауих. Ф пквиру пвпг предмеуа ппсупје велике 
мпгућнпсуи за инуеграцију щкплскпг и ванщкплскпг знаоа ушеника, за излазак из пквира 
щкплских учбеника и ушипнице, укљушиваое рпдиуеља и суграђана кпји ппседују знаоа, 
кплекције, коиге, филмпве и другп щуп мпже да ппмпгне у реализацији прпграма. 

Насуавник свакпј насуавнпј јединици присуупа кап ппсебнпм пбразпвнпм и дидакуишкпм 
прпблему за кпји заједнп са ушеницима прпналази пдгпварајућа рещеоа. Фвек уреба уежиуи 
кпмбинпваоу разлишиуих меупда рада (краука предаваоа, гледаое филмпва, шиуаое коига, 
дискусије, анализа писаних извпра и слика, ппсеуе археплпщким и исупријским лпкалиуеуима, 
прављеое уппуребних предмеуа из прпщлпсуи...). Ппсебнп је прикладнп прганизпвауи ушенике 
у уимпве, где се ценурални задауак рещава уакп щуп свакп има свпј ппјединашни радни задауак 
и улпгу у уиму. 

Ф извпђеоу насуаве акуивнпсу ушеника је најважнија, без пбзира на изабране меупде рада. 
Насуавникпва је улпга да прганизује насуаву, пружи ппмпћ ушеницима у раду (пд даваоа 
инфпрмација дп упућиваоа на извпре инфпрмација) и да ппдсуише инуереспваое ушеника за 
предмеу. Ф упку свих акуивнпсуи уреба пхрабривауи размену инфпрмација, какп између 
ушеника и насуавника, уакп и између самих ушеника. 

Квалиуеу насуаве унапредиће уппуреба разлишиуих насуавних средсуава кап щуп су: 
илусурације, дпкуменуарни и играни видеп и дигиуални мауеријали, археплпщки мауеријал 
или кппије налаза, ппсеуе кулуурнп-исупријским сппменицима, кпмпјууерске игрице кпје се 
заснивају на рекпнсурукцији друщува из прпщлпсуи и др. 

Дпмаћи задаци имају свпје пправданп месуп у реализацији пвпг прпграма. Фкпликп се дпбрп 
ппсуаве, неће дпдаунп ппуереуиуи ушенике ниуи кпд оих изазвауи пдбпјнпсу. Разлпг за 
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увпђеое дпмаћих задауака не прпизилази из малпг фпнда шаспва и пбимнпг градива, већ из 
сампг циља предмеуа. Дпмаћи задаци ће у великпј мери дппринеуи да се ушеници псампсуале 
у исураживашким акуивнпсуима и прикупљаоу ппдауака, ппсебнп када се ускладе с 
инуереспваоима ушеника (не уреба сви ушеници да имају исуи дпмаћи задауак). Мнпге дпмаће 
задауке ушеници мпгу радиуи у пару или маопј групи, уз ппмпћ ппрпдице, за време распусуа, 
щуп су недпвпљнп искприщћени мпдалиуеуи у раду с ушеницима.  

Кап и кпд других избпрних предмеуа где пцена не ууише на щкплски успех, пцеоиваое дпбија 
нещуп другашију димензију. За пвај предмеу класишнп писменп и усменп испиуиваое знаоа 
није ппгпднп. Свака акуивнпсу је прилика да се ушеник пцени. Насуавник прауи целпкупни рад 
ушеника и награђују све оегпве аспекуе. Ппред суешенпг знаоа п свакпдневнпм живпуу људи у 
прпщлпсуи, насуавник уреба да награди и ушещће и ппсвећенпсу акуивнпсуима независнп пд 
ппсуигнућа. Пцена је пдраз индивидуалнпг напредпваоа деуеуа и ппдсуицај за оегпв даљи 
развпј. 

Какп је садржај предмеуа ппвезан са свим пбласуима живпуа (исхрана, пдеваое, пбразпваое, 
лешеое, прпизвпдоа, забава...), ушеници имају прилику да савлађиваоем прпграма пвпг 
предмеуа дпбију брпјне инфпрмације знашајне за свпј будући прпфесипнални развпј. 
Насуавник уреба да има у виду и пвај аспеку предмеуа и, укпликп кпд некпг ушеника преппзна 
ппсебнп инуереспваое за пдређене садржаје, уреба да му укаже кпјпм прпфесијпм би се 
мпгап бавиуи, пднпснп у кпјпј средопј щкпли се суишу знаоа и зваоа за пдређену пбласу.  

Да би се задаци насуаве щуп ппупуније псуварили, уребалп би да ппсупји кпрелација с другим 
пбавезним и избпрним насуавним предмеуима кап щуп су истприја, гепграфија, српски језик, 
ликпвна култура, музишка култура, цртаое, сликаое и вајаое, щах, верска настава, 
граѐанскп васпитаое... 

На крају щкплске гпдине, кап мпгућнпсу да се сисуемауизује и рекапиуулира усвпјенп знаое, 
мпже се прганизпвауи излпжба/приредба кпјпм би ушеници ппказали суешенп знаое, кап и 
мауеријале и предмеуе кпје су прикупили изушавајући пвај избпрни предмеу. Пвакве 
излпжбе/приредбе захуевају пд насуавника да планира шаспве на крају щкплске гпдине за 
оихпву припрему. 

 

 

 

Ппсебни захтеви  

Нпвац и банке некад и сад  

Крпз пбраду пве уемауске целине ушеници ће се уппзнауи са улпгпм и знашајем нпвца и банака 
у живпуу људи и развпју свих друщуава дп данас. Акуивнпсуи уреба уакп прганизпвауи да 
ушеници схвауе психплпщки и спцијални аспеку нпвца и оегпву ппзиуивну и негауивну улпгу. 

Прпушаваое пве уеме мпже да заппшне анализпм нпвца кпји је сада у уппуреби, разгпвпрпм п 
смислу ппсупјаоа брпјних банака кпје се баве прпмеупм нпвца и п ппјавама кап щуп су 
инфлација, щуедоа, кредиуи, фалсификпваое нпвца... 
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Фкпликп ушеници имају инуереспваоа, мпгу се прганизпвауи дебауне групе кпје би нападале и 
браниле ппсупјаое нпвца (какп би се живелп без оега - за и прпуив) и кпје би уппређивале 
месуп и улпгу нпвца у прпщлпсуи и садащопсуи... Циљ је да ушеници схвауе защуп је нпвац 
пдувек бип један пд главних "прганизаупра" друщува.  

Важнп је указауи на мауеријале кпји су се кприсуили за израду нпвца (ппсебнп кпванпг) и на 
есуеуски аспеку нпвца. Фшеници мпгу и сами прегледпм изабранпг нпвца из прпщлпсуи и 
садащопсуи (у уу сврху мпгу се кприсуиуи прави нпвац, али и фпупграфије) да иденуификују 
симбпле кпји су се кприсуили и да ппкущају да уумаше оихпвп знашеое. Деп акуивнпсуи се 
мпже ппсвеуиуи и лишнпсуима приказаним на нпвцу и иденуификпвауи пп шему су пни ппзнауи, 
пднпснп защуп су заслужили уакву ппшасу (владари, впјскпвпђе, наушници, умеуници...).  

Ппсебну пажоу уреба ппсвеуиуи анализи српскпг нпвца крпз исуприју. 

Нумизмауишка вреднпсу збирки суарпг нпвца мпже се ппјасниуи ушеницима прганизпваоем 
ппсеуе усуанпвама кпје ппседују уакве збирке у лпкалнпј средини или у Бепграду (Нарпдни 
музеј, Нарпдна банка Србије). Фшеници мпгу дпнеуи суари нпвац кпји имају у свпјим кућама и 
припремиуи пришу п оегпвпј суарпсуи, ппреклу, изгледу, вреднпсуи...  

Фшеницима мпгу биуи инуересануне уеме п функцији нпвца на нарпднпј нпщои неких земаља, 
или п упме какп се нпвац шувап кад није билп банака, какп су изгледали нпвшаници и шиме су 
се укращавали (мущки и женски нпвшаници, врећице за нпвац...). Мпгуће је и анализирауи 
називе кпје нпвац има у разлишиуим делпвима свеуа, или пукриуи ппреклп реши динар и у 
кпјим се све земљама пн кприсуи. Фшеницима, уакпђе, мпже биуи ауракуивна акуивнпсу на 
псмищљаваоу нпвца за неку хиппуеуишку државу, а пд радпва се мпже направиуи излпжба. 

Свакпдневни живпт у нпвпм веку 

Насуавни садржаји преппрушени у пвпј уеми дају мпгућнпсу ушеницима да суекну јаснију слику 
п перипду нпвпг века. Највећи деп прпщлпсуи припада пбишним људима, кпји су нам пп мнпгп 
шему вепма блиски. Уај "пбишан" и углавнпм "безимени" свеу ппјединаца и лпкалних заједница 
(сагледаних кап пппзиција ценуру) шини заправп исуприју свеуа, кпју класишна исуприја, 
пплиуишки и дпгађајнп усмерена, предсуавља самп крпз исуприју држава, владара и 
владајућих елиуа. Фппзнаваоем са људскпм свакпдневицпм у нпвпм веку, кап и у билп кпјпј 
другпј исупријскпј еппхи, ушеницима ће се указауи брпјне слишнпсуи и разлике с данащоим 
временпм.  

Фпшаваое слишнпсуи и разлика има два пснпвна циља. Првп, ушеницима ће се апсуракунпсу 
исупријске науке п исупријским прпцесима и ищшезлим државама и кулуурама приближиуи 
крпз "кпнкреуизацију" прпщлпсуи у ппјави свакпдневице пбишних људи прпщлих времена. 
Уиме се кпд ушеника сувара свесу да је прпщлпсу некада била нешија садащопсу, кап щуп и 
наща свакпдневица вепма брзп ппсуаје прпщлпсу. Другп, у дијалпгу са разлишиуим и другим, 
ушеници ће мпћи да ппупуније сагледају неппсреднп пкружеое и друщувп у кпме живе, кап и 
себе саме. На уај нашин, дпћи ће дп прпщириваоа суешених знаоа, а у исуп време прпцес 
фпрмираоа свесуи п сампм себи и пкплнпм свеуу биће уппупуоен сазнаоем п развпју и 
усаврщаваоу кулуурних пдлика разлишиуих заједница, кпје најшещће пдгпварају прпменама 
оихпвих друщувенп-екпнпмских сисуема. Уиме би уребалп да се кпд ушеника ппдсуакне развпј 
вещуине ппсмаураоа, уппуребе кпмпарауивнпсуи и криуишкпг сагледаваоа оегпвпг сппсувенпг 
пкружеоа и садащоице. 

ПДАБРАНА ЛИУЕРАУФРА: 
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ЦРУАОЕ, СЛИКАОЕ И ВАЈАОЕ 

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ пбразпвнп-васпиунппг рада у насуави ликпвне кулууре је да се ппдсуише и развија ушеникпвп 
суваралашкп мищљеое и делпваое у складу са демпкрауским ппредељеоем друщува и каракуерпм пвпг 
насуавнпг предмеуа. 

Задаци васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре сасупји се у развијаоу ушеникпве 
сппспбнпсуи за: 

- кприщћеое свих ликпвних елеменауа 
- ликпвни суваралашки рад 
- кприщћеое разлишиуих мауеријала и медијума 
- усвајаое есуеуских криуеријума и за креауивнп мищљеое 
- дпживљаваое ликпвних умеунишких дела у пквиру кулуурне бащуине за преппзнаваое савремених 
креуаоа у умеунпсуи свпг и другпг нарпда 
- визуелну перцепцију и аперцепцију 
- криуишкп мищљеое 
- пплемеоиваое живпунпг раднпг прпсупра  
- акуивнп суваралашкп делпваое у кулуурнпм и умеунишкпм живпуу средине 
- акуивнп есуеускп унапређиваое свпје пкплине и пшуваое прирпде и бащуине завишаја и дпмпвине 
- негпваое укупних људских дпсуигнућа 
- будућа занимаоа, прпфесипналну пријенуацијиу 
- еманципацију лишнпсуи ушеника 
- кулууру рада. 
 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да:  

- прпщирују искусува у ликпвнпм изражаваоу и развију ликпвнп-есуеуски сензибилиуеу за: арабеску, 
прпппрције, кпмппзицију и прпсупр, пбједиоаваое ппкреуа игре и звука, фпупграфију и перфпрманс 

- уппзнају пснпвне елеменуе ликпвне прганизације и припреме се за сампсуалнп и кплекуивнп 
препбликпваое пдређенпг прпсупра 

- се псппспбе да ппвезују ликпвни рад с лиуерарним сценским изразпм, звукпм и ппкреупм 

- уппзнају вреднпсуи сппменика кулууре и свпју кулуурну бащуину.  

СУРФКУФРА:  1. Садржаји прпграма 

   2. Креауивнпсу 

   3. Медијуми  
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
ЦРУАОЕ (8+3+1) 

Прпппрције. 
Перцепција. 
Цруаое - прирпдни угљени щуапићи, плпвке с меким графиуним улпщкпм, папири... 
Прпппрције - вежбаое и есуеуска анализа. 
Кпмппнпваое велишина у прпсупру. 
Перцепција. 
Цруаое - прирпдни угљени щуапићи, плпвке с меким графиуним улпщкпм, папири... 
Кпмппнпваое и суепенпваое пблика у прпсупру. 
Перцепција - аперцепција. 
Цруаое; пдгпварајућа средсува и мауеријали.  
Арабеска. 
Перцепција - аперцепција. 
Цруаое, сликаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали. 
Арабеска - вежбаое. 
Есуеуска анализа.  
СЛИКАОЕ (8+3+1) 
Равнпуежа пблика и бпје у прпсупру 
Перцепција - аперцепција 
Цруаое, сликаое − пдгпварајућа средсува и мауеријали 
Кпнурасу, свеулина, ппврщина и пблика у пдређенпм прпсупру 
Перцепција - аперцепција 
Цруаое, сликаое; пдгпварајућа средсува и мауеријали.  
Српднпсу ликпвних вреднпсуи у пдређенпм прпсупру. 
Перцепција - аперцепција. 
Цруаое, сликаое − пдгпварајућа средсува и мауеријали. 
ВАЈАОЕ (10+2+1) 
Пбликпваое маса и вплумена дпдаваоем и пдузимаоем. 
Перцепција - аперцепција. 
Вајаое; пдгпварајућа средсува и мауеријали. 
Прнаменуи (урпдимензипнални) 
Перцепција-аперцепција. 
Вајаое - пдгпварајућа средсува и мауеријали. 
Вајарски мауеријали, пдливаое (негауив, ппзиуив) 
Перцепција - аперцепција. 
Вајаое − гипс и пдгпварајућа средсува и мауеријали.  
Перфпрманс. 
Перцепција - аперцепција. 
Пдгпварајућа средсува и мауеријали. 
Есуеуска анализа. 
 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Прпграмски садржаји пмпгућавају преппзнаваое и развпј дарпвиупсуи ушеника и оихпвих 
индидивидуалних сппспбнпсуи и ппсуепенп увпђеое ушеника у пбласу прпфесипналне пријенуације. 

С пбзирпм да кпнцепција пвпг избпрнпг предмеуа ппсебан нагласак суавља на ппдрщку дарпвиупј деци, 
кпја имају мпгућнпсу да прпдубе знаоа у пним садржајима кпји се не мпгу реализпвауи у редпвнп-
шаспвнпм сисуему, супга је за израду пвпг прпграма сурушна кпмисија пслпнце уражила пре свега у 
прпграму пбавезнпг предмеуа ликпвна култура какп би се насуавила кпрелација и прпдубила заппшеуа 
реализација садржаја.  
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Имајући у виду пбразпвни каракуер насуавнпг предмеуа ликпвна кулуура, неппхпднп је на свакпм шасу 
сваку уемауску јединицу илусурпвауи адеквауним ликпвнп-умеунишким делпм. Ф реализацији пве 
насуаве уреба, у складу са мпгућнпсуима щкпле и креауивнпсуима насуавника, инсисуирауи на већпј 
афирмацији уемауских јединица у пбласуи цртаоа. Целинпм кпмппзиција и прпсупр уреба инсисуирауи 
на развијаоу псеуљивпсуи за схвауаое кпмппзиције у прпсупру. Иакп је кпмппзиција прганизација 
(расппред) пднпс разних елеменауа, пна је заправп сурукуура умеунишкпг дела. Ф упм кпнуексуу, важнп је 
ушеницима илусурпвауи најуипишнија дела умеунишкпг наслеђа у кпјима су на разлишиу, карауерисуишан 
нашин рещени кпмппзиција и прпсупр. С пбзирпм на уп да се прганизација елеменауа кпмппнује у даупм 
прпсупру, неппхпднп је да се кпмппзиција ппвеже на знаоа из целине прпппрције, и да се деци предпши 
ппуппјам прпсупр. Важнп је нагласиуи линеарну, ваздущну и инверзну перспекуиву и уумашиуи разлику 
прпсупра у визануијскпм и ренесанснпм сликарсуву, али и на примерима сликарсува мпдерне умеунпсуи 
уреба указауи на већу сппнуанпсу и субјекуивнпсу и индивидуалнп ппимаое кпмпзиције и прпсупра. 
Уреба нагласиуи кприщћеое свих врсуа линија, какп би се ппсуепенп пбпгаћивалп линеарнп графишкп 
изражаваое, и нагласиуи ппјединпсуи дп кпјих се дплази на пснпву ппсервираоа или преухпднпг 
вежбаоа рада пп прирпди. Неппхпднп је анализирауи перспекуиве (пуишје, жабље, линеарне). 
Уемаускпм целинпм прпппрција (размера, сразмера) уреба усппсуавиуи кпрелацију са мауемауикпм, 
физикпм и биплпгијпм уз уумашеоа примера из умеунишкпг наслеђа. Фшеницима уреба ппнудиуи 
иницијауиве и садржаје за нпва креуаоа у савременпј умеунпсуи какп би развијали псеуљивпсу за нпве 
умеунишке мауеријале и медијуме. 

Ф ппдрушју сликаое, уреба инсисуирауи на пбпгаћиваоу скале ппјединих бпја и оихпвпг кпмппзиципнпг 
пднпса и увпђеоу у бпјене вреднпсуи прпцеспм рада пп прирпди. Фмеунишка дела ушенике увпде у уајне 
разлишиупсуи јер разумеваое разлишиупсуи кулуура, кап и вешиуих прпмена у прирпди, услпвљава 
адеквауан пднпс према власуиупм умеунишкпм наслеђу. При упме не уреба занемариуи ни мпгућнпсуи 
ушеоа из прирпде и пууем умеунишке рецепције кап меупде у кпме нас прирпда и умеунишкп делп увпде 
у пблик пукриваоа (ппажаоем) у циљу ппщуе и ликпвне кулууре. Имајући у виду да је у прпграму 
пбавезнпг предмеуа ликпвна кулуура дауп упуусувп кпје се пднпси и на пбавезни предмеу, у избпрнпм 
предмеуу уреба нагласиуи самп пне специфишнпсуи кпје каракуерищу пвај прпграм. За израду пвпг 
прпграма сурушна кпмисија је уражила пслпнце пре свега у прпграму пбавезнпг предмеуа ликпвна 
кулуура, какп би се насуавила кпрелација и прпдубила заппшеуа реализација садржаја. Целина 
пбједиоаваое ппкрета, игре и звука предсуавља нужан услпв за везу минулих времена са савременим 
упкпвима умеунпсуи у кпјима се брищу границе умеунишких ппдрушја и најављују савремене кпнцепције. 
Супга је у пвпм прпграму предвиђен перфпрманс кпјим се насуавља и прпдубљује прпграм пбавезнпг 
предмеуа. Перфпрманспм се указује на супрпусуављаое предсуави п умеунпсуи кап рпби, урајнпм 
рпбнпм прпизвпду, кап и на прплазнпсу живпуа и умеунишкпг дела. Неппхпднп је меупдпм разгпвпра 
указауи на пдлике прпщирених медијума (перфпрманс). Акције, ппкреуи и прпцеси у пвпј предсуави су у 
средищуу пажое. Сваки дпгађај у щкпли мпже биуи ппдсуицај за рад и имауи мпуиваципни каракуер 
укпликп изазива и ппдсуише емпципнални и инуелекууални суав и дпживљај ушеника. Ф виду 
импрпвизације, ппзприщне предсуаве, плеса, уз кприщћеое аудип-музишких ефекауа уреба пмпгућиуи 
ушеницима да реализују свпју креауивнпсу. Упм приликпм ушеницима уреба дауи мпгућнпсу кприщћеоа 
фпупграфије, камере какп би забележили дауу сиууацију. С пбзирпм да су медијуми у сурукуури 
прпграма резервисани за максималну слпбпду и кприщћеое свих мпгућнпсуи ппуенцијалне 
креауивнпсуи насуавника, пва целина предсуавља мпгућнпсу да се кприсуе савремена средсува и сви 
медијуми кап ликпвни израз.  

Ф пбласуи вајарсува пбрауиуи пажоу на пснпвна свпјсува вајаоа, на уексууру, уакуилни уреуман фпрме, 
шврсуе и меке фпрме, кпнвекснп-кпнкавнп, пувпренп-заувпренп. Уреба имауи у виду пснпвне 
гепмеуријске пблике и пднпс између прганске и непрганске фпрме, кап и пднпсе између предмеуа и 
сагледаваое прпппрција. Фшенику уреба нагласиуи вреднпсуи и функције пласуике у архиуекуури, 
ексуеријеру и енуеријеру, примеоенпм вајарсуву. Кпд ушеника уреба афирмисауи и сиуну пласуику, 
декпрауивну скулпууру, прнамену, вајарске мауеријале. Уреба указауи на ппсуупак дпдаваоа и 
пдузимаоа вајарскпг мауеријала и на примерима из умеунишкпг наслеђа демпнсурирауи 
каракуерисуишна дела. Биунп је нагласиуи важнпсу алауа за примеренп кприщћеое мауеријала при 
изради вајарскпг рада и предпшиуи пснпвне мпгућнпсуи умнпжаваоа вајарских радпва. Примеренп је 
реализпвауи ливеое у гипсу маоих рељефа, прнаменуа и у негауиву нашиниуи мпгућу дпраду, какп би се 
у ппзиуиву пукривали непшекивани ефекуи. Избпрни предмеу је мпгућнпсу да се увпде нпви садржаји и 
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сагледају инпвације у пвпј пбласуи. На ппсупјеће насуавне садржаје, а у вези са савременпм 
уехнплпгијпм у кпнуексуу визуелних инфпрмација у ликпвнпј умеунпсуи, уреба имауи у виду графишки 
дизајн, видеп и кпмпјууерску слику, умеунишку инсуалацију, луминп пбјекуе, индусуријски дизајн, 
архиуекууру и урбанизам и еунпумеунпсу у прпсупру. 

Избпрна насуава пдмереним задацима сисуемауишнп развија разлишиуе психишке и ликпвне 
сппспбнпсуи ушеника, а нарпшиуп пне сппспбнпсуи кпје ппдсуишу оихпвп индивидуалнп и креауивнп 
изражаваое. Пна дпдаунп мпуивище ликпвне педагпге на усаврщаваое и примену савремених меупда 
ушеоа (пслаоајући се и на савремена искусува дешије психплпгије) ради ппдсуицаоа сппнуанпг и 
слпбпднпг изражаваоа ушеника. Збпг упга пва насуава пмпгућава преппзнаваое и развпј дарпвиупсуи 
ушеника и оихпвих индидивидуалних сппспбнпсуи и пмпгућава ппсуепенп увпђеое ушеника у пбласу 
прпфесипналне пријенуације ка щирпкпм ппљу ликпвних делаунпсуи.  

С пбзирпм да ппсупје иницијауиве за већпм ппдрщкпм дарпвиуе деце пвим предмеупм, сувпрена је 
мпгућнпсу да се на време ппдсуише преппзнаваое пве деце у шему би ушесувпвали рпдиуељи и 
васпиуаши (педагпзи, психплпзи) у складу са индидивидуалним сппспбнпсуима и оихпвпм дидакуишкп-
меупдишкпм уреуману. 

Изванредна ппсуигнућа или мпгућнпсуи за велика ппсуигнућа углавнпм се кприсуе ппд називпм 
дарпвиупсу (ппщуи ппуенцијал) и уаленупванпсу (манифесупвана дарпвиупсу), ппд кпјима се 
ппдразумева бисурина, изузеунпсу, суперипрнпсу, бриљанунпсу, сппспбнпсу лакпг и брзпг ушеоа. Ф 
редпвним васпиунп-пбразпвним инсуиууцијама насуавник има равнпправан дидакуишкп-меупдишки 
пднпс према заинуереспваним и уаленупваним ушеницима, пслаоајући се на савремена искусува 
психплпгије кпја инсисуира на развпју индивидуалних сппспбнпсуи, щуп се пднпси и на пбразпваое 
дарпвиуе деце. 

Кпнцепција пвпг избпрнпг предмеуа ппсебан нагласак суавља на ппдрщку дарпвиупј деци кпја имају 
мпгућнпсу да прпдубе знаоа у пним садржајима кпји се не мпгу реализпвауи у редпвнп-шаспвнпм 
сисуему. Ф реализацији пве насуаве уреба у складу са мпгућнпсуима щкпле и креауивнпсуима 
насуавника, инсисуирауи на већпј афирмацији примеоених умеунпсуи и визуелних кпмуникација. 

Насуавници су дужни да прауе дарпвиуп деуе и да га ппдржавају у раду инсисуирајући на фпрмираоу 
збирке радпва (мапе) и у сарадои са рпдиуељима у време насуаве впде дневник и прауе развпј деуеуа. 
Пшуваоем уежое дарпвиуих ушеника ка креауивнпм изражаваоу заједнп са пвладаваоем мауеријалима 
(развпј уехнишке спреунпсуи и сензибилиуеуа) дппринпси се даљем ликпвнпм пбразпваоу. 

Врсте плана:  

- гпдищои план, 

- пперауивни план рада (пплугпдищои, месешни). 

Гпдищои план рада уреба да садржи преглед ликпвних целина и брпј шаспва предвиђених за пдређене 
садржаје.  

Пперауивни пплугпдищои план рада уреба да буде деуаљнп разрађен и да садржи следеће рубрике: 
месец − пснпвни циљ и задауак (васпиуни и пбразпвни) насуавни садржај; пблик рада; кпрелацију са 
другим предмеуима; средсува и медије и примедбе у кпје се убележавају прпмене. Планираое насуаве 
је неппхпднп какп би насуавници адекваунп размаурали насуавни прпграм и имали увид у мпгуће 
напредпваое и ппдизаое квалиуеуа насуавнишке праксе. Ф ппгледу планираоа уреба имауи у виду 
примеренп припремаое. Припремаоем насуавник псмищљава време пд једнпг шаса какп би лакще и 
сигурније уумашип садржаје. Припремаое насуавника је неппхпднп (писмена, визуелна припрема) какп 
би раеализација шаса била јасна и извесна и какп би се псуварип ппсуављени циљ. 

Пствариваое садржаја:  
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Садржаје прпграма ликпвне кулууре уреба псувариуи: 

1. Примаоем (ушеоем), уакп щуп ће ушеницима биуи пмпгућенп да суишу знаоа из пбласуи ликпвне 
кулууре, савладавају уехнплпщке ппсуупке ликпвнпг рада у пквиру пдређених средсуава савремених 
мауеријала и медијума и да уппзнају закпниупсуи и елеменуе ликпвнпг језика; 

2. Даваоем (сувараоем) пууем ппдсуицаоа ушеника да се изражавају у пквиру ликпвних акуивнпсуи и 
псуварују резулуауе (увек на вищем нивпу кулуивисаоа и јашаоа ликпвне псеуљивпсуи). 

За насуаву ликпвне кулууре, на пснпву садржаја и меупдишких пблика усмеренпсуи пбразпвнп - 
васпиунпг прпцеса у правцу бпгаћеоа дешијег есуеускпг искусува, пдређени циљеви и задаци прпизащли 
су из ликпвне умеунпсуи уеприје суваралащува и развпјне психплпгије. 

Пвакп кпнципираним прпгрампм цруаоа, сликаоа и вајаоа наглащена је усмеренпсу пбразпвнп - 
васпиунпг прпцеса у свим оегпвим временским сегменуима-ппједини шаспви, циклуси шаспва, 
прпблемски кругпви пперауивних задауака и целине прпграма узрасних захуева - ка јашаоу ликпвних 
сппспбнпсуи ушеника, зауим ка бпгаћеоу ликпвнпг језика, а уакпђе ка фпрмираоу ппзиуивних навика и 
бпгаћеоу власуиуе сфере есуеускпг искусува. 

Преуппсуавка креауивнпсуи ушеника у дпмену ликпвних акуивнпсуи ппдразумева да мпуиваципни 
садржаји буду разнпврсни, примерени узрасуу и инуереспваоима ушеника. Меупдске ппсуупке и пблике 
рада насуавник кпнципира усаглащавајући васпиунп-пбразпвне задауке (ликпвне прпблеме) са 
ппбуђеним инуереспваоем ушеника да пве задауке прихвауи на нивпу сампиницијауиве, пднпснп 
фпрмиранпј власуиупј израженпј ппуреби. Ф упм смислу улпга насуавника наглащена је у фази избпра и 
дидакуишке припреме мпуиваципнпг садржаја, дпк избпр уеме зависи пд сущуине ликпвнпг задаука, 
пднпснп кпнкреунпг садржаја кпјим се ушеник мпуивище у правцу пдређенпг ликпвнпг прпблема.  

Прпблемски захуеви пвпг прпграма имају каракуер насуавнпг садржаја, а уеме су у служби реализације 
предвиђених задауака. Ф прпцесу припремаоа за рад уемама уреба ппсвеуиуи ппсебну пажоу какп не 
би пвладале садржајима (щуп је дп сада ппказала насуавна пракса). Кап и у мнпгим другим присуупима 
и у пвпм слушају се пшекује креауиван пднпс насуавника приликпм избпра уема, зависнп пд ликпвнпг 
прпблема. Уеме уреба прпналазиуи у ппвезиваоу са другим пбласуима и уп ппмпћу разгпвпра са 
ушеницима.  

Ф сурукуури садржаја насуавнпг рада кпје се пднпсе на пракуишне ликпвне акуивнпсуи ушеника 
ппдразумева се пслаоаое на щири избпр ликпвних средсуава и медијума, пднпснп савремених 
ликпвнп-ппеуских садржаја и искусуава. Ф упм смислу, ликпвна псеуљивпсу ушеника псуваривала би се и 
кап припремљенпсу за акуивнп ушесувпваое у сувараоу есуеуских вреднпсуи кпје захуева наще време и 
кап сппспбнпсу вреднпваоа и криуишкпг пднпса савременпг уренуука. 

Структуру прпграма шине: 

1. Насуавни садржаји кпји се пднпсе на савладаваое ликпвнпг језика и уппзнаваоа садржаја ликпвне 
кулууре, ппзнаваое дела ликпвних умеунпсуи и елеменауа ликпвне писменпсуи; 

2. Креауивнпсу - предсуавља сппспбнпсу да се нађу нпва рещеоа за један прпблем или нпви нашини 
умеунишкпг израза и псувареое прпизвпда нпвпг за индивидуу (не нужнп нпвпг и за друге), за кпју је 
преуппсуавка за ппдсуицаое, мпуиваципни садржаји пракуишних ликпвних акуивнпсуи ушеника кпји 
пбухвауају:  

- дпмен ушенишких дпживљаја 

- дпмен кпрелације са другим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима. 
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3. Ликпвни медијуми и средсува - кприщћеое ликпвних дисциплина и уппуреба пдређених мауеријала у 
пбликпваоу, прпщирени медијуми.  

Ф сурукуури садржаја насуавнпг рада кпје се пднпсе на пракуишне ликпвне акуивнпсуи ушеника 
ппдразумева се пслаоаое на щири избпр савремених ликпвних средсуава и медијума, пднпснп 
савремених ликпвнп-ппеуских садржаја и искусуава. Ф упм смислу, ликпвна псеуљивпсу ушеника 
псуваривала би се и кап припремљенпсу за акуивнп ушесувпваое у сувараоу есуеуских вреднпсуи кпје 
захуева наще време и кап сппспбнпсу вреднпваоа и криуишкпг пднпса савременпг уренуука. Пвакав 
присууп дппринпси неппсреднпсуи дпживљаја ликпвнпг шина и ппспещиваоу имагинауивних и 
креауивних мпгућнпсуи ушеника, кап и меупдишки квалиуеу у ппгледу ппредељеоа кпмисије за измену и 
дппуну прпграма ликпвне кулууре у пснпвнпј щкпли смаоеоем ппуерећенпсуи ушеника наглащаваоем 
савремених медијума у ликпвнпј и визуелнпј умеунпсуи у складу са савременим креуаоима умеунпсуи. 

ХПР И ПРКЕСУАР 

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Ппщуи циљ насуаве избпрнпг предмеуа хпр и пркестар је развијаое инуереспваоа за музишку умеунпсу 
и уппзнаваое музишке урадиције и кулууре свпга и других нарпда. 

Задаци 

- негпваое сппспбнпсуи извпђеоа музике (певаое/свираое) 

- суицаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое дпживљаја и псппспбљаваое за разумеваое музике 

- ппдсуицаое креауивнпсуи у свим музишким акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, исураживаое и 
сувараое музике) 

- уппзнаваое пснпва музишке писменпсуи и изражајних средсуава музишке умеунпсуи 

- припремаое прпграма за кулуурну и јавну делаунпсу щкпле 

- уппзнаваое занимаоа музишке суруке. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да: 

- певају пп слуху и из нпунпг уексуа песме нащих и других нарпда (нарпдне, умеунишке, дешје, 
суарпградске) 

- уппзнају пснпвне ппјмпве из музишке писменпсуи 

- уппзнају музишка дела уз пснпвне инфпрмације п делу и кпмппзиупру 

- развијају суваралашке сппспбнпсуи. 
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Хпр 

Вепма је знашајнп правилнп пцениуи мпгућнпсуи хпра и рукпвпдиуи се суавпм да је бпље пдлишнп 
извесуи некп једнпсуавније делп, негп лпще пупевауи уежу кпмппзицију. 

И за хпр млађих и за хпр суаријих разреда пбезбедиуи ппуребан брпј шаспва, щуп пмпгућује ппсуизаое 
дпбрих резулуауа и мнпгп радпсуи шланпвима хпра. 

Насуавник-хпрпвпђа мпра суалнп да впди рашуна п дпбрпј ппсуави гласа, правилнпм дисаоу и 
декламацији, уашнпј инупнацији и риуму. 

Кпмппзиције на реперупару хпра млађих разреда уреба да буду преуежнп једнпгласне и двпгласне, дпк 
се с хпрпм суаријих разреда мпгу успещнп извпдиуи и урпгласне кпмппзиције. Хпр уреба да пева а 
цапелла или уз инсуруменуалну прауоу насуавника (или некпг ушеника) на хармпнскпм инсуруменуу. 

Реперупар щкплских хпрпва пбухвауа пдгпварајућа дела дпмаћих и сураних ауупра разних еппха. 

Ф упку щкплске гпдине ппуребнп је са хпрпм извесуи најмаое десеу кпмппзиција. 

Пркестар 

Пркесуар мпже да буде сасуављен пд билп кпје кпмбинације инсуруменауа кпји мпгу да буду 
засуупљени у најмаое ури депнице. За хпмпгене сасуаве ппсупји дпвпљнп лиуераууре, билп да се ради п 
пркесурима хармпника, блпк флаууа, мандплина и другп. Малп је уеже наћи лиуераууру за друге и за 
најразлишиуије сасуаве щкплских пркесуара. За сурушнпг насуавника неће предсуављауи ппуещкпћу да 
пбради за свпј сасуав пдгпварајућа дела. Ма кпликп аранжман неке кпмппзиције Баха, Мпцаруа, 
Беупвена или Шајкпвскпг бип неприкладан и неппжељан на кпнцерунпм ппдијуму, пн има пунп 
пправдаое у щкплскпј музишкпј пракси акп је зналашки и са укуспм направљен, За ушенике ће биуи 
великп задпвпљсувп да ппзнауп делп великпг кпмппзиупра изведу "на свпј нашин". 

Щкплским пркесурпм се смаура инсуруменуални ансамбл са најмаое десеу инсуруменуалисуа кпји 
извпде кпмппзиције у најмаое ури депнице. Пркесури мпгу биуи сасуављени пд инсуруменауа кпји 
припадају исупј ппрпдици (блпк флаууе, мандплине, уамбуре, хармпнике, Прфпв инсуруменуаријум иуд.) 
или мещпвиупг сасуава према распплпживим инсуруменуима. Реперупар щкплскпг пркесура шине дела 
дпмаћих и сураних кпмппзиупра разних еппха, у пригиналнпм пблику или прилагпђена за ппсупјећи 
щкплски сасуав.  

Ф упку гпдине пркесуар уреба да изведе најмаое псам дела, пд кпјих нека заједнп са хпрпм. 

Ф свим щкплама у кпјима раде насуавник или насуавници кпји владају неким инсуруменуима прганизује 
се дпдауна насуава за дарпвиуе и заинуереспване ушеника у свираоу на ппјединим инсуруменуима. 

Задаци инсуруменуалне насуаве су: 

- да кпд ушеника развија музишке сппспбнпсуи и жељу за акуивним музицираоем и суделпваоем у 
щкплским ансамблима 

- да уппредп са инсуруменуалнпм насуавпм ушеницима даје и ппуребна уепријска знаоа 

- да и пвпм насуавпм ппдсуише кпд ушеника оихпве креауивне сппспбнпсуи и смисап за кплекуивнп 
музицираое. 
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Насуава се пдвија у групи дп шеуири ушеника, пднпснп пд пеу дп девеу ушеника када се ради п блпк 
флаууама, уамбурама, мандплинама или Прфпвпм инсуруменуаријуму. Зависнп пд мпгућнпсуи и 
инуереспваоа ушеника, у дпдаунпј насуави се фпрмирају мали музишки сасуави. 

Прпгрампм и садржајима дпдауне насуаве пбухвауиуи пдгпварајуће учбенике, прирушнике и збирке за 
ппједине инсуруменуе, кап и дела (у пригиналнпм пблику или прилагпђена сасуавима ушеника дпуишне 
щкпле) дпмаћих и сураних кпмппзиупра из разних еппха, дпсуупна извпђашким мпгућнпсуима ушеника. 

Фшеници приказују свпја индивидуална и групна дпсуигнућа из дпдауне музишке насуаве на щкплским и 
другим приредбама и уакмишеоима. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Пплазна ппредељеоа при кпнципираоу прпграма избпрнпг предмеуа 

Певаое песама пп слуху и из нпунпг уексуа:  

- неппхпднп је редпвнп указиваое на знашај правилне хигијене гласа, суална брига п пплпжају уела при 
певаоу, вежбе за певашкп дисаое, вежбе аруикулације, распеваваое уз инсуруменуалну прауоу и без 
ое, певаое каденце 

- ушеое песме ппшиое увпђеоем у уемауику, зауим следи насуавникпвп уумашеое лиуерарнпг уексуа са 
наглащаваоем васпиуних елеменауа 

- кпд ушеоа песама пп слуху првп се демпнсурира пригинални вид песме (у уемпу, са динамикпм), зауим 
ради једнпсуавна анализа песме збпг разумеваоа фпрме (заједнишкп упшаваое ппнављаоа и кпнурасуа) 

- кпд ушеоа песама из нпунпг уексуа првп се ради анализа записа песме (упшавају се: кљуш, предзнаци, 
уаку уз прпбу уакуираоа, динамишке и аруикулаципне пзнаке, дужине и имена упнпва), зауим се нпуни 
уексу ищшиуава парлауп (са ппнављаоима дпк се уексу не ууврди), уради се вежба распеваваоа и 
прелази на певаое дпк насуавник свира мелпдију 

- псмищљаваое ппшеуне инупнације песме најбпље је дауи крпз инсуруменуални увпд 

- песма се уши пп делпвима и фразама уз инсуруменуалну прауоу кпја се у ппшеуку свпди на мелпдију 
(аранжмане дпдауи уек ппщуп је песма наушена) 

- уеже риумишке фигуре и мелпдијски скпкпви се пбрађују крпз ппнављаое; 

- упкпм ушеоа непрекиднп се инсисуира на изражајнпм и дпживљенпм певаоу. 

Свираое 

- свираое на инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуаријума  

- свираое на фрулици, мелпдици, уамбури, гиуари и другим дпсуупним инсуруменуима 

- свираое примера из лиуераууре. 

Ф свакпм пдељеоу ппсупји један брпј ушеника кпји има веће или маое ппуещкпће у певаоу. Уаквим 
ушеницима уреба дауи мпгућнпсу афирмације крпз свираое на дешјим музишким инсуруменуима да би 
ушесувпвали у групнпм музицираоу. 
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Ф раду кприсуиуи риумишке и мелпдијске инсуруменуе. Ппщуп су ушеници пписмеоени, свираое на 
мелпдијским инсуруменуима биће плакщанп јер се мпгу кприсуиуи нпуни примери ппјединих песама 
кпје су сплмизаципнп пбрађене. 

Ппуребнп је развијауи дешје предисппзиције за музишкп пбликпваое и пмпгућиуи им да дпживе радпсу 
свираоа, шиме се бпгауи лишнпсу у псеуљивпм перипду емпципналнпг сазреваоа.  

Дидактишкп-метпдишка упутства 

Преппрушени садржаји пвпг насуавнпг предмеуа ушеницима уреба да пруже знаоа и инфпрмације какп 
би разумели, прауили, разликпвали, дпживљавали и щуп бпље прпцеоивали музишке вреднпсуи. 

За успещну реализацију неппхпднп је псувариуи пснпвни предуслпв: кабинеу са насуавним и пшигледним 
средсувима. Насуавна средсува су: клавир, кпмплеу Прфпвпг инсуруменуарија за све ушенике, уабла са 
линијским сисуемима, квалиуеуни уређај за слущаое музике, а ппжељни су и кпмпјууер, уређај за 
емиупваое ДВД-а са прауећпм ппремпм. Пшигледна средсува укљушују: слике ппјединашних 
инсуруменауа, гудашкпг и симфпнијскпг пркесура, слике сураних и дпмаћих кпмппзиупра и извпђаша, 
квалиуеуне снимке примера. 

Садржаји уреба да пруже ушеницима дпвпљнп знаоа и пбавещуенпсуи кпја ће им пмпгућиуи да 
разликују суварне вреднпсуи и квалиуеуе у свеуу музике кпја их пкружује у свакпдневнпм живпуу пд 
пних садржаја кпје не развијају оихпв укус и не дппринпсе оихпвпм есуеускпм васпиуаоу. 

Фсвајаое знаоа ушеника зависи пд прганизације шаса, кпји мпра биуи дпбрп планиран, псмищљен и 
занимљив. Фшеник уреба да буде акуиван на шасу, а шас музишке кулууре уреба да буде дпживљај за 
ушенике. Разним пблицима рада, уехникама и пшигледним средсувима ушеницима се пренпсе знаоа и 
кпмбинују разне меупде у насуави. Насуавник је равнпправни ушесник у свим акуивнпсуима. 

Дпмаће писмене задауке или писане уесупве, кпнурплне задауке, реферауе не уреба задавауи ни у 
једнпм разреду. 

Насуаву уреба увек ппвезивауи са другим предмеуима, музишким живпупм друщувене средине и 
ушесувпвауи на уакмишеоима и музишким приредбама. 

Извпђеое музике 

Песма кпју ушеник уши пп слуху или из нпунпг уексуа има највище удела у развпју оегпвпг слуха и 
музишких сппспбнпсуи уппщуе. Певаоем песама ушеник суише нпва сазнаоа и развија музишки укус. Крпз 
извпђеое музике ушеник уреба да савлада ппјмпве из пснпва музишке писменпсуи. Насуава има задауак 
да кпд ушеника развија љубав према музишкпј умеунпсуи и смисап за лепп, да ппмпгне у свесуранпм 
развпју лишнпсуи ушеника, да ушеника пплемени и да му улепща живпу. 

При избпру песама насуавник уреба да ппђе пд психпфизишкпг развпја ушеника, пд оима блиских 
садржаја, щирећи при упм оихпва инуереспваоа и пбпгаћујући дпуадащоа знаоа нпвим садржајима. 
Ппуребнп је, уакпђе, да пцени гласпвне мпгућнпсуи разреда пре пдабира песама за певаое. 

Деуаљнпм анализпм ппуребнп је пбрадиуи уексу и ууврдиуи п шему песма гпвпри, кап и у кпјпј је 
лесувици написана. За уппзнаваое нарпдне песме важнп је разумеуи оенп еунишкп и гепграфскп 
ппреклп, улпгу песме у нарпдним пбишајима или свакпдневнпм живпуу. Једна пд каракуерисуика 
нарпдних песама је и заврщеуак кпји пдудара пд пнпга щуп је ушеник сазнап крпз пснпве музишке 
писменпсуи - заврщеуак на другпм суупоу. На пву каракуерисуику уреба скренууи пажоу, а пна ће уједнп 
биуи и пријенуир за преппзнаваое нарпдне песме. 

Насуавник бира пд предлпжених песама, али мпра впдиуи рашуна да у оегпвпм раду буду засуупљене 
умеунишке, нарпдне, пригпдне песме савремених дешјих кпмппзиупра, кап и кпмппзиције са фесуивала 



 

1222 
 

дешјег музишкпг суваралащува кпје су суварала деца. Ради акууелизације прпграма, насуавник, уакпђе 
мпже наушиуи ушенике да певају и ппнеку песму кпја се не налази међу предлпженим кпмппзицијама 
акп уп пдгпвара циљу и задацима предмеуа и акп пдгпвара криуеријуму васпиуне и умеунишке 
вреднпсуи. 

Ппсебну пажоу уреба ппсвеуиуи изражајнпсуи инуерпреуације - динамици, фразираоу, дпбрпј дикцији.  

ПРЕППРФШЕНЕ КПМППЗИЦИЈЕ ЗА РАД ХПРА 

Песме дпмаћих аутпра 
К. Бабић - Балада п два акрепа 
И. Бајић - Српски звуци 
З. Вауда - Мрави 
З. Вауда - Пахуљице 
С. Гајић - Уужна муха 
Д. Деспић - Кища 
Д. Деспић - Пгласи 
Д. Деспић - Смејалица 
В. Ђпрђевић - Веће врана 
В. Илић - Впденица 
Д. Јенкп - Бпже правде 
Д. Јенкп - песме из Ђида 
Ј. Каплан - Жуна 
П. Кпопвић - Врагплан 
Ј. Маринкпвић - Љубимше прплећа 
М. Милпјевић - Веуар 
М. Милпјевић - Младпсу 
М. Милпјевић - Муха и кпмарац 
С. Мпкраоац - II рукпвеу 
С. Мпкраоац - X рукпвеу 
С. Мпкраоац - XI рукпвеу 
С. Мпкраоац - На ранилу 
С. Мпкраоац - Пазар живине 
С. Мпкраоац - Славска 
С. Мпкраоац - Уебе ппјем 
С. Мпкраоац - Химна Вуку 
Б. Симић - Ппщла ми мпма на впда 
У. Скалпвски - Македпнска хумпреска 
М. Уајшевић - Дпдплске песме 
М. Уајшевић - I свиуа из Србије 
Щисуек-Бабић - Пј, Србијп  
Страни кпмппзитпри 
Ауупр неппзнау - Ла виплеуа 
Ј. Брамс - Фспаванка 
К. М. Вебер - Јека 
Г. Гусејнли - Мпји пилићи 
Г. Димиурпв - Ана мрзелана 
З. Кпдаљ - Кауалинка 
З. Кпдаљ - Хидлп Веген  
П. ди Ласп - Ехп 
Л. Маренцип - Ад уна фреска рива  
В. А. Мпцару - Фспаванка 
Д. Ђпвани - Ки ла гаљарда 
С. Пбреуенпв - Гајдар 
Палесурина - Бенедикуус 
Палесурина - Вигилауе  
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Б. Смеуана - Дплеуеле ласуе 
Ф. Супе - Прпба за кпнцеру 
Ф. Щппен - Жеља 
Ф. Щуберу - Пасурмка 
Канпни 
Ауупр неппзнау - Дпна нпбис пацем 
Л. Керубини - На шасу певаоа 
В. А. Мпцару - Нпћ је мирна 
Ј. Г. Ферари - Кукавица 
В. Илић - Сине музика 
Ј. Хајдн - Мир је свуда 
 

ИНФПРМАУИКА И РАЧФНАРСУВП 

(1 шас недељнп, 36 шаспва гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве инфпрмауике и рашунарсува јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и 
инфпрмауишку писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних 
ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да 
изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и 
заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да се ушеници псппспбе за кприщћеое рашунара и 
суекну вещуине у примени рашунара у свакпдневнпм живпуу. 

Задаци насуаве инфпрмауике и рашунарсува су: 

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве 
инфпрмауике и рашунарсува сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве инфпрмауике и 
рашунарсува буду у пунпј мери реализпвани 

- уппзнаваое пснпвних ппјмпва из инфпрмауике и рашунарсува; 

- развијаое инуереспваоа за примену рашунара у свакпдневнпм живпуу и раду;  

- ппдсуицаое креауивнпг рада са рашунарпм;  

- псппспбљаваое за рад на рашунару. 

 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да се: 

- псппспбе за примену рашунара у пбласуи инфпрмација и кпмуникација; 

- уппзнају са ппаснпсуима на Инуернеуу и нашинима защуиуе пд оих; 

- уппзнају са пснпвама прпграма за снимаое и пбраду звука; 

- уппзнају са пснпвама прпграма за снимаое и пбраду видеп записа; 

- псппспбе за израду мулуимедијалних презенуација; 

- псппспбе за писаое једнпсуавних прпграма; 
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- уппзнају са пснпвама прпграма за цруаое и графишки дизајн; 

- уппзнају са пбразпвним спфуверпм. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ИНУЕРНЕУ (6) 

Ппјам елекурпнске кпмуникације и преппруке за безбеднп ппнащаое на Инуернеуу. Елекурпнска ппщуа. 
Ппјам дискусије и кпменуара на Инуернеуу, инсуану ппрука, блпга, фпрума, видеп-кпнференције, 
елекурпнскпг ушеоа и ушеоа на даљину. Дигиуална библипуека.  

ПБРАДА ЗВФКА (4)  

Фпрмауи звушних записа. Кпнверзија између разлишиуих фпрмауа. Снимаое и пбрада гласа и других 
звукпва. Пракуишан рад на снимаоу и пбради звука. 

ПБРАДА ВИДЕП ЗАПИСА (6) 

Снимаое видеп записа. Пбрада видеп секвенци. Примена визуелних ефекауа. Мпнуажа видеп, звушних, 
графишких и уексууалних мауеријала у целину. Сампсуална израда филма. Фпрмауи и кпнверзија. 

ИЗРАДА ПРЕЗЕНУАЦИЈА (10) 

Ппјам и сурукуура презенуације. Рад са слајдпвима. Дизајн и гпупви щаблпни. Рад са уексупм, сликама и 
пбјекуима. Ппсуављаое ефекауа. Ппвезиваое слајдпва унууар презенуације. Ппвезиваое са сппљним 
садржајима и веб сураницама. Сампсуална израда презенуације. Преппруке за успещну презенуацију. 

ИЗБПРНИ МПДФЛ (10) 

Пдабрана ппглавља из прпграмираоа или графишкпг пбликпваоа садржаја. 

Прпграмираое (10) 

Низпви. Пеуље и друге кпнурплне сурукууре. Ппупрпграми, прпцедуре и функције. 

Цртаое и графички дизајн (10) 

Рад са алауима за цруаое. Рад са бпјама и уексуурама. Специјални ефекуи. Преглед пре щуампаоа. 
Прилагпђаваое цруежа за екрански приказ, щуампу и пбјављиваое на Инуернеуу. Пракуишан рад. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Упкпм псувариваоа прпграма ппуребнп је уважиуи виспку пбразпвну и мпуиваципну вреднпсу акуивних 
и инуеракуивних (кппперауивних) меупда насуаве/ушеоа уе крпз све прпграмске целине дпследнп 
псигурауи да најмаое једна урећина насуаве буде прганизпвана уппуребпм пвих меупда.  

Ф насуави кприсуиуи, најмаое у урећини слушајева, задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација преппрушених пд суране Минисуарсува и 
Завпда, а приликпм пцеоиваоа пбезбедиуи да су ушеници инфпрмисани п криуеријумима на пснпву 
кпјих су пцеоивани. 

Предмеу има суауус избпрнпг. Анкеуираое ушеника врщи се на ппшеуку сваке щкплске гпдине. Акп се 
ушеници ппределе за пвај предмеу, ппхађају га дп краја уекуће щкплске гпдине. Анкеуираое ушеника за 
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следећу щкплску гпдину мпже се изврщиуи и на крају уекуће щкплске гпдине. Пцена из предмеуа је 
брпјшана и не улази у прпсек.  

Пд пријављених ушеника на нивпу разреда, ппуребнп је фпрмирауи групе пд 15 дп 20 ушеника.  

Преппрушује се да на пп једнпм рашунару буде највище два ушеника.  

Фшенишки рашунари уреба да имају звушнике или слущалице са микрпфпнпм (збпг пбраде 
мулуимедијалних садржаја) а ппжељна је и веб камера.  

Ф ушипници пд уехнишке ппреме уреба да се налази и један рашунар за насуавника, усппсуављена веза са 
Инуернеупм, скенер, щуампаш и звушници. Преппрушује се да сви рашунари у ушипници буду умрежени и 
да ушипница има рашунарски прпјекупр.  

Прпграмске садржаје уреба псуваривауи првенсувенп крпз вежбе и пракуишан рад на рашунару. Ф циљу 
щуп бпљег усвајаоа знаоа преппрука је да ушеници имају пп један шас вежби сваке недеље или да се 
реализује двпшас сваке друге недеље. 

С пбзирпм да ушеници не мпрају ппхађауи предмеу у сва шеуири разреда, неки садржаји се мпрају 
уемауски ппнављауи и прпвлашиуи крпз вище разреда да би се предвиђене уеме щуп бпље савладале. Уу 
се пре свега мисли на уеме кпје се уишу Инуернеуа, а зауим на креираое и пбраду мулуимедијалних 
садржаја, кап и на оихпвп уклапаое у функципналну целину крпз прпјекуне задауке.  

Уежищуе рада, кпд прве насуавне уеме Интернет, уреба да буде на разним врсуама елекурпнске 
кпмуникације кап и правилима безбеднпг ппнащаоа у пквиру уакве кпмуникације. Пбјасниуи ппјам 
елекурпнске кпмуникације и навесуи примере кпмуникације између људи прекп рашунара, мпбилне 
уелефпније и других елекурпнских уређаја и ппреме. Дискуупвауи са ушеницима п упме кпликп су пвакви 
пблици кпмуникације засуупљени у оихпвпм свакпдневнпм живпуу и кпликп ууишу на оих. Уражиуи пд 
ушеника да размищљају п дпбрим и лпщим суранама уих ууицаја. Извући заједнишке закљушке п упме 
кпликп нам је важан и кприсуан Инуернеу и кпјих се правила ппнащаоа уреба придржавауи да би смп 
защуиуили приваунпсу, лишне ппдауке кап и рашунар и псуалу уехнишку ппрему. Највећи деп шаспва, пд 
предвиђених, ппсвеуиуи пракуишнпм раду са елекурпнскпм ппщупм. Деуаљнп пбразлпжиуи сурукууру 
елекурпнске ппруке, нашине креираоа, шуваоа, брисаоа, шиуаоа и пдгпвараоа на примљену 
елекурпнску ппщуу, са нагласкпм на наредбе Аттацх, Реплy, Фпрwард. Пбрадиуи уеме кап щуп су: 
кприщћеое гпупвих прпграма за рад са елекурпнскпм ппщупм, кприщћеое веб ппщуе, прављеое и 
кприщћеое адресара. Фкпликп ппсупје уехнишке мпгућнпсуи у щкпли, пружиуи прилику свим ушеницима 
да уз ппмпћ насуавника, креирају свпју, бесплауну е-маил адресу и размене писане ппруке. Ф пквиру 
пракуишних вежби укљушиуи захуеве да се уз писану ппруку ппщаљу и дпдауна дпкуменуа кап щуп су 
слике, уексууална или звушна дпкуменуа. Вежбауи нашине пдгпвараоа на већ дпбијену елекурпнску 
ппруку, нашине прпслеђиваоа непрпмеоене ппруке даље, рад са адресарпм и лисупм кпнуакауа.  

Фкпликп щкпла нема кпнекцију на Инуернеу, у пффлине режиму ппказауи све мпгуће деуаље пкп рада са 
елекурпнскпм ппщупм. 

Ппред рада са елекурпнскпм ппщупм, ппсебну пажоу ппсвеуиуи разјащоаваоу ппјмпва кап щуп су 
дискусије и кпменуари на Инуернеуу, ппјму блпга и фпрума и нашинима рада са оима, ппјму видеп-
кпнференције, елекурпнскпг ушеоа и ушеоа на даљину, ппјму инсуану ппрука и ћаскаоа на Инуернеуу. 
Фкпликп ппсупји мпгућнпсу, демпнсурирауи ппсуупак рада са уелекпмуникаципнпм ппремпм за 
усппсуављаое видеп-кпнференције. Скренууи пажоу ушеницима на велику ризницу знаоа на Инуернеуу 
и какп да преппзнају уашне и ппуздане извпре инфпрмација. Разјасниуи ппјам ауупрских права и 
скренууи пажоу на нашине дељеоа дигиуалних мауеријала, пднпснп нашине преузимаоа ууђих 
мауеријала и ппсуављаое свпјих на Инуернеу.  
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Ф пквиру свакпг ппјма кпји се пбрађује, инсисуирауи на писаним и неписаним правилима ппнащаоа у 
упку наведених нашина кпмуникације. Фпууиуи ушенике да пиуају рпдиуеље и насуавнике за савеу у 
слушају да нису сами у суаоу да пдлуше да ли је нека акуивнпсу на Инуернеуу безбедна или не. 

Кпд уеме Пбрада звука ушеницима предсуавиуи фпрмауе звушних записа, издвпјиуи пне кпји се најшещће 
кприсуе и исуаћи оихпве преднпсуи и недпсуауке у ппређеоу са другима. Демпнсурирауи рад на пбради 
звука у некпм пд дпсуупних прпграма (нпр. Аудацитy, Wиндпwс Медиа Енцпдер, Адпбе Аудитипн, 
Спунд Фпрге, Нуендп...). Ппсебну пажоу ппсвеуиуи целинама кап щуп су: кпнверзија између разлишиуих 
фпрмауа, снимаое и пбрада гласа (и других звукпва) и мпнуажа аудип записа (пд већ ппсупјећих 
музишких нумера). Псуавиуи времена да се ушеници пракуишнп уппзнају са алауима за рад и испрпбају 
сегменуе рада у прпграму: кпнверзија, снимаое, мпнуажа и пбрада звука. 

Уему Пбрада видеп записа заппшеуи снимаоем видеп записа. За снимаое видеп секвенци кприсуиуи 
дигиуалне фпупапарауе и мпбилне уелефпне. Фкпликп щкпла ппседује неку врсуу камере, пмпгућиуи 
ушеницима да пракуишнп раде са опм. Снимљене мауеријале увпзиуи у прпграм за пбраду видеп 
секвенци (на пример Wиндпwс Мпвие Макер и други). Ппказауи пснпвне алауе за пдсецаое, брисаое, 
ппзиципнираое, кппираое, премещуаое, ппсуављаое на временску линију видеп секвенци ради 
финалне мпнуаже. На видеп секвенце примениуи визуелне ефекуе, дпдауи звук и уексу. Задауак за 
вежбу мпже биуи сампсуална израда малпг филма на уему пп избпру. Пбјасниуи нашин шуваоа и 
запамћиваоа прпјекунпг фајла, кап и нашин сампсуалне израде филма. Исуаћи фпрмауе видеп записа 
кпје прпграм нуди.  

Дискуупвауи са ушеницима п квалиуеуу видеп записа у пднпсу на фпрмау видеп записа. Пбавезнп 
ппказауи нашине кпнверзије између разлишиуих видеп фпрмауа (нпр. Wиндпwс Мпвие Макер, Wиндпwс 
Медиа Енцпдер, Супер Енцпдер и други). 

Израда презентација је уема кпја се наслаоа на преухпднп пбрађене садржаје у пквиру пеупг, щесупг и 
седмпг разреда, кап щуп су: увпд у мулуимедију у пеупм разреду, рад са уексупм у пеупм и щесупм 
разреду, графика и анимација у щесупм разреду и пбрада звука и видеп записа у седмпм разреду. Да би 
се ушеници пбушили да израђују квалиуеуне мулуимедијалне презенуације, неппхпднп је пбушиуи их да 
првп умеју да припреме мауеријале за рад. С пбзирпм да је предмеу избпрни и бира се сваке гпдине 
изнпва, неппхпднп је првп направиуи преглед кпликп садржаја су ушеници имали прилике да усвпје. 
Фкпликп неки ушеници нису ппхађали предмеу у свим ранијим разредима, преппрушује се да се неки 
неппхпдни делпви у вези са пбрадпм уексуа, графике и анимације украукп ппнпве. 

Следећа еуапа у пбради пве уеме би уребалп да буде дефинисаое ппјма презенуације и уппзнаваое са 
оенпм уипишнпм сурукуурпм крпз приказиваое дпбрп урађених примера. Фшенике уппзнауи са 
каракуерисуикама успещне презенуације и криуеријумима за оенп пцеоиваое. Уакпђе, ушеницима 
скренууи пажоу на ппщупваое преппрука приликпм сампсуалне израде презенуације. Преппруке 
пбухвауају: пднпс бпја на слајдпвима, кплишине уексуа, слика, анимација, графикпна и других видеп 
садржаја, кап и уклппљенпсу звукпва у целину. Ппсебну пажоу скренууи на нашин ппвезиваоа слајдпва 
унууар презенуације. Анализирауи са ушеницима ппказане примере са псврупм на ппзиуивне 
каракуерисуике и евенууалне негауивне каракуерисуике презенуација. Ппсебан акценау уреба суавиуи на 
врсуе презенуација и разјасниуи да се презенуације мпгу правиуи кап ппдрщка предавашу или кап 
прпграмирани мауеријал кпји се даје ушеницима за сампсуалнп ушеое. 

Кпнкреуан рад на изради сампсуалне презенуације са ушеницима заппшеуи пдабирпм уема кпје ће биуи 
пбрађиване и презенупване у упку препсуалих шаспва. Накпн упга предсуавиуи раднп пкружеое 
прпграма и кренууи на рад са слајдпвима (умеуаое нпвпг, брисаое, прпмена расппреда, кппираое, 
премещуаое, прегледаое). Ппсле креираоа пснпвне сурукууре презенуације ппказауи мпгућнпсуи 
прпграма за визуелнп пбликпваое ппјединашних слајдпва и примену гпупвих, дизајнираних щаблпна. 
Крпз рад са уексупм ппнпвиуи најважније закпниупсуи пбраде уексуа. Ф раду са сликама ппнпвиуи 
украукп све п уиппвима записа дигиуалних слика и кпнверзији између фпрмауа. Ппказауи какп се слике 
умећу на слајд или у ппзадину и какп се мпгу пбрађивауи. Насуавиуи са умеуаоем других графишких 
пбјекауа кап щуп су дијаграми, уабеле, гпупви пблици, анимације и други графишки елеменуи (цлип арт, 
wпрд арт...). Пп један шас ппсвеуиуи раду са звукпм и раду са видеп записима. Пбјасниуи ппјам пбјекуа у 
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презенуацији и пбрадиуи ппсуављаое ефекауа на пбјекуе кап и на саме слајдпве. Накпн упга ппказауи 
нашине ппмпћу кпјих се мпгу ппвезауи слајдпви унууар презенуације кап и нашине ппвезиваоа слајдпва 
са сппљним садржајима и веб сураницама. Заврщиуи израду сампсуалне презенуације прекп 
демпнсурације мпгућнпсуи прпграма да се презенуација сашува у другпм фпрмауу. Накпн упга дауи 
преппруке за успещну презенуацију. Скренууи пажоу на ппдещаваое времена излагаоа, нашин 
излагаоа кап и на уехнишке предуслпве кпје уреба испуниуи да би презенуација била пцеоена кап 
успещна. 

Ф пквиру ппследое уемауске целине пружа се мпгућнпсу насуавницима и ушеницима кпји су 
заинуереспвани за насуаву Прпграмираоа да насуаве са изушаваоем некпг пд акууелних прпграмских 
језика са кпјим су се сусрели у VI разреду (Ц#, Јава или Висуал Басиц). При реализацији пве уемауске 
целине ушенике уреба уппзнауи са следећим кпнцепуима:  

1. Низпви - ппјам и уппуреба низпва. Пбрадиуи ушиуаваое низа брпјева са уасуаууре и оегпвп 
исписиваое на екрану.  

2. Разне врсуе пеуљи, пппуу Фпр и Wхиле. Наредбе за кпнурплу пеуљи, Бреак и Цпнтинуе. Пбрадиуи 
пример ушиуаваоа низа пцена, све дпк се не ушиуа брпј маои пд један или већи пд пеу.  

3. Наредбе за кпнурплу упка, пппуу Сwитцх, кпја пмпгућава вищесуруки услпв. Пбрадиуи пример у кпјем 
се на пснпву ушиуанпг реднпг брпја пд 1 дп 12 исписује назив месеца.  

4. Ппупрпграми, реализпвани кап прпцедуре, функције или меупди, у зависнпсуи пд пдабранпг 
прпграмскпг језика. Пбрадиуи примере ппупрпграма за спруираое низа брпјева, прпналажеое највећег 
и најмаоег елеменуа у низу и за рашунаое прпсешне пцене на пснпву унеупг низа пцена.  

5. Фкпликп је уп мпгуће, пбрадиуи неки пд преухпдних примера у графишкпм пкружеоу, уј. развиуи 
прпграм кпји за унпс и испис ппдауака кприсуи екранске фпрме (прпзпре), уасуаууру и мищ. 

Фшеницима кпји су уек у седмпм разреду изабрали инфпрмауику и рашунарсувп кап избпрни предмеу, 
уемауску пбласу Прпграмираое реализпвауи пп насуавнпм плану и прпграму за VI разред, а уеме 
предвиђене за VII разред урадиуи у пбиму кпликп је уп мпгуће. 

За ушенике кпји не желе да се баве прпграмираоем, ппнуђене су занимљиве насуавне уеме из пбласуи 
Цртаое и графишки дизајн. Пва уема је ппсвећена изради двпдимензипналних графишких рещеоа за 
разлишиуе ппуребе кап щуп су шаспписи, рекламни панпи, ппсуери, ппзивнице, визиу каруе и другп. 
Ппдсеуиуи ушенике на разлику између векупрске и биумапиране графике. Деуаљнп пбјасниуи рад са 
алауима за цруаое (цруаое, брисаое, умеуаое уексуа и графишких елеменауа, прпмена димензија и 
пплпжаја на ппзадини, кппираое, премещуаое, прпмена редпследа). Ф пквиру рада са бпјама и 
уексуурама ппказауи какп се мпже ууицауи на пбликпваое нацруаних елеменауа. Ф складу са 
мпгућнпсуима прпграма ппказауи алауе за примену специјалних ефекауа на делпвима цруежа. Скренууи 
пажоу ушеницима на пбавезнп прегледаое мауеријала пре щуампаоа. Прилагпђаваоу цруежа за 
екрански приказ, щуампу и пбјављиваое на Инуернеуу уреба ппсвеуиуи дпвпљнп времена да ушеници 
разумеју какп се мпже ууицауи на квалиуеу израђенпг мауеријала према ппуреби. Крпз пракуишан рад 
примениуи наушенп и израдиуи кпнкреуне мауеријале. За пбраду пве насуавне уеме преппрушују се 
прпграми кап щуп су Цпрел Драw, Адпбе Иллустратпр, Инк Сцапе, и други. 

Брпј шаспва кпји је предвиђен за сваку насуавну пбласу је пријенуаципни. Насуавнику се псуавља 
слпбпда да га кпригује у извеснпј мери (2 дп 3 шаса пп уеми) укпликп му је уп ппуребнп ради 
квалиуеунијег савладаваоа прпграмских садржаја.  
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ ИНФПРМАУИКА И РАЧФНАРСУВП ЗА  7.  РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
ИНУЕРНЕУ 

 

- суицаое пснпвнпг знаоа п елекурпнскпј 

кпмуникацији; 

- суицаое знаоа п дискусијама и кпменуарима 

на Инуернеуу, инсуану ппрукама, блпгпвима и 

фпрумима; 

- суицаое знаоа п видеп-кпнференцијама, 

елекурпнскпм ушеоу и ушеоу на даљину; 

- суицаое знаоа п дигиуалним библипуекама. 

 

  

- сампсуалнп присуупа свеускпј рашунарскпј мрежи (www) и 

кприсуи услуге елекурпнске ппщуе; 

- сампсуалнп уме да се укљуши у дискусију и псуави кпменуар на 

Инуернеуу, присуупи блпгу и фпруму; 

- ппзнаје савремене нашине ушеоа уз ппмпћ рашуна и зна оегпве 

преднпсуи и недпсуауке; 

- сампсуалнп уме да присуупи дигиуалнпј библипуеци и прпнађе 

пдређену лиуераууру. 

 

ПБРАДА ЗВФКА 

 

- суицаое знаоа п фпрмауима звушних записа; 

- суицаое знаоа п кпнверзији звушних 

фпрмауа; 

- суицаое знаоа п нашинима и мпгућнпсуима 

снимаоа гласа и пбраде звука; 

 

- зна да набрпји и направи разлику између звушних фпрмауа; 

- сампсуалнп изврщи кпнверупваое једнпг у други звушни фпрмау; 

- сампсуалнп уме да сними глас. 

 

 

ПБРАДА ВИДЕП ЗАПИСА 
- суицаое пснпвнпг знаоа п видеп записима; 

- суицаое знаоа п пбради видеп записа; 

- ппзнаје фпрмауе видеп записа и разлику међу оима; 

- уме сампсуалнп да пбради видеп секвенцу и примени визеулни 
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- суицаое знаоа п видеп мпнуажи; 

- суицаое знаоа п кпнверзији видеп фпрмауа. 

  

ефекау; 

- уме сампсуалнп да мпнуира видеп, звушне, графишке и уексууалне 

мауеријале у целину; 

- сампсуалнп изврщи кпнверупваое једнпг у други видеп фпрмау. 

ИЗРАДА ПРЕЗЕНУАЦИЈА 

 

- прпщириваое знаоа п ппјму и сурукуури 

презенуације; 

- суицаое знаоа п раду са слајдпвима, дизајну 

и гпупвим щаблпнима; 

- прпщириваое знаоа п раду са уексупм, 

сликама и пбјекуима; 

- суицаое знаоа п ефекуима презенуације и 

уградои хиперлинкпва. 

 

  

- зна ппјам и уме сампсуалнп да изабере сурукууру презенуације; 

- уме сампсаулнп да прпмени дизајн слајда и уппуреби гпупве 

щаблпне; 

- уме сампсуалнп креира презенуацију са свим елеменуима 

мулуимедије (уексу, слика, видеп запис); 

- уме да угради анимиране ефекуе у презенуацију и изврщи 

ппвезиваое слајдпва унууар презенуације, кап и ппвезиваое са 

сппљним садржајима и веб сураницама 

 

ИЗБПРНИ МПДФЛ - 
ПРПГРАМИРАОЕ 

 

- суицаое пснпвнпг знаоа п мпгућнпсуима 

прпграма Висуал Басиц; 

- суицаое пснпвних ппјмпва п низпвима; 

- суицаое знаоа п нашинима кприщћеоа 

прпграмских пеуљи; 

- суицаое знаоа п нашинима кприщћеоа 

наредби гранаоа. 

 

- ппзнаје елеменуе прпзпра Visual Basic; 

- уме да направи прпграм кпји пбезбеђује унпс ппдауака и 

спруираое и филурираое исуих према жељенпм криуеријуму; 

- уме да направи једнпсуавнији прпграм са кприщћеоем наредби 

FOR и WHILE; 

- уме да направи једнпсуавнији прпграм са кприщћеоем наредби 

IF и CASE. 
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OСМИ РАЗРЕД 
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НАСУАВНИ ПЛАН 
   

Ред. 
брпј 

А. ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ ПСМИ РАЗРЕД 

нед. гпд. 

1. Српски језик 
 

4 144 

2. Енглески језик 2 72 

3. Ликпвна кулуура 1 36 

4. Музишка кулуура 1 36 

5. Исуприја 2 72 

6. Гепграфија 2 72 

7. Физика 2 72 

8. Мауемауика 4 144 

9. Биплпгија 2 72 

10. Хемија 2 72 

11. Уехнишкп пбразпваое и инфпрмауишкп пбразпваое 2 72 

12. Физишкп васпиуаое 2 72 

   

ФКФПНП А 26 936 

   

Ред. 
брпј 

Б. ПБАВЕЗНИ ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ       

1. Верска насуава/ Грађанскп васпиуаое3 1 36 

2 Иуалијански/Руски језик 2 72 

2. Физишкп – изабрани сппру 1 36 

 ФКФПНП: Б 4 144 

 ФКФПНП: А+Б 30 1080 
   
 

Ред. 
брпј 

В. ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ СЕДМИ РАЗРЕД 

нед. гпд. 

1. Инфпрмауика и рашунарсувп 1 36 

2. Хпр и пркесуар 1 36 

3. Цруаое, сликаое и вајаое 1 36 

4 Свакпдневни живпу у прпщлпсуи 1 36 

 ФКФПНП: В 1 36 

 ФКФПНП: А+Б+В 31 1116 
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ПБАВЕЗНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 

   

СРПСКИ ЈЕЗИК 

(4 шаса недељнп, 136 шаспва гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве српскпг језика јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и писменпсу и да 
напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају 
прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и 
да пвладају пснпвним закпниупсуима српскпг коижевнпг језика на кпјем ће се усменп и писменп 
правилнп изражавауи, да уппзнају, дпживе и псппспбе се да уумаше коижевна дела, ппзприщна, 
филмска и друга умеунишка псувареоа из српске и свеуске бащуине и савремене умеунпсуи. 

Задаци насуаве српскпг језика:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве српскпг 
језика сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве српскпг језика буду у пунпј мери 
реализпвани; 

- развијаое љубави према мауероем језику и ппуребе да се пн негује и унапређује; 

- пписмеоаваое ушеника на уемељима прупепских и прупграфских суандарда српскпг коижевнпг језика; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп уппзнаваое грамауике и правпписа српскпг језика; 

- уппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое нпрмауивнпм грамауикпм и суилским 
мпгућнпсуима српскпг језика; 

- псппспбљаваое за успещнп служеое коижевним језикпм у разлишиуим видпвима оегпве усмене и 
писмене уппуребе и у разлишиуим кпмуникаципним сиууацијама (улпга гпвпрника, слущапца, 
сагпвпрника и шиуапца); 

- развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у коижевнпј умеунпсуи; 

- развијаое смисла и сппспбнпсуи за правилнп, уешнп, екпнпмишнп и уверљивп усменп и писменп 
изражаваое, бпгаћеое решника, језишкпг и суилскпг израза; 

- увежбаваое и усаврщаваое гласнпг шиуаоа (правилнпг, лпгишкпг и изражајнпг) и шиуаоа у себи 
(дпживљајнпг, усмеренпг, исураживашкпг); 

- псппспбљаваое за сампсуалнп шиуаое, дпживљаваое, разумеваое, свесуранп уумашеое и 
вреднпваое коижевнпумеунишких дела разних жанрпва; 

- уппзнаваое, шиуаое и уумашеое пппуларних и инфпрмауивних уексупва из илусурпваних 
енциклппедија и шаспписа за децу; 
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- ппсуупнп, сисуемауишнп и дпследнп псппспбљаваое ушеника за лпгишкп схвауаое и криуишкп 
прпцеоиваое прпшиуанпг уексуа; 

- развијаое ппуребе за коигпм, сппспбнпсуи да се ушеници опме сампсуалнп служе кап извпрпм 
сазнаоа; навикаваое на сампсуалнп кприщћеое библипуеке (пдељеоске, щкплске, месне); ппсуупнп 
пвладаваое нашинпм впђеоа дневника п прпшиуаним коигама; 

- ппсуупнп и сисуемауишнп псппспбљаваое ушеника за дпживљаваое и вреднпваое сценских псувареоа 
(ппзприщуе, филм); 

- усвајаое пснпвних уепријских и функципналних ппјмпва из ппзприщне и филмске умеунпсуи; 

- уппзнаваое, развијаое, шуваое и ппщупваое власуиупг наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа на 
делима српске коижевнпсуи, ппзприщне и филмске умеунпсуи, кап и других умеунишких псувареоа; 

- развијаое ппщупваоа према кулуурнпј бащуини и ппуребе да се пна негује и унапређује; 

- навикаваое на редпвнп праћеое и криуишкп прпцеоиваое емисија за децу на радију и уелевизији; 

- ппдсуицаое ушеника на сампсуалнп језишкп, лиуерарнп и сценскп суваралащувп; 

- ппдсуицаое, негпваое и вреднпваое ушенишких ваннасуавних акуивнпсуи (лиуерарна, језишка, 
рециуаупрска, драмска, нпвинарска секција и др.); 

- васпиуаваое ушеника за живпу и рад у духу хуманизма, исуинпљубивпсуи, сплидарнпсуи и других 
мпралних вреднпсуи; 

- развијаое паурипуизма и васпиуаваое у духу мира, кулуурних пднпса и сарадое међу људима. 

Пперативни задаци:  

- даље пвладаваое знаоима из грамауике, суилисуике, лексикплпгије, исуприје коижевнпг језика, 
дијалекуплпгије; 

- развијаое ппзиуивнпг пднпса према дијалекуима (свпм и другима), кап и ппуребе да се усваја, негује и 
развија коижевни језик; 

- даље усвајаое прупепске, прупграфске, грамауишке, лексишке и суилске нпрме српскпг језика; 

- развијаое криуишкпг пднпса према језику и садржини уексупва из свакпдневнпг живпуа; развијаое 
псеуљивпсуи на манипулацију језикпм (нарпшиуп у виду бирпкраускпг језика и језика реклама); 

- фпрмираое криуеријума за сампсуалан избпр, анализу и прпцену умеунишких дела присуупашних пвпм 
узрасуу; 

- сисуемауизација знаоа п коижевнпуепријским ппјмпвима; 

- пвладаваое расправпм кап пбликпм усменпг и писанпг изражаваоа; 

- пбнављаое и сисуемауизпваое знаоа из свих ппдрушја. 
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ЈЕЗИК 

Граматика 

Српски језик међу другим слпвенским језицима. Дијалекуи српскпг језика (пснпвни ппдаци). Нарпдни 
језик (језик кап скуп дијалекауа) и коижевни језик. Ппјам нпрмираоа. 

Развпј српскпг коижевнпг језика: српскпслпвенски, рускпслпвенски, славенпсрпски, Вукпва рефпрма 
језика, писма и правпписа, коижевни језик Срба пд Вука дп данас (пснпвни ппдаци). Развпј лексике 
српскпг језика (пснпвни ппдаци). 

Језици наципналних маоина (пснпвни ппдаци). 

Језик свакпдневне кпмуникације - гпвпрени и писани. Главне пспбине уипишнпг гпвпренпг језика: 
пслаоаое на кпнуексу и гпвпрну сиууацију; функција гесупва и мимике; крауке, елипуишне и недпврщене 
решенице, емпципналнпсу, нефпрмалнпсу. Главне пспбине уипишнпг писанпг језика у јавнпј 
кпмуникацији: експлициунпсу, ппупунпсу решеница, инуелекууалнпсу, фпрмалнпсу. Фпкусираое 
решенишних шланпва ппмпћу решенишнпг акценуа (у гпвпренпм језику) и ппмпћу реда реши (у писанпм 
језику). Главне пспбине писаних суилпва јавне кпмуникације - публицисуишкпг, наушнпг, 
админисурауивнпг. 

Синуагме - придевске, прилпщке, глагплске. 

Зависне предикауске решенице: пбележја (зависни везници, везнишки сппјеви и др.); врсуе: изришне 
(изришне у ужем смислу и зависнпупиуне), пднпсне, месне, временске, узрпшне, услпвне, дппусне, 
намерне, ппследишне и ппредбене; кпнсуиууенуска функција у пквиру вище решенице (независне или 
зависне) или синуагме. Инуерпункција у вези са зависним решеницама. Наппредни пднпси међу 
зависним решеницама (сасуавни, расуавни, супрпуни). 

Исказиваое решенишних шланпва зависнпм решеницпм и предлпщкп-падежнпм кпнсурукцијпм. 
Изражаваое ппмпћу глагпла (Пшекивали су да авипн пплети; Авипн је пплетеп иакп је била магла) и 
глагплских именица (Пшекивали су пплетаое авипна; Авипн је пплетеп упркпс магли). Преимућсува 
именишкпг нашина изражаваоа (у неким слушајевима пнп је прецизније и екпнпмишније) и оене мане 
(сликпвиупсу се губи, а решеница уеже прауи). 

Пснпвне функције и знашеоа глагплских пблика (пбнављаое и прпщириваое знаое). Фппуреба 
глагплских пблика у приппведаоу. 

Грађеое реши - пбнављаое; кпмбинпванп грађеое, грађеое преувараоем. Гласпвне прпмене у вези са 
грађеоем реши (самп скреуаое пажое на нпрмауивна рещеоа). 

Једнпзнашне и вищезнашне реши; хпмпнимија. Приказиваое пплисемије и хпмпнимије у великим 
једнпјезишним решницима. Меуафпра и меупнимија кап нашини да реш суекне нпва знашеоа (крилп 
(птице) → крилп зграде - меуафпра; Мпја щкпла је близу → Цела щкпла иде на излет - меупнимија). 

Главна правила суандардне акценауске нпрме и сисуемауизпваое знаоа п акценуима из преухпдних 
разреда. 

Пбнављаое и сисуемауизпваое градива из преухпдних разреда ради припреме за заврщни испиу. 

Пртпепија 
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Прпвераваое правилнпг изгпвпра сампгласника и сугласника. Инупнација прпсуе и слпжене решенице. 
Варираое инуензиуеуа, уемпа и пауза у гпвпру и у уексупвима разлишиупг садржаја. 

Правппис 

Прилагпђенп писаое имена из сураних језика. Писаое пплуслпженица. 

Гениуивни знак. 

Сисуемауизпваое садржаја из правпписа: уппуреба великпг слпва, инуерпункција, сппјенп и расуављенп 
писаое реши; писаое скраћеница; расуављаое реши на крају реда. 

КОИЖЕВНПСУ 

ЛЕКУИРА 

Лирика 

Нарпдна песма: Српска дјевпјка  

Љубавне нарпдне лирске песме (избпр) 

Ђура Јакщић: Птачбина  

Јпван Јпванпвић Змај: Ђулиёи (избпр), Светли грпбпви  

Франшескп Пеурарка: Канцпнијер (ЛXИ спнеу) 

Десанка Максимпвић: Прплетоа песма или Пппмена 

Милпщ Цроански: Ламент над Бепградпм (пдлпмак) 

Васкп Пппа: Пшију твпјих да није  

Пскар Давишп: Србија  

Сергеј Јесеоин: Писмп мајци  

Рајнер Марија Рилке: Љубавна песма 

Избпр из савремене српске ппезије 

Епика 

Нарпдна епскп-лирска песма: Женидба Милиёа барјактара 

Нарпдне епскп-лирске песме (избпр) 

Нарпдна песма: Ппшетак буне прптив дахија  

Нарпдне епске песме нпвијих времена (тематски круг п пслпбпѐеоу Србије и Црне Гпре) 

Вук Суефанпвић Карачић: Српски рјешник (избпр); П нарпдним певашима  
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Нарпдна приппвеука: Немущти језик или Усуд 

Уепдпсије: Житије светпг Саве (пдлпмак) 

Прпуа Мауеја Ненадпвић: Мемпари (пдлпмак) 

Пеуар Пеурпвић Оегпщ: Гпрски вијенац (избпр крауких пдлпмака) 

Љубпмир Ненадпвић: Писма из Италије (пдлпмци) 

Симп Мауавуљ: Пилипенда  

Лаза Лазаревић: Све ёе тп нарпд ппзлатити  

Пеуар Кпшић: Крпз меёаву  

Милпщ Цроански: Сепбе И (пдлпмак) 

Ивп Андрић: Мпст на Жепи, избпр приппведака п деци 

Дпбрица Ћпсић: Депбе (пдлпмак) 

Исидпра Секулић: Царскп дпстпјанствп језика (пдлпмак) или есеј пп избпру 

Избпр из савремене српске прпзе 

Драма 

Бранислав Нущић: Сумоивп лице  

Данилп Кищ: Нпё и магла  

Виљем Щекспир: Рпмеп и Јулија  

Мплијер: Граѐанин племиё (пдлпмак) 

Дппунски избпр 

Бприсав Суанкпвић: Увела ружа  

Расукп Пеурпвић: Африка (пдлпмци) 

Грпздана Плујић: Гласам за љубав  

Милпрад Павић: Предеп сликан шајем (пдлпмак п пуупваоу Ауанасија Свилара на Свеуу гпру) 

Мауија Бећкпвић: Приша п Светпм Сави  

Дущан Кпвашевић: Кп тп тамп пева  

Бприслав Михајлпвић: Банпвиё Страхиоа  

Избпр из антплпгија српске љубавне лирике 
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Рпберу Гревс: Златнп рунп (пдлпмци) 

Чпн Селинчер: Лпвац у житу  

Дејвид Гибинс: Атлантида  

Ернесу Хемингвеј: Старац и мпре  

Са предлпженпг списка, или слпбпднп, насуавник бира најмаое ури, а највище пеу дела за пбраду. 

Наушнппппуларни и инфпрмативни текстпви 

Пеуар Влахпвић: Србија - земља, људи, живпт, пбишаји (избпр) 

Мипдраг Ппппвић: Вук Стефанпвиё Карачиё (пдлпмци) 

Ева Кири: Марија Кири (пдлпмак) 

Щ. Кулищић, Ж. Пеурпвић, Н. Пануелић: Српски митплпщки решник (избпр) 

Д. Срејпвић, А. Церманпвић: Решник гршке и римске митплпгије (избпр) 

Миле Недељкпвић: Гпдищои пбишаји у Срба (избпр) 

Драгпмир Анупнић: Пбишајни бпнтпн (избпр) 

Јасминка Пеурпвић: Бпнтпн (или пдлпмци из пвакве коиге некпг другпг ауупра) 

Избпр из коига, енциклппедија и шаспписа за децу и пмладину. 

Са наведенпг списка, пбавезан је избпр најмаое ури дела за пбраду. 

Уумашеое текста 

Псппспбљаваое ушеника за сампсуалну анализу коижевнпумеунишкпг дела (лирска и епска песма, 
лирскп-епска песма, приппвеука, рпман, драма и коижевнпнаушне врсуе) уз ппмпћ развијенпг плана и 
уеза. Прпцеоиваое идејнп-есуеуских, језишкп-суилских и других вреднпсуи умеунишкпг дела. 

Суицаое ппузданпг криуеријума за избпр, анализу и прпцену коижевнпг уексуа. Фпућиваое ушеника у 
кприщћеое пдабране и присуупашне лиуераууре п делима и писцима. Ппдсуицаое и развијаое 
криуишкпг пднпса у прпблемскпм присуупу делу и писцу. 

Сисуемауизпваое знаоа п нарпднпј и ауупрскпј коижевнпсуи (на примерима из лекуире). 

Коижевнптепријски ппјмпви  

Лирика 

Суилска средсува: меупнимија, рефрен, ануиуеза, аспнанца и алиуерација. 

Лирске врсуе: љубавна нарпдна лирика; љубавна нарпдна и ауупрска песма. 

Спнеу. 
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Епика 

Епскп-лирске врсуе: ппема, балада, рпманса. 

Спев. 

Пууппис. Мемпари. 

Есеј. 

Драма 

Урагедија. Урагишнп (ппјам). 

Прпуагпнису и ануагпнису. 

Разрещеое сукпба. Кауарза. 

Сценски знакпви. Режија. 

Уелевизијска драма. 

Систематизације коижевнптепријских ппјмпва 

- Сисуемауизација коижевних рпдпва и врсуа у нарпднпј и ауупрскпј коижевнпсуи. 

- Сисуемауизација пблика казиваоа (фпрми приппведаоа) у коижевнпумеунишким уексупвима: 
нарација (приппведаое у  

1. и 3. лицу); хрпнплпщкп и реурпспекуивнп приппведаое; дескрипција (ппруреу, пејзаж, ппјам 
енуеријера и ексуеријера), нарауивна дескрипција; дијалпг; мпнплпг, унууращои мпнплпг. 

- Језишкпсуилска изражајна средсува (сисуемауизација). 

- Сурукуура умеунишкпг уексуа (кпмппзиција, пднпс фабуле и сижеа, драмски елеменуи: експпзиција, 
заплеу, кулминација, перипеуија, расплеу). 

- Врсуе каракуеризације (спциплпщка, психплпщка, језишка ...). 

- Мпуиви: динамишки, суауишки, нарауивни, пписни, инуернаципнални...). 

Функципнални ппјмпви 

Ппдсуицаое ушеника на схвауаое и усвајаое функципналних ппјмпва:  

- рпмануишарскп, рпмануишнп, реалисуишнп, реалнп; 

- дпкуменупванп, раципналнп, уеза, шиоеница; 

- еуишкп, есуеускп; 

- рефлексија, мемприја; 
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- креауивнп, дпживљајнп, сугесуивнп, пласуишнп; 

- апсурд, прпвпкација, прпуивурешнпсу, дпследнпсу; 

- сампкриуишнпсу, сампиницијауива; 

- агресивнпсу, себишнпсу (егпизам), лицемерје, пппруунизам; 

- независнп, сампсуалнп, зависнп, завиднп. 

Читаое 

Фсаврщаваое изражајнпг шиуаоа (са захуевима кап у преухпдним разредима). Развијаое лишнпг упна 
при шиуаоу и казиваоу напамеу наушених прпзних и ппеуских целина. 

Вежбаое у "леуимишнпм" шиуаоу ппзнаупг уексуа, ради налажеоа пдређених инфпрмација и увпђеоа 
ушеника у "леуимишнп" шиуаое неппзнаупг уексуа, да би ууврдили да ли их уексу инуересује и да ли ће га 
шиуауи у целини (нпвински шланак, неппзнауа коига и сл.). 

ЈЕЗИШКА КФЛУФРА 

Пснпвни пблици усменпг и писменпг изражаваоа 

Пришаое п дпживљају са ефекуним ппшеукпм и заврщеукпм. 

Интерпретативнп препришаваое коижевнпумеунишкпг уексуа. 

Расправа (аргуменуауивни уексу) и прппагандни уексу. Пбјекуивнп и присураснп приказиваое шиоеница. 

Рекламе кап врсуа прппагандних уексупва. Језишке пспбине реклама. Манипулауивнпсу реклама. 

Пппуоаваое разлишиуих пбразаца. 

Реппртажа кап нпвинарски жанр. 

Фсмена и писмена вежбаоа 

Вежбаоа у пришаоу п дпживљајима (са ефекуним ппшеукпм и заврщеукпм). 

Вежбаоа у интерпретативнпм препришаваоу коижевнпумеунишких уексупва. 

Вежбе на аргументативнпм тексту: сажимаое уексуа, писаое резимеа, прпналажеое кљушних реши у 
уексуу. Разликпваое суава ауупра пд других суавпва изнесених у уексуу. Издвајаое из уексуа аргуменауа 
у прилпг некпј уези (суаву) и аргуменауа прпуив ое; извпђеое закљушака заснпваних на уексуу. Даваое 
наслпва уексуу и ппднаслпва делпвима уексуа. 

Фсмене и писане расправе на задауе акууелне уеме из савременпг живпуа. 

Критишки приказ нпве коиге, филма, радијске, уелевизијске емисије и кпнцеруа. 

Синтаксишке вежбе: изражаваое ппмпћу зависних решеница и ппмпћу средсуава решенишне 
кпндензације (глагплски прилпзи, глагплске именице: Дпк се враёап куёи, размищљап је п свему - 
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Враёајуёи се куёи...; Пбрадпвап их је тиме щтп је пристап - Пбрадпвап их је свпјим пристанкпм). 
Замена глагплима неумеснп уппуребљених глагплских именица. 

Преппзнаваое бирпкраускпг језика кап пблика манипулације људима ппмпћу језика (да би се прикрила 
инфпрмација, исуакла сппсувена ушенпсу, ублажиле непријауне шиоенице). "Превпђеое" са 
бирпкраускпг на пбишан језик. 

Лексишке вежбе: прикладна уппуреба апсуракуних реши и реши из инуелекууалнпг решника ради 
прецизнпг и ефикаснпг изражаваоа упкпм расправе. Фппуреба сликпвиуих реши ради ефекунпг 
изражаваоа у реппруажи. Кприщћеое решника српскпг језика. 

Кприщћеое индекспм, ппјмпвникпм и библипграфијпм. 

Шитаое и разумеваое нелинеарних елемената текста: дијаграми, графикпни. 

Летимишнп шитаое (ради брзпг прпналажеоа важних инфпрмација). 

Пртпепске вежбе: увежбаваое правилнпг изгпвпра сампгласника и сугласника, решенишнпг (лпгишкпг) 
акценуа. Прпвераваое суепена усвпјенпсуи српскпг коижевнпг акценуа и прганизпваое акценауских 
вежби. Кприщћеое решника с акценупваним решима. Правилан изгпвпр ијекавскпг рефлекса дугпг јауа 
(ије) и пренпщеое акценуа на прпклиуику у изражајнпм шиуаоу коижевних уексупва (ппсебнп у вези с 
дијалекаускпм пснпвпм). 

Псам дпмаћих писаних задауака и оихпва анализа на шасу. 

Шеуири щкплска писмена задаука (један шас је за израду и два за анализу задауака и писаое ппбпљщане 
верзије сасуава). 

ДПДАУНИ РАД 

Језик и језишка култура 

Синуаксишка анализа кпмпликпванијих решеница. 

Фсменп расправљаое на уеме из свакпдневнпг живпуа. Писаое аргуменуауивних уексупва с 
кприщћеоем лиуераууре. 

Вежбе у гпвпрнищуву. Краукп, садржајнп и језгрпвиуп излагаое п пдређенпј уеми за пдређенп време, 
пред аудиупријумпм. 

Анализа реклама с уелевизије, из нпвина и шаспписа, с рекламних панпа. 

Сампсуалнп прпналажеое примера бирпкраускпг језика и оегпвп "превпђеое" на пбишан језик. 

Сампсуалнп сасуављаое дијаграма и графикпна. 

Прпушаваое лпкалнпг гпвпра. Сампсуални радпви ушеника п лпкалнпм гпвпру (шиуаое пдгпварајуће 
лиуераууре; сакупљаое грађе; писаое рада и оегпвп пбјављиваое у щкплским гласилима). 

Коижевнпст 

Каракуеризација ликпва увидпм у фпрме приппведаоа. 

Језишкпсуилска анализа кап инуеграципни шинилац инуерпреуације коижевнпумеунишкпг уексуа. 
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Исураживашки рад на решницима (Српски рјешник Вука Суефанпвића Карачића, Решник МС, (вищеупмни 
или једнпупмни), Решник коижевних уермина, Решник симбпла...). 

Пбједиоујући и ппредбени шинипци у пбради пдабраних коижевних уексупва (кпмпарауивни присууп). 

Драмауизација прпзнпг уексуа. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

ЈЕЗИК (граматика, правппис и пртпепија) 

Ф насуави језика ушеници се псппспбљавају за правилну усмену и писмену кпмуникацију суандардним 
српским језикпм. Пууда захуеви у пвпм прпграму нису усмерени самп на језишка правила и грамауишке 
нпрме већ и на оихпву функцију. На пример, решеница се не уппзнаје самп кап грамауишка јединица (са 
суанпвищуа оене сурукууре), већ и кап кпмуникауивна јединица (са суанпвищуа оене функције у 
кпмуникацији). 

Пснпвни прпграмски захуев у насуави грамауике јесуе да се ушеницима језик представи и тумаши кап 
систем. Ниједна језишка ппјава не би требалп да се изушава изплпванп, ван кпнтекста у кпјем се 
пстварује оена функција. Ф I и II разреду у пквиру вежби слущаоа, гпвпреоа, шиуаоа и писаоа ушеници 
запажају језишке ппјаве без оихпвпг именпваоа, да би се пд III дп VIII разреда у кпнценуришним 
кругпвима и кпнуинуираним низпвима грамауишки садржаји изушавали ппсуупнп и селекуивнп у складу 
са узрасупм ушеника. 

Ппступнпст се пбезбеђује самим избпрпм и расппредпм насуавних садржаја, а кпнкреуизација нивпа 
пбраде, кап врсуа упуусува за насуавну праксу у ппјединим разредима, назнашена је пписнп 
фпрмулисаним захуевима: запажаое, упшаваое, усвајаое, ппјам, преппзнаваое, разликпваое, 
инфпрмауивнп, уппуреба, пбнављаое, сисуемауизација и другима. Фказиваоем на нивп прпграмских 
захтева насуавницима се ппмаже у оихпвим насупјаоима да ушенике не ппуереуе пбимпм и дубинпм 
пбраде језишке грађе. 

Селективнпст се псуварује избпрпм најпснпвнијих језишких закпниупсуи и инфпрмација п оима. 

Уаквим присууппм језишкпј грађи у прпграму насуавници се усмеравају да уумашеое грамауишких 
кауегприја заснивају на оихпвпј функцији кпју су ушеници у преухпдним разредима упшили и опме, у 
маопј или већпј мери, пвладали у језишкпј пракси. Ппсуупнпсу и селекуивнпсу у прпграму грамауике 
најбпље се упшавају на садржајима из синуаксе и мпрфплпгије пд I дп VIII разреда. Исуи принципи су, 
међууим, дпследнп спрпведени и у псуалим пбласуима језика. На пример, алуернацију сугласник к, г, х 
ушеници ће првп запажауи у грађеоу реши и деклинацији у V разреду, а вежбама и језишким играма у 
упм и преухпдним разредима навикавауи се на правилну уппуребу уих кпнспнанауа у гпвпру и писаоу; 
елеменуарне инфпрмације п палауализацији дпбиће у VI разреду, а усвпјена знаоа п биуним гласпвним 
пспбинама српскпг језика пбнпвиуи и сисуемауизпвауи у VIII разреду. Уим нашинпм ће ушеници суећи 
пснпвне инфпрмације п гласпвним прпменама и алуернацијама, псппспбиће се за језишку праксу, а неће 
биуи ппуерећени ушеоем пписа и исуприје уих језишких ппјава. 

Елеменуарне инфпрмације из мпрфплпгије ппшиоу се ушеницима давауи пд II разреда и ппсуупнп се из 
разреда у разред прпщирују и прпдубљују. Пд сампг ппшеука ушенике уреба навикавауи да упшавају 
пснпвне мпрфплпщке кауегприје, на пример: у II разреду ппред упшаваоа реши кпје именују предмеуе и 
бића, увпди се и разликпваое рпда и брпја кпд уих реши а у III разреду разликпваое лица кпд глагпла. 
Уим пууем ће се ушеници ппсуупнп и лпгишки увпдиуи не самп у мпрфплпщке већ и у синуаксишке 
закпниупсуи (разликпваое лица кпд глагпла - лишни глагплски пблици - предикау - решеница). Реши увек 
уреба упшавауи и пбрађивауи у пквиру решенице, у кпјпј се запажају оихпве функције, знашеоа и 
пблици. 
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Прпграмске садржаје из акцентплпгије не уреба пбрађивауи кап ппсебне насуавне јединице. Не самп у 
насуави језика, већ и у насуави шиуаоа и језишке кулууре, ушенике уреба у свакпм разреду увпдиуи у 
прпгрампм предвиђене суандардне акценауске нпрме а суалним вежбаоем, пп мпгућсуву уз 
кприщћеое аудип снимака, ушенике уреба навикавауи да шују правилнп акценупвану реш, а у месуима 
где се пдсуупа пд акценауске нпрме, да разликују суандардни акценау пд свпга акценуа. 

Правппис се савлађује пууем сисуемауских вежбаоа, елеменуарних и слпжених, кпја се прганизују шесуп, 
разнпврснп и разлишиуим пблицима писмених вежби. Ппред упга, ушенике врлп ранп уреба упућивауи 
на служеое правпписпм и правпписним решникпм (щкплскп издаое). 

Насуава пртпепије пбухвауа следеће елеменуе гпвпра: аруикулацију гласпва, јашину, висину и дужину, 
акценау реши, уемпп, риуам, решенишну инупнацију и паузе. 

Аруикулаципне вежбе пднпсе се на правилан изгпвпр гласпва: -ш, -ћ, -ч, -ђ, -х, кап и -е (шесуп пувпренп). 
Фшеници с неправилним изгпвпрпм -р, -с, -з упућују се лпгппеду. Гласпви се најпре вежбају ппјединашнп, 
а пнда у гпвпрнпм ланцу, у уексуу. 

Прупепске вежбе, пбишнп краће и шещће, извпде се не самп у пквиру насуаве језика негп и насуаве 
шиуаоа и језишке кулууре. Уреба указивауи на правилнпсу у гпвпру, али и на лпгишнпсу и јаснпсу. 

Вежбе за усвајаое и ууврђиваое знаоа из грамауике дп нивпа оегпве пракуишне примене у нпвим 
гпвпрним сиууацијама прписуише из прпграмских захуева, али су у великпј мери услпвљене кпнкреунпм 
сиууацијпм у пдељеоу - гпвпрним пдсуупаоима пд коижевнпг језика, кплебаоима, грещкама кпје се 
јављају у писменпм изражаваоу ушеника. Супга се садржај вежбаоа у насуави језика мпра пдређивауи 
на пснпву сисуемаускпг праћеоа гпвпра и писаоа ушеника. Уакп ће насуава језика биуи у функцији 
псппспбљаваоа ушеника за правилнп кпмуницираое савременим коижевним српским језикпм. 

Ф настави граматике уреба примеоивауи следеће ппсуупке кпји су се у пракси ппуврдили свпјпм 
функципналнпщћу:  

- ппдсуицаое свесне акуивнпсуи и мисапнпг псампсуаљиваоа ушеника; 

- сузбијаое мисапне инерције и ушеникпвих имиуаупрских склпнпсуи; 

- засниваое уежищуа насуаве на сущуинским вреднпсуима, пднпснп на биуним свпјсувима и суилским 
функцијама језишких ппјава; 

- уважаваое сиууаципне услпвљенпсуи језишких ппјава; 

- ппвезиваое насуаве језика са дпживљаваоем умеунишкпг уексуа; 

- пукриваое суилске функције, пднпснп изражајнпсуи језишких ппјава; 

- кприщћеое умеунишких дпживљаја кап ппдсуицаја за ушеое мауероег језика; 

- сисуемауска и псмищљена вежбаоа у гпвпру и писаоу; 

- щуп ефикасније превазилажеое нивпа преппзнаваоа језишких ппјава; 

- негпваое примеоенпг знаоа и умеоа; 

- кпнуинуиранп ппвезиваое знаоа п језику са неппсреднпм гпвпрнпм пракспм; 

- псувариваое кпнуинуиуеуа у сисуему правпписних и суилских вежбаоа; 
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- ппбуђиваое ушеникпвпг језишкпг израза живпуним сиууацијама; 

- указиваое на грамауишку сашиоенпсу суилских изражајних средсуава; 

- кприщћеое прикладних илусурација пдређених језишких ппјава. 

Ф насуави грамауике изразиуп су функципнални пни ппсуупци кпји успещнп сузбијају ушеникпву мисапну 
инерунпсу, а развијају радпзналпсу и сампсуалнпсу ушеника, щуп ппјашава оихпв исураживашки и 
суваралашки пднпс према језику. Наведена усмереоа насуавнпг рада ппдразумевају оегпву шврсуу 
везанпсу за живпуну, језишку и умеунишку праксу, пднпснп за пдгпварајуће уексупве и гпвпрне сиууације. 
Збпг упга је указиваое на пдређену језишку ппјаву на изплпваним решеницама, исургнууим из кпнуексуа, 
пзнашенп кап изразиуп неппжељан и нефункципналан ппсуупак у насуави грамауике. Фсамљене 
решенице, лищене кпнуексуа, ппсуају мруви мпдели, ппдпбни да се фпрмалнп кппирају, уше напамеу и 
репрпдукују, а све уп спрешава свесну акуивнпсу ушеника. 

Савремена меупдика насуаве грамауике залаже се да уежищуе пбраде пдређених језишких ппјава буде 
заснпванп на сущуинским пспбенпсуима, а уп знаши на оихпвим биуним свпјсувима и суилским 
функцијама, щуп ппдразумева занемариваое фпрмалних и сппредних пбележја прпушаваних језишких 
ппјава. 

Ф насуави језика нужнп је ппсмаурауи језишке ппјаве у живпуним и језишким пкплнпсуима кпје су 
услпвиле оихпвп знашеое. Фшенике ваља упууиуи на ппгпдне уексупве и гпвпрне сиууације у кпјима се 
пдређена језишка ппјава прирпднп јавља и исппљава. Уексупви би уребалп да буду ппзнауи ушеницима, а 
акп пак нису, уреба их прпшиуауи и п оима разгпварауи са ушеницима. 

Насуавник ваља да има на уму и уп да уппзнаваое сущуине језишке ппјаве шесуп впди прекп 
дпживљаваоа и схвауаоа умеунишкпг уексуа, щуп ће биуи дпвпљнп јак ппдсуицај за насуавника да щуп 
шещће упућује ушенике да пукривају суилску функцију (изражајнпсу) језишких ппјава. Уп ће дппринеуи 
развијаоу ушеникпве радпзналпсуи за језик, јер умеунишка дпживљаваоа шине грамауишкп градивп 
кпнкреунијим, лакщим и применљивијим. Кад ушеницима ппсуане присуупашна суилска (изражајна, 
експресивна) функција језишке ппјаве, прихвауају је кап стваралашки ппступак, щуп је врлп ппгпдан и 
ппдсуицајан пуу да знаоа п језику брже прелазе у умеоа, да се на уај нашин дппринпси бпљем 
писменпм и усменпм изражаваоу, али и успещнијпј анализи коижевних уексупва. 

Нужнп је да насуавник увек има на уму пресудну улпгу умесних и сисуемауских вежбаоа, пднпснп да 
насуавнп градивп није усвпјенп дпк се дпбрп не увежба. Уп знаши да вежбаоа мпрају биуи сасуавни 
шинилац пбраде насуавнпг градива, примене, пбнављаоа и ууврђиваоа знаоа. 

Меупдика насуаве језика, уепријски и пракуишнп, упућује да у насуави мауероег језика уреба щуп пре 
превазићи нивпе преппзнаваоа и репрпдукције, а сурпљивп и уппрнп негпвауи вище пблике знаоа и 
умеоа - применљивпст и стваралащтвп. Ф насупјаоима да се у насуавнпј пракси удпвпљи уаквим 
захуевима, функципналнп је у свакпј ппгпднпј прилици знаоа из грамауике суавиуи у функцију уумашеоа 
уексуа (умеунишкпг и пппуларнпг), шиме се пнп уздиже пд преппзнаваоа и репрпдукције на нивпе умеоа 
и пракуишне примене. 

Пракуишнпсу и применљивпсу знаоа п језику и оегпвп прелажеое у умеое и навике ппсебнп се 
ппсуиже негпваоем правпписних и стилских вежби.  

Фшенике, уакпђе, кпнуинуиранп уреба ппдсуицауи да свпја знаоа п језику ппвезују са кпмуникауивним 
гпвпрпм. Један пд изразиуп функципналних ппсуупака у насуави грамауике јесу вежбаоа заснпвана на 
кприщћеоу примера из неппсредне гпвпрне праксе, щуп насуаву грамауике приближава живпуним 
ппуребама у кпјима се примеоени језик ппјављује кап свесуранп мпуивисана људска акуивнпсу. Насуава 
на уај нашин ппсуаје пракуишнија и занимљивија, шиме ушенику пувара разнпврсне мпгућнпсуи за оегпва 
суваралашка исппљаваоа. 
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Сиууације у кпјима се исппљавају пдређене језишке ппјаве мпже и сам насуавник да ппсуавља 
ушеницима, да их спреунп ппдсећа на оихпва искусува, а пни ће казивауи или писауи какп у изазпвним 
приликама гпвпрнп реагују. 

Целпвиуи сазнајни кругпви у насуави грамауике, кпји заппшиоу мпуивацијпм, а заврщавају сазнаваоем, 
резимираоем и применпм пдређенпг градива, у савременпм меупдишкпм присуупу, ппгпупву у 
прпблемски усмеренпј насуави, пуварају се и зауварају вище пууа упкпм насуавнпг шаса. Уакав сазнајни 
прпцес ппдразумева ушесуалп спајаое индукције и дедукције, анализе и синуезе, кпнкреуизације и 
апсуракције, уепријских пбавещуеоа и пракуишне пбуке. 

Савремена меупдика насуаве исуише низ сапднпсних меупдишких радои кпје ваља примениуи у 
насуавнпј пбради прпграмских јединица из језика и кпје пмпгућују да сваки целпвиу сазнајни пуу, ппшев 
пд пнпг кпји је упквирен щкплским шаспм, дпбије свпју ппсебну сурукууру. 

Пбрада нпвих насуавних (прпграмских) јединица ппдразумева примену следећих меупдишких радои:  

- Кприщћеое ппгпднпг пплазнпг текста (језишкпг предлпщка) на кпме се увиђа и пбјащоава 
пдгпварајућа језишка ппјава. Најшещће се кприсуе краћи умеунишки, наушнппппуларни и публицисуишки 
уексупви, а и примери из писмених радпва ушеника. 

- Кприщћеое исказа (примера из пригпдних, уекућих или запамћених) гпвпрних ситуација.  

- Ппдсуицаое ушеника да пплазни уексу дпживе и схвате у целини и ппјединпсуима. 

- Фуврђиваое и пбнављаое знаоа п ппзнауим језишким ппјавама и ппјмпвима кпји неппсреднп 
дппринпсе бпљем и лакщем схвауаоу нпвпг градива. (Пбишнп се кприсуе примери из ппзнаупг уексуа.) 

- Фпућиваое ушеника да у уексуу, пднпснп у записаним исказима из гпвпрне праксе, упшавају примере 
језишке ппјаве кпја је предмеу сазнаваоа. 

- Најављиваое и бележеое нпве наставне јединице и ппдсуицаое ушеника да запажену језишку ппјаву 
истраживашки сагледају.  

- Сазнаваое битних свпјстава језишке ппјаве (пблика, знашеоа, функције, прпмене, изражајних 
мпгућнпсуи...). 

- Сагледаваое језишких шиоеница (примера) са разних станпвищта, оихпвп уппређиваое, пписиваое 
и класификпваое. 

- Илусурпваое и графишкп представљаое језишких ппјмпва и оихпвих пднпса. 

- Дефинисаое језишкпг ппјма; исуицаое свпјсува језишке ппјаве и упшених закпниупсуи и правилнпсуи. 

- Преппзнаваое, пбјащоаваое и примена сазнаупг градива у нпвим пкплнпсуима и у примерима кпје 
навпде сами ушеници (неппсредна дедукција и првп вежбаое). 

- Фуврђиваое, пбнављаое и примена суешенпг знаоа и умеоа (даља вежбаоа, у щкпли и кпд куће). 

Наведене меупдишке радое међуспбнп се дппуоују и прпжимају, а псуварују се у сукцесивнпј и 
синхрпнпј ппсуавци. Неке пд оих мпгу биуи псуварене пре насуавнпг шаса на кпме се размаура пдређена 
језишка ппјава, а неке и ппсле шаса. Уакп, на пример, дпбрп је да уексу на кпме се усваја градивп из 
грамауике буде раније уппзнау, а да ппједине језишке вежбе буду предмеу ушенишких дпмаћих задауака. 
Илусурпваое, на пример, не мпра биуи пбавезна еуапа насуавнпг рада, већ се примеоује кад му је 
функципналнпсу несппрна. 
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Паралелнп и здруженп, у наведенпм сазнајнпм пууу уеку све важне лпгишке пперације: запажаое, 
уппређиваое, закљушиваое, дпказиваое, дефинисаое и навпђеое нпвих примера. Уп знаши да шаспви 
на кпјима се изушава грамауишкп градивп немају пдељене еуапе, пднпснп јаснп упшљиве прелазе између 
оих. Нещуп је видљивији прелаз између индукуивнпг и дедукуивнпг нашина рада, кап и између 
сазнаваоа језишке ппјаве и увежбаваоа. 

КОИЖЕВНПСУ 

Фвпђеое ушеника у свеу коижевнпсуи, али и псуалих, узв. некоижевних уексупва (пппуларних, 
инфпрмауивних), предсуавља изузеунп пдгпвпран насуавни задауак. Фправп на пвпм суупоу щкплпваоа 
суишу се пснпвна и врлп знашајна знаоа, умеоа и навике пд кпјих ће у дпбрпј мери зависиуи не самп 
ушенишка коижевна кулуура, већ и оегпва ппщуа кулуура на кпјпј се уемељи укупнп пбразпваое свакпг 
щкплпванпг шпвека. 

Лектира 

Фкинууа је неппуребна ппдела на дпмаћу и щкплску лектиру, па уакп извпри за пбраду уексупва из 
лекуире, ппред шиуанки, ппсуају коиге лекуире за пдређени узрасу и сва псуала присуупашна лиуерауура. 

Дауа је лекуира за пдређен разред, разврсуана пп коижевним рпдпвима - лирика, епика, драма, да би 
се крпз све прпграме мпгла прауиуи пдгпварајућа и разлпжна прпппрција и имауи увид у уп. Ппдела је 
изврщена према пснпвнпј разлици везанпј за суих и прпзу. Лекуира је пбпгаћена избпрпм 
наушнппппуларних и инфпрмауивних уексупва. 

Уексупви из лектире предсуављају прпграмску пкпсницу. Насуавник има нашелну мпгућнпсу да ппнуђене 
уексупве прилагпђава кпнкреуним насуавним ппуребама, али је пбавезан и на слпбпдан избпр из наще 
нарпдне усмене коижевнпсуи и узв. некоижевних уексупва - према прпграмским захуевима. 

Разлике у укупнпј умеунишкпј и инфпрмауивнпј вреднпсуи ппјединих уексупва ууишу на пдгпварајућа 
меупдишка рещеоа (прилагпђаваое шиуаоа врсуи уексуа, ппсег уумашеоа уексуа у зависнпсуи пд 
слпженпсуи оегпве сурукууре, ппвезиваое и груписаое са пдгпварајућим садржајима из других 
предмеуних ппдрушја - грамауике, правпписа и језишке кулууре и сл.). 

Насуавнику је дауа мпгућнпсу и дппунскпг избпра дела у складу са насуавним ппуребама и 
инуереспваоима кпнкреунпг ђашкпг кплекуива са кпјим псуварује прпграм. 

Читаое пд III дп VIII разреда 

Уумашеое уексуа заснива се на оегпвпм шиуаоу, дпживљаваоу и разумеваоу. При упме је квалиуеу 
дпживљаваоа и разумеваоа уексуа и неппсреднп услпвљен квалиуеупм шиуаоа. Зауп су разни пблици 
усмеренпг шиуаоа пснпвни предуслпв да ушеници у насуави суишу сазнаоа и да се успещнп увпде у свеу 
коижевнпг дела. 

Изражајнп шитаое негује се сисуемауски, уз суалнп ппвећаваое захуева и насупјаое да се щуп ппупуније 
искприсуе сппспбнпсуи ушеника за ппсуизаое виспкпг квалиуеуа у вещуини шиуаоа. Вежбаоа у 
изражајнпм шиуаоу извпде се плански и уз сплиднп насуавникпвп и ушеникпвп припремаое. Ф пквиру 
свпје припреме насуавник благпвременп пдабира ппгпдан уексу и суудипзнп прпушава пне оегпве 
пспбенпсуи кпје ууишу на прирпду изражајнпг шиуаоа. Ф складу са мисапнп-емпуивним садржајем уексуа, 
насуавник заузима пдгпварајући суав и пдређује сиууаципну услпвљенпсу јашине гласа, риума, уемпа, 
инупнације, пауза, решенишнпг акценуа и гласпвних урансфпрмација. При упме се ппвременп служи 
аудип снимцима узпрних инуерпреуауивних шиуаоа. 

Ппщуп се изражајнп шиуаое, пп правилу, увежбава на преухпднп пбрађенпм и дпбрп схваћенпм уексуу, 
уп је кпнкреунп и успещнп уумашеое щуива неппхпдан ппсуупак у припремаоу ушеника за изражајнп 
шиуаое. Ф пквиру неппсредне припреме у VI, VII и VIII разреду ппвременп се и ппсебнп анализирају 
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психишки и језишкпсуилски шинипци кпји захуевају пдгпварајућу гпвпрну реализацију. Ф ппјединим 
слушајевима насуавник (заједнп са ушеницима) ппсебнп приређује уексу за изражајнп шиуаое на уај 
нашин щуп у оему пбележава врсуе пауза, решенишне акценуе, уемпп и гласпвне мпдулације. 

Изражајнп шиуаое увежбава се на уексупвима разлишиуе садржине и пблика; кприсуе се лирски, епски и 
драмски уексупви у прпзи и суиху, у нарауивнпм, дескрипуивнпм, дијалпщкпм и мпнплпщкпм пблику. 
Ппсебна пажоа ппсвећује се емпципналнпј динамици уексуа, оегпвпј драмауишнпсуи и гпвпреоу из 
перспекуиве писца и ппјединих ликпва. 

Ф пдељеоу уреба пбезбедиуи пдгпварајуће услпве за изражајнп шиуаое и казиваое - ушеницима у улпзи 
шиуаша и гпвпрника ваља пбезбедиуи месуп испред пдељеоскпг кплекуива, у пдељеоу сувприуи дпбру 
слущалашку публику, заинуереспвану и сппспбну да криуишки и пбјекуивнп прпцеоује квалиуеу шиуаоа и 
казиваоа. Ппсредсувпм аудип снимка, ушеницима ппвременп уреба пмпгућиуи да шују свпје шиуаое и да 
се криуишки псврћу на свпје умеое. На шаспвима пбраде коижевних дела примеоиваће се ушенишка 
искусува у изражајнпм шиуаоу, уз суалнп насупјаое да сви пблици гпвпрних акуивнпсуи буду кпрекуни и 
уверљиви. 

Читаое у себи је најпрпдукуивнији пблик суицаоа знаоа па му се у насуави ппклаоа ппсебна пажоа. 
Пнп је увек усмеренп и исураживашкп; ппмпћу оега се ушеници псппспбљавају за свакпдневнп суицаое 
инфпрмација и за ушеое. 

Вежбе шиуаоа у себи неппсреднп се уклапају у псуале пблике рада и увек су у функцији свесуранијег 
суицаоа знаоа и разумеваоа не самп коижевнпг дела, већ и свих псмищљених уексупва. 

Примена уексу меупде у насуави ппдразумева врлп ефикасне вежбе за савладаваое брзпг шиуаоа у себи 
с разумеваоем и дппринпси развијаоу сппспбнпсуи ушеника да шиуају флексибилнп, да усклађују 
брзину шиуаоа са циљем шиуаоа и каракуерисуикама уексуа кпји шиуају. 

Квалиуеу шиуаоа у себи ппдсуише се преухпдним усмераваоем ушеника на уексу и даваоем 
пдгпварајућих задауака, а ппупм и пбавезним прпвераваоем разумеваоа прпшиуанпг уексуа, пднпснп 
псувареоа дпбијених задауака, Инфпрмауивнп, прпдукуивнп и аналиуишкп шиуаое најуспещније се 
ппдсуишу сампсуалним исураживашким задацима кпји се ушеницима дају у припремнпм ппсуупку за 
пбраду уексуа или пбраду садржаја из грамауике и правпписа. Уим пууем се унапређују лпгика и брзина 
шиуаоа, а нарпшиуп брзина схвауаоа прпшиуанпг уексуа, шиме се ушеници псппспбљавају за сампсуалнп 
ушеое. 

Фшеници суаријих разреда увпде се у инфпрмауивнп шиуаое кпје је услпвљенп брзинпм и суварнп 
прпшиуаним уексупм. Пнп се сасупји пд брзпг уражеоа инфпрмације и знашеоа у уексуу, при шему се не 
прпшиуа свака реш, већ се ппгледпм "прплази" крпз уексу и шиуа се на прескпк (међунаслпви, 
ппднаслпви, први редпви у пдељцима, увпд, закљушак). При вежбаоу ушеника у "леуимишнпм" шиуаоу, 
преухпднп се задају пдгпварајући задаци (уражеое пдређених инфпрмација, ппдауака и сл.), а ппупм 
прпверава квалиуеу оихпвпг псувареоа и мери време за кпје су задаци изврщени. Инфпрмауивним 
шиуаоем ушеници се уакпђе псппспбљавају да ради ппдсећаоа, пбнављаоа, мемприсаоа, шиуају 
ппдвушене и на други нашин пзнашене делпве уексуа приликпм ранијег шиуаоа "с плпвкпм у руци", кпје 
уреба сисуемауски спрпвпдиуи кап вид припремаоа ушеника за сампсуалан рад и ушеое. 

Изражајнп казиваое напамеу наушених уексупва и пдлпмака у прпзи и суиху знашајан је пблик рада у 
развијаоу гпвпрне кулууре ушеника. Ваља имауи у виду да је убедљивп гпвпреое прпзнпг уексуа пплазна 
пснпва и неппхпдан услпв за прирпднп и изражајнп казиваое суихпва. Зауп је ппжељнп да се 
ппвременп, на исупм шасу, наизменишнп увежбава и уппређује гпвпреое уексупва у прпзи и суиху. 

Напамеу ће се ушиуи разни краћи прпзни уексупви (нарација, дескрипција, дијалпг, мпнплпг), лирске 
песме разних врсуа и пдлпмци из епских песама. Фспех изражајнпг казиваоа знаунп зависи пд нашина 
ушеоа и лпгишкпг усвајаоа текста. Акп се механишки уши, кап щуп ппнекад бива, усвпјени ауупмауизам 
се пренпси и на нашин казиваоа. Зауп је ппсебан задауак насуавника да ушенике навикне на псмищљенп 
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и инуерпреуауивнп ушеое уексуа напамеу. Упкпм вежбаоа уреба сувприуи услпве да казиваое уеше "пши 
у пши", да гпвпрник ппсмаура лице слущалаца и да с публикпм усппсуавља емпципнални кпнуаку. 
Максимална пажоа се ппсвећује свим вреднпсуима и изражајним мпгућнпсуима гпвпрнпг језика, 
ппсебнп - прирпднпм гпвпрникпвпм суаву, ппузданпм пренпщеоу инфпрмација и сугесуивнпм 
казиваоу. 

Уумашеое текста пд III дп VIII разреда 

Са пбрадпм уексуа ппшиое се ппсле успещнпг инуерпреуауивнпг шиуаоа наглас и шиуаоа у себи. 
Коижевнпумеунишкп делп се шиуа, према ппуреби и вище пута, све дпк не изазпве пдгпварајуће 
дпживљаје и ууиске кпји су неппхпдни за даље уппзнаваое и прпушаваое уексуа. Разни пблици 
ппнпвљенпг и усмеренпг шиуаоа дела у целини, или оегпвих пдлпмака, пбавезнп ће се примеоивауи у 
пбради лирске песме и краће прпзе. 

При пбради уексуа примеоиваће се у већпј мери јединсувп аналиуишких и синуеуишких ппсуупака и 
гледищуа. Знашајне ппјединпсуи, елеменуарне слике, експресивна месуа и суилскп-језишки ппсуупци 
неће се ппсмаурауи кап усамљене вреднпсуи, већ их уреба сагледавауи кап функципналне делпве вищих 
целина и уумашиуи у прирпднпм садејсуву с другим умеунишким шинипцима. Коижевнпм делу присуупа 
се кап слпженпм и неппнпвљивпм прганизму у кпме је све услпвљенп узрпшнп-ппследишним везама, 
ппдсуакнууп живпуним искусувпм и упблишенп суваралашкпм мащупм. 

Фшенике уреба ревнпснп навикавауи на уп да свпје ууиске, суавпве и судпве п коижевнпм делу 
ппдрпбније дпказују шиоеницама из сампга уексуа и уакп их псппспбљавауи за сампсуалан исказ, 
исураживашку делаунпсу и заузимаое криуишких суавпва према прпизвпљним пценама и закљушцима. 

Насуавник ће имауи у виду да је уумашеое коижевних дела у пснпвнпј щкпли, ппгпупву у млађим 
разредима, у нашелу предтепријскп и да није услпвљенп ппзнаваоем сурушне уерминплпгије. Уп, 
међууим, нималп не смеуа да и пбишан "разгпвпр п щуиву" у млађим разредима буде сурушнп заснпван 
и изведен са пунп инвенуивнпсуи и исураживашке радпзналпсуи. Вредније је прпјекупваое ушеника 
ппвпдпм неке умеунишке слике и оенп инуензивнп дпживљаваое и кпнкреуизпваое у ушеникпвпј 
мащуи негп самп сазнаое да уа слика фпрмалнп спада у ред меуафпра, перспнификација или ппређеоа. 
Зауп се јпщ пд првпг разреда ушеници навикавају да слпбпднп исппљавају свпје ууиске, псећаоа, 
аспцијације и мисли изазване сликпвиупм и фигурауивнпм применпм песнишкпг језика. 

Ф свим разредима пбрада коижевнпг дела уреба да буде прпукана рещаваоем прпблемских питаоа 
кпја су ппдсуакнууа уексупм и умеунишким дпживљаваоем. На уај нашин суимулисаће се ушенишка 
радпзналпсу, свесна акуивнпсу и исураживашка делаунпсу, свесураније ће се уппзнауи делп и пружауи 
мпгућнпсу за афирмацију ушеника у раднпм прпцесу. 

Мнпги уексупви, а ппгпупву пдлпмци из дела, у насуавнпм ппсуупку захуевају умесну лпкализацију, шесуп 
и вищесуруку. Сиууираое уексуа у временске, прпсупрне и друщувенп-исупријске пквире, даваое 
неппхпдних ппдауака п писцу и насуанку дела, кап и пбавещуеоа п биуним садржајима кпји преухпде 
пдлпмку - све су уп услпви без кпјих се у брпјним слушајевима уексу не мпже инуензивнп дпживеуи и 
правилнп схвауиуи. Зауп прпупуипску и психплпщку реалнпсу, из кпје ппуишу уемауска грађа, мпуиви, 
ликпви и дубљи ппдсуицаји за сувараое, уреба дауи у пригпднпм виду и у пнпм пбиму кпји је неппхпдан 
за ппупуније дпживљаваое и ппузданије уумашеое. 

Меупдика насуаве коижевнпсуи већ некпликп деценија, уепријски и пракуишнп, развија и суалнп 
усаврщава насуавникпв и ушеникпв истраживашки, прпналазашки, стваралашки и сатвпрашки пднпс 
према коижевнпумеунишкпм делу. Коижевнпсу се у щкпли не предаје и не уши, већ шита, усваја, у опј 
се ужива и п опј расправља. Уп су пууеви да насуава коижевнпсуи щири ушеникпве духпвне видике, 
развија исураживашке и суваралашке сппспбнпсуи ушеника, криуишкп мищљеое и умеунишки укус, 
ппјашава и кулуивище лиуерарни, језишки и живпуни сензибилиуеу. 
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Мпдерна и савремена прганизација насуаве мауероег језика и коижевнпсуи ппдразумева активну 
улпгу ушеника у насуавнпм прпцесу. Ф савременпј насуави коижевнпсуи ушеник не сме биуи пасивни 
слущалац кпји ће у пдређенпм уренууку репрпдукпвауи "наушенп градивп", пднпснп насуавникпва 
предаваоа, већ акуивни субјекау кпји истраживашки, стваралашки и сатвпрашки ушесувује у 
прпушаваоу коижевнпумеунишких псувареоа. 

Фшеникпва акуивнпсу уреба да свакпдневнп прплази крпз све ури радне еуапе; пре шаса, у упку шаса и 
ппсле шаса. Ф свим еуапама ушеник се мпра сисуемауски навикавауи да у упку шиуаоа и прпушаваоа дела 
сампсталнп рещава брпјна пиуаоа и задауке, кпји ће га у пунпј мери емпципналнп и мисапнп 
ангажпвауи, пружиуи му задпвпљсувп и ппбудиуи исураживашку радпзналпсу. Уакви задаци биће 
најмпћнија мпуивација за рад щуп је пснпвни услпв да се псуваре предвиђени инуерпреуауивни дпмеуи. 
Насуавник ваља да ппсуави задауке кпји ће ушеника ппдсуицауи да упшава, пткрива, истражује, 
прпцеоује и закљушује. Насуавникпва улпга јесуе у упме да псмищљенп ппмпгне ушенику уакп щуп ће га 
ппдсуицауи и усмеравауи, насупјећи да развија оегпве индивидуалне склпнпсуи и сппспбнпсуи, кап и да 
адекваунп вреднује ушенишке наппре и резулуауе у свим пблицима уих акуивнпсуи. 

Прпушаваое коижевнпумеунишкпг дела у насуави је слпжен прпцес кпји заппшиое насуавникпвим и 
ушеникпвим припремаоем (мпуивисаое ушеника за шиуаое, дпживљаваое и прпушаваое умеунишкпг 
уексуа, шиуаое, лпкализпваое умеунишкпг уексуа, исураживашки припремни задаци) за уумашеое дела, 
свпје напрпдукуивније видпве дпбија у интерпретацији коижевнпг дела на насуавнпм шасу, а у 
пблицима функципналне примене стешених знаоа и умеоа насуавља се и ппсле шаса: у прпдукуивним 
пбнављаоима знаоа п пбрађенпм насуавнпм градиву, у ппредбеним изушаваоима 
коижевнпумеунишких дела и истраживашкп-интерпретативним приступима нпвим 
коижевнпумеунишким псувареоима. Средищое еуапе прпцеса прпушаваоа коижевнпумеунишкпг дела 
у насуави јесу метпдплпщкп и метпдишкп засниваое инуерпреуације и оенп развијаое на насуавнпм 
шасу. 

Ф засниваоу и развијаоу насуавне инуерпреуације коижевнпумеунишкпг дела пснпвнп метпдплпщкп 
ппредељеое уреба да буде превасхпдна усмеренпст интерпретације према уметнишкпм тексту. 
Савремена меупдика насуаве коижевнпсуи ппределила се, дакле, за унутращое (иманентнп) 
изушаваое уметнишкпг текста, али пна никакп не превиђа нужнпсу примене и вануексупвних гледищуа 
да би коижевнпумеунишкп делп билп ваљанп и ппузданп прпуумашенп. 

Фз наведена метпдплпщка ппредељеоа, насуавна инуерпреуација коижевнпумеунишкпг дела ваља да 
удпвпљи и захуевима кпје јпј ппсуавља метпдика наставе коижевнпсти: да буде пригинална, 
естетски мптивисана, свестранп усклаѐена са наставним циљевима и знашајним дидактишким 
нашелима, да има сппсувену кпхеренунпсу и ппсуупнпсу, а да меупдплпщка и меупдишка ппсуупаоа на 
свакпј депници инуерпреуације псуварују јединствп анализе и синтезе.  

П пквиру пснпвне метпдплпщке пријентације да насуавна инуерпреуација коижевнпумеунишкпг дела у 
највећпј мери буде усмерена према уметнишкпм тексту, примау припада ппредељеоу да се динамика 
интерпретације усклађује са впдеёим уметнишким вреднпстима коижевнпг псувареоа, уакп щуп ће 
пне биуи шинипци пбједиоаваоа инуерпреуауивних упкпва крпз свеу дела. Једнп пд најважнијих нашела 
кпје ппщуује уакп заснпвана и ппредељена насуавна инуерпреуација јесуе удпвпљаваое захуеву да се 
тумашеоем впдеёих вреднпсти пбухвауи, пднпснп прпуши, делп у целини. Ппщуп су пбједиоена 
ппставка и пднпси свестраних меѐуспбних прпжимаоа прирпдне датпсти умеунишких шинилаца у 
делу, уумашеоем впдећих умеунишких вреднпсуи пбухвауају се и уппзнају и сви други битни шинипци 
умеунишке сурукууре, међу кпјима сваки у инуерпреуацији дпбија пнпликп месуа кпликп му припада у 
складу са уделпм кпји има у ппщупј умеунишкпј вреднпсуи дела. Ф насуавнпј инуерпреуацији 
коижевнпумеунишкпг дела пбједиоавајуёи и синтетишки шинипци мпгу биуи: умеунишки дпживљаји, 
текстпвне целине, битни структурни елементи (уема, мпуиви, умеунишке слике, фабула, сиже, 
коижевни ликпви, ппруке, мпуиваципни ппсуупци, кпмппзиција), фпрме приппведаоа (пблици 
излагаоа), језишкп стилски ппступци и литерарни (коижевнпуметнишки) прпблеми.  

Ф свакпм кпнкреунпм слушају, дакле, на ваљаним естетским, метпдплпщким и метпдишким разлпзима 
ваља ууемељиуи избпр пних вреднпсних шинилаца према кпјима ће биуи усмеравана динамика насуавне 



 

1249 
 

инуерпреуације коижевнпумеунишкпг дела. Зауп метпдплпщки и метпдишки прилази 
коижевнпумеунишкпм делу, кпје уепријски и пракуишнп заснива и развија савремена меупдика насуаве 
коижевнпсуи, не ппзнају и не признају ууврђене метпдплпщке и метпдишке системе кпје би уребалп 
примениуи у инуерпреуацији свакпг ппјединпг дела. Уп знаши да нема једнпм дауих и ухпданих пууева 
кпјима се улази у свеу свакпг ппјединпг коижевнпумеунишкпг псувареоа, већ су уи пууеви унекпликп 
увек другашији у присуупу свакпм ппјединпм коижевнпуметнишкпм делу - пнпликп кпликп је пнп 
аутпнпмнп, сампсвпјнп и неппнпвљивп умеунишкп псувареое. 

Коижевнптепријски ппјмпви 

Коижевнптепријске ппјмпве ушеници ће уппзнавауи уз пбраду пдгпварајућих уексупва и ппмпћу псвруа 
на преухпднп шиуалашкп искусувп. Уакп ће се, на пример, упкпм пбраде неке рпдпљубиве песме, а уз 
ппредбени псвру на две-ури раније прпшиуане песме исуе врсуе, развијауи ппјам рпдпљубиве песме и 
суицауи сазнаое п упј лирскпј врсуи. Фппзнаваое меуафпре биће ппгпднп уек када су ушеници у 
преухпднпм и предуепријскпм ппсуупку пукривали изражајнпсу извеснпг брпја меуафпришких слика, кад 
неке пд оих већ знају напамеу и нпсе их кап умеунишке дпживљаје. Језишкп-суилским изражајним 
средсувима прилази се с дпживљајнпг суанпвищуа; пплазиће се пд изазваних умеунишких ууисака и 
есуеуишке сугесуије, па ће се ппупм исураживауи оихпва језишкп-суилска услпвљенпсу. 

Функципнални ппјмпви 

Функципнални ппјмпви се не пбрађују ппсебнп, већ се у упку насуаве указује на оихпва примеоена 
знашеоа. Фшеници их сппнуанп усвајају у прпцесу рада, у уекућим инфпрмацијама на шаспвима, а уз 
паралелнп присусувп реши и опме пзнашенпг ппјма. Ппуребнп је самп ппдстицати ушенике да наведене 
реши (а и друге слишне оима) разумеју и схвате и да их примеоују у пдгпварајућим сиууацијама. Акп, на 
пример, на захуев да се упше и пбјасне пкплнпсти кпје ууишу на ппнащаое некпг лика, ушеник наведе уе 
пкплнпсуи, пнда је уп знак (и прпвера) да је уај ппјам и пдгпварајућу реш схвауип у пунпм знашеоу. 

Ф усменпм и писменпм изражаваоу узгреднп ће се прпверавауи да ли ушеници правилнп схвауају и 
уппуребљавају реши: узрпк, услпв, ситуација, ппрука, пднпс и сл. Упкпм пбраде коижевних дела, кап и у 
пквиру гпвпрних и писмених вежби, насупјаће се да ушеници пукривају щуп вище пспбина, псеёаоа и 
дущевних стаоа ппјединих ликпва, при шему се уе реши бележе и уакп сппнуанп бпгауи решник 
функципналним ппјмпвима. 

Функципналне ппјмпве не треба пгранишити на ппједине разреде. Сви ушеници једнпг разреда неће 
мпћи да усвпје све прпгрампм наведене ппјмпве за уај разред, али ће зауп сппнуанп усвпјиуи знауан брпј 
ппјмпва кпји су у прпграмима суаријих разреда. Фсвајаое функципналних ппјмпва је непрекидан прпцес 
у упку васпиуаоа и пбразпваоа, а псуварује се и прпверава у упку псувариваоа садржаја свих 
прпграмскп-уемауских ппдрушја. 

ЈЕЗИШКА КФЛУФРА 

Развијаое језишке кулууре један је пд најважнијих задауака насуаве мауероег језика. Пвај насуавни 
прпцес, иакп је прпграмски кпнсуиууисан кап ппсебнп ппдрушје, с ппсебним садржајима и пблицима 
рада, мпра се пренпсиуи какп на пбраду коижевнпг уексуа кпји је најбпљи пбразац изражаваоа, уакп и 
на некоижевне уексупве и на грамауику с правпписпм, кпја нпрмира правила и дефинище језишке 
закпне. Исуп уакп, у ппвраунпм смеру, пбрада коижевнпг уексуа и рад на грамауици и правппису 
коижевнпг језика, мпра укљушивауи и садржаје за негпваое кулууре усменпг и писменпг изражаваоа, 
јер су свпјим већим делпм упм циљу и ппдређени. Рад на бпгаћеоу језишке кулууре уреба да се 
инуегрище са свим видпвима усмених и писмених пблика изражаваоа. 

Ф насуави језика и кулууре изражаваоа ваља непресуанп имауи у виду заједнишки пснпвни циљ: 
развијаое језишкпг мищљеоа и језишке свесуи упшаваоем језишких закпниупсуи, па уек на пснпву уакве 
свесуи прелазиуи на нпрмираое и дефинисаое. Пууда језик кап средсувп изражаваоа уреба да буде 
предмеу насуавне пажое у свим оегпвим сурукуурама. 
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Неппхпднп је да ушеници упше разлику између гпвпрнпг и писанпг језика. Ф гпвпрнпм језику решенице су 
пбишнп краће. Шесуи недпсуаци су незаврщене и суилски неуређене решенице и уппуреба ппщуапалица. 

Насуава ће биуи пшигледнија и ефикаснија акп се кприсуе аудипснимци (нпр. Звушна шиуанка) и акп се 
слуща и анализира снимљен гпвпр ушеника. 

Лексишке и мпрфплпщке вежбе уреба да бпгауе ушенишкп сазнаое п реши кап пблику, шему служе не 
самп кпоугација и деклинација, негп и сисуем грађеоа реши (изведене, слпжене и слпженп-изведене). 
Вежбе у грађеоу изведених реши и слпженица, пп угледу на слишне реши у пбрађенпм уексуу, уреба да 
ууишу на бпгаћеое ушенишкпг решника. 

Ф суаријим разредима лексишкп-семануишке вежбе се пднпсе на слпженије садржаје: правп и пренесенп 
знашеое реши, синпнимију, хпмпнимију, анупнимију, пплисемију, архаизме, дијалекуизме, жаргпнизме, 
ппзајмљенице, фразеплпгизме. Уреба упућивауи ушенике на служеое решеницама: једнпјезишним и 
двпјезишним, лингвисуишким и енциклппедијским. 

Семантишке вежбе се ппвезују с мпрфплпщким и синуаксишким вежбама и пне уреба да развију 
ушеникпву свесу п пдређенпј мпћи знашеоа реши, на пснпву шега се јединп и мпже развијауи сппспбнпсу 
и вещуина изражаваоа. Ф млађим разредима уе вежбе пбухвауају пукриваое семануишке вреднпсуи 
акценуа, и уп искљушивп на илусурпваним примерима (Сунце је селп за селп хајдмп, селе, на селп, иуд.). 

Синтаксишке вежбе су, кап и мпрфплпщке и семануишке, биунији садржаји језишке кулууре у свим 
разредима. Уежина захуева, прирпднп, пдређује се према узрасуу ушеника. Уе се вежбе мпгу извпдиуи и 
пре негп щуп ушеник ппшне да суише синуаксишке ппјмпве, с уим щуп се на упм нивпу у насуавнпм 
разгпвпру не уппуребљавају сурушни називи. Дп уппзнаваоа првих синуаксишких ппјмпва, вежбе у 
пбликпваоу решенице уреба да фпрмирају свесу ушеника п месуу и пплпжају ппјединих решенишних 
делпва у склппу прпсуе решенице. Кад се суекну први ппјмпви п прпсупј решеници, и вежбе ће биуи 
кпнкреуније и бпгауије. Рад на суилисуици решенице кпнкреунп се насуавља дп краја пснпвнпг 
щкплпваоа. Пн се сасупји какп у анализи и пцени ушенишких решеница из усменпг излагаоа, уакп и у 
анализи и прпцени решеница у оихпвим писменим сасуавима, а нарпшиуп и ппсебнп - у анализи 
решеница из дела пбеју лекуира и гпвпрнпг језика. 

Све врсуе уих вежбаоа, шији је циљ развијаое језишкпг мищљеоа, извпде се на уексуу или у упку 
разгпвпра. 

Знауан деп гпвпрних вежбаоа има за циљ изграђиваое кулууре усменпг изражаваоа. Ф низу свпјих 
задауака (правилнпсу, лакпћа, јаснпсу, једнпсуавнпсу, прирпднпсу, прецизнпсу, дикција) уе вежбе уреба у 
највећпј мери да приближе ушеникпв гпвпр коижевнпм изгпвпру. С пбзирпм на великп щаренилп и 
вепма примеуну дијалекауску разнпликпсу гпвпра ушеника, а шесуп и насуавника, гпвпреое напамеу 
наушених пдлпмака у суиху и прпзи (уз ппмпћ аудиуивних насуавних средсуава) уреба да пмпгући 
ушенику не самп негпваое правилне дикције негп и да убрза прпцес приближаваоа коижевнпм 
изгпвпру. 

Ф свим пблицима негпваоа језике кулууре пбразац или узпр уреба да дпбије пдгпварајуће месуп и 
оегпв знашај се не сме никакп ппуцениуи. Смищљенп пдабран узпр, примерен узрасуу и врсуи, уреба да 
буде циљ дп кпјег се суиже уз пдгпварајуће наппре. И пблици усменпг, кап и пблици писменпг 
изражаваоа, у свим врсуама и уиппвима уреба да се прикажу ушеницима у пажљивп пдабраним 
узпрцима изражаваоа. Фкпликп се једна врсуа усменпг или писменпг изражаваоа кпнуинуиранп 
ппнавља из разреда у разред, пнда уреба у свакпм ппнпвљенпм слушају, у исупм или следећем разреду, 
анализпм узпрка кпнкреунп ппказауи и пбим ппвећаних захуева (у садржајнпм, кпмппзиципнп-
фпрмалнпм и језишкп-суилскпм ппгледу). 

Да се узпрци не би преувприли у клищеа кпја спууавају ушенишку индивидуалнпсу и сампсуалнпсу, време 
између приказиваоа узпрка и израде пдгпварајућег писменпг задаука уреба испуниуи радпм на анализи 
слишних сасуава. Пви сасуави мпгу биуи у фпрми пдабраних уексупва кпје ушеници сами прпналазе у 
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свпјим шиуанкама или лекуири, а пбавезнп и у фпрми сампсуалних дпмаћих писмених или усмених 
задауака - сасуава кпјима се псуварује прпцес пвладаваоа пдређеним пбликпм писменпг или усменпг 
изражаваоа. Ф анализи узпрака уреба пбрауиуи пажоу на све елеменуе кпнкреуне језишке сурукууре: 
садржај и кпмппзиција сасуава, расппред деуаља и изражајнпсу уппуребљене лексике и суилских 
ппсуупака. Ниједан щкплски писмени задауак не би уребалп да се изведе, а да се преухпднп, на шиуавпм 
низу смищљенп прпграмираних шаспва, није гпвприлп какп п предмеуу кпји ће биуи уема писменпг 
сасуава, уакп и п пблику у кпјем ће уа уема биуи пбрађена. 

Бпгаћеоу кулууре усменпг и писменпг изражаваоа ппсебнп ће дппринеуи сампсуални рад ушеника на 
прикупљаоу пдабраних примера језика и суила. Збпг упга ушеници уреба да бележе вредне примере: 
успеле пписе, рељефне ппруреуе, правилне решенице, какп у ппгледу фпрмалне сурукууре (расппред 
оених делпва) уакп и у ппгледу лексике и семануике. Пвај рад уреба да псувари два задаука везана 
неппсреднп за кулууру изражаваоа. Првп, уиме ушеник прганизпванп индивидуалнп ради на развијаоу 
свпје гпвпрне кулууре и писменпсуи, а другп - у пбиму свпје шиуалашке пажое развија пнај оен знашајан 
квалиуеу кпји му пмпгућује непресуанп ппсмаураое језика и суила у щуиву кпје шиуа. 

Ппдстицаое ушеника на литерарнп стваралащтвп, схваћенп свакакп у ужем и преуежнп пбразпвнп-
васпиунпм ппгледу, уреба примениуи кап фрпнуалан рад с целим пдељеоем, а никакп кап пбавезу 
лиуерарне секције. Рад у лиуерарнпј секцији је слпбпднп ппредељеое. Фшеник пснпвне щкпле, нарпшиуп 
у млађим разредима, пп свпјпј прирпди увек је спреман на креауивнпсу, па уп уреба и ппдсуицауи. 
Фсменим и писменим вежбама, кад уп ппуреба дппущуа, насуавник ће ушеницима ппказауи какп насуаје 
суих, какп се реши бирају и расппређују да делују риумишнп, какп се кпнсуиууище сурпфа, какп се гради 
ппруреу, какп се пписује пејзаж или сцена. Фпсуалпм, прпграм насуаве усменпг и писменпг изражаваоа 
кпнципиран је уакп да у себи садржи скпрп све елеменуе и умеунишкпг језишкпг изражаваоа, па би их 
уребалп ппвременп самп пбједиоавауи и псмищљавауи. Ппдсуицаое ушеника на лиуерарнп 
суваралащувп у дпдаунпм раду и лиуерарнпј секцији има бпгауије садржаје и пблике, кап и пбимније 
ппсебне циљеве. Уај рад не уреба пписупвећивауи с ппдсуицаоем на лиуерарнп суваралащувп у пквиру 
целпг пдељеоа. 

Један пд пблика рада на развијаоу и негпваоу језишке шисупуе јесуе и развијаое свесуи п ппплави 
ппзајмљеница у нащем језику. Насуавник ће, разумљивп, мпрауи да нађе меру у пбјащоаваоу да сваки 
језик нужнп прихвауа и реши ппреклпм из гршкпг и лауинскпг језика у сурушнпј уерминплпгији. Уреба 
ппмпћи ушеницима у разликпваоу ппзајмљеница кпје су дпбиле "правп грађансува" у нащем језику пд 
пних реши кпје уреба енергишнп гпниуи из гпвпра. Разгпвпри п упме уреба да се впде у свакпј кпнкреунпј 
прилици, кад се наиђе на ппзајмљеницу у уексуу или кад се пна ппјави у гпвпру ушеника; исуп уакп, са 
ушеницима ваља смищљенп урагауи за ппзајмљеницама у свакпдневнпм гпвпру и разним медијима 
(щуампа, радип, уелевизија и др.). Записиваое дпмаћих реши, уакпђе, мпже да буде ппдесан пблик 
негпваоа језишке шисупуе. 

ДППФНСКА НАСУАВА 

Дппунски рад се прганизује за ушенике кпји - из пбјекуивних разлпга - у редпвнпј насуави мауероег 
језика не ппсуижу задпвпљавајуће резулуауе у некпм пд прпграмскп-уемауских ппдрушја. 

Зависнп пд ууврђених недпсуауака у знаоима и умеоима ушеника, кап и узрпка запсуајаоа, насуавник 
фпрмира пдгпварајуће групе с кпјима прганизује дппунски рад (на пример: група ушеника с недпвпљним 
знаоем пдређених садржаја и грамауике или правпписа; група ушеника кпји нису савладали неки пд 
предвиђених елеменауа коижевне анализе или пблика усменпг и писменпг изражаваоа; група ушеника 
са аруикулаципним прпблемима, иуд.). На пснпву преухпднпг испиуиваоа уещкпћа и узрпка, за сваку 
групу се сувара ппсебан, пдгпварајући план рада, шијим ће се савладаваоем пуклпниуи исппљени 
недпсуаци у знаоу, умеоу и вещуини ушеника. Дппунски рад преуппсуавља и специфишне пблике у 
савладаваоу пдређених прпграмских садржаја (индивидуализација насуаве - пплупрпграмираним и 
прпграмираним секвенцама, насуавним лисуићима; предаваоима с друкшјим - пшигледнијим 
примерима; ппсебни групни и индивидуални задаци и др.). Нарпшиуп уреба впдиуи рашуна п 
пдмеренпсуи захуева, кап и п суимулисаоу ушеника за ппказане резулуауе (ппхвале, награде, ппзиуивна 
пцена). 
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Дппунски рад прганизује се упкпм целе насуавне гпдине, пднпснп пдмах шим се упше уещкпће ппјединих 
ушеника у усвајаоу прпграмских садржаја. Шим савлада пдређену уещкпћу или пуклпни недпсуауак, 
ушеник пресуаје с дппунским радпм ван редпвне насуаве. Упкпм даље редпвне насуаве уакве ушенике не 
уреба испущуауи из вида, пднпснп - диференцираоем редпвне насуаве - пмпгућиуи ушеницима да 
градивп савладају на редпвним шаспвима. 

ДПДАУНИ РАД 

1. За дпдатни рад ппредељују се ушеници пд IV дп VIII разреда изнадпрпсешних сппспбнпсуи и 
ппсебних инуереспваоа за насуаву српскпг језика, пднпснп за прпдубљиваое и прпщириваое знаоа из 
свих или самп ппјединих прпграмскп-уемауских ппдрушја редпвне насуаве (кљижевнпсу, језик, кулуура 
изражаваоа, филмска и сценска умеунпсу). Уп су пни ушеници шија се знаоа, инуереспваоа и дарпвиупсу 
изразиуије исппљавају већ у I, II и III разреду. Уакве ушенике упшавају, прауе и ппдсуишу насуавници 
разредне насуаве и педагпщкп-психплпщка служба щкпле све дп IV разреда када се први пуу прганизује 
дпдауни рад (извпди се све дп заврщнпг разреда). 

2. Дпдатни рад се прганизује и извпди за ушенике пд IV дп VIII разреда, један шас недељнп упкпм целе 
насуавне гпдине. Изузеунп је важнп да се заппшеуа динамика дпдаунпг рада пдржи дпк се не реализује 
ууврђени прпграм. Фкпликп се, изузеунп, дпдауни рад прганизује самп у једнпм делу насуавне гпдине, 
ппжељнп је да се инуереспваое дарпвиуих ушеника за пвај рад дпцније не гаси, пднпснп да се пни 
ппдсуишу на сампсуални рад другим фпрмама рада (нпр. ппјашанпм индивидуализацијпм рада у 
редпвнпј насуави, даваоем ппсебних задауака, ангажпваоем у пдгпварајућим слпбпдним акуивнпсуима 
и др.). 

3. Дпдатни рад - заснпван на инуереспваоу ушеника за прпщириваое и прпдубљиваое знаоа, умеоа и 
вещуина - неппсредније акуивира ушенике и псппспбљава их за самппбразпваое, развија оихпву мащуу, 
ппдсуише их на суваралашки рад и упућује на сампсуалнп кприщћеое разлишиуих извпра сазнаоа. Ппд 
рукпвпдсувпм насуавника ушеници се у дпдаунпм раду сампсуалнп служе коижевнпм и некоижевнпм 
грађпм (у ушеоу и исураживаоу), уе припремају и излажу свпје радпве (усмене, писмене, пракуишне) 
пред свпјпм группм, разредпм или целпм щкплпм. Знаоа, умеоа и вещуине, кпје су суекли 
исураживашким, индивидуалним и групним радпм, ушеници кприсуе у редпвнпј насуави, слпбпдним 
акуивнпсуима и у другим приликама (кпнкурси, уакмишеоа, щкплске и друге приредбе). Фшенике кпји се 
ппсебнп исуишу у дпдаунпм раду уреба и ппсебнп суимулисауи (ппхвале, награде, суипендије за даље 
щкплпваое, упис у пдгпварајућу средоу щкплу и др.). 

4. Фпшаваое ппуенцијалнп дарпвиуих ушеника у пвпј пбласуи псуварује се неппсредним праћеоем пд 
суране насуавника разредне и предмеуне насуаве, анализпм радпва ушеника и псуварених резулуауа на 
смпурама, уакмишеоима, инуервјуисаоем ушеника и рпдиуеља и применпм пдређених инсуруменауа пд 
суране щкплскпг психплпга или педагпга. На пснпву дпбијених резулуауа праћеоа и испиуиваоа, 
инуереспваоа и жеља дарпвиуих ушеника и напред наведених пријенуаципних садржаја, насуавник 
заједнп са ушеницима ууврђује (кпнкреуизује) прпграм дпдаунпг рада с групама или ппјединим 
дарпвиуим ушеницима. Прпгрампм рада пбухвауају се сегменуи пријенуаципних садржаја прпграма 
(зависнп пд инуереспваоа и жеља ушеника: сва ппдрушја или самп коижевнпсу, пднпснп језик, пднпснп 
језишка кулуура, филмска и сценска умеунпсу). Уп знаши да насуавник није пбавезан да с ппјединцем или 
группм ушеника псувари у целини пријенуаципне садржаје прпграма. Биунп је да планирани садржаји 
прпграма буду у складу са инуереспваоима и жељама ушеника, кап и са распплпживим гпдищоим 
фпндпм шаспва. 

5. Дпдауни рад из српскпг језика мпже се реализпвати кап индивидуализпвани (примерен ппјединим 
ушеницима) и групни (за групе ушеника једнпг или вище разреда кпји се ппсебнп инуересују за исуе 
садржаје прпграма дпдаунпг рада). Зависнп пд инуереспваоа ушеника и прпграмских уема, групе се мпгу 
меоауи (флексибилнпсу сасуава групе). 

6. Флпга наставника у дпдатнпм раду је специфишна. Ф сарадои са ушеникпм (евенууалнп - рпдиуељима 
и щкплским педагпгпм или психплпгпм) насуавник ууврђује кпнкреуан прпграм дпдаунпг рада (у 
развијеним щкплама прпграм мпже да ууврди и сурушни акуив насуавника српскпг језика у разреднпј и 
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предмеунпј насуави). Реализујући прпграм дпдаунпг рада, насуавник за сваку пд пдабраних уема 
прпналази и примеоује најппгпдније пблике и меупде рада, пре свега пне кпје у највећпј мпгућпј мери 
акуивирају све ппуенцијале ушеника, а нарпшиуп пне кпји пмпгућавају развпј креауивнпсуи ушеника. 
Упкпм дпдаунпг рада насуавник се ппсуавља кап сарадник кпји сурушнп ппмаже рад ппјединца или 
групе: упућује и усмерава, ппмаже да се дпђе дп правих рещеоа, закљушака и генерализација. Пднпс 
ушеника и насуавника у дпдаунпм раду је сараднишки, у извеснпј мери неппсреднији и ближи негп у 
редпвнпј насуави. 

7. Ф дпдаунпм раду са ушеницима насуавник прати и евидентира оихпв развпј и напредпваое, 
усаврщава ууврђене прпграме, пукрива нпве мпгућнпсуи индивидуализације рада (прпблемски задаци, 
исураживашки радпви, прпграмиране и пплупрпграмиране секвенце, кприщћеое коижевне и 
некоижевне грађе и разних апарауа и уехнишких ппмагала и др.), уе врщи уппщуаваое и примену 
суешених знаоа, умеоа и вещуина у разлишиуим сиууацијама. Пбезбеђује укљушиваое ушеника у 
прганизпване пблике рада ван щкпле (кпнкурси, смпуре, уакмишеоа). За свакпг ушеника впди дпсије у 
кпји унпси биуне ппдауке п оегпвпм напредпваоу у развпју, уе се суара да уај дпсије прауи ушенике пре 
уписа у средоу щкплу. 

8. Фшеници се сампсталнп ппредељују за дпдатни рад из српскпг језика (мпгу биуи мпуивисани, али 
никакп присиљавани на уп). Приликпм ппредељиваоа ушеника за дпдауни рад, пбјекуивнп уреба 
прпцениуи мпуиве кпји су ууицали на оихпву пдлуку (у пбзир дплазе самп суварнп надарени ушеници, 
пцене из српскпг језика, а жеље ушеника и рпдиуеља не предсуављају пресудан факупр, јер не мпра у 
свакпм пдељеоу да буде дарпвиуих ушеника за пвај предмеу, уаленупваних за све предмеуе и пбласуи). 
Фшеник псуаје укљушен у дпдауни рад пнпликп времена (гпдина) кпликп жели. Ппсебнп уреба впдиуи 
рашуна п упме да се дарпвиуи ушеници не ппуерећују изнад оихпвих суварних мпгућнпсуи и жеља 
(дпвпљнп је да ушеник - уз редпвну насуаву - буде ангажпван јпщ самп у једнпм виду васпиунп-
пбразпвнпг рада - дпдаунпм раду, на пример, из пвпг предмеуа). 
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА  8. РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Језик 

-Грамауика: 

-српски језик међу другим 

слпвенским језицима 

-развпј српскпг коижевнпг језика: 

српскпслпвенски, рускпслпвенски, 

Вукпва рефпрма, српски језик данас 

*Синуагме-придевске, прилпщке, 

глагплске 

*Пснпвне функције знашеоа 

глагплских пблика 

(сисуемауизација) 

*Исказиваое решенишних шланпва 

предлпщкп-падещкпм 

кпнсурукцијпм и зависнпм 

решеницпм 

*Грађеое реши (сисуемауизација) 

*Гласпвне прпмене (пбнављаое) 

*Једнпзнашнпсу и вищезнашнпсу 

реши 

-Суицаое нпвих знаоа из исуприје српскп коижевнпг 

језика 

-Сппзнаја дијалекауа 

-Суицаое знаоа и пбнављаое синуаксе и ппјединашнп 

синуаксишких јединица-реш, предлпщкп-падежна 

кпнсурукција, зависна решеница)    

-Пписмеоаваое ушеника на уемељима прупепских  и 

прупграфских суандарда српскпг коижевнпг језика 

-Фппзнаваое језишких ппјава и ппјмпва, пвладаваое 

нпрмауивним грамауишким и суилским мпгућнпсуима 

српскпг језика 

-Пбнављаое и примена нпвпг у правппису                 

 

*Фшеник разуме и мпже да да пснпвне инфпрмације из исуприје српскпг коижевнпг 

језика 

*ушеник навпди и циуира извпре инфпрмација 

*Прееппзнаје дијалекуе и ппзнаје пснпвне нпрме у језику 

*Фшеник уме да изврщи ппделу решенице и пдреди службу свих синуаксишких 

јединица  

*Фме да да изврщи ппделу реши пп грађи (прпсуе изведене,слпжене) 

*Преппзнаје суандарне акценуе и уме да пдреди дужину урајаоа акценуа 

*разуме пднпсе међу решенишним шланпвима и шланпвима синуагме 

*Фшеник је псппспбљен за успещнп служеое коижевним језикпм  и разлишиуим 

видпвима оегпве  усмене и писмене уппуребе 

Фме да пище уексупве разлишиуих фпрми и намена ппщуујући правппис и нпвине у 

правппису 
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*Правппис 

 

Коижевнпсу 

-Лирика 

-Епика 

-Драма 

-Наушнп-пппуларни и инфпрмауивни 
уексупви 

-Развијаое псећаоа за аууенуишне есуеуске вреднпсуи у 

коижевнпј умеунпсуи 

-Развијаое смисла за правилнп и уверљивп усменп и 

писменп изражаваое, бпгаћеое решника језишкпг    и 

суилскпг израза 

-Псппспбљаваое за сампсуалнп 

шиуаое,разумеваое,свесуранп уумашеое и вреднпваое 

коижевнп-умеунишких дела разних жанрпва 

-Сисуемауизација знаоа п коижевнп-уеријским ппјмпвима 

-Пвладаваое расправпм кап пбликпм усменпг и писменпг 

изражаваоа 

-Фппзнаваое ушеника са нпвим ппјмпвима п суилу у 

щуампи 

-Сисуемауизација знаоа п нарпднпј и умеунишкпј 

коижевнпсуи (на примерима лекуире)-лирика , 

епика,драма 

-Фппзнаваое ушеника са коижевнп уепријским 

ппјмпвима:*Суилска средсува :меупнимија, 

рефрен,ануиуеза,аспнанца, и алиуерација 

*лирске врсуе:љубавна(нарпдна и умеунишка песма,спнеу) 

*епика:ппема,балада,рпманса, спев,пууппис,мемпари,есеј 

*драма:ппјам урагишнпг  и УВ дрма 

-Фшеник прауи и разуме уексупве разлишиуих 

врсуа:(излагаоа,саппщуаваоа,пбавещуаваоа) 

—Фме дапреприша,сажме и резимира садржај                    -Разуме и мпже да пбјасни 

разлику између ауупра и лика,песника и лирскпг субјекуа             

-Разуме фигурауивну уппуребу језика                  -Преппзнаје разлишиуе углпве 

гледаоа,мищљеоа и суавпве у уексуу 

-Схвауа и усваја фунципналне ппјмпве: (еуишкп,дпкуменупванп ,уеза, рефлексија, 

мемпари, раципналнп, креауивнп, сугесуивнп) 

-Зна коижевне рпдпве (л и р к а, е п и к а, д р а м а) 

-Зна коижевне врсуе,разликује :п у у п п и с,д н е в н и к, м е м п а р е, б и п г р а ф и 

ј у, а у у п б и п г р а ф и ј у 

-Фме да пдреди сурукууру умеунишкпг уексуа: 

К п м п п з и ц и ј у,пднпс фабуле и сижеа  

Фме да пдредидрамске елеменуе: е к с п п з и ц и ј у, з а п л е у, к у л м и н а ц иј у , п 
е р и п е у и ј у, р а с п л е у     
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К у л у у р а   и з р а ж в а о а : 

А)усменп  изражаваое 

 

Б)писменп  изражаваое 

-Псппспбљаваое ушеника за усменп и писменп 

изражаваое 

 

Фсменп и писменп пписиваое слпжених предмеуа 

 

--Пришаое и писаое п дпживљају са ефекуним ппшеукпм и 

заврщеукпм 

 

-Криуишки прикази коиге, филма ппзприщне предсуаве 

-Фшеник уме јаснп да изражава мисли ,идеје,псећаоа,суавпве,мащуу 

 

-Фме да пписује, приша, пбјащоава, аргуменуује,убеђује, забавља гпвпрећи п 

разлишиуим уемама у разлишиуим кпмуникауивним сиууацијама 

 

-Фме сампсуалнп да извпди закљушке на пснпву прпшиуанпг уексуа 

 

-Фме криуишки да анализира свпја виђеоа прпшиуанпг 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - псма гпдина ушеоа 

(2 шаса недељнп, 68 шаспва гпдищое) 

Заједнишки деп прпграма 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве суранпг језика јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку писменпсу и да 
напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају 
прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и 
да пвладају кпмуникауивним вещуинама и развију сппспбнпсуи и меупде ушеоа суранпг језика. 

Задаци насуаве суранпг језика у пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу јесу:  

- развијаое сазнајних и инуелекууалних сппспбнпсуи ушеника, оегпвих хуманисуишких, мпралних и 
есуеуских суавпва, 

- суицаое ппзиуивнпг пднпса према сппсувенпм језику и кулуурнпм наслеђу, кап и према другим 
језицима и кулуурама, уз уважаваое разлишиупсуи и навикаваое на пувпренпсу у кпмуникацији, 

- суицаое свесуи и сазнаоа п функципнисаоу суранпг и мауероег језика, 

- унапређиваое знаоа из суранпг језика, кпја ће му пмпгућиуи да се у једнпсуавнпј усменпј и писменпј 
кпмуникацији сппразумева са људима из других земаља, 

- усвајаое нпрми вербалне и невербалне кпмуникације у складу са специфишнпсуима језика кпји се уши, 

- ппдсуицаое на даље ушеое исупг или другпг суранпг језика, билп сампсуалнп или на вищем нивпу 
пбразпваоа. 

Ф прпцесу ушеоа сураних језика ушеник бпгауи себе и, уппзнајући другпг, суише свесу п знашају сппсувенпг 
језика и кулууре у кпнуакуу са другим језицима и кулуурама. Фшеник развија радпзналпсу, исураживашки 
дух и пувпренпсу према кпмуникацији са гпвпрницима других језика. 

Стандарди 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник разуме и реагује на усмени уексу у вези са уемама
1
, сиууацијама и кпмуникауивним функцијама 

предвиђеним насуавним прпгрампм. 

Разумеваое писанпг текста 

Фшеник шиуа са разумеваоем писане и илусурпване уексупве у вези са уемама, сиууацијама и 
кпмуникауивним функцијама предвиђеним насуавним прпгрампм. 

Усменп изражаваое 

Фшеник се усменп изражава, присуупа разлишиуим кпмуникауивним сиууацијама и псуварује 
кпмуникауивне функције у вези са уемама предвиђеним насуавним прпгрампм. 
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Писменп изражаваое 

Фшеник се у писанпј фпрми изражава у вези са уемама и сиууацијама и кпмуникауивним функцијама, 
предвиђеним насуавним прпгрампм, ппщуујући правила писанпг кпда. 

Инуеракција 

Фшеник псуварује кпмуникацију и са сагпвпрникпм размеоује инфпрмације у вези са уемама, 
сиууацијама и кпмуникауивним функцијама предвиђеним насуавним прпгрампм, ппщуујући 
спципкулуурне нпрме инуеракције. 

Медијација 

Ф кпмуникауивним кпнуексуима, кпји укљушују гпвпрнике ушеникпвпг првпг језика (Л1) и циљнпг језика 
(Л2), пренпси и превпди крауке ппруке (у усменпј и писанпј фпрми), у складу са ппуребама 
кпмуникације. 

Знаоа п језику
2
 

Фшеник преппзнаје принципе језика, пднпснп грамауишке и спциплингвисуишке кпмпеуенције упшавајући 
знашај развијаоа лишних сурауегија ушеоа суранпг језика. 

_______________ 
1
 Теме предвиѐене наставним прпгрампм пбухватају и пне теме кпје су пбраѐене тпкпм претхпдних 

гпдина ушеоа странпг језика. 
2
 Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпст ушеника да језишке 

структуре правилнп упптреби у датпм кпмуникативнпј ситуацији.  

Пперативни задаци пп језишким вещтинама 

Пперауивни задаци пп језишким вещуинама ппсуепенп се прпщирују и услпжоавају. Исупвременп се 
кпнуинуиранп примеоују и пперауивни задаци из преухпдних разреда. 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник уреба да:  

- глпбалнп, деуаљнп и селекуивнп (у зависнпсуи пд захуева кпмуникауивне сиууације) разуме разлишиуе 
усмене уексупве (дијалпге, мпнплпге, песме и другп) п уемама предвиђеним насуавним прпгрампм у 
урајаоу пд 3 дп 5 минууа (у зависнпсуи пд суепена ппзнаваоа уеме и кпнуексуа), кпје шује уживп или са 
аудип визуелних записа. 

а) Разуме и реагује на пдгпварајући нашин на усмене ппруке у вези са акуивнпсуима на шасу (гпвпр 
насуавника и другпва, аудип и визуелни мауеријали у насуави); 

б) Разуме рекламе, радип и УВ емисије блиске инуереспваоима ушеника или знашајне за младе, кап и п 
уемама пбразпвнпг каракуера из пппуларне науке;  

в) Разуме усмене уексупве кпје исказују гпвпрници разлишиуих суандардних варијеуеуа п уемама из 
свакпдневнпг живпуа ближег и даљег ушеникпвпг пкружеоа, а кпје се пднпсе на узраснп специфишна 
инуереспваоа. 

Разумеваое писанпг текста 
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Фшеник уреба да:  

- разуме глпбалнп, деуаљнп и селекуивнп (у зависнпсуи пд захуева кпмуникауивне сиууације и лишних 
ппуреба) разлишиуе писане уексупве (писма, нпвинске шланке, јасна илусурпвана упуусува, пгласе, 
прилагпђене коижевне уексупве, уексупве у вези са градивпм других насуавних предмеуа и слишнп) п 
уемама из свакпдневнпг живпуа и пппуларне науке, ближег и даљег ушеникпвпг пкружеоа, а кпје се 
пднпсе на узраснп специфишна инуереспваоа и шија дужина зависи пд шиоенице у кпликпј мери ушеник 
ппзнаје дауу уему и кпнуексу. 

Фвиђајући намеру ауупра уексуа и кпнуексуа у кпјем је уексу насуап (емпципнални и другп), ушеник шиуа:  

а) да би се инфпрмисап; 

б) да би прауип упуусува; 

в) ради задпвпљсува. 

Усменп изражаваое 

Фшеник уреба да:  

- прилагпђавајући свпј гпвпр кпмуникауивнпј сиууацији, у временскпм урајаоу пд два дп ури минууа, на 
сурукуурисани нашин:  

а) гпвпри п себи и свпм пкружеоу, п дпгађајима и акуивнпсуима у щкпли и изван ое; 

б) изрази свпје ууиске, псећаоа и аргуменупванп мищљеое и суавпве у вези са уемама кпје су 
прпгрампм предвиђене. 

Интеракција 

Фшеник уреба да:  

- ппщуујући спципкулуурне нпрме кпмуникације, са сагпвпрницима размеоује инфпрмације, мищљеоа 
и суавпве п уемама из свакпдневнпг живпуа, блиске оегпвпм инуереспваоу или из пппуларне науке и 
кулууре, 

- заппшиое и впди разгпвпр п ппзнауим уемама, пдржава оегпв кпнуинуиуеу и заврщава га. 

Писменп изражаваое 

Фшеник уреба да пище:  

- сурукуурисане и кпхеренуне уексупве дужине пд 140 дп 160 реши у кпјима, кприсуећи ппзнауу лексику и 
мпрфпсинуаксишке сурукууре, пписује дпгађаје и лишна искусува, 

- ппруке и писма (у елекурпнскпј и урадиципналнпј фпрми) разлишиупг садржаја (захваљиваое, 
ппзиваое, извиоеое, уражеое и даваое инфпрмација). 

Медијација 

Ф сиууацији када ппсредује између пспба (врщоака и пдраслих) кпје не мпгу да се сппразумеју, ушеник 
уреба да:  
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- усменп пренпси сущуину ппруке са мауероег на циљни језик и са циљнпг на мауерои, 

- писменп пренпси ппруке и пбјащоеоа, 

- препришава садржај писанпг или усменпг уексуа. 

Дпживљај и разумеваое коижевнпг текста 

Фшеник мпже да:  

- изрази ууиске и псећаоа п краукпм прилагпђенпм коижевнпм уексуу и уексуу из пбласуи коижевнпсуи 
за младе (песма, скраћена верзија прише, музишка песма), кприсуећи вербална и невербална средсува 
изражаваоа (цруежи, мпделираое, глума), 

- преппзнаје у уексуу елеменуе кулууре земаља шији језик уши, 

- увиђа слишнпсуи и разлике са мауишнпм и псуалим кулуурама. 

Знаоа п језику и стратегије ушеоа
3
 

Фшеник уреба да:  

• преппзнаје и кприсуи грамауишке садржаје предвиђене насуавним прпгрампм, 

• ппщуује пснпвна правила смисленпг ппвезиваоа решеница у щире целине, 

• кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације (нпр. фпрме ушуивпсуи), 

• разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким акуивнпсуима, 

• упшава слишнпсуи и разлике између мауероег и суранпг језика и сураних језика кпје уши, 

• разуме знашај уппуребе инуернаципнализама, 

• примеоује кпмпензаципне сурауегије и уп уакп щуп:  

1. усмерава пажоу, пре свега, на пнп щуп разуме, 

2. ппкущава да пдгпнеуне знашеое на пснпву кпнуексуа и прпверава пиуајући некпг кп дпбрп зна (друга, 
насуавника иуд), 

3. пбраћа пажоу на реши / изразе кпји се вище пууа ппнављају, кап и на наслпве и ппднаслпве у писаним 
уексупвима, 

4. пбраћа пажоу на невербалне елеменуе (гесупви, мимика иуд. у усменим уексупвима; илусурације и 
други визуелни елеменуи у писаним уексупвима), 

5. размищљајући ууврђује слишнпсуи и дпвпди у везу суране реши кпје не разуме са решима у српскпм 
језику, 

6. уражи знашеое у решнику, 
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7. ппкущава да уппуреби ппзнауу реш приближнпг знашеоа умесуп неппзнауе (нпр. аутпмпбил умесуп 
впзилп), 

8. ппкущава да замени или дппуни исказ или деп исказа адеквауним гесупм / мимикпм, 

9. уз ппмпћ насуавника кпнуинуиранп ради на усвајаоу и примени ппщуих сурауегија ушеоа 
(генерализација, индукција, дедукција, инференција и ппзиуивни урансфер). 

_______________ 
3
 Ппд знаоем п језику ппдразумева се функципналнп знаое, пднпснп сппспбнпст ушеника да језишке 

структуре правилнп упптреби у датпј кпмуникативнпј ситуацији.  

Уеме и ситуације пп дпменима упптребе језика 

Приватнп  Јавнп Пбразпвнп 

- заједнишке акуивнпсуи и 
инуереспваоа у щкпли и изван 
ое (изласци, дпгпвпри, 
преузимаое пдгпвпрнпсуи у 
дпгпвпренпј сиууацији); 
- дпгпвпр и узајамнп ппщупваое 
међу шланпвима ппрпдице, кап и 
према другим пспбама; 
- изражаваое пбавезе, забране, 
недпсуауака; 
- врщоашка кпмуникација и 
људска права (уплеранција, 
разумеваое, хуманпсу); 
- прпфесипнална пријенуација 
(жеље и реалне мпгућнпсуи у 
вези са даљим щкплпваоем и 
усаврщаваоем) 

- развијаое ппзиуивнпг пднпса према 
живпунпј средини и другим живим 
бићима (пписиваое времена, 
прпгнпза, загађиваое/защуиуа 
шпвекпве пкплине); 
- урадиција и пбишаји у кулуурама 
земаља шији се језик уши; 
- пднпс према здрављу (развијаое 
свесуи п здравпм нашину живпуа); 
- суанпваое - какп суанујемп 
(преднпсуи живпуа у селу и у граду); 
- знамениупсуи, инуересануна месуа и 
дещаваоа у већим градпвима (у 
земљама шији се језик уши); 
- знамениуи људи и пппуларне 
лишнпсуи, оихпва делаунпсу (у 
земљама шији се језик уши) 

- уемауске целине и 
ппвезанпсу садржаја са 
другим предмеуима; 
- сналажеое у раду с 
кпмпјууерпм 
- уппуреба инфпрмација из 
медија и јашаое медијске 
писменпсуи; 
- пбразпвни сисуем у другим 
земљама 
- прпфесипнална 
пријенуација (мпгућнпсуи 
даљег щкплпваоа) 

КПМФНИКАУИВНЕ ФФНКЦИЈЕ 

 1. Предсуављаое себе и других 

 2. Ппздрављаое 

 3. Иденуификација и именпваое пспба, пбјекауа, делпва уела, живпуиоа, бпја, брпјева иуд. (у вези са 
уемама) 

 4. Разумеваое и даваое једнпсуавних упуусуава и кпманди 

 5. Ппсуављаое и пдгпвараое на пиуаоа 

 6. Мплбе и изрази захвалнпсуи 

 7. Примаое и упућиваое ппзива за ушещће у игри/групнпј акуивнпсуи 
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 8. Изражаваое дппадаоа/недппадаоа, 

 9. Изражаваое физишких сензација и ппуреба 

10. Именпваое акуивнпсуи (у вези са уемама) 

11. Исказиваое прпсупрних пднпса, релација и велишина (идем, дплазим из..., левп, деснп, гпре, дпле...) 

12. Даваое и уражеое инфпрмација п себи и другима 

13. Уражеое и даваое пбавещуеоа 

14. Пписиваое лица и предмеуа 

15. Изрицаое забране и реагпваое на забрану 

16. Изражаваое припадаоа и ппседпваоа 

17. Уражеое и даваое пбавещуеоа п времену на шаспвнику 

18. Скреуаое пажое 

19. Уражеое мищљеоа и изражаваое слагаоа/неслагаоа 

20. Исказиваое извиоеоа и пправдаоа  

  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Сви грамауишки садржаји увпде се са щуп маое грамауишких пбјащоеоа, псим укпликп ушеници на 
оима не инсисуирају, а оихпвп ппзнаваое се евалуира и пцеоује на пснпву уппуребе у пдгпварајућем 
кпмуникауивнпм кпнуексуу, без инсисуираоа на експлициунпм ппзнаваоу грамауишких правила. 

Наппмена:  

Ф псмпм разреду наставнику се преппрушује да врщи шесте систематизације граматишких садржаја, 
шије је усвајаое и ушеое билп предвиђенп у претхпдним разредима. Пбим нпвих садржаја кпји се 
увпде у псмпм разреду, кап и степен оихпвпг прпдубљиваоа, зависи, првенственп, пд нивпа 
савладанпсти претхпднп пбрађиваних граматишких садржаја, али и пд кпгнитивнпг стила ушеника. 

Енглески језик 

Фшеници уреба да разумеју и кприсуе:  

1. Именице - рецептивнп и прпдуктивнп 

а) Слпженице: downtown, waterfall, network, masterpiece, footprint, firework 

б) Кплпкације: city centre, global worming, heart attack, climate change, brand name  
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в) Суфиксе за грађеое именица пд глагпла и придева (-ion, -ity, -ation, -ment, -ence, -y, -ness, -er, -or)  

2. Придеви - рецептивнп и прпдуктивнп 

а) Слпжени придеви (breathtaking, hard-working, top-quality, well-off, part-time, freshwater) 

б) Суфикси за грађеое придева пд именица и глагпла (-ive, -ful, -less, -ing, -ed, -ent, -ous, ious, -al, -ive)  

в) Негауивни префикси (un-, in-, il-) 

3. Предлпзи - рецептивнп и прпдуктивнп:  

а) Ппсле придева: afraid of, keen on, allergic to  

б) Ппсле глагпла: apologize for, pay for, agree with, argue with, complain about, use as, arrive at, belong to, 
agree on, believe in, consist of, suffer from  

в) Ф изразима: by chance, for ages, for a moment, in trouble, off the coast, on the radio, face to face, on the 
move  

4. Глагпли:  

а) The Past Perfect Tense 

б) Индирекуни гпвпр: искази и пиуаоа 

в) Пасив 

- The Present Simple, the Past Simple Tense, the Present Perfect Tense, the Future Tense - прпдукуивнп и 
рецепуивнп 

- Пасив уз мпдалне глагпле, пасив уз глагпл get (get interviewed) самп рецепуивнп 

г) The Future Continuous Tense - рецепуивнп 

д) Мпдални глагпли 

- Мпдалнпсу у прпщлпсуи (had to, was able to, should have done) 

- Спекулисаое п садащоим дпгађајима (рецепуивнп и прпдукуивнп) 

He may be … He might be … He can't be … 

- Спекулисаое п прпщлим дпгађајима (рецепуивнп) He may have been...  

е) Први и други кпндиципнал (пбнављаое), урећи кпндиципнал (рецепуивнп) 

з) Преппзиципнални и фразални глагпли: get down to, get on with, fall in love with, keep in touch with, hang 
around  

5. Прилпзи и прилпщке пдредбе (и рецептивнп и прпдуктивнп) 

а) инуензификаупри: extremely, quite, rather  
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6. Брпјеви 

Велики брпјеви (million, billion), шиуаое децимала (one point seven) и разлпмака (a half, a third), даваое 
брпјшаних прпцена (nearly 80%, over a half) и ппређеоа (twice, three times as many /as much) 

7. Везници 

а) since, for, after, before, so… that, such a … that, because, because of, as, although, despite, in case, in order 
that  

б) as well as, apart from, instead of  

8. Решенишне кпнструкције:  

- I'd rather, I'd rather not 

- To have /get something done 

- Look like, be like 

- After /before + -ing 

- Having done … 

- Didn't you … Haven't you … 

9. Идипматски изрази 

- safe and sound, spitting image 

- be a light sleeper, heavy music, heavy rain 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Кпмуникауивна насуава је кпмплеунп усмерена на језик кап средсувп кпмуникације. Примена 
пвпг присуупа у насуави сураних језика заснива се на насупјаоима да се дпследнп спрпвпде и 
примеоују следећи суавпви:  

• циљни језик уппуребљава се у ушипници у дпбрп псмищљеним кпнуексуима пд инуереса за 
ушенике, у пријаунпј и ппущуенпј аумпсфери; гпвпр насуавника прилагпђен је узрасуу и 
знаоима ушеника; 

• насуавник мпра биуи сигуран да је схваћенп знашеое ппруке укљушујући оене кулуурплпщке 
и васпиуне елеменуе кап и елеменуе кпји впде щуп бпљпј спцијализацији ушеника; 

• биунп је знашеое језишке ппруке; 

• насуавник и даље ушеницима скреће пажоу и упућује их на знашај грамауишке прецизнпсуи 
исказа; 

• знаоа ушеника мере се јаснп пдређеним релативним криуеријумима уашнпсуи и зауп узпр 
није извпрни гпвпрник; 
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• у циљу унапређиваоа квалиуеуа и квануиуеуа језишкпг мауеријала, насуава суранпг језика 
заснива се и на спцијалнпј инуеракцији; рад у ушипници и изван ое спрпвпди се пууем групнпг 
или индивидуалнпг рещаваоа прпблема, ппурагпм за инфпрмацијама из разлишиуих извпра 
(инуернеу, дешији шаспписи, прпспекуи и аудип мауеријал), кап и рещаваоем маое или вище 
слпжених задауака у реалним и вирууелним услпвима са јаснп пдређеним кпнуексупм, 
ппсуупкпм и циљем; 

• насуавник упућује ушенике у закпниупсуи усменпг и писменпг кпда и оихпвпг међуспбнпг 
пднпса. 

Кпмуникауивнп-инуеракуивни присууп у насуави сураних језика укљушује и следеће:  

• усвајаое језишкпг садржаја циљаним и псмищљеним ушесувпваоем у друщувенпм шину; 

• ппимаое насуавнпг прпграма кап динамишне, заједнишки припремљене и прилагпђене лисуе 
задауака и акуивнпсуи; 

• насуавник је уу да пмпгући присууп и прихвауаое нпвих идеја; 

• ушеници се уреуирају кап пдгпвпрни, креауивни, акуивни ушесници у друщувенпм шину; 

• учбеници ппсуају извпри акуивнпсуи и мпрају биуи праћени уппуребпм аууенуишних 
мауеријала; 

• ушипница ппсуаје прпсупр кпји је мпгуће прилагпђавауи ппуребама насуаве из дана у дан; 

• рад на прпјекуу кап задауку кпји псуварује кпрелацију са другим предмеуима и ппдсуише 
ушенике на суудипзни и исураживашки рад; 

• за увпђеое нпвпг лексишкпг мауеријала кприсуе се ппзнауе грамауишке сурукууре и пбрнууп; 

Уехнике (активнпсти) 

Упкпм шаса се преппрушује динамишнп смеоиваое уехника / акуивнпсуи кпје не би уребалп да 
урају дуже пд 15 минууа. 

 1. Слущаое и реагпваое на кпманде насуавника или са ураке (слущај, пищи, ппвежи, пдреди 
али и акуивнпсуи у вези са радпм у ушипници: цруај, сеци, бпји, пувпри/заувпри свеску, иуд.). 

 2. Рад у парпвима, малим и великим групама (мини-дијалпзи, игра пп улпгама, симулације 
иуд.). 

 3. Мануалне акуивнпсуи (израда панпа, презенуација, зидних нпвина, ппсуера за ушипницу или 
рпдиуеље и сл.) 

 4. Вежбе слущаоа (према упуусувима насуавника или са ураке ппвезауи ппјмпве у вежбанки, 
дпдауи делпве слике, дппуниуи инфпрмације, селекупвауи уашне и неуашне исказе, ууврдиуи 
хрпнплпгију и сл.) 

 5. Игре примерене узрасуу 



 

1266 
 

 6. Певаое у групи 

 7. Класираое и уппређиваое (пп кплишини, пблику, бпји, гпдищоим дпбима, вплим/не 
вплим, кпмпарације...) 

 8. Рещаваое "уекућих прпблема" у разреду, уј. дпгпвпри и мини-прпјекуи 

 9. Цруаое пп дикуауу, израда сликпвнпг решника 

10. Превпђеое исказа у гесу и гесуа у исказ 

11. Ппвезиваое звушнпг мауеријала са илусурацијпм и уексупм, ппвезиваое наслпва са уексупм 
или пак именпваое наслпва 

12. Заједнишкп прављеое илусурпваних и писаних мауеријала (извещуај/дневник са пуупваоа, 
рекламни плакау, прпграм приредбе или неке друге манифесуације) 

13. Разумеваое писанпг језика:  

- упшаваое дисуинкуивних пбележја кпја указују на грамауишке специфишнпсуи (рпд, брпј, 
глагплскп време, лице...) 

а. преппзнаваое везе између група слпва и гласпва 

б. пдгпвараое на једнпсуавна пиуаоа у вези са уексупм, уашнп/неуашнп, вищесуруки избпр 

ц. изврщаваое прпшиуаних упуусуава и наредби 

14. Фвпђеое дешије коижевнпсуи и урансппнпваое у друге медије: игру, песму, драмски 
израз, ликпвни израз. 

15. Писменп изражаваое:  

• ппвезиваое гласпва и групе слпва, 

• замеоиваое реши цруежпм или сликпм, 

• прпналажеое недпсуајуће реши (уппупуоаваое низа, прпналажеое "уљеза", псмпсмерке, 
укрщуене реши, и слишнп), 

• ппвезиваое краћег уексуа и решеница са сликама/илусурацијама, 

• пппуоаваое фпрмулара (пријава за курс, преуплауу на дешији шасппис или сл, налепнице за 
кпфер), 

• писаое шесуиуки и разгледница, 

• писаое краћих уексупва. 

Елеменуи кпји се пцеоују не би уребалп да се разликују пд упбишајених акуивнпсуи на шасу. 
Исуп уакп, пцеоиваое уреба схвауиуи кап сасуавни деп прпцеса насуаве и ушеоа, а не кап 
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изплпвану акуивнпсу кпја ппдиже нивп суреса кпд ушеника. Пцеоиваоем и евалуацијпм уреба 
да се пбезбеди напредпваое ушеника у складу са пперауивним задацима и квалиуеу и 
ефикаснпсу насуаве. Пцеоиваое се спрпвпди уакп да уежищуе буде на прпвери ппсуигнућа и 
савладанпсуи ради јашаоа мпуивације, а не на ушиоеним грещкама. Елеменуи за прпверу и 
пцеоиваое су следећи:  

• разумеваое гпвпра, 

• разумеваое краћег писанпг уексуа, 

• усменп изражаваое, 

• писменп изражаваое, 

• усвпјенпсу лексишких и синуаксишких садржаја, 

• усвпјенпсу грамауишких сурукуура, 

• правппис, 

• залагаое ушеника на шасу, 

• израда дпмаћих задауака и прпјекауа (ппјединашних, у пару и групи). 

Нашини прпвере и ууврђиваоа усвпјенпг знаоа мпрају биуи ппзнауи ушеницима, пднпснп у 
складу са уехникама, уипплпгијпм вежби и врсуама акуивнпсуи кпје се примеоују на редпвним 
шаспвима. 

Предвиђена су два писмена задатка, пп један у свакпм пплугпдищту. 

Граматишки садржаји у псмпм разреду 

Ф преухпдним разредима пснпвне щкпле ушеници су усвајали сурани језик. Фшеое је на упм 
узрасуу билп преуежнп инууиуивнп: пдгпварајућим насуавним акуивнпсуима ушеници су 
дпвпђени у сиууацију да слущају сурани језик у пквиру пдређених, оима блиских и 
разумљивих сиууација, а зауим да наушене исказе кпмбинују да би се усменп и писменп 
изразили у слишним кпнуексуима. 

Ф пеупм разреду ушеници су ппшели да упшавају прва језишка правила кпја су им плакщавала 
ппшеунп пписмеоаваое на суранпм језику. 

Пд пеупг разреда, паралелнп са усвајаоем, ппшиое и ушеое суранпг језика; реш је п свеснпм 
прпцесу кпји ппсмаураоем релевануних језишких (и нејезишких) фенпмена и размищљаоем п 
оима пмпгућује упшаваое пдређених закпниупсуи и оихпву кпнцепууализацију. 

Грамауишки садржаји предвиђени у преухпдним разредима дауи су, дакле, са двпсуруким 
циљем: да би ушеници мпгли да унапреде свпју кпмуникауивну кпмпеуенцију, али и да би 
суекли пснпвна знаоа п језику кап слпженпм сисуему. 

Савладаваое грамауишких садржаја, супга, није самп себи циљ, уе се аууприма учбеника и 
насуавницима предлаже да:  
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1. пхрабрују ушенике да ппсмаураоем сами ппкущавају да пукрију грамауишка правила; 

2. пукривена грамауишка правила прикажу на схемауизпван нашин; 

3. у примерима и вежбаоима кприсуе щуп је мпгуће вище ппзнауу лексику; 

4. примере и вежбаоа кпнуексууализују; 

5. дпдауна пбјащоеоа - самп најнеппхпднија - заснују на анализи најшещћих грамауишких 
грещака свпјих ушеника; 

6. указују ушеницима на неразумеваое или несппразум кап мпгуће ппследице грамауишке 
непрецизнпсуи / неуашнпсуи. 

Будући да се на пвпм узрасуу грамауишка знаоа прпщирују (сппспбнпсу ушеника да разумеју 
сурани језик и да се изразе оиме умнпгпме превазилази оихпва експлициуна грамауишка 
знаоа), оихпвп вреднпваое уребалп би предвидеуи, пре свега, у пквиру фпрмауивне 
евалуације, уп јесу даваоем крауких усмених / писмених вежби кпјима се прпверава 
сппспбнпсу ушеника да примене пдређенп пукривенп грамауишкп правилп; исправак је за 
ушенике прилика да га бпље разумеју и запамуе. Ф сумауивнпј евалуацији (на крају 
пплугпдищуа и щкплске гпдине), уп јесу у писменим задацима и приликпм прпвере 
сппспбнпсуи усменпг изражаваоа, не би уребалп давауи грамауишка вежбаоа, већ би 
грамауишку уашнпсу насуавник уребалп да вреднује кап један пд вище елеменауа кпјим се 
пцеоују разлишиуе рецепуивне и прпдукуивне језишке вещуине. Елеменуи и скала вреднпваоа, 
усаглащени на нивпу щкпле, ппуребнп је да буду дпсуупни, ппзнауи и јасни ушеницима. 
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА  8.  РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Module 1: People  and places 

- Пписиваое прпщлпсуи и садащопсуи 

- Знамениуи људи и пппуларне лишнпсуи, 

оихпва делаунпсу (у земљама шији се језик уши) 

- Заједнишке акуивнпсуи и инуереспваоа ( 

изласци, дпгпвпри) 

- Врщоашка кпмуникација 

- Урадиција и пбишаји у кулуурама земље шији 

се језик уши (Welcome to Liverpool!) 

-уппупуоаваое и прпщириваое знаоа п Present 

Continuous and Present simple и пднпсним решеницама  

- уппупуоаваое и прпщириваое знаоа п уппуреби 

прилпга ппсле глагпла и предлпга ппсле придева 

- прпщириваое впкабулара слпженицама и решима кпје 
пписују урадицију и пбишаје 

Пп заврщеуку щкплске гпдине ушеник ће биуи у суаоу да: 
 
-ппище садащопсу и прпщлпсу 

-разгпвара п слици 

-пище п ппзнауим лишнпсуима у прпщлпсуи 

-изнесе супрпунп мищљеое  

-псмисли разгпвпр п изласку са пријауељима 

-ппище људе, сувари и месуп где живи 

-пиуа за дпдауне инфпрмације и пбјащоеоа 

-напище разгледницу 

-изнесе мищљеое п пријауељсуву 

- разуме ппщуи смисап уексуа и извуше најбиуније инфпрмације 

Module 2: Fact or fiction? 

-Изражаваое физишких сензација и ппуреба 

-Ппвезанпсу садржаја са другим предмеуима ( 

квиз ппщуег знаоа) 

-Изражаваое дппадаоа 

-Пднпс према здрављу (развијаое свесуи п 

здравпм нашину живпуа, п правилнпј исхрани) 

-Људска права (уплеранција, разумеваое, 
хуманпсу) 

-уппупуоаваое и прпщириваое знаоа п уппуреби Past 

continuous and Past simple за пписиваое радое у 

прпщлпсуи 

- прпщириваое впкабулара везницима и слпженим 

придевима 

- суицаое знаоа п записиваоу и шиуаоу великих брпјева, 

децимала и брпјшаних прпцена 

- пбнављаое уппуребе used to за пписиваое навике у 

прпщлпсуи 

 

- ппище дпгађаје у прпщлпсуи 

- ппкаже инуереспваое и изненађеое и гпвпри п слушајнпсуима 

- гпвпри п суварима кпје би желеп да прпмени, п свпјим снпвима и 

сурахпвима 

- уме да запище и прпшиуа прпсуе брпјеве, децимале и разлпмке и да их 

уппуреби при изнпщеоу неких суауисуишких ппдауака 

-напище крауак садржај прпшиуане коиге 

Module 3: Changes 

- Фппуреба инфпрмација из медија и јашаое 

медијске писменпсуи 

- Изражаваое припадаоа и ппседпваоа 

- Развијаое ппзиуивнпг пднпса према живпунпј 

средини (пписиваое времена, прпгнпза, 

прирпдних ппјава) 

- упптпуоаваое и прпшириваое знаоа п упптреби 

Present perfect уз прилпге just, yet, already, for, since за 

пписиваое скпрашое радое 

- пбнављаое кпмпарације придева 

- прпщириваое впкабулара идипмауским изразима 

- суицаое знаоа п грађеоу придева пд именица и глагпла 

-ппище скпращои дпгађај, некп важнп дещаваое, пренесе весу и 

напище извещуај за радип 

-разгпвара п пнпме щуп су људи дп сад урадили, ппсуигли и п пнпме 

щуп нису 

-ппнуди ппмпћ и изнесе предлпг 

-ппище свпје драгпцене сувари 

-напище пиуаоа за инуервју са неким кп живи у инпсурансуву 
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- Сналажеое у раду са кпмпјууерпм (e-mail) 

-Знамениупсуи, инуересануна месуа и 
дещаваоа у земљама шији се језик уши (New 
Zealand) 

-пружи пснпвне инфпрмације п свпм ппреклу 

- напище крауак преглед (криуику) филма, коиге или УВ емисије 

Module 4: Talking points 

-Исказиваое намера, предвиђаоа  

-Прпфесипнална пријенуација 

 ( жеље и реалне мпгућнпсуи у вези са даљим 
щкплпваоем и усаврщаваоем) 

- уппупуоаваое и прпщириваое знаоа п грађи и уппуреби 

првпг кпндиципнала 

- пбнављаое исказиваоа будућнпсуи ппмпћу will и going 

to и разлици у уппуреби измађу уа два времена 

-суицаое знаоа п грађи и уппуреби Future continuous tense 

- суицаое знаоа п грађеоу именица пд глагпла и придева 

- бпгаћеое впкабулара решенишним кпнсурукцијама (I'd 

rather..) и кплпкацијама 

- уппупуоаваое и прпщириваое знаоа п грађи и уппуреби 

другпг кпндиципнала  

 

-ппище разне прпславе  

- разгпвара п ппследицама,  резулуауима, хиппуеуишким сиууацијама,п 

нешему щуп није сигурнп, п упме щуа је исправнп, а щуа не, п сујеверју 

- гпвпри п будућим дпгађајима и планпвима за будућнпсу 

- изнесе свпје  и прпкпменуарище ууђе мищљеое 

-напище ппзивницу и пдгпвпр на ппзиве 

 

Module 5: New horizons 

-Пуупваоа у земље шији се језик уши 

- Ппщупваое према другим пспбама и 

ппщупваое људских права 

- Ппвезиваое садржаја са другим предмеуима  

-Развијаое ппзиуивнпг пднпса према живпунпј 
средини 

- уппупуоаваое и прпщириваое знаоа п грађи и уппуреби 

пасива 

- пбнављаое нашина спекулисаоа п прпщлим дпгађајима 

и уппуреби мпдалних глагпла у прпщлпсуи 

- пбнављаое уппуребе Question tags ради навпђеоа на 

разгпвпр или уражеоа нешијег мищљеоа или кпменуара 

- прпщириваое впкабулара прилпзима, прилпщким 

пдредбама и инуензификауприма 

- уппупуоаваое знаоа п прилпзима за месуп и правац 
креуаоа 

-разгпвара п пуупваоима, разлишиуим превпзним средсувима и да 

угпвпри пуупваое 

-пище п пуупваоу 

-уме да каже да је нещуп урађенп умесуп нас 

-изнесе преуппсуавке у вези са прпщлим дпгађајима 

-псмисли дијалпг у вези са мисуерипзним дпгађајем 

-изнесе слагаое и слишнпсуи 

Module 6: Just imagine 

-Изражаваое пбавеза, забране, недпсуауака и 

псећаоа у вези са уим 

-Дпгпвпр и узајамнп ппщупваое међу 

шланпвима ппрпдице 

- Пписиваое прпщлих дпгађаја и пренпщеое 
ууђих реши 

- суицаое знаоа п грађи и уппуреби Past perfect tense 

-суицаое знаоа п грађи и уппуреби урећег кпндиципнала 

- уппупуоаваое и прпщириваое знаоа п индирекунпм 

гпвпру 

-бпгаћеое впкабулара изразима (кпји садрже предлпге) и 
преппзиципним и фразалним глагплима 

-пренесе ууђе реши кприсуећи индирекуни гпвпр 

- ппище свпја псећаоа 

- искаже неку давнп прпщлу радоу (кпја се десила пре неке ппзнауе 

прпщле радое) 

- гпвпри п грещкама и кајаоу 

- разгпвара п нпвцу 

- псмисли разгпвпр на журци 

- напище крауку пришу 

- напище ппруку и на оу пдгпвпри 
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ЛИКПВНА КФЛУФРА 
(1 шас недељнп, 34 шаса гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве ликпвне кулууре јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и 
умеунишку писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних 
ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим 
сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са другима, развију 
мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да ппдсуише и 
развија ушенишкп суваралашкп мищљеое и делпваое у складу са демпкрауским ппредељеоем 
друщува и каракуерпм пвпг насуавнпг предмеуа. 

Задаци:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве 
ликпвне кулууре сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве предмеуа ликпвна 
кулуура буду у пунпј мери реализпвани. 

- развијаое сппспбнпсуи ушеника за ппажаое квалиуеуа свих ликпвних елеменауа; 

- сувараое услпва да ушеници на шаспвима у прпцесу реализације садржаја кприсуе разлишиуе 
уехнике и средсува и да уппзнају оихпва визуелна и ликпвна свпјсува; 

- развијаое сппспбнпсуи ушеника за визуелнп памћеое и ппвезиваое ппажених инфпрмација 
кап пснпве за увпђеое у визуелнп мищљеое; 

- развијаое смисла за есуеуске ликпвне и визуелне вреднпсуи, кпје се суишу у насуави, а 
примеоују у раду и живпуу; 

- развијаое мпупришких сппспбнпсуи ушеника и навике за лепп писаое; 

- ппдсуицаое инуереспваоа сувараое и негпваое ппуребе кпд ушеника за ппсећиваоем 
музеја, излпжби, кап и за шуваое кулуурних дпбара и есуеускпг изгледа средине у кпјпј 
ушеници живе и раде; 

- сувараое услпва да се уппзнаваоем ликпвних умеунпсуи бпље разумеју прирпдне 
закпниупсуи и друщувене ппјаве; 

- пмпгућаваое разумеваоа и ппзиуивнпг емпципналнпг суава према вреднпсуима израженим 
и у делима разлишиуих ппдрушја визуелних умеунпсуи; 

- развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое пснпвних свпјсуава урадиципналне, мпдерне и 
савремене умеунпсуи. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да се:  
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- псппспбе да ппажају и предсуављају: слпбпдне кпмппзиције, визуелне меуафприке, 
кпнурасуа, јединсува и дпминануе у прпсупру, фануасуике; 

- фпрмирају навике за вищи нивп кулууре рада, квалиуеу прпизвпда, кулууру живпуа и 
слпбпднпг времена; 

- ликпвнп-визуелнп пписмене, развију креауивне сппспбнпсуи, припремају за ефикаснп и 
савременп укљушиваое у рад пднпснп за разлишиуа занимаоа. 

Сурукуура:  

1. Садржаји прпграма 

2. Креауивнпсу 

3. Медијуми 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
1.1. СЛПБПДНП КПМППНПВАОЕ (3+2) 

1.1.1. Акципнп сликаое (1) 

2.1.1. Неппсреднп пренпщеое динамишнпг упка мисли у пдређенпм временскпм инуервалу 

3.1.1. Сликаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали 

1.1.2. Ритмишкп-хармпнијска кпмппзиција шистпг пднпса бпје и фпрме (1) 

2.1.2. Перцепција - аперцепција 

3.1.2. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали 

1.1.3. Систем низаоа скуппва ташака, линија, бпја, пблика вплумена према пдређенпј схеми 
(1) 

2.1.3. Кпмбинауприка унапред даупг скупа гепмеуријских бпјених ппврщина, пласуишних 
елеменауа или линеауура 

3.1.3. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали 

1.1.4. Слпбпднп кпмппнпваое - вежбаое (2) 

1.2. ВИЗФЕЛНА МЕУАФПРИКА И СППРАЗФМЕВАОЕ (5+2) 

1.2.1. Амблем, симбпл, знак, перспнификација, алегприје, хералдика, бпја, пблик кап 
симбпл, пиктпграми... (5) 

2.2.1. Перцепција и аперцепција 

3.2.1. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали 
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1.2.2. Визуелна метафприка - вежбаое (2) 

1.3. КПНУРАСУ, ЈЕДИНСУВП И ДПМИНАНУА Ф ПРПСУПРФ (10+6) 

1.3.1. Кпнтраст кап средствп ликпвнпг израза (1) 

2.3.1. Ппажаое и предсуављаое 

3.3.1. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали 

1.3.2. Јединствп кап пснпвна вреднпст кпмппзиције (1) 

2.3.2. Ппажаое и предсуављаое 

3.3.2. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали 

1.3.3. Статишнп и динамишнп јединствп (1) 

2.3.3. Ппажаое и предсуављаое 

3.3.3. Цруаое, сликаое, вајаое 

4.3.3. Пдгпварајућа средсува и мауеријали 

1.3.4. Јединствп и равнптежа (1) 

2.3.4. Ппажаое и предсуављаое 

3.3.4. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали 

1.3.5. Јединствп израза (2) 

2.3.5. Ппажаое и предсуављаое 

3.3.5. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали 

1.3.6. Српднпст ликпвних вреднпсти (2) 

2.3.6. Ппажаое и предсуављаое 

3.3.6. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали 

1.3.7. Дпминанта кап услпв за ппвезиваое разнпрпдних елемената (2) 

2.3.7. Ппажаое и предсуављаое 

3.3.7. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали 

1.3.8. Кпнтраст, јединствп и дпминанта у прпстпру - вежбаое (6) 



 

1274 
 

1.4. СЛПБПДНП КПМППНПВАОЕ И ФАНУАСУИКА (4+2) 

1.4.1. Реални пблици у нереалним пднпсима (4) 

2.4.1. Аперцепција (замищљаоа, ппдсуицаое имагинације) 

3.4.1. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали 

1.4.2. Слпбпднп кпмппнпваое и фантастика (2) 

ПРИЈЕНУАЦИПНИ ИЗБПРИ ЛИКПВНИХ ДЕЛА И СППМЕНИКА КФЛУФРЕ 

I ЦЕЛИНА: СЛПБПДНП КПМППНПВАОЕ 

- Кплпнијални енуеријер, 1976, Валерип Адами (1935) 

- Велики панпрамишки вибрирајући зид, 1966, Јесус Рафаел Спуп (1923) 

- Пдри И 1965. Кенеу Снелспн (1927) 

- Фигуре на мпрскпј пбали, 1952, Никплац де Суал (1914-1955) 

- Дражи пупка, 1965, Кпрнел (1922) 

- Све у једнпм Лyуцра-прибпру, 1965, Чим Дајн (1935) 

- Је ли уп Ше Ге Вара, 1969, Чп Уилспн (1928) 

II ЦЕЛИНА: ВИЗФЕЛНА МЕУАФПРИКА И СППРАЗФМЕВАОЕ 

- Јарац и дрвп из Фра, пкп 2600. гпдине пре нпве ере 

- Бпгиоа змија, криуска умеунпсу 

- Дпбри пасуир, IV век 

- Краљ Милууин, Краљева црква у Сууденици, XИВ век 

- Мимпхпд маски кпје предсуављају суилизпване живпуиое 

- Илусурација, Упни Рандал 

- Играш са маскпм из пбласуи Ман, Пбала Слпнпваше 

- Реклама за рашунаре 

- Реклама за бпју за кпсу 

- Видеп-слика 
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III ЦЕЛИНА: КПНУРАСУ, ЈЕДИНСУВП, ДПМИНАНУА 

- Ппруреу мајке, 1631, Рембрану ван Ријн (1606-1669) 

- Щарур, унууращопсу кауедрале 

- Плуја, 1505, Ђпрђпне (1478-1510) 

- Слпбпда на барикадама, Ежен Делакрпа (1798-1863) 

- Шеуири јаблана, 1891, Клпд Мпне (1840-1926) 

- Купашица, Ппл Сезан (1838-1906) 

- Пуу са шемпресима и звездама, Винсену ван Гпг (1853-1890) 

- Парк крај Луцерна, 1938, Паул Кле (1878-1940) 

- Ури играшице, 1925, Паблп Пикасп (1881-1973) 

- Гпсппђица Ппгани, Кпнсуануин Бранкуси (1876-1957) 

- Мпјсије, 1913-15, Микеланђелп Бупнарпуи (1475-1564) 

- Пдмпр, 1954, Зпра Пеурпвић (1894-1962) 

- Ауеље, 1960, Недељкп Гвпзденпвић (1902) 

- Сппмен-ппдрушје Дудик, Бпгдан Бпгданпвић (1922) 

- Спппћани, XIII век 

- Милещева, 1228. гпдина 

- Северни ппруал Щибенске кауедрале, деуаљ 

- Свеуа Спфија у Цариграду, 523-537. гпдине 

- Мпраша, 1252. гпдине 

- Сериграфија И, 1966, Мирпслав Щууеј (1936) 

- Крсу са Агилулфпве круне, 615. гпдина 

- Ппруреу Карла Великпг, пкп 1350. гпдине 

- Кауедрала у Пизи, XI-XIII век 

- Уренууак времена, 1966, Суефан Маневски (1934) 
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- Ваздущни меурп, 1955, Виера да Силва (1908) 

- Бпгпрпдишина капела у Рпнщану, 1955, Ле Кпрбизије (1887-1965) 

- Минифесуануи, 1957, Драгп Урщар (1927) 

- Ппдгарић, Дущан Чампоа (1928) 

IV ЦЕЛИНА: СЛПБПДНП КПМППНПВАОЕ И ФАНУАСУИКА 

- Псеуљива жица, 1955, Рене Магриу (1898-1967) 

- Предсказаое грађанскпг рауа; кпнсурукција с куваним пасуљпм, 1936, Салвадпр Дали (1904) 

- Упрзп с крилпм, 1932, Милена Павлпвић Барили (1909-1945) 

- Грађански рау, 1967, Мипдраг Дадп Ђурић (1923) 

- Црква Дащшара у Фрнесу, IX-X века 

ДПДАУНИ РАД 

За дпдауни рад пд V дп VIII разреда ппредељују се дарпвиуи ушеници шија су ппсебна инуереспваоа из 
пбласуи насуаве предмеуа ликпвна кулуура, пднпснп кпја желе да свпја знаоа из пве пбласуи умеунпсуи 
прпщире и прпдубе. Фсвајаоем садржаја дпдаунпг рада, кпд ушеника се нарпшиуп ппдсуише развијаое 
суваралашкпг мищљеоа и есуеускпг укуса. За пвај пблик насуавнпг рада ппредељују се ушеници шија се 
дарпвиупсу изразиуије исппљава већ у I, II и III разреду. Уакве ушенике прауе и ппдсуишу насуавници 
разредне насуаве, кап и педагпщкп-психплпщка служба щкпле све дп V разреда, када се први пуу 
прганизује дпдауни рад. Важнп је да се дпдауни рад извпди упкпм целе гпдине, пднпснп све дпк ураје 
реализација ууврђенпг прпграма. Иакп се ппвременп, из пбјекуивних разлпга, пва насуава не прганизује 
у кпнуинуиуеуу, важнп је да се рад са дарпвиупм децпм не прекида. Ф упм слушају, неппхпднп је 
ппдсуицауи ушенике на сампсуални рад у другим фпрмама (ппјашанпм индивидуализацијпм рада у 
редпвнпј насуави, даваоем ппсебних задауака и ангажпваоем у слпбпдним акуивнпсуима). 

Дпдауни рад је заснпван на инуереспваоима ушеника за нпва сазнаоа, прпщириваое и прпдубљиваое 
умеоа и вещуина. Неппсредније акуивира ушенике и псппспбљава их за самппбразпваое, развија 
оихпву мащуу, ппдсуише суваралашки рад и креауивнпсу и упућује их на сампсуалнпсу у урагаоу 
разлишиуих извпра сазнаоа. Ппд рукпвпдсувпм насуавника, ушеници у дпдаунпм раду сампсуалнп бирају 
пдгпварајуће медијуме, средсува за рад и неппсредније излажу свпј криуишан суав према вреднпсуима. 
Ангажпване ушенике супга ваља ппсебнп суимулисауи (ппхвале, награде, суипендије за даље 
щкплпваое) и ппсуепенп увпдиуи у пбласуи прпфесипналне пријенуације ка щирпкпм ппљу ликпвних 
делаунпсуи. 

Прпгрампм рада пбухваћени су сегменуи пријенуаципних садржаја прпграма (зависнп пд мпгућих 
инуереспваоа). Насуавник у сарадои са ушеникпм (евенууалнп рпдиуељима и щкплским педагпгпм-
психплпгпм) сасуавља прпграм дпдаунпг рада. Ф реализацији прпграма насуавник впди разгпвпр, 
прпналази и примеоује најппгпдније пблике и меупде рада, пре свега пне кпје мпуивищу ушенике. 
Фшеници се сампсуалнп ппредељују за рад, али неппхпднп је прпцениуи мпуиве кпји су ууицали на 
оихпву пдлуку. Насуавник прауи кпнкурсе, смпуре, уакмишеоа, излпжбе и друга јавна предсуављаоа, уе 
пбавещуава и мпуивище ушенике у правцу пдређене ликпвне акуивнпсуи и афирмище дешје 
суваралащувп. Ппдржава их у раду инсисуирајући на фпрмираоу збирке радпва (мапе) и, у сарадои са 
рпдиуељима, у време насуаве впди дневник и прауи развпј деуеуа. Пшуваоем уежое дарпвиуих ушеника 
ка креауивнпм изражаваоу, заједнп са пвладаваоем мауеријалпм (развпј уехнишке спреунпсуи и 
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сензибилиуеуа), дппринпси се оихпвпм даљем ликпвнпм пбразпваоу и ппдсуицаоу оихпве 
индивидуалнпсуи. 

Ф упм циљу, следеће пбласуи ће се реализпвауи у дпдаунпј насуави:  

Цртаое: ауупнпмнпсу линије кап сампсуалнпг изражајнпг средсува у цруежу. 

Сликаое: уехника, акварел; дпследнпсу. 

Графика: виспка, дубпка и равна щуампа, графика у бпји; примеоена графика. 

Уеприја фпрме: пснпвни ликпвни елеменуи; линија, бпја, правац, велишина, пблик сурукуура, валер; 
кпмппзиција. 

ФМЕУНИШКП НАСЛЕЂЕ 

Идејне пснпве еврппске умеунпсуи XX века. Експресипнизам, Кубизам, Фуууризам, Надреализам. Ппјава 
апсуракуне умеунпсуи. Руска умеунпсу ппшеукпм XX века. Щкпла индусуријскпг дизајна - Баухаус. 
Мпдерна умеунпсу - друщувени и умеунишки пквири еппхе у Србији. Фмеунпсу између два рауа. 
Ппслерауна умеунпсу у Србији. Савремена умеунпсу. 

ФИЛМ 

Уеприја филма 

Специјалнпсу филмскпг језика и нашина филмскпг изражаваоа; нашин снимаоа - кадар, грп-план, углпви 
снимаоа, креуаое камере; мпнуажа; уехнишки прпблеми филма; уехнплпгија развијаоа филма; идејна 
сурана филма; краука исуприја филма; пракуишни задаци - лакщи задаци у реализацији. 

Практишан рад 

Анимираое кплаж-уехникпм, анимираое ппмпћу цруежа, израда краћих дпкуменуарних филмпва. 

АРХИУЕКУФРА 

Уеприја, ппуреба за пбликпваоем прпсупра; намена зграда, мауеријали и уехнике градое, најпснпвнији 
пблици у архиуекуури - суилпви у архиуекуури; савремена архиуекуура и урбанизам у реализацији 
архиуекупнских идеја, уехнишкп цруаое - перспекуива (уппзнаваое). 

ПБЛИКПВАОЕ И ЗАЩУИУА СРЕДИНЕ 

Шпвек радпм меоа прирпду ради задпвпљаваоа свпјих ппуреба. Кприщћеое енергије и пбликпваое 
мауеријала дпвпди дп пупадака гаспвиуе, уешне и шврсуе прирпде кпје загађују шпвекпву средину. 
Ергпнпмија, кап наука п прилагпђаваоу шпвека кпји ради и оегпвпг рада, има за циљ, пууем 
прпјекупваоа, инжеоеринга и уехнплпгије, узајамнп прилагпђаваое шпвека и оегпвпг рада. 
Разумеваое закпниупсуи у екплпгији, у ппгледу биплпщке равнпуеже перманенуан је циљ пбразпваоа 
деце. Ф складу са пвим ппимаоем, уј. разумеваоем прирпде, јаснп се издваја један пд знашајних циљева 
ликпвне кулууре кпји се пднпси на псппспбљаваое ушеника за суваралашкп пренпщеое визуелнп-
ликпвних искусуава у прирпднп-друщувена наушна ппдрушја и самим уим на развијаое инуереспваоа за 
защуиуу прирпде и смисап за унапређиваое кулууре живљеоа. 

ВАЈАОЕ 

Уепријске ппруке 
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Вплумен и прпсупр су ппщуа пријенуација у вајарским пбласуима, пднпснп функција пласуике у 
архиуекуури, ексуеријеру и енуеријеру. 

Садржаји и идеје у вајарским делима су незаменљив дидакуишки мауеријал кап пример рещеоа 
ликпвнпг прпблема кпга је мпгуће реализпвауи у разлишиуим варијануама. 

Меки мауеријал - глина, гипс, припрема и израда кпнсурукција и мпделпваое пуне пласуике глинпм или 
гипсанпм кащпм. 

Нанпщеое глине или гипса. 

Гипсана каща са усппреним везиваоем. 

Финална пбрада и сущеое радпва. 

Израда једнпсуавних алауа за рад. 

Ппремаое и шуваое извајаних радпва. 

Пешеое глинених предмеуа. 

Кприщћеое примерених уврдих мауеријала кпји се пбрађују ппсуупкпм пдузимаоа. 

Дрвп и вајарски радпви пд дрвеуа, пуна пласуика у дрвеуу, рељеф, уппуреба разнпврсних длеуа, нпжева, 
суруга и алауа за глашаое. 

Избпр дрвеуа и оегпва пбрада. 

Куваое дрвеуа, сешеое, суругаое, глашаое, лакираое и пауинираое. 

Ппремаое и кпнзервираое вајарских радпва. 

Вајаое у меуалу, кпвашка пбрада меуала, вајаое меуала, пбрада меуалних лисуића и лима. 

Сешеое меуала, спајаое (закиваоем, лепљеоем и вареоем), бущеое, извлашеое и пплираое. 

Защуиуа пд кпрпзије и пауинираое. Ппремаое вајарских радпва. 

Вајаое у везанпм гипсу, уврдпј глини или пдгпварајућем камену. 

Израда свих пблика пласуике кпје дпзвпљава кру мауеријал (глина, гипс, камен). 

Кприщћеое длеуа, секаша, нпжа и шекића, брущеое, глашаое и пауинираое. Ппрема и шуваое вајарских 
радпва. 

ПЛАСУИШНЕ МАСЕ 

Пдливци (гипс, пласуика, меуал) и умнпжаваое вајарских радпва. Припрема калупа, прављеое масе за 
пдливке и скидаое калупа. 

Пбликпваое у пещшанпм калупу и пбликпваое у калупу за пласуику. Финална пбрада пдливака, 
пауинираое и ппремаое пдливака. 
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КЕРАМИКА 

Фвпд у керамику, свпјсува керамишке глине. Исуприја керамике, керамишки прпизвпди, уехнплпгија 
керамике. 

Суицаое првпг искусува у раду са глинпм. 

Мещаое, гоешеое, дпдаваое и пдузимаое масе глине. 

Пласуишне фпрме. 

Испупшеое и удубљеое фпрме, пуни и празни прпсупр у разним функцијама (цигла са щупљинама и 
слишнп). 

Елеменуарнп уппзнаваое рељефа и разлика између рељефа и пуне пласуике у прпсупру. 

Пбрада ппврщина, уппзнаваое цруа и ууискиваоем других пблика или рељефним дпдацима. 

Израда декпрауивних и функципналних предмеуа. 

Прпцес сущеоа и кпнурпла сущеоа, слагаое - пуоеое пећи предмеуима, надгледаое пешеоа, хлађеое 
и пражоеое пећи. 

Сликаое пешених предмеуа. Пешеое и кпнурплисаое пешеоа и сликаое глазираних предмеуа. 

Псликаваое керамишких плпшица емајлпм и глазурпм. 

Израда калупа и ливеое керамишких предмеуа (брпщеви, медаљпни, пепељаре и вазе за икебану). 

ПРИМЕОЕНА ГРАФИКА 

Пснпви примеоене графике. 

Кприщћеое репрпдукуивне графике у индусурији. 

Графика у једнпј бпји - нацру за еуикеуу. 

Графика у две бпје - нацру за плакау. 

Графика у вище бпја - нацру за наслпвну сурану коиге (скица у кплажу). 

Графика и графишки слпг (кприщћеое графике леурасеу-слпва). 

Графика - скица за ппщуанску марку. 

Графика и амбалажа (кууије - нацру и финални рад). 

Плакау - извпђеое виспкпм щуамппм. Плакау - нацру - скица кплажпм. 

УАПИСЕРИЈА 

Исуприја уаписерије: уаписерија у средоем веку. 
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Уаписерија у 18. и 19. веку. 

Савремена уаписерија. 

Изражајна средсува уаписерије. 

Уехника уаписерија. 

Мауеријали за укаое; нашин укаоа. 

Бпје (биљне и минералне) и нашини бпјеоа. 

Пракуишни рад. Израда некпликп маоих уаписерија у разним уехникама. 

СЛПБПДНЕ АКУИВНПСУИ 

Цруаое, сликаое, вајаое, примеоена графика; сценпграфија; кпсуим; керамика; уаписерија; зиднп 
сликарсувп; визуелне кпмуникације; панупмима; исуприја умеунпсуи и уепријскп изушаваое кулуурнпг 
наслеђа; праћеое савременпг ликпвнпг живпуа (излпжбе и друге ликпвне манифесуације). 

Фпрмираое и шуваое збирки (индивидуалних или заједнишких кплекција): цруежа, слика, графика, 
фигура (пригинала или репрпдукција), вредних сувари (делпви нпщое, суаре пегле, суари саупви иуд), 
инуересануних пблика из прирпде (кпреое, камен иуд), умеунишких фпупграфија (црнп-белих и у бпји). 

Ф упку щкплске гпдине шланпви ликпвне секције ушесувују у есуеускпм уређиваоу щкпле и оене 
пкплине, кап и у припремаоу и ппреми излпжби и разних других манифесуација у прганизацији 
пбразпвнп-васпиунпг рада у пквиру кулуурне и јавне делаунпсуи щкпле и щире. Флпга насуавника је 
вепма знашајна у ппдсуицаоу, пкупљаоу и ангажпваоу ушеника. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Насуавни прпграм ликпвне кулууре за псми разред ппдразумева ппсупјаое пдређенпг фпнда знаоа кпји 
су ушеници суицали пд првпг разреда и преуппсуавља да се оегпвп пунп псувареое ппсуиже у 
кпрелацији са другим насуавним предмеуима (српски језик, музишка култура, биплпгија, хемија, 
истприја, физика, математика) и разлишиуим ваннасуавним акуивнпсуима. Имајући у виду да је у 
пиуаоу заврщни разред пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа неппхпднп је изврщиуи сисуемауизацију 
наушенпг, кап и припрему за избпр пдгпварајуће сурушне щкпле. Ф упм ппгледу насуавник уреба да укаже 
ушеницима на щирпки спекуар пбразпвних прпфила у кпјима је пбразпваое у пбласуи ликпвне кулууре 
пд великпг знашаја. Уп је исупвременп разлпг да се указује на важнпсу предмеуа. 

Сурукууру прпграма шине:  

1) наставни садржаји кпји се пднпсе на савладаваое ликпвнпг језика и уппзнаваое садржаја ликпвне 
кулууре, ппзнаваое дела из умеунишкпг наслеђа и елеменауа ликпвне писменпсуи; 

2) креативнпст - развијаое перцепције и аперцепције, ппдрщка ушеницима да пукривају и дплазе дп 
нпвих рещеоа; преуппсуавка за ппдсуицаое креауивнпсуи су мпуиваципни садржаји пракуишних 
ликпвних акуивнпсуи ушеника, кпји пбухвауају:  

- дпмен ушенишких дпживљаја, 

- дпмен кпрелације са другим пбразпвнп-васпиуним ппдрушјима. 
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3) медијуми (традиципнални и савремени) и средства - кприщћеое ликпвних дисциплина и уппуреба 
пдређених мауеријала у пбликпваоу, кап и прпщирени медијуми.  

Насуавни прпграм ликпвне кулууре уакп је кпнципиран да ппсебну важнпсу придаје ушенику. Насуавник 
кпнципира меупдишке ппсуупке и пблике рада усаглащавајући пбразпвнп-васпиуне задауке (ликпвне 
прпблеме) са ппбуђеним инуереспваоем ушеника, уакп да пве задауке прихвауе на нивпу 
сампиницијауиве, пднпснп у складу са власуиупм израженпм ппуребпм. Разлишиуим (примереним) 
меупдама рада уреба уумашиуи садржаје прпграма какп би ушеници ппсуупнп и сппнуанп усвајали нпва 
знаоа. Ф упм смислу, улпга насуавника наглащена је у фази избпра и дидакуишке припреме 
мпуиваципнпг садржаја, а избпр уеме зависи пд сущуине ликпвнпг задаука, пднпснп, кпнкреунпг 
садржаја кпјим се ушеник мпуивище у правцу пдређенпг ликпвнпг прпблема. 

Насуавни садржаји ликпвне кулууре, прпблемски ппсуављени, веруикалнп се развијају пд првпг дп псмпг 
разреда и прпизилазе један из другпг. Пплазећи пд узрасних мпгућнпсуи ушеника, впдилп се рашуна п 
прилагпђенпсуи и спиралним кругпвима садржаја пбразпвнпг каракуера за сваки разред ппсебнп, щуп је 
и пдређенп у пперауивним задацима. Уакви садржаји кап пснпв имају уеприју пбликпваоа, а 
инфпрмауивнпсу се суише у пракуишнпм (делимишнп и у уепријскпм раду) пууем анализа умеунишких 
дела и есуеуским прпцеоиваоем ушенишких радпва. Насуавни прпграми пвпг предмеуа прганизпвани су 
на принципу кумулауивнпг щиреоа знаоа п ппјмпвима и ппјавама планираним за уппзнаваое и 
изушаваое у пвпј пбласуи у складу са узрасупм. Из разреда у разред се щири ппсег знаоа и прпдубљује 
оегпвп усвајаое на сазнајнпм, искусувенпм и пракуишнпм (делаунпм) нивпу. Фшенике је ппуребнп 
усмеравауи ка креауивним ппуенцијалима уважаваоем индивидуалних сппспбнпсуи према пракуишнпм 
раду где ппнуђене инфпрмације нису апсплуунп пбавезујући пквири делпваоа и дефиниуивне 
вреднпсуи. Ппдсуицаоем креауивнпсуи ушеника искљушује се гпупвп рещеое и рад пп щаблпну. 
Прпблемски захуеви пвпг прпграма имају каракуер насуавнпг садржаја, а уеме су у служби реализације 
предвиђених задауака. Ф прпцесу припремаоа за рад, неппхпднп је ппсвеуиуи пажоу реализацији 
насуавних уема какп не би препвладале над садржајима. Супга је насуавнику дауа мпгућнпсу да, у складу 
са индивидуалним сппспбнпсуима ушеника, буде слпбпдан у избпру дидакуишке припреме. 

Имајући у виду пбразпвни каракуер садржаја предмеуа неппхпднп је на шаспвима сваку уемауску 
јединицу илусурпвауи каракуерисуишним ликпвнп-умеунишким делпм из разлишиуих еппха. Меупдпм 
демпнсурације ушенике навпдиуи да упшавају, уппређују и разликују умеунишка дела из разлишиуих 
кулуура и перипда. 

Имајући у виду раципналнп кприщћеое времена, умеунишкп наслеђе за псми разред уреба пбрадиуи 
крпз ппвезиваое уеприје пбликпваоа са пракуишним радпм. Из умеунишкпг наслеђа уреба издвпјиуи 
умеунишка дела кпја најппупуније илусурују уепреуске прпблеме кпји се пбрађују. Фшеници ће супга 
исупвременп усвајауи сазнаоа из уеприје пбликпваоа и умеунишкпг наслеђа, кпја ће ппвезивауи у 
пракуишнпм раду. Неппхпднп је имауи у виду и есуеускп прпцеоиваое, кпје се врщи у функцији 
пракуишних ликпвних акуивнпсуи и дидакуишкп-меупдишке пправданпсуи. 

Прпграмски садржаји за псми разред су прганизпвани у шеуири уемауске целине и за сваку пд оих је 
преппрушен брпј шаспва кпји се смаура ппуималним за реализацију. Наравнп, сваки насуавник у складу 
са кпнкреунпм сиууацијпм (предзнаоем и инуереспваоима ушеника, иуд.) при изради пперауивних 
планпва мпже направиуи извесне измене у брпју шаспва, впдећи рашуна да се не нарущи целина 
насуавнпг прпграма и да свака уема дпбије адеквауан прпсупр. 

Ф реализацији садржаја уреба имауи у виду да је за оегпву пбраду предвиђенп (пквирнп) 60% шаспва, 
дпк је за вежбаое предвиђенп 40%. Ппд пбрадпм се ппдразумева неппсредна прва реализација 
уемауске јединице. Ппд вежбаоем се ппдразумева прпдубљиваое исуе уемауске јединице у другпм 
медијуму (други, нпви мауеријали и уехнике, ууврђиваое, ппнављаое, сисуемауизација). На шаспвима 
вежбаоа, уакпђе, уреба врщиуи есуеуску анализу умеунишких радпва, есуеускп прпцеоиваоа ушенишких 
радпва, вреднпваое и пцеоиваое. Неппхпднп је уежиуи пукриваоу сущуине ликпвних ппјава пууем 
селекције и апсурахпваоа. Насуавник навпди ушеника да врщи селекцију (пдваја биунп пд небиунпг) 
какп би размищљап у правцу квалиуеунпг рещаваоа ликпвнпг задаука. Пдвајаое биунпг пд небиунпг 
вищесурукп је целисхпднп и из разлпга раципналнпг кприщћеоа времена щкплскпг шаса. Ф прпграму 
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ликпвне кулууре за псми разред насуавнику се нуде мпгућа рещеоа кпјима се преппрушује ппажаое и 
упшаваое неппнпвљивпсуи прирпде, кап и прирпднпг и вещуашкпг шпвекпвпг пкружеоа. Мпгућнпсуи 
ушеоа пп мпделу из прирпде и пууем умеунишке рецепције је самп једна пд меупда кпјима нас прирпда 
и умеунишка дела увпде у пблике пукриваоа. 

На пснпву суешенпг знаоа из седмпг разреда уреба усппсуавиуи ппвезанпсу са ппјмпм кпмппзиција и 
пбрадиуи прву целину Слпбпднп кпмппнпваое. Насуавник уреба да има у виду да су ушеници склпни 
пваквим акуивнпсуима кпјима се шесуп присуупа без унапред пдређенпг плана. Кап исхпд суешенпг 
ликпвнпг искусува и пбразпваоа ушеник уреба да разуме пслпбађаое ликпвнпг дела пд пписа предмеуа 
и фигуре. Супга је неппхпднп целину илусурпвауи сликарсувпм Василија Кандинскпг и исупвременп је 
ппвезауи са уепријпм пбликпваоа. 

Уемауска целина Визуелна метафприка и сппразумеваое се пднпси на каракуерисуике савремене 
кпмуникације и уехнплпгије блиске узрасуу ушеника. Ппуребнп је усппсуавиуи ппвезанпсу са искусувпм 
из щесупг разреда и указауи на каракуер садржаја у функцији маспвне кпмуникације. Ф упм ппгледу 
важнп је исуаћи знашај пве целине крпз уумашеое амблема, симбпла, знака, перспнификације, 
алегприје, хералдике, пикупграма и суилизације у ликпвнпм рещеоу. Садржаје уреба ппвезивауи са 
насуавним предмеупм исуприја. 

Целина Кпнтраст, јединствп и дпминанта у прпстпру преуппсуавља пдгпварајући нивп суешених знаоа 
какп би се разумеле ликпвне ппјаве, ппсебнп пне у пбласуи савремене умеунпсуи. Ф пбради пве целине 
ппуребнп је ппјмпвнп пдређеое кпнурасуа кап супрпусуављаоа квалиуеуа исуих или разлишиуих 
ликпвних елеменауа. Фшеницима уреба указивауи на аспекуе дпминације максималне разлике велишина 
(великп-малп, виспкп-нискп, краукп-дугп), пблика (пблп-угапнп, једнпсуавнп-слпженп, пунп-щупље), 
бпја (свеулп-уамнп, кпмплеменуарни кпнурасу, упплп-хладнп), линија (уске-щирпке, праве-криве,...), 
пплпжаја (впдправнп-кпсп). Ф ппгледу урпдимензипналнпг пбликпваоа уакпђе уреба имауи у виду 
кпнвекснп-кпнкавнп, пувпренп-заувпренп, иуд. Ппд хармпнијпм ппдразумевауи међуспбни склад 
елеменауа кпмппзиције. Ппјмпвнп пдређеое дпминанте у ликпвнпм делу уреба уумашиуи кап 
наглащену вреднпсу, исуицаое најбиунијег, пнпг щуп је у ценуру пажое или щуп предсуавља 
дпминирајуће каракуерисуике кпмппзиције. Ппјам јединства уумашиуи сагледаваоем ппсуупака кпји 
дпвпде дп уједиоеоа свих ликпвних елеменауа у кпмппзицију. Фшеницима демпнсурирауи 
каракуерисуишна дела из савремене умеунпсуи. 

Слпбпднп кпмппнпваое и фантастика је ппследоа целина другпг циклуса пснпвнпг пбразпваоа и 
васпиуаоа. За уумашеое пвпг садржаја је неппхпднп пбјасниуи ппјмпве: фантастика, имагинација и 
надреализам и ппвезауи их са сликарсувпм Хијерпнима Бпща. 

Пснпвни услпв за правилнп ушенишкп усвајаое насуавних садржаја јесуе пзбиљна припрема насуавника, 
кпја прпизилази из преухпднпг прпушаваоа насуавнпг плана и прпграма. На уај нашин насуавник мпже 
да, ппред писане припреме, нашини и пдгпварајућу и визуелну припрему. 

Имајући у виду брпј шаспва, пвај прпграм је мпгуће реализпвауи самп акп насуавник суавља акценау на 
ликпвни прпблем, шијим рещаваоем се развијају квалиуеуи у ликпвнпј кулуури. Фсаврщаваое 
насуавника супга уреба да буде перманенунп и примеренп савременим захуевима и дпсуигнућима 
меупдике насуаве пвпг предмеуа. Ф вези са савременпм уехнплпгијпм пренпщеоем визуелних 
инфпрмација у ликпвнпј кулуури, ппуребнп је пмпгућиуи да ушеници суишу щуп већу блискпсу са 
насуавним садржајима, пслаоајући се на преухпдна знаоа. Пд оих се не пшекује да буду самп пасивни 
ппсмаураши, већ да крпз пракуишне акуивнпсуи развијају псеуљивпсу за ликпвне вреднпсуи, мпупришке 
сппспбнпсуи, есуеускп мищљеое и криуишку свесу. 
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ ЛИКПВНА КФЛУФРА ЗА  8.  РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
 

СЛПБПДНП КПМППНПВАОЕ 

 

 

 

    Развијаое сппспбнпсуи ушеника да се пслпбпде 
ликпвнпг дела пд пписа предмеуа и фигуре и  да се 
уппзнају са слпбпдним кпмппнпваоем ликпвних 
елеменауа. Фшеници мпрају да се ликпвнп-визуелнп 
пписменеи и да развију креауивне сппспбнп-суи. 

 

- Фшеник ће биуи сппспбан да се   пслпбпди пписа предмеуа и фигуре  и да ппа`а 
квалиуеуе ликпвних елеменауа и да их уппуреби у слпбпднпм кпмппнпваоу. 

ВИЗФЕЛНА МЕУАФПРИКА И 
СППРАЗФМЕВАОЕ 

Фппзнаваое  ушеника са визуелним сппразумеваоем кап 
пснпвни елемену кпмуникацје.Уакпђе упптнауи ушеника са 
функцијпм маспвне кпмуникације и знашај пве целине 
крпз уумашеое амблема, симбпла, знака, персп-
нификације, алегприје, хералдике, пикупграма и 
суилизације у ли-кпвнпм рещеоу. 

-   Фшеник ће биуи у суаоу да преппзна и  примени суешенп знаое у визуелнпј  
кпмуникацији.   

 

КПНУРАСУ, ЈЕДИНСУВП И 
ДПМИНАНУА Ф ПРПСУПРФ 

 

    Фппзнаваое  ушеника са кпнурасупм кап 
супрпусуављаое квалиуеуа исуих или разлишиуих 
ликпвних елеменауа , јединсувпм кап ппсуупак кпји 
дпвпди дп уједиоеоа свих ликпвних елеменауа у 
кпмппзицију.  Фшеницима уреба указивауи на аспекуе 
дпминације кап исуицаое најбиунијег, пнпг щуп је у 
ценуру пажое. 

- Фшеник ће биуи сппспбан да преппзна (види)  кпнурасу, јединсувп и дпминануу у 
умеуишкпм делу.  
 
- Знаће да примени суешенп знаое у пракси. 

 

СЛПБПДНП КПМППНПВАОЕ И 
ФАНУАСУИКА 

   Развијаое перцепције ушеника у правцу слпбпднпг и 
креауивнпг изражаваоа. Фппзнауи ушенике са 
фануасуикпм кпја има велики ууицај у сувараоу 
умеунишкпг дела. 

- Фшеник ће биуи сппспбан да преппзна фануасуику, имагинацију, креауивнпсу у  
умеуишкпм делу. 
  
- Знаће да примени суешенп знаое у пракси. 
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МФЗИЧКА КФЛУФРА 

(1 шас недељнп, 34 шаса гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве музишке кулууре јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну умеунишку писменпсу и 
да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да 
рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје 
мищљеое и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне 
садржаје, кап и да 

- уппзнају музишке кулууре пууем пбраде уема ппвезаних са музикпм разлишиуих еппха; 

- развију музикалнпсу и креауивнпсу; 

- негују смисап за заједнишкп и индивидуалнп музицираое у свим пблицима васпиунп-пбразпвнпг рада 
са ушеницима. 

Задаци насуаве музишке кулууре су следећи:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве музишке 
кулууре сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве музишке кулууре буду у пунпј мери 
реализпвани; 

- суицаое знаоа п музици разлишиуих еппха; 

- суицаое знаоа п музици разлишиуих еппха; 

- развијаое сппспбнпсуи извпђеоа музике (певаое/свираое); 

- развијаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое дпживљаја и псппспбљаваое за разумеваое музике; 

- ппдсуицаое креауивнпсуи у свим музишким акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, исураживаое и 
сувараое музике); 

- даље уппзнаваое изражајних средсуава музишке умеунпсуи; 

- пфпрмиуи и негпвауи рад щкплскпг ансамбла. 

Пперативни задаци 

Фшеник уме да:  

- преппзна пснпвне елеменуе музишке писменпсуи - ппище пснпвне каракуерисуике:  

- музишких инсуруменауа; 

- исупријскп-суилских перипда; 

- музишких жанрпва; 
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- нарпднпг суваралащува. 

Фшеник уме да анализира ппвезанпсу:  

- музишких елеменауа и каракуерисуика музишких инсуруменауа са музишкпм; 

- изражајнпсуи (нпр. брз уемпп са живахним каракуерпм); 

- сурукууре и драмауургије пдређенпг музишкпг жанра (нпр. пперски финале са дпгађајима у драми); 

- пблика нарпднпг музицираоа са специфишним кпнуексупм нарпднпг живпуа. 

Фшеник:  

- зна функцију елеменауа музишке писменпсуи и извпђашких сасуава у пквиру музишкпг дела; 

- разуме исупријске и друщувене пкплнпсуи насуанка жанра и пблика музишкпг фплклпра; 

- криуишки и аргуменупванп пбразлаже свпј суд; 

- уме креауивнп да кпмбинује изражајне музишке елеменуе у есуеуишкпм кпнуексуу (пдређени музишки 
ппсуупак дпвпди у везу са жељеним ефекупм). 

Фшеници умеју да:  

- преппзнају уеме из ппзнауих кпмппзиција дпмаћих и сураних ауупра; 

- уппзнају музику разлишиуих жанрпва; 

- буду ангажпвани у свим музишким акуивнпсуима и сами суварају музику; 

- акуивнп ушесувују у припремаоу прпграма за уакмишеоа и јавне насуупе; 

- суешена суваралашка искусува и искусува у слущаоу музике кприсуе за прпцену свпјих и других 
музишких дела. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Фппзнаваое музике разлишитих еппха и извпђеое музике 

Примеоивауи суешена знаоа п музици разлишиуих еппха крпз музишке примере. 

Пснпве музишке писменпсти 

Суешена знаоа из музишке кулууре прпщиривауи и примеоивауи на примерима за певаое и свираое. 

Ствараое музике 

- Ппдсуицаое музишке креауивнпсуи крпз импрпвизацију на дпсуупним инсуруменуима. 

- Сувараое дешјих кпмппзиција. 
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Ф прпграму насуаве музишке кулууре за псми разред исуакнууп месуп има суицаое знаоа п музици, кпје 
се псуварује праћеоем оенпг развпја у разлишиуим еппхама. Циљ насуаве заснпван је на пбради уема 
знашајних за разумеваое улпге музике у друщуву, уппзнаваое музишких изражајних средсуава, жанрпва 
и пблика, кап и исуакнууих суваралаца и извпђаша. Пви циљеви се псуварују слущаоем музишких дела и 
акуивним музицираоем (певаое и свираое). Пснпве музишке писменпсуи и музишкп-уепријски ппјмпви 
у пваквпм присуупу планирани су у функцији бпљег разумеваоа музике и музишкпг дела. 

Пснпвни принцип у псувариваоу циљева и задауака насуаве музишкпг васпиуаоа јесуе акуивнп ушещће 
ушеника на шасу. Ф упм прпцесу неппхпднп је на једнпм шасу пбухвауиуи разлишиуа ппдрушја из прпграма 
предвиђенпг за уај разред и кпмбинпвауи разлишиуе меупде и пблике рада у насуави. Шас ппсвећен самп 
једнпм ппдрушју и извпђен самп једнпм меупдпм (применпм самп једне меупде) није дидакуишки и 
меупдишки псмищљен, делује демпуиваципнп и мпнпупнп-незанимљив је за ушенике. 

Реализација насуаве музишке кулууре:  

- суицаоем знаоа п музици; 

- певаоем, свираоем и суицаоем музишке писменпсуи; 

- слущаоем музике; 

- негпваоем дешјег музишкпг суваралащува. 

Групним и ппјединашним певаоем или свираоем развија се инуереспваое ушеника за акуивнп 
ушесувпваое у музишкпм живпуу свпје средине. 

Преппруке за пствариваое наставнпг прпграма 

Стицаое знаоа 

Фшеници усвајају знаоа п делаунпсуи музишке прпфесије. За усвајаое и ууврђиваое садржаја насуаве 
музишка кулуура у псмпм разреду, уреба кприсуиуи следеће насуавне меупде: дијалпщку, меупду 
демпнсурације и ппказиваоа, мпнплпщку и др. Приликпм пбраде уема пбавезнп кприсуиуи пшигледна 
средсува и увек их ппвезивауи са слущним примерима и извпђашкпм пракспм. 

Слущаое музике 

Ф пбласти СЛУШАОА МУЗИКЕ ушеник уме на пснпву слущаоа музишких примера да именује:  

- музишке изражајне елеменуе; 

- извпђашки сасуав; 

- музишке жанрпве; 

- српски музишки фплклпр; 

- ппище и анализира каракуерисуике звушнпг примера крпз садејсувп ппажених музишких елеменауа 
(нпр. узбуркана мелпдија кап резулуау специфишнпг риума, уемпа, агпгике, динамике, инуервалске 
сурукууре); 

- преппзна сурукууру пдређенпг музишкпг жанра; 
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- сурукууралнпм и драмауурщкпм димензијпм звушнпг примера; 

- жанрпвским и исупријскп-суилским кпнуексупм звушнпг примера; 

- кпнуексупм насуанка и применпм разлишиуих пблика музишкпг фплклпра. 

Пснпве музишке писменпсти 

- Пбнављаое суешених знаоа из музишке писменпсуи на кпнкреуним музишким примерима (предзнаци, 
пзнаке за динамику и уемпп, нпуне вреднпсуи, пбрађене лесувице). 

- Анализа музишких елеменауа и каракуерисуика (уемпп, каракуер). 

- Фппзнаваое функције елеменауа музишке писменпсуи и извпђашких сасуава. 

Извпђеое песама пп слуху и из нптнпг текста:  

- указиваое на знашај правилне хигијене гласа, суална брига п пплпжају уела при певаоу, вежбе за 
певашкп дисаое, вежбе аруикулације, распеваваое уз инсуруменуалну прауоу и без ое, певаое 
каденце; 

- ушеое песме ппшиое увпђеоем у уемауику, зауим следи насуавникпвп уумашеое лиуерарнпг уексуа са 
наглащаваоем васпиуних елеменауа; 

- приликпм ушеоа песама пп слуху првп се демпнсурира пригинални пблик песме (у уемпу, са 
динамикпм), а зауим се врщи једнпсуавна анализа песме збпг разумеваоа фпрме (заједнишкп упшаваое 
ппнављаоа и кпнурасуа); 

- приликпм ушеоа песама из нпунпг уексуа првп се врщи анализа записа песме (упшавају се: кљуш, 
предзнаци, уаку уз прпбу уакуираоа, динамишке и аруикулаципне пзнаке, дужине и имена упнпва), 
зауим се нпуни уексу ищшиуава парлатп (са ппнављаоима дпк се уексу не ууврди), уради се вежба 
распеваваоа и прелази на певаое дпк насуавник свира мелпдију; 

- псмищљаваое ппшеуне инупнације песме псуваривауи инсуруменуалним увпдпм; 

- песма се уши пп делпвима и фразама, уз инсуруменуалну прауоу кпја се у ппшеуку свпди на мелпдију 
(аранжмане дпдауи уек ппщуп је песма наушена); 

- уеже риумишке фигуре и мелпдијске скпкпве пбрађивауи кпмбинпваоем ппнављаоа и увежбаваоа; 

- упкпм ушеоа непрекиднп инсисуирауи на изражајнпм и дпживљенпм певаоу. 

Музишкп извпђеое 

Ф пбласти МУЗИЧКПГ ИЗВПЂЕОА ушеник уме да:  

- пева једнпсуавне дешје, нарпдне или пппуларне кпмппзиције; 

- извпди једнпсуавне дешје, нарпдне или пппуларне кпмппзиције на бар једнпм инсуруменуу; 

- извпди разнпврсни музишки реперупар певаоем и свираоем, кап сплисуа и у щкплским ансамблима; 

- свира на инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуаријума; 
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- свира на фрулици, мелпдици, уамбури, гиуари и другим дпсуупним инсуруменуима; 

- свира примере из музишке лиуераууре. 

Музишкп стваралащтвп 

Ф пбласти МУЗИЧКПГ СТВАРАЛАШТВА ушеник уме да:  

- направи музишке инсуруменуе, кприсуећи предмеуе из пкружеоа; 

- псмисли маое музишке целине на пснпву ппнуђених мпдела; 

- извпди прауеће риумишке и мелпдијскп-риумишке депнице на направљеним музишким инсуруменуима; 

- ушесувује у пдабиру музике за дауи жанрпвски и исупријски кпнуексу; 

- псмищљава прауеће аранжмане за Прфпв инсуруменуаријум и друге задауе музишке инсуруменуе; 

- импрпвизује и/или кпмппнује маое музишке целине (риумишке и мелпдијске) у пквиру разлишиуих 
жанрпва и суилпва; 

- псмисли музику за щкплску предсуаву, приредбу, перфпрманс; 

- импрпвизује мелпдије на задауи уексу. 

Дидактишкп-метпдишка упутства 

Садржаји насуаве ушеницима пружају знаоа и инфпрмације из пбласуи музишке умеунпсуи, кпја су 
неппхпдна за даље разумеваое, дпживљаваое, праћеое и прпцеоиваое пснпвних музишких 
вреднпсуи. За успещну реализацију садржаја насуаве музишке кулууре неппхпднп је псувариуи пснпвни 
дидакуишки предуслпв: кабинеу са насуавним и пшигледним средсувима. Пснпвна насуавна средсува су: 
клавир, кпмплеу Прфпвпг инсуруменуарија за све ушенике, уабла са линијским сисуемима, квалиуеуни 
уређај за слущаое музике, а ппжељни су и кпмпјууер, уређај за емиупваое, Ди-ви-ди са прауећпм 
ппремпм. Пшигледна насуавна средсува су: слике ппјединашних инсуруменауа, гудашкпг и симфпнијскпг 
пркесура, слике сураних и дпмаћих кпмппзиупра и извпђаша, угледних и знашајних ппсленика из пбласуи 
музишке умеунпсуи, квалиуеуни снимци примера. 

Садржаји музишке кулууре пружају ушеницима дпвпљнп знаоа и сппспбнпсуи за фпрмираое исуаншанпг 
музишкпг укуса (криуеријума за избпр правих музишких садржаја) и ппмпћи да разликују суварне 
вреднпсуи и квалиуеуе у свеуу музике кпја их пкружује у свакпдневнпм живпуу пд пних садржаја кпји не 
дппринпсе развпју оихпве музишке перцепције, укуса и есуеускпг васпиуаоа. 

Фсвајаое знаоа ушеника зависи пд меупдишке прганизације шаса, кпја мпра биуи дпбрп планирана, 
псмищљена и занимљива. На шаспвима је неппхпднп ушенике преухпднп ваљанп мпуиваципнп 
припремиуи за акуивнп ушещће у насуавнпм раду, а сам шас музишке кулууре уреба да кпд ушеника 
ппдсуише умеунишки дпживљај музишкпг дела кпје се инуерпреуира. Разлишиуим пблицима и меупдама 
рада у насуави, уехникама и пшигледним средсувима ушеници се ппдсуишу на усвајаое нпвих знаоа. 
Насуавник је у насуавнпм раду равнпправни ушесник у свим акуивнпсуима. 

Дпмаће писмене задауке или писане уесупве, кпнурплне задауке, реферауе не уреба задавауи ни у 
једнпм разреду. 

Садржаје насуаве, кад гпд је уп мпгуће, ппвезивауи са другим насуавним предмеуима, музишким 
живпупм друщувене средине и ушесувпвауи на уакмишеоима и музишким приредбама. 
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ЗАХТЕВИ ПРПГРАМА ПП АКТИВНПСТИМА 

Извпђеое музике 

Певаоем песама ушеник суише нпва сазнаоа и развија музишки укус. Извпђеоем музике ушеник 
пвладава ппјмпвима из пснпва музишке писменпсуи. Циљеви и задаци насуаве дппринпсе развијаоу 
љубави према музишкпј умеунпсуи, ппдсуицаоу смисла за лепп, фпрмираоу есуеуских криуеријума и 
свесуранпм развпју лишнпсуи ушеника, да ушеника пплемени и да му улепща живпу. 

Приликпм избпра кпмппзиција насуавник пплази пд психпфизишкпг развпја ушеника и оима блиских 
садржаја, щирећи при упм оихпва инуереспваоа и пбпгаћујући дпуадащоа знаоа нпвим садржајима. 
Уакпђе, ппуребнп је да се сагледају и пцене мпгућнпсуи ушеника неппхпдне за избпр и реализацију 
кпмппзиција за певаое и свираое. 

Приликпм инуерпреуације песме пп слуху ппуребнп је изврщиуи анализу песме, пбрадиуи уексу и 
ууврдиуи п шему песма гпвпри, кап и пдредиуи лесувицу у кпјпј је написана. За сазнаваое и 
дпживљаваое нарпдне песме важнп је разумеуи оенп еунишкп и гепграфскп ппреклп, улпгу песме у 
нарпдним пбишајима или свакпдневнпм живпуу. 

Уакпђе, у ппсуупку избпра предлпжених песама, неппхпднп је впдиуи рашуна п упме да у упку рада буду 
засуупљене: државна химна, Химна Свеупм Сави, умеунишке, нарпдне и пригпдне песме савремених 
дешјих кпмппзиупра, кап и кпмппзиције кпје су суварала деца, засуупљене на фесуивалима дешјег 
музишкпг суваралащува. Ради акууелизације прпграма, насуавник, уакпђе, мпже предлпжиуи и ппнеку 
песму изван прпграма предлпжених кпмппзиција акп је у складу са циљевима и задацима предмеуа и 
укпликп пдгпвара криуеријумима васпиуних и умеунишких вреднпсуи. 

Ппсебну пажоу ппсвеуиуи изражајнпсуи инуерпреуације - динамици, фразираоу, дпбрпј дикцији. 

Музишкп извпђеое 

Ф раду кприсуиуи риумишке и мелпдијске инсуруменуе. Ппщуп су ушеници пписмеоени, свираое на 
мелпдијским инсуруменуима биће плакщанп јер се мпгу кприсуиуи нпуни примери песама кпје су 
сплмизаципнп пбрађене. 

Разлишиуим насуавним ппсуупцима ппуребнп је ппдсуицауи дешје предисппзиције за музишкп 
пбликпваое и пмпгућиуи им да дпживе радпсу свираоа, шиме се бпгауи лишнпсу у псеуљивпм перипду 
емпципналнпг сазреваоа. 

Пбавезнп је извпђеое државне химне и Химне Свеупм Сави. 

Ф свакпм пдељеоу ппсупји један брпј ушеника кпји има веће или маое ппуещкпће у певаоу. Уаквим 
ушеницима пружиуи мпгућнпсу афирмације свираоем на дешјим музишким инсуруменуима и ушещћем у 
групнпм музицираоу. 

Слущаое музике 

Слущаое музике је акуивни психишки прпцес, кпји пбухвауа емпципналнп дпживљаваое и мисапну 
акуивнпсу ушеника. Флпга насуавника у прганизпваоу правилнпг присуупа слущаоу музике сущуински је 
важна за есуеуски пднпс према музици и за уумашеое и дпживљаваое музишкпг дела. Слущаое музике 
је у функцији суицаоа знаоа п музици и деп је пбраде задауих уема. 

Пре шаспва слущаоа музике ппуребнп је меупдишки уакп прганизпвауи насуаву да се првп пбнпве знаоа 
из пбласуи музишких изражајних средсуава, кпја се суављају у функцију изабранпг примера. Уреба 
избегавауи ууврђене меупдске ппсуупке и урагауи за нпвим присууппм у складу са делпм кпје се 
пбрађује. Лишнпсу суварапца се предсуавља целпвиуп, у складу са оегпвим умеунишким ппруреупм и са 
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пснпвним хрпнплпщким ппдацима, уз пдабране анегдпуе и уз насупјаое да се ушеникпва знаоа из 
разлишиуих пбласуи ппвежу и суаве у функцију разумеваоа слущанпг дела. 

Елеменуи музишкпг пблика мпгу се усвајауи графишким предсуављаоем, али је неппхпднп инсисуирауи 
на звушнпј предсуави свакпг пблика кап пснпви разумеваоа. Музишки пблици се усвајају у пквиру 
исупријскпг кпнуексуа у кпјем су се ппјавили. Ппжељнп је кприсуиуи паралеле са савременим 
суваралащувпм кпрелација са псуалим српдним насуавним предмеуима. 

Музишкп стваралащтвп 

Дешје музишкп суваралащувп предсуавља вищи суепен акуивираоа музишких сппспбнпсуи кпје се суишу у 
свим музишким акуивнпсуима, а кап резулуау креауивнпг пднпса према музици. Пнп има велику 
васпиуну и пбразпвну вреднпсу: ппдсуише музишку фануазију, пбликује суваралашкп мищљеое, 
прпдубљује инуереспваоа за музишку умеунпсу и дппринпси урајнијем усвајаоу и памћеоу музишких 
репрпдукуивних акуивнпсуи и знаоа. 

Наведене акуивнпсуи уреба вреднпвауи у складу са суваралашким ангажпваоем ушеника, а не према 
квалиуеуу насуалпг дела јер су и најскрпмније музишке импрпвизације педагпщки пправдане. 

Праћеое и вреднпваое ушеника 

Да би се псуварип прпцес праћеоа напредпваоа и суепена ппсуигнућа ушеника у насуави музишке 
кулууре, неппхпднп је да насуавник преухпднп уппзна музишке сппспбнпсуи свакпг ушеника. 

Вреднпваое усвпјенпг знаоа и пцеоиваое ушеника у насуави спрпвпди се прганизпванп. Ф ппсуупку 
вреднпваоа знаоа, насуавник ппсебнп прауи развпј свакпг ушеника, оегпв рад, залагаое, 
инуереспваое, суав, умещнпсу, креауивнпсу и слишнп. Уакпђе, насуавник прауи развпј лишнпсуи у целини 
и пбјекуивнп прпцеоује кпликп је ушеник савладап прпграмске захуеве. 

Смисап и сврха пцеоиваоа у насуави музишке кулууре не уреба да се пднпсе искљушивп на пцену и 
прпцену музишких сппспбнпсуи, већ је ппуребнп да буду у функцији награде и ппдсуицаоа за залагаое, 
инуереспваое, љубав према музици. Пцену уреба кприсуиуи кап пблик мпуивације: пна уреба ушенике 
да мпуивище на музишке акуивнпсуи и на бављеое музикпм, у складу с оихпвим суварним 
сппспбнпсуима и ппуребама. 

Дпмаће писмене задауке или писане уексупве, кпнурплне задауке и слишнп не примеоивауи у насуави 
музишке кулууре ни у једнпм разреду. Насуавни садржаји музишке кулууре псуварују се самп у щкпли. 

ПРПГРАМ ДПДАУНПГ РАДА 

Дпдауна насуава се прганизује за ушенике кпји су ппсебнп дпдаунп мпуивисани за сазнаваое, ушеое и 
прпщириваое знаоа у пбласуи музишке умеунпсуи, кап и за свираое на ппјединим инсуруменуима. 

Задаци насуаве су:  

- развијаое музишке сппспбнпсуи ушеника и жељу за акуивним музицираоем и ушесувпваоем у 
щкплским ансамблима; 

- кпрелација инсуруменуалне насуаве са уепријским знаоима из пбласуи музике; 

- ппдсуицаое креауивних сппспбнпсуи ушеника и смисла за кплекуивнп музицираое. 

Прпгрампм и садржајима дпдауне насуаве пбухвауиуи пдгпварајуће учбенике, прирушнике и збирке за 
ппједине инсуруменуе. 
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Свпја ппсуигнућа у дпдаунпј музишкпј насуави ушеници предсуављају и приказују на щкплским и другим 
приредбама. 

ВАННАСУАВНЕ АКУИВНПСУИ 

Ф свакпј пснпвнпј щкпли мпгу се пснпвауи: групе певаша впкалних сплисуа и сплисуа инсуруменуалисуа 
кпји увежбавају сплп песме, краће кпмаде, дуеуе, уерцеуе, кваруеуе; мали камерни инсуруменуални 
сасуави; секције љубиуеља слущаоа музике - кпји ће слущауи разна музишка извпђеоа у щкпли или ван 
ое (кпнцеруе, радип и уелевизијске емисије, музишке филмпве и сл.). Псим секција впкалних сплисуа, 
инсуруменуалних сплисуа и љубиуеља слущаоа музике, мпгуће је прганизпвауи секцију младих 
кпмппзиупра и са оима радиуи индивидуалнп на развпју музишке креауивнпсуи. Уакпђе, мпгуће је 
пснпвауи секцију младих еунпмузикплпга, кпји ће прикупљауи недпвпљнп ппзнауе или гпупвп 
забправљене песме средине у кпјпј живе. Брпј и врсуа музишких секција кпје је мпгуће пфпрмиуи у 
пснпвнпј щкпли у пднпсу на сппспбнпсуи и инуереспваоа ушеника пдређени су самп афиниуеупм 
ушеника и енуузијазмпм насуавника. За слпбпдне акуивнпсуи пдређује се 1 шас недељнп. 

Рад фпрмираних секција пдвија се кпнуинуиранп упкпм целе щкплске гпдине. 

ХПР 

Свака пснпвна щкпла је пбавезна да прганизује рад хпрпва, и уп: хпр млађих разреда и хпр суаријих 
разреда. Ф свакпј щкпли у кпјпј ппсупје услпви уреба пснпвауи щкплски пркесуар. Шаспви хпра и пркесура 
се у пквиру 40-шаспвне радне недеље извпде кпнуинуиранп пд ппшеука дп краја щкплске гпдине, у 
складу са насуавним прпгрампм. 

Реперупар щкплских хпрпва пбухвауа пдгпварајућа дела дпмаћих и сураних ауупра разлишиуих еппха. 

Ф упку щкплске гпдине хпр извпди најмаое десеу кпмппзиција. 

ПРКЕСТАР 

Щкплским пркесурпм се смаура инсуруменуални ансамбл са најмаое десеу инсуруменуалисуа кпји 
извпде кпмппзиције у најмаое ури депнице. Пркесури мпгу биуи сасуављени пд инсуруменауа кпји 
припадају исупј ппрпдици (блпк флаууе, мандплине, уамбуре, хармпнике, Прфпв инсуруменуаријум 
иуд.), или мещпвиупг су сасуава, према распплпживим инсуруменуима. Реперупар щкплскпг пркесура 
шине дела дпмаћих и сураних кпмппзиупра разлишиуих еппха, у пригиналнпм пблику или прилагпђена за 
ппсупјећи щкплски сасуав. 

Ф упку щкплске гпдине пркесуар извпди најмаое псам дела, пд кпјих нека заједнп са хпрпм. 

КПМППЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАОЕ И СВИРАОЕ 

Химне 

Државна химна 

Химна Свеупм Сави 

Щкплска химна 

Нарпдна музика 

Начоева се мпмше и девпјше 

Све уишице запјевале 

Седи мпма на пенчеру 
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Уи, једина 

Урескавица кплп 

Щанп, дущп 

Духпвне песме 

Бпжићу, наща радпсуи 

Исајија Србин - Алилуја 

Ппмпзи нам, драги Бпже 

К. Суанкпвић - Мнпгаја љеуа 

Урппар за Бпжић 

Урппар Свеупм Сави 

С. Мпкраоац - пдлпмак из лиуургије, Буди имја 

Старпградске песме 

Ајде, Кауп, ајде, злауп 

Небп је уакп ведрп 

Щуп се бпре мисли мпје 

Пј, јесенске дуге нпћи 

Ф уем Спмбпру 

Песме из балканских ратпва и светскпг рата 

Капеуан Кпша пууује 

Креће се лађа француска 

Уамп далекп 

Канпни 

М. Преупријус - Живела музика 

М. Преупријус - Псвану дан 

Ј. Хајдн - Инуервали 

Песме кпје су кпмппнпвала деца 

Избпр песама награђених на фесуивалу дешјег музишкпг суваралащува. 

Песме наципналних маоина 

Ак кпјун (уурска) 

Зека (мађарска) 

Мала пуица (албанска) 
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Рпдиле су уроине (русинска) 

Упдпрп, Упдпрке (бугарска) 

Црвена јабука (слпвашка) 

Шпбаншић (румунска) 

Ђелем, ђелем (рпмска) 

Забавна и филмска музика 

Избпр савремених пппуларних песама. 

 

КПМППЗИЦИЈЕ ЗА РАД ХПРПВА 

Химне 

Државна химна 

Химна Свеупм Сави 

Песме дпмаћих аутпра 

К. Бабић - Балада п два акрепа 

И. Бајић - Српски звуци 

З. Вауда - Мрави 

З. Вауда - Пахуљице 

С. Гајић - Уужна муха 

Д. Деспић - Кища 

Д. Деспић - Пгласи 

Д. Деспић - Смејалица 

В. Ђпрђевић - Веће врана 

В. Илић - Впденица 

Д. Јенкп - Бпже правде 

Д. Јенкп - песме из "Ђида" 

Ј. Каплан - Жуна 

П. Кпопвић - Врагплан 

Ј. Маринкпвић - Љубимше прплећа 

М. Милпјевић - Веуар 

М. Милпјевић - Младпсу 

М. Милпјевић - Муха и кпмарац 
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С. Мпкраоац - II рукпвеу 

С. Мпкраоац - X рукпвеу 

С. Мпкраоац - XI рукпвеу 

С. Мпкраоац - На ранилу 

С. Мпкраоац - Пазар живине 

С. Мпкраоац - Славска 

С. Мпкраоац - Уебе ппјем 

С. Мпкраоац - Химна Вуку 

Б. Симић - Ппщла ми мпма на впда 

У. Скалпвски - Македпнска хумпреска 

М. Уајшевић - Дпдплске песме 

М. Уајшевић - I свиуа из Србије 

Щисуек-Бабић - Пј, Србијп 

Страни кпмппзитпри 

Ауупр неппзнау - Ла виплеуа 

Ј. Брамс - Фспаванка 

К. М. Вебер - Јека 

Г. Гусејнли - Мпји пилићи 

Г. Димиурпв - Ана мрзелана 

З. Кпдаљ - Кауалинка 

З. Кпдаљ - Хидлп Веген 

П. ди Ласп - Ехп 

Л. Маренцип - Ад уна фреска рива 

В. А. Мпцару - Фспаванка 

Д. Ђпвани - Ки ла гаљарда 

С. Пбреуенпв - Гајдар 

Палесурина - Бенедикуус 

Палесурина - Вигилауе 

Б. Смеуана - Дплеуеле ласуе 

Ф. Супе - Прпба за кпнцеру 

Ф. Щппен - Жеља 
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Ф. Щуберу - Пасурмка 

Канпни 

Ауупр неппзнау - Дпна нпбис пацем 

Л. Керубини - На шасу певаоа 

В. А. Мпцару - Нпћ је мирна 

Ј. Г. Ферари - Кукавица 

В. Илић - Сине музика 

Ј. Хајдн - Мир је свуда 
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ МФЗИЧКА КФЛУФРА  ЗА  8.  РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
 

СЛФШАОА МФЗИКЕ 

 

 

 

 

ПСНПВЕ МФЗИЧКЕ 
ПИСМЕНПСУИ 

 

 

ИЗВПЂЕОЕ ПЕСАМА ПП 
СЛФХФ И ИЗ НПУНПГ УЕКСУА 

  

 

МФЗИЧКП ИЗВПЂЕОЕ 

 

Циљ насуаве музишке кулууре јесуе да се псигура да сви 
ушеници суекну базишну умеунишку писменпсу и да 
напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда 
пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају 
прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, 
да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са 
другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и 
заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да 
 
- уппзнају музишке кулууре пууем пбраде уема ппвезаних 
са музикпм разлишиуих еппха; 
- развију музикалнпсу и креауивнпсу; 
- негују смисап за заједнишкп и индивидуалнп 
музицираое у свим пблицима васпиунп-пбразпвнпг рада 
са ушеницима. 
 
Задаци насуаве музишке кулууре су следећи:  
- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе 
садржаје и пблике рада упкпм насуаве музишке кулууре 
сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви 
насуаве музишке кулууре буду у пунпј мери реализпвани; 
 
- суицаое знаоа п музици разлишиуих еппха; 
- суицаое знаоа п музици разлишиуих еппха; 
- развијаое сппспбнпсуи извпђеоа музике 
(певаое/свираое); 
- развијаое навике слущаоа музике, ппдсуицаое 

На крају гпдине ушеници ће бити у стаоу да: 
Ф пбласти СЛУШАОА МУЗИКЕ ушеник уме на пснпву слущаоа музишких 
примера да именује:  
- музишке изражајне елеменуе; 
- извпђашки сасуав; 
- музишке жанрпве; 
- српски музишки фплклпр; 
- ппище и анализира каракуерисуике звушнпг примера крпз садејсувп 
ппажених музишких елеменауа (нпр. узбуркана мелпдија кап резулуау 
специфишнпг риума, уемпа, агпгике, динамике, инуервалске сурукууре); 
- преппзна сурукууру пдређенпг музишкпг жанра; 
- сурукууралнпм и драмауурщкпм димензијпм звушнпг примера; 
- жанрпвским и исупријскп-суилским кпнуексупм звушнпг примера; 
- кпнуексупм насуанка и применпм разлишиуих пблика музишкпг фплклпра. 
 
Пснпве музишке писменпсти 
- Пбнављаое суешених знаоа из музишке писменпсуи на кпнкреуним 
музишким примерима (предзнаци, пзнаке за динамику и уемпп, нпуне 
вреднпсуи, пбрађене лесувице). 
- Анализа музишких елеменауа и каракуерисуика (уемпп, каракуер). 
- Фппзнаваое функције елеменауа музишке писменпсуи и извпђашких 
сасуава. 
 
Извпђеое песама пп слуху и из нптнпг текста:  
- указиваое на знашај правилне хигијене гласа, суална брига п пплпжају уела 
при певаоу, вежбе за певашкп дисаое, вежбе аруикулације, распеваваое уз 
инсуруменуалну прауоу и без ое, певаое каденце; 
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дпживљаја и псппспбљаваое за разумеваое музике; 
- ппдсуицаое креауивнпсуи у свим музишким 
акуивнпсуима (извпђеое, слущаое, исураживаое и 
сувараое музике); 
- даље уппзнаваое изражајних средсуава музишке 
умеунпсуи; 
- пфпрмиуи и негпвауи рад щкплскпг ансамбла. 
 
Пперативни задаци 
Фшеник уме да:  
- преппзна пснпвне елеменуе музишке писменпсуи - 
ппище пснпвне каракуерисуике:  
- музишких инсуруменауа; 
- исупријскп-суилских перипда; 
- музишких жанрпва; 
- нарпднпг суваралащува. 
Фшеник уме да анализира ппвезанпсу:  
- музишких елеменауа и каракуерисуика музишких 
инсуруменауа са музишкпм; 
- изражајнпсуи (нпр. брз уемпп са живахним 
каракуерпм); 
- сурукууре и драмауургије пдређенпг музишкпг жанра 
(нпр. пперски финале са дпгађајима у драми); 
- пблика нарпднпг музицираоа са специфишним 
кпнуексупм нарпднпг живпуа. 
Фшеник:  
- зна функцију елеменауа музишке писменпсуи и 
извпђашких сасуава у пквиру музишкпг дела; 
- разуме исупријске и друщувене пкплнпсуи насуанка 
жанра и пблика музишкпг фплклпра; 
- криуишки и аргуменупванп пбразлаже свпј суд; 
- уме креауивнп да кпмбинује изражајне музишке 
елеменуе у есуеуишкпм кпнуексуу (пдређени музишки 
ппсуупак дпвпди у везу са жељеним ефекупм). 
 

- ушеое песме ппшиое увпђеоем у уемауику, зауим следи насуавникпвп 
уумашеое лиуерарнпг уексуа са наглащаваоем васпиуних елеменауа; 
- приликпм ушеоа песама пп слуху првп се демпнсурира пригинални пблик 
песме (у уемпу, са динамикпм), а зауим се врщи једнпсуавна анализа песме 
збпг разумеваоа фпрме (заједнишкп упшаваое ппнављаоа и кпнурасуа); 
- приликпм ушеоа песама из нпунпг уексуа првп се врщи анализа записа 
песме (упшавају се: кљуш, предзнаци, уаку уз прпбу уакуираоа, динамишке и 
аруикулаципне пзнаке, дужине и имена упнпва), зауим се нпуни уексу 
ищшиуава парлатп (са ппнављаоима дпк се уексу не ууврди), уради се 
вежба распеваваоа и прелази на певаое дпк насуавник свира мелпдију; 
- псмищљаваое ппшеуне инупнације песме псуваривауи инсуруменуалним 
увпдпм; 
- песма се уши пп делпвима и фразама, уз инсуруменуалну прауоу кпја се у 
ппшеуку свпди на мелпдију (аранжмане дпдауи уек ппщуп је песма наушена); 
- уеже риумишке фигуре и мелпдијске скпкпве пбрађивауи кпмбинпваоем 
ппнављаоа и увежбаваоа; 
- упкпм ушеоа непрекиднп инсисуирауи на изражајнпм и дпживљенпм 
певаоу. 
 

Ф пбласти МУЗИЧКПГ ИЗВПЂЕОА ушеник уме да:  
- пева једнпсуавне дешје, нарпдне или пппуларне кпмппзиције; 
- извпди једнпсуавне дешје, нарпдне или пппуларне кпмппзиције на бар 
једнпм инсуруменуу; 
- извпди разнпврсни музишки реперупар певаоем и свираоем, кап сплисуа 
и у щкплским ансамблима; 
- свира на инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуаријума; 
- свира на фрулици, мелпдици, уамбури, гиуари и другим дпсуупним 
инсуруменуима; 
- свира примере из музишке лиуераууре. 
 

Ф пбласти МУЗИЧКПГ СТВАРАЛАШТВА ушеник уме да:  
- направи музишке инсуруменуе, кприсуећи предмеуе из пкружеоа; 
- псмисли маое музишке целине на пснпву ппнуђених мпдела; 
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Фшеници умеју да:  
- преппзнају уеме из ппзнауих кпмппзиција дпмаћих и 
сураних ауупра; 
- уппзнају музику разлишиуих жанрпва; 
- буду ангажпвани у свим музишким акуивнпсуима и сами 
суварају музику; 
- акуивнп ушесувују у припремаоу прпграма за 
уакмишеоа и јавне насуупе; 
- суешена суваралашка искусува и искусува у слущаоу 
музике кприсуе за прпцену свпјих и других музишких 
дела. 

- извпди прауеће риумишке и мелпдијскп-риумишке депнице на 
направљеним музишким инсуруменуима; 
- ушесувује у пдабиру музике за дауи жанрпвски и исупријски кпнуексу; 
- псмищљава прауеће аранжмане за Прфпв инсуруменуаријум и друге 
задауе музишке инсуруменуе; 
- импрпвизује и/или кпмппнује маое музишке целине (риумишке и 
мелпдијске) у пквиру разлишиуих жанрпва и суилпва; 
- псмисли музику за щкплску предсуаву, приредбу, перфпрманс; 
- импрпвизује мелпдије на задауи уексу. 
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ИСУПРИЈА 

(2 шаса недељнп, 68 шаспва гпдищое) 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве исуприје јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да 
напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају 
прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и 
развијаое исупријске свесуи и хуманисуишкп пбразпваое ушеника. Насуава исуприје уреба да дппринесе 
разумеваоу исупријскпг прпсупра и времена, исупријских дпгађаја, ппјава и прпцеса, кап и развијаоу 
наципналнпг и еврппскпг иденуиуеуа и духа уплеранције кпд ушеника. 

Задаци насуаве исуприје су:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве исуприје 
сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве исуприје буду у пунпј мери реализпвани 

- да ушеници разумеју исупријске дпгађаје, ппјаве и прпцесе, улпгу исуакнууих лишнпсуи у развпју 
људскпг друщува и да ппзнају наципналну и ппщуу исуприју (пплиуишку, екпнпмску, друщувену, 
кулуурну...). 

Циљ и задаци насуаве исуприје псуварују се крпз разлишиуе садржаје, меупде и пблике рада, уз 
ппщупваое Пбразпвних суандарда за крај пбавезнпг пбразпваоа. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да:  

- суекну пснпвна знаоа п најважнијим пдликама исупријскпг перипда пд друге пплпвине XИX дп краја XX 
века 

- суекну пснпвна знаоа п најважнијим пдликама исупријскпг перипда пд друге пплпвине XИX дп краја XX 
века на српскпм и југпслпвенскпм прпсупру 

- суекну пснпвна знаоа п исуприји еврппских и ваневрппских држава у перипду пд друге пплпвине XИX 
дп краја XX века 

- разумеју најзнашајније пплиуишке идеје исупријскпг перипда пд друге пплпвине XИX дп краја XX века 

- суекну пснпвна знаоа п знамениуим лишнпсуима перипда пд друге пплпвине XИX дп краја XX века у 
ппщупј и наципналнпј исуприји 

- се уппзнају са кулуурним и наушнпуехнплпщким дпсуигнућима на српскпм, југпслпвенскпм, еврппскпм 
и ваневрппскпм прпсупру у перипду пд друге пплпвине XИX дп краја XX века 

- разумеју да наципнална исуприја предсуавља сасуавни деп ппщуе исуприје 

- развијају исураживашки дух и криуишки пднпс према прпщлпсуи и псппспбе се да преппзнају разлишиуа 
уумашеоа исуих исупријских дпгађаја 
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- разумеју узрпке и ппследице најважнијих исупријских ппјава у перипду пд друге пплпвине XИX дп краја 
XX века 

- пвладају вещуинпм кприщћеоа исупријских карауа за перипд пд друге пплпвине XИX дп краја XX века 

- науше да ппвезују разлишиуе исупријске садржаје (лишнпсуи, дпгађаје, ппјаве и прпцесе) са 
пдгпварајућпм временскпм пдредницпм и исупријским перипдпм 

- ппседују свесу п ппвезанпсуи ппјава из прпщлпсуи са ппјавама из садащопсуи. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

СВЕУ Ф ДРФГПЈ ППЛПВИНИ XИX И ППШЕУКПМ XX ВЕКА 

Прпмене у привреди, друщтву и култури у другпј пплпвини XИX и ппшеткпм XX века (Друга 
индусуријска ревплуција, прпмене у свеускпј екпнпмији; пплиуишке идеје - империјализам, 
наципнализам, расизам, демпкрауија, спцијализам, клерикализам; духпвни хпризпнуи еппхе - кулуура, 
наука, пбразпваое). 

Меѐунарпдни пднпси у другпј пплпвини XИX и ппшеткпм XX века (насуанак Урпјнпг савеза и Ануануе, 
бпрба за кплпније у Африци и Азији, усппн САД и Јапана, ппдела Кине, међунарпдне пплиуишке кризе). 

Велике силе и балканске земље (Исупшнп пиуаое - ппадаое Псманскпг царсува, прпдпр Хабзбурщке 
мпнархије на Балкан; ууицај великих сила - Русије, Велике Бриуаније, Француске, Немашке, Иуалије; 
упблишаваое наципналних држава на Балкану - Гршка, Румунија, Бугарска, Албанија). 

СРБИЈА, ЦРНА ГПРА И СРБИ Ф ХАБЗБФРЩКПМ И ПСМАНСКПМ ЦАРСУВФ ПД БЕРЛИНСКПГ КПНГРЕСА ДП 
ПРВПГ СВЕУСКПГ РАУА 

Србија пд 1878. дп 1903. гпдине (суицаое независнпсуи, прпсупр, друщувп, привреда, наука и кулуура, 
пбразпваое, свакпдневни живпу, унууращоа и сппљна пплиуика, пплиуишки живпу - псниваое суранака, 
прпглащеое краљевине, Уимпшка буна, српскп-бугарски рау, усуави из 1888. и 1901, Мајски преврау; 
лишнпсуи - краљ Милан, краљица Науалија и краљ Александар Пбренпвић, Јпван Рисуић, Супјан 
Нпвакпвић, Никпла Пащић, Милууин Гаращанин...). 

Србија пд 1903. дп 1914. гпдине (унууращоа пплиуика - Фсуав из 1903, развпј парламенуарне 
демпкрауије; сппљнппплиуишкп пкружеое - Царински рау и Анексипна криза; мпдернизација привреде 
и друщува, кулуура, пбразпваое - псниваое Фниверзиуеуа 1905, свакпдневни живпу; лишнпсуи - краљ 
Пеуар И и пресуплпнаследник Александар Карађпрђевић, Јпван Цвијић, Јпван Скерлић, Михаилп 
Пеурпвић Алас, Надежда Пеурпвић...). 

Црна Гпра пд 1878. дп 1914. гпдине (суицаое независнпсуи, прпсупр, суанпвнищувп, друщувп, привреда, 
кулуура и пбразпваое; мпдернизација државне управе, свакпдневни живпу; унууращоа и сппљна 
пплиуика - пднпси са Србијпм, дпнпщеое Фсуава 1905, пплиуишке ппделе, прпглащеое краљевине; 
лишнпсуи - краљ Никпла Пеурпвић, Валуазар Бпгищић, Маркп Миљанпв...). 

Срби у Хабзбурщкпј мпнархији (Срби у јужнпј Фгарскпј, Хрваускпј и Славпнији, Далмацији - друщувп, 
привреда, кулуура и пбразпваое, пплпжај цркве; пплиуишки живпу - пплиуишке суранке; лишнпсуи - 
Михаилп Пплиу-Десаншић, Јаща Упмић, Свеупзар Прибићевић, Суефан Миурпв Љубища...). 

Бпсна и Херцегпвина ппд аустрпугарскпм влащёу (прпсупр, суанпвнищувп, правни пплпжај Бпсне и 
Херцегпвине, управа Беоамина Калаја, Анексија и Анексипна криза; друщувп, привреда, кулуура и 
пбразпваое, пплпжај цркве; пплиуишки живпу - пплиуишке суранке, пмладински ппкреу и Млада Бпсна, 
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међунаципнални и међуверски пднпси; Сарајевп, Мпсуар и Баоа Лука кап кулуурни и пплиуишки ценури; 
лишнпсуи - Алекса Щануић, Јпван Душић, Владимир Ћпрпвић, Пеуар Кпшић, Псман Ђикић...). 

Срби у Псманскпм царству (Кпспвп, Меупхија, Ращка пбласу и Македпнија - пплиуишка, импвинска и 
лишна пбесправљенпсу Срба; кулуурне, прпсвеуне и црквене прилике - знашај Призренске бпгпслпвије; 
ууицај Србије; лишнпсуи - Бпгдан Раденкпвић, Пеуар Кпсуић...). 

Балкански ратпви (узрпци и ппвпди, супрпунпсуи између балканских наципналних пплиуика, 
Младпуурска ревплуција, Балкански савез и Први балкански рау - Куманпвска и Биупљска биука, 
уериупријалне прпмене; сукпби међу савезницима и Други балкански рау - Брегалнишка биука; 
Букурещки мир и нпве границе на Балкану). 

САВРЕМЕНП ДПБА 

ПРВИ СВЕУСКИ РАУ И РЕВПЛФЦИЈЕ Ф РФСИЈИ И ЕВРППИ 

Свет у Великпм рату (Велике силе и оихпви сукпбљени инуереси, узрпци и ппвпд, савезнищува и 
фрпнупви, рауна хрпника - прелпмнице рауа; аспекуи рауа - уехнплпгија рауа, губици и жруве, впдеће 
лишнпсуи држава у сукпбу). 

Шпвек у рату - лишнп и кплективнп искуствп (живпу у ппзадини и на фрпнуу; рау и кулуура - умеунишкп 
виђеое рауа, рау кап ппнищуаваое цивилизацијских вреднпсуи; лишни дпживљај рауа). 

Ревплуције у Русији и Еврппи (друщувене, пплиуишке и екпнпмске прилике у Русији упши и у упку Првпг 
свеускпг рауа, Фебруарска ревплуција, Пкупбарска ревплуција и грађански рау, ууицај Пкупбарске 
ревплуције на прилике у Еврппи, ревплуципнарнп вреое, анархија и распад великих царсуава; лишнпсуи 
- цар Никплај II Рпманпв, Владимир Иљиш Леоин, Рпза Луксембург, Максим Гпрки, Чпн Рид...). 

СРБИЈА И ЦРНА ГПРА Ф ПРВПМ СВЕУСКПМ РАУФ 

Србија и Црна Гпра у Великпм рату (пдбрана пуачбине 1914. гпдине - Церска и Кплубарска биука; слпм 
и пкупација - живпу у сенци рауа, бплесу, глад и епидемије, пдбрана Бепграда, ппвлашеое крпз Србију, 
Мпјкпвашка биука, Албанска гплгпуа; пкупација и избеглищувп - пкупаципне управе, пљашка, репресија и 
пуппр, ппкущаји меоаоа наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа суанпвнищува, држава у избеглищуву, 
живпу у избеглищуву; Сплунски фрпну и пслпбпђеое, дппринпс ппбеди; лишнпсуи - регену Александар 
Карађпрђевић, Радпмир Пууник, Суепа Суепанпвић, Живпјин Мищић, Пеуар Бпјпвић, Јанкп Вукпуић, 
мајпр Гаврилпвић, Аршибалд Рајс, Милууин Бпјић...). 

Искпрак ка Југпславији (југпслпвенска идеја, државни прпграми и кпнцепуи - Нищка, Крфска, Мајска и 
Женевска декларација; шинипци југпслпвенскпг уједиоеоа - српска влада, Југпслпвенски пдбпр, 
Нарпднп вијеће, међунарпднп пкружеое; заврщне впјне пперације - дпсезаое дп граница нпве државе; 
лишнпсуи - регену Александар Карађпрђевић, Никпла Пащић, Франп Супилп, Ануе Урумбић...). 

СВЕУ ИЗМЕЂФ ПРВПГ И ДРФГПГ СВЕУСКПГ РАУА 

Прилике у свету ппсле Великпг рата (биланс Првпг свеускпг рауа - ппбедници и ппражени, Мирпвна 
кпнференција у Паризу и нпва каруа Еврппе и свеуа; Друщувп нарпда, улпга Вудрпа Вилспна). 

Екпнпмске, културне и друщтвене прилике (велике екпнпмске кризе и оихпве ппследице; свеу у 
ппкреуу - кулуура, наука и пбразпваое, умеунишки ппкреуи, маспвна забава, ппјава радија, уелевизије, 
звушнпг филма, уппуреба вещуашких мауеријала у индусурији; лишнпсуи - Алберу Ајнщуајн, Александар 
Флеминг, Упмас Ман, Щуефан Цвајг, Ернесу Хемингвеј, Чпн Гплсвпрди, Михаил Щплпхпв, Шарли Шаплин, 
Вплу Дизни, Сергеј Ејзенщуајн, Паблп Пикасп, Салвадпр Дали...). 
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Свет измеѐу демпкратије и тпталитаризма (либералне демпкрауије - Француска, Велика Бриуанија, 
САД; фащизам, наципналспцијализам, милиуаризам - Иуалија, Немашка, Јапан; кпмунизам - Спвјеуски 
Савез; лишнпсуи - Френклин Рузвелу, Упмащ Масарик, Бениуп Мусплини, Адплф Хиулер, Јпсиф 
Висарипнпвиш Суаљин...). 

Свет на путу ка нпвпм рату (Далеки исупк, инуервенција у Еуиппији, грађански рау у Щпанији; рущеое 
ппреука - криза Друщува нарпда, Анщлус, Минхенски сппразум, пкупација Албаније, паку Мплпупв-
Рибенурпп). 

ЈФГПСЛПВЕНСКА КРАЉЕВИНА 

Краљевина Срба, Хрвата и Слпвенаца пд 1918. дп 1929. гпдине (прпсупр, друщувп и пкружеое, 
кпнсуиууисаое државе и међунарпднп признаое, Видпвдански усуав, југпслпвенски парламенуаризам; 
пплиуишке суранке, избпри и избпрне бпрбе; екпнпмске прилике; наципналнп и верскп пиуаое и пиуаое 
демпкрауије; лишнпсуи - краљ Александар Карађпрђевић, Никпла Пащић, Љуба Давидпвић, Свеупзар 
Прибићевић, Сујепан Радић...). 

Југпславија пд 1929. дп 1941. гпдине (лишни режим краља Александра - пснпвне каракуерисуике, 
међунарпдни шинипци, идеплпгија инуегралнпг југпслпвенсува, Фсуав из 1931, пживљаваое пплиуишкпг 
живпуа, ауенуау у Марсеју; влада Милана Супјадинпвића - унууращоа и сппљна пплиуика; изазпви нпвпг 
рауа - преуређеое државе, сувараое Банпвине Хрвауске, влада Цвеукпвић-Машек, прпмена 
међунарпдне ппзиције Југпславије и ппрасу сепарауизма; пувараое српскпг пиуаоа - Српски кулуурни 
клуб; лишнпсуи - кнез Павле Карађпрђевић, Милан Супјадинпвић, Влаукп Машек...). 

Југпслпвенски културни прпстпр (кулуурни узлеу, сарадоа и прпжимаоа; универзиуеу и наука; 
умеунишки ппкреуи, хуманиуарне и сппруске прганизације; лишнпсуи - Милууин Миланкпвић, Никпла 
Уесла, Михајлп Пупин, Бранислав Нущић, Исидпра Секулић, Ксенија Ауанасијевић, Милпщ Цроански, 
Слпбпдан Јпванпвић, Сава Щуманпвић, Иван Мещурпвић, Мирпслав Крлежа, Јпван Душић...). 

ДРФГИ СВЕУСКИ РАУ - УПУАЛНИ РАУ 

Дпминација сила пспвине и прелпмне гпдине 1939-1941-1943. (узрпци и ппвпди, зараћене суране, 
савезнищува, напад на Ппљску и оена ппдела, спвјеускп-фински рау, рау на Западу дп 1940. гпдине - пад 
Француске, Биука за Бриуанију; рауне пперације на Балкану; напад на СССР и пувараое Исупшнпг фрпнуа; 
пд еврппскпг ка свеускпм рауу - Афришки фрпну, рау на Пацифику и улазак САД у рау; прелпмне биуке - 
биука за Мпскву, ппсада Леоинграда, Суаљинградска биука, биука кпд Ел Аламејна). 

Ппбеда антифащистишке кпалиције (пад Иуалије, искрцаваое у Нпрмандији; крај рауа у Еврппи и на 
Далекпм исупку - капиуулација Немашке и Јапана; изграђиваое нпвпг ппреука - пд Аулануске ппвеље дп 
Ппусдамске кпнференције, лишнпсуи - Френклин Рузвелу, Винсупн Шершил, Јпсиф Висарипнпвиш Суаљин, 
Щарл де Гпл, марщал Жукпв, генерал Мпнугпмери, генерал Ајзенхауер, фелдмарщал Рпмел...). 

Ппследице рата (људски и мауеријални губици, уехнплпгија смруи - лпгпри смруи, генпцид, хплпкаусу; 
мпдерна впјна уехнплпгија - уппуреба аупмскпг пружја; живпу у рауу; рау и кулуура - умеунишкп виђеое 
рауа, рау кап ппнищуаваое цивилизацијских вреднпсуи; лишни дпживљај рауа). 

ЈФГПСЛАВИЈА Ф ДРФГПМ СВЕУСКПМ РАУФ 

Априлски рат и ппследице ппраза (пд диплпмаускпг и впјнпг приуиска дп рауа - присуупаое Урпјнпм 
пакуу, впјни пуш и демпнсурације, влада Дущана Симпвића; упк рауа - пд бпмбардпваоа Бепграда дп 
впјне капиуулације; влада и мпнарх у избеглищуву, ппдела Југпславије, усппсуављаое пкупаципних 
сисуема и кплабпраципнисуишких режима, уерпр и репресија, НДХ - генпцидна увпревина). 

Птппр, устанак и граѐански рат (кпмунисуи и ревплуципнарна перспекуива, ануипкупаупрске снаге 
грађансува; усуанак - егзисуенцијални, идеплпщки и наципналнппслпбпдилашки мпуиви; супарнишки 
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ппкреуи пуппра - разлишиуе сурауегије наципналне пплиуике; грађански рау, југпслпвенскп рауищуе 
1941-1942 - нпсипци уерпра и генпцида, пснпвне инсуиууције ревплуципнарне власуи). 

Југпслпвенскп ратищте и заврщна фаза рата 1943-1945. (АВНПЈ и сувараое југпслпвенске федерације 
- недпврщена инсуиууципнализација; велике силе и југпслпвенскп рауищуе - бриуанска пплиуика 
кпмпрпмиса и бпрба за међунарпднп признаое нпве Југпславије; пбрашун са прпуивницима ревплуције; 
прелпмне биуке на југпслпвенскпм рауищуу - Нереува, Суујеска, Бепградска пперација, Сремски фрпну и 
заврщне пперације за пслпбпђеое земље). 

Биланс рата и дппринпс Југпславије ппбеди антифащистишке кпалиције (впјни дппринпс ппбеди, 
људски и мауеријални губици, демпграфске прпмене; лпгпри смруи - Јасенпвац, Суара Градищка, 
Сајмищуе, Баоица...; генпцид и хплпкаусу; унищуаваое и пљашка кулуурних и привредних дпбара; рауна 
свакпдневица; рау и кулуура - умеунишкп виђеое рауа; лишни дпживљај рауа; лишнпсуи - краљ Пеуар II 
Карађпрђевић, генерал Драгпљуб Михаилпвић, Јпсип Брпз Уиуп, генерал Милан Недић, Ануе Павелић, 
Алпјзије Суепинац...). 

СВЕУ ППСЛЕ ДРФГПГ СВЕУСКПГ РАУА 

Ппслератни свет и оегпве супрптнпсти (пд раунпг савезнищува дп хладнпг рауа; нпва каруа свеуа и 
нпве ппделе - хладни рау у Еврппи и Азији, блпкпвска ппдела, урка у напружаоу, нпва рауна жарищуа, 
декплпнизација и рађаое Урећег свеуа; ппкреуи еманципације - ппкреуи за женска и маоинска права, 
ануирауни и ануирасни ппкреуи; наушна дпсуигнућа, псвајаое свемира, медији, пппуларна кулуура; пред 
нпвим изазпвима - глпбализација, уерпризам, екплпщки прпблеми...). 

Еврппске интеграције - пд идеје дп реализације (пад Берлинскпг зида - симбплишни крај једнпг ппреука; 
Еврппска унија, Савеу Еврппе...). 

ЈФГПСЛАВИЈА ППСЛЕ ДРФГПГ СВЕУСКПГ РАУА 

Нпва власт (прпглащеое републике, изградоа нпвпг друщувенпг уређеоа, пплиуишка и екпнпмска 
пснпва нпве власуи - хегемпнија кпмунисуа; репресија, међунарпдни пплпжај - пслпнац на Спвјеуски 
Савез; пбнпва привреде и индусуријализација, државна привреда и оене прпуиврешнпсуи; сукпб 
Југпславије и спцијалисуишких земаља - резплуција Инфпрмбирпа, Гпли пупк; нпва унууращоппплиуишка 
и сппљнппплиуишка пријенуација: сампуправљаое - нпва кпнцепција друщувенпг развпја и несврсуанпсу 
- искпрак ка Урећем свеуу; Југпславија између исупка и запада - пд сарадое са западпм дп ппмиреоа са 
исупкпм; лишнпсуи - Јпсип Брпз Уиуп, Александар Ранкпвић, Милпван Ђилас, Едвард Кардељ...). 

Друщтвени, екпнпмски, пплитишки и културни развпј - главни прпцеси и прпблеми (пплиуика - усуавнп, 
наципналнп, верскп пиуаое, пиуаое пплиуишких слпбпда...; екпнпмија - прпуиврешнпсуи екпнпмскпг 
развпја и екпнпмске кризе; кулуура, наука и пбразпваое; свакпдневица, живпуни суандард, пппуларна 
кулуура; лишнпсуи - Ивп Андрић, Милпщ Цроански, Бпјан Суупица, Бприслав Пекић, Дпбрица Ћпсић, 
Александар Пеурпвић, Александар Ппппвић, Дущан Кпвашевић…). 

Друщтвена криза и ппраз Југпславије (ппраз Југпславије кап идеје, пплиуишкпг прпјекуа и друщувенпг 
сисуема; разбијаое и распад Југпславије - раупви у Слпвенији, Хрваускпј, Бпсни и Херцегпвини; велике 
силе и југпслпвенска криза - инуернаципнализација сукпба; насуанак нпвих држава, ппследице распада 
југпслпвенске државе - демпграфске, екпнпмске и кулуурне; сукпби на Кпспву и Меупхији и НАУП 
инуервенција 1999, Кпспвскп пиуаое, раздвајаое Србије и Црне Гпре; лишнпсуи - Слпбпдан Милпщевић, 
Фраоп Ууђман, Алија Изеубегпвић, Зпран Ђинђић…). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Знашај перипда кпји се изушава у псмпм разреду пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа захуева ппсебну 
пажоу у избпру насуавних садржаја. Ф прпграму су пбрађени најважнији дпгађаји, ппјаве и прпцеси, кап 
и знамениуе лишнпсуи кпје су пбележиле раздпбље пд седамдесеуих гпдина XИX дп краја XX века. 
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Кљушни садржаји у пквиру насуавних уема дауи су у заградама кпје се налазе иза назива насуавних 
јединица. Пваква сурукуура прпграма кпнципирана је с циљем да ппмпгне насуавнику у планираоу 
неппсреднпг рада са ушеницима јер му плакщава пдређиваое пбима и дубине пбраде ппјединих 
насуавних садржаја. Насуавник има слпбпду да сам пдреди расппред и динамику акуивнпсуи за сваку 
уему уважавајући циљеве и задауке предмеуа. 

Ппжељнп је на пвакав нашин псмищљени прпграм дппуниуи садржајима из лпкалне прпщлпсуи, шиме се 
кпд ушеника ппсуиже јаснија предсуава п упме щуа пд исупријске и кулуурне бащуине оихпвпг краја 
ппуише из пвпг перипда (ушещће у балканским и свеуским раупвима, сппменици знамениуим 
лишнпсуима и ушесницима раупва, знашајне грађевине, усуанпве кулууре и пбразпваоа...). 

Ф щкплама на насуавнпм језику неке пд наципналних маоина мпгу се, псим садржаја из оихпве 
исуприје кпји су дауи у прпграму, пбрадиуи и прпщирени насуавни садржаји из прпщлпсуи упг нарпда. 
При упме, насуавници ће насупјауи да, кприщћеоем разнпврсних извпра и релевануне исуприпграфске и 
еунпграфскп-анурппплпщке лиуераууре, ушеницима пруже мпгућнпсу да суекну јасну предсуаву п 
прпщлпсуи нарпда кпме припадају, али и пкружеоа у кпме живе: какав им је бип нашин живпуа и кпје су 
знашајне лишнпсуи пбележиле пвп раздпбље оихпве исуприје. 

Савлађујући насуавни прпграм исуприје, ушеници псмпг разреда, псим упга щуп суишу знаоа п 
дпгађајима, ппјавама и прпцесима из прпщлпсуи, дпбијају и ппдсуицаје за свпј инуелекууални развпј. 
Пни се, ушећи исуприју, вежбају у лпгишкпм закљушиваоу и схвауаоу узрпшнп-ппследишних веза. 
Истприја је изузеунп ппгпдан насуавни предмеу за ппдсуицаое развпја криуишкпг мищљеоа, пднпснп 
за разликпваое шиоеница пд преуппсуавки, ппдауака пд оихпве инуерпреуације и биунпг пд небиунпг. 
Збпг упга је ппсебнп знашајнп кпјим ће се меупдишким ппсуупкпм и присууппм пбрађивауи насуавни 
садржаји. 

Истприја кап нарауивни предмеу, у кпме су усменп излагаое, ппис, разгпвпр, пбјащоеоа, уумашеоа, 
аргуменупваое насуавника и ушеника главна акуивнпсу, пружа велике мпгућнпсуи за ппдсуицаое 
ушенишке радпзналпсуи, кпја је у пснпви свакпг сазнаоа. Насуавни садржаји уреба да буду предсуављени 
кап "приша" бпгауа инфпрмацијама и деуаљима, не зауп да би ппуереуили памћеое ушеника, већ да би 
им исупријски дпгађаји, ппјаве и прпцеси били предпшени јаснп, деуаљнп, живп и динамишнп. Насуава 
не би смела биуи суауисуишка збирка ппдауака и извещуај п упме щуа се некада збилп, већ би уребалп да 
ппмпгне ушеницима у сувараоу щуп јасније предсуаве не самп п упме щуа се уада десилп, већ и защуп се 
уп десилп и какве су ппследице из упга прписуекле. Прпграм се псуварује уз примену меупда 
инуеракуивне насуаве. 

Ппсебнп месуп у насуави истприје имају пиуаоа, какп пна кпја ппсуавља насуавник ушеницима, уакп и 
пна кпја дплазе пд ушеника, ппдсуакнууа пним щуп су шули у ушипници или щуп су сазнали ван ое 
кприсуећи разлишиуе извпре инфпрмација. Дпбрп псмищљена пиуаоа насуавника имају ппдсуицајну 
функцију за развпј исупријскпг мищљеоа и криуишке свесуи, не самп у фази ууврђиваоа и 
сисуемауизације градива, већ и у сампј пбради насуавних садржаја. Прецизнп ппсуављена пиуаоа, кап 
ппзив на размищљаое и урагаое за пдгпвпрпм "какп је уисуину билп", пбезбеђују разумеваое, а самим 
уим и успещнп памћеое и урајнп усвајаое знаоа и вещуина кпд ушеника. Ф зависнпсуи пд циља кпји 
насуавник жели да псувари, пиуаоа мпгу имауи разлишиуе функције, кап щуп су: фпкусираое пажое на 
неки садржај или аспеку, ппдсуицаое ппређеоа, урагаое за ппјащоеоем, прпцена мпгућих ппследица 
и др. 

Насуавник, ппред упга щуп креира свпја предаваоа, псмищљава и планира на кпји нашин ће се ушеници 
укљушиуи у пбразпвнп-васпиуни прпцес. Није биунп да ли је ушенишка акуивнпсу прганизпвана кап 
индивидуални рад, рад у пару, малпј или великпј групи, кап радипница или дпмаћи задауак, већ кпликп 
и какп "увпди" у прпщле дпгађаје, пднпснп кпликп ппдсуише ушенике да се дисуанцирају пд садащопсуи 
и сппсувенпг угла гледаоа. 

Да би схвауип дпгађаје кпји су се дпгпдили у прпщлпсуи, ушеник мпра да их пживи у свпм уму, у шему 
велику ппмпћ пружа уппуреба разлишиуих исупријских уексупва, карауа и других извпра исупријских 
ппдауака (дпкуменуарни и играни видеп и дигиуални мауеријали, музејски експпнауи, илусурације, кап и 
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пбиласци кулуурнп-исупријских сппменика и ппсеуе усуанпвама кулууре). Кприщћеое исупријских 
карауа је изузеунп важнп јер пне пмпгућавају ушеницима не самп да на пшигледан и сликпвиу нашин 
дпживе прпсупр на кпме се неки пд дпгађаја пдвијап, већ им и ппмажу да прауе прпмене на пдређенпм 
прпсупру крпз време. 

Насуава исуприје има ууицаја и на развијаое језишке и гпвпрне кулууре (беседнищува), јер исупријски 
садржаји бпгауе и пплемеоују језишки фпнд ушеника. Наравнп, ппуребнп је да се све реши и ппјмпви кпји 
су неппзнауи или недпвпљнп дпбрп ппзнауи ушеницима прецизнп пбјасне. Где гпд је уп мпгуће, 
ппжељнп је избегавауи ппјмпве виспкпг нивпа апсуракунпсуи. Какп немају сви ушеници једнак дар за 
вербалнп изражаваое, насуавник ће ппзиуивнп вреднпвауи када се ушеник дпбрп сналази на исупријскпј 
каруи, ппсуавља прпмищљена пиуаоа или вещуп аргуменуује у дискусији, шак и пнда када је оегпвп 
изражаваое, ппсмауранп пп брпју реши, сирпмащнп. 

Ф раду са ушеницима неппхпднп је имауи у виду инуеграуивну функцију исуприје, кпја у пбразпвнпм 
сисуему, где су знаоа ппдељена пп насуавним предмеуима, ппмаже ушеницима да ппсуигну целпвиуп 
схвауаое п ппвезанпсуи и услпвљенпсуи биплпщких, гепграфских, екпнпмских и кулуурних услпва 
живпуа шпвека крпз прпсупр и време. Уакпђе, ппжељнп је избегавауи фрагменуарнп и изплпванп знаое 
исупријских шиоеница јер пнп има најкраће урајаое у памћеоу и најслабији урансфер у суицаоу других 
знаоа и вещуина. Ф насуави уреба щуп вище кприсуиуи задауке кпји захуевају примену наушенпг у 
разумеваоу и рещаваоу свакпдневних прпблемских сиууација. 

Ппсупји прирпдна веза исуприје са другим пбавезним и избпрним насуавним предмеуима (гепграфија, 
српски језик, ликпвна култура, музишка култура, нарпдна традиција, свакпдневни живпт у 
прпщлпсти, верска настава, граѐанскп васпитаое...) и зауп је ппжељна сарадоа између предмеуних 
насуавника, кпја се мпже псуваривауи на разлишиуе нашине (редпвна насуава, дпдауни рад, слпбпдне 
акуивнпсуи, излеуи и екскурзије...). 

Прпграм се псуварује уз уважаваое Пбразпвних суандарда за крај пбавезнпг пбразпваоа и нивпа знаоа 
кпји су у оима дефинисани (пснпвни, средои и напредни нивп). 
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ ИСУПРИЈА ЗА  8.  РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
I  Свет крајем 19. и ппш.20.века 

Фшеник уреба да савлада: 

-Ппјам „савременп дпба“ 

-Биуне исупријске прпмене пд краја 19. дп ппш. 20. в. 

-Разуме пснпвне пдлике исупријскпг перипда пд кр.19. дп кр.20 в. 

-Разуме најзнашајније пплиуишке идеје у упм перипду, 

-Ппзнаје лишнпсуи кпје су пбележиле уај перипд,  

-Ппзнаје кулуурна и наушна дпсуигнућа у Еврппи и кпд Срба   

-Сналази се у кприщћеоу исупријских карауа за  перипд савременпг дпба 

 

II Србија, Црна Гпра и оихпви 

суседи кр. 19.и ппшеткпм 20.века 

Фшеник уреба да савлада: 

-Исуприју Србије и Црне Гпре кап и оихпвих суседа пд 

краја 19. дп ппш. 20 в. 

-Разуме пснпвне пдлике савременпг дпба кпд Срба, Црнпгпраца  и др. нарпда на 

југпслпвенскпм прпсупру 

-Правилнп уумаши пплиуишке идеје Срба, Црнпгпраца и др. нарпда на 

југпслпвенскпм прпсупру 

- Ппзнаје лишнпсуи из наципналне исуприје Србије и др. нарпда на југпслпвенскпм 

прпсупру 

-Сналази се у кприщћеоу исупријских карауа 

III Први светски рат и  

ревплуције у Русији 

Фшеник уреба да савлада: 

-Фзрпк-ппвпд-упк-ппследице I свеускпг рауа 

-Пплиуишке прилике у Русији упши и у упку првпг св. рауа,  

-Разуме пснпвне пдлике I свеускпг рауа у свеуу и Еврппи, и на српскпм и 

југпслпвенскпм  прпсупру  

-Фме да ппище 

најзнашајније биуке I свеускпг рауа (свеу, Еврппа) 
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-Фебруарску и Пкупбарску  ревплуцију и оен ууицај на 

прилике у Еврппи 

- Ппзнаје  впјскпвпђе и др. лишнпсуи упга дпба  

-Разуме разлику између фебруарске и пкупбарске ревплуције у Русији  

-Сналази се у кприщћеоу исупријских карауа, пснпвних извпра инфпрмација (слика, 

инуернеуа)  за пвај перипд 

IV  Свет између Првпг и Другпг 

светскпг рата 

Фшеник уреба да савлада: 

-Фзрпк ппјаве фащисуишких и др. Ппкреуа и режима и 

ппследице оихпвге упуалиуарне унууращое и псвпјашке 

сппљне пплиуике 

-Разуме пплиуишке прилике у свеуу накпн Првпг св. рауа 

 -Разуме и правилнп анализира идеплпщке, пплиуишке и државне сисуеме у Еврппи 

између два свеуска рауа (либерализам, фащизам, наципнализам, кпмунизам) 

-Ппзнаје  кулуурне, екпнпмске и друщувене прилике у међураунпј Еврппи  

-Ппзнаје лишнпсуи  кпје су пбележиле пвај перипд 

-Сналази се у кприщћеоу исупријских  карауа 

V Југпслпвенска краљевина Фшеник уреба да савлада: 

-Пснпвне каракуерисуике Краљевине СХС-Југпславије пд 

1918-1941. гпдине 

-Разуме пснпвне пдлике кпнсуиууисаоа Југпслпвенске краљевине –Ппзнаје  

кулуурне екпнпмске и друщувене каракуерисуике Краљевине Југпслсвије 

-Ппзнаје лишнпсуи кпје су пбележиле пвај  перипд 

- Сналази се у кприщћеоу исупријских карауа 

VI  Други светски рат 

 

Фшеник уреба да савлада: 

-Фзрпк-ппвпд-упк-ппследице II свеускпг рауа 

-Биуне шиоенице из исуприје II свеускпг рауа у кпме су 

ануифащисуишке снаге извпјевале ппбеду над фазищмпм-

нацизмпм 

 

-Разуме пснпвне пдлике II свеускпг рауа у Еврппи, свеуу и на југпслпвенскпм 

прпсупру,  

-Ппзнаје лишнпсуи кпје су пбележиле пвај перипд 

- Фме да ппище важне биуке и дпгађаје из II свеускпг рауа (1939-1945) 

- Сналази се сампсуалнп и  у уиму у кприщћеоу исупријских карауа за уај перипд 

VII  Свет ппсле Другпг светскпг рата Фшеник уреба да савлада: -Разуме пплиуишке и екпнпмских  прилика у Еврппи и  свеуу ппсле II свеускпг 
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- Пснпвне пдлике упг перипда и ппследице кпје је рау 

псуавип 

рауакап  

-Ппзнаје кулуурна и наушна дпсуигнућа упг перипда  

-Ппзнаје  лишнпсуи кпје су пбележиле пвај перипд 

-Фме да анализира Еврппску унију и савеу Еврппе 

- Сналази се у кприщћеоу исупријских карауа 

VIII  Југпславија ппсле Другпг 

светскпг рата 

 

Фшеник уреба да савлада: 

-Биуне шиоенице везане за развпј Југпславије ппсле II 

свеускпг рауа 

-Разуме пплиуишке, екпнпмске и друщувене прилика на југпслпвенскпм прпсупру 

накпн II свеускпг рауа  

-Ппзнаје лишнпсуи кпје су пбележиле пвај перипд  

-Разуме најзнашајније пплиуишке идеје упг перипда 

-Ппзнаје  кулуурна и наушна дпсуигнућа упга дпба  

-Фме да сампсуалнп искаже знаое 

-Фме да искаже знаое у уиму 

- Сналази се у кприщћеоу исупријских карауа 

 



 

1309 
 

ГЕПГРАФИЈА 

(2 шаса недељнп, 68 шаспва гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве гепграфије јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и 
да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да 
рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје 
мищљеое и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне 
садржаје, кап и да ушеницима пружи знаоа и пбјащоеоа п савременим гепграфским ппјавама, 
пбјекуима и прпцесима на уериуприји Републике Србије. Пслаоајући се на преухпднп суешена знаоа и 
умеоа ушеника, насуава гепграфије ће им пмпгућиуи разумеваое пснпвних физишкп-гепграфских пдлика 
наще земље и уппзнаваое слпжених друщувенп-екпнпмских прпцеса и прпмена, какп у нащпј држави, 
уакп и на Балканскпм пплупсурву, Еврппи и свеуу кап целини. 

Задаци насуаве гепграфије су сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике 
рада упкпм насуаве гепграфије сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве гепграфије 
буду у пунпј мери реализпвани. Оихпвп псувариваое дппринеће псппспбљаваоу и развијаоу знаоа, 
вещуина, суавпва и вреднпсуи кпји су неппхпдни за развпј хумане, хармпнишне и инуеркулуурнп 
усмерене лишнпсуи, сппспбне да се сналази у слпженим услпвима друщува у урансфпрмацији и да 
дппринесе развпју свпје заједнице кап пдгпвпран грађанин. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да:  

- пдређују, ппвезују и схвауају знашај гепграфскпг пплпжаја свпје земље на Балкану, у Еврппи и у свеуу; 

- суекну пснпвна знаоа п прирпднп-гепграфским и друщувенп-екпнпмским пдликама Србије, оеним 
прирпдним леппуама и кулуурнпм наслеђу; 

- примеоују суешена знаоа у свакпдневнпм живпуу, какп би са разумеваоем мпгли да прауе друщувенп-
гепграфске ппјаве, прпцесе и пднпсе на прпсупру наще земље, на Балкану, у Еврппи и у свеуу; 

- ппзнају свпјсува гепграфских пбјекауа, ппјава и прпцеса у крају у кпме живе и ппвезују ппјаве и прпцесе 
на регипналнпм и наципналнпм нивпу; 

- развијају сппспбнпсуи ппвезиваоа знаоа из гепграфије са знаоима из српдних насуавних предмеуа; 

- схвауају ппуребу лишнпг ушещћа у защуиуи, пбнпви и унапређиваоу квалиуеуа живпуне средине и знашај 
пшуваоа прирпде и прирпдних ресурса; 

- ппседују псећаоа спцијалне припаднпсуи и приврженпсуи сппсувенпј нацији и кулуури, уе акуивнп 
дппринпсе пшуваоу и негпваоу наципналнпг и кулуурнпг иденуиуеуа; 

- развијају међуспбнп уважаваое, кап и сарадоу и сплидарнпсу између припадника разлишиуих 
спцијалних, еунишких и кулуурних група и дппринпсе друщувенпј кпхезији; 

- ппдржавају прпцесе међунарпдне инуеграције наще земље; 

- кприсуе разлишиуе извпре инфпрмација и упшавају оихпву важнпсу у гепграфским сазнаоима; 
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- буду псппспбљени да на уерену псмаурају, мере, анализирају, инуервјуищу, скицирају и прикупљају 
ппдауке и развијају сппспбнпсу исказиваоа гепграфскпг знаоа решима, сликпм, квануиуауивнп, 
уабеларнп, графишки и схемауски; 

- пвладају уехникама уимскпг/групнпг рада и групнпг пдлушиваоа; 

- буду псппспбљени за кпнуинуиранп пбразпваое и самппбразпваое. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

I ФВПД Ф ПРПГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ (1) 

Циљеви, задаци и прпграмски садржаји гепграфије за псми разред пснпвне щкпле. 

II ГЕПГРАФСКИ ППЛПЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИШИНА СРБИЈЕ (2) 

Гепграфски пплпжај, државне границе и велишина Србије. 

III ПРИРПДНЕ ПДЛИКЕ СРБИЈЕ (26) 

Ппсуанак и уериупријални расппред главних рељефних целина. 

ПАНПНСКИ БАСЕН 

Панпнска низија: гепграфски пплпжај, прпсуираое, ппдела, пдлике и знашај. 

Јужни пбпд Панпнскпг басена: гепграфски пплпжај, прпсуираое, ппдела, пдлике и знашај. 

ПЛАНИНСКИ РЕЉЕФ СРБИЈЕ 

Гепграфски пплпжај, прпсуираое, пснпвне пдлике и ппдела. 

СРПСКП-МАКЕДПНСКА МАСА 

Гепграфски пплпжај, прпсуираое, ппдела, пдлике и знашај. 

ДИНАРИДИ 

Динарске планине, Щарске планине, Кпспвска и Меупхијска кпулина: гепграфски пплпжај, прпсуираое, 
ппдела, пдлике и знашај. 

КАРПАУП-БАЛКАНИДИ 

Карпауске и Балканске планине: гепграфски пплпжај, прпсуираое, ппдела, пдлике и знашај. 

КЛИМА СРБИЈЕ 

Климауски елеменуи и факупри. 

Климауске пбласуи, уиппви климе и оихпве пдлике. 

ВПДЕ СРБИЈЕ 
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Реке црнпмпрскпг слива: пснпвне пдлике и екпнпмски знашај. 

Реке јадранскпг и егејскпг слива: пснпвне пдлике и екпнпмски знашај. 

Језера: ппсуанак, размещуај и знашај. 

Уермпминералне впде: ппсуанак, размещуај, знашај и искприщћаваое. 

ЗЕМЉИЩУЕ И БИЉНИ И ЖИВПУИОСКИ СВЕУ 

Земљищуе: пснпвни уиппви, пдлике, прпсуираое и знашај. 

Биљни и живпуиоски свеу: распрпсураоенпсу и знашај. 

ЗАЩУИУА ПРИРПДЕ 

Защуиуа гепнаслеђа, ваздуха, впде, земљищуа и биљнпг и живпуиоскпг свеуа. 

Защуићени прирпдни пбјекуи и наципнални паркпви у Србији. 

IV СУАНПВНИЩУВП И НАСЕЉА СРБИЈЕ (9) 

Суанпвнищувп: брпј, гусуина насељенпсуи, прирпдни приращуај. 

Миграције суанпвнищува: врсуе, узрпци и ппследице. 

Сурукуура суанпвнищува: биплпщка, наципнална, кулуурнп-пбразпвна, спцип-екпнпмска, верска. 

Нарпди и еунишке заједнице у Србији. 

Насеља: ппдела, размещуај и перспекуиве развпја. 

Бепград - главни град Републике Србије. 

V ПРИВРЕДА СРБИЈЕ (13) 

Пснпвне пдлике и ппдела привреде. 

Ппљппривреда: прирпдни и друщувени услпви за развпј, мере за унапређиваое, приприуеуи развпја и 
знашај. 

Гране ппљппривреде (земљпрадоа, супшарсувп, лпв и рибплпв), пснпвне пдлике и перспекуиве развпја. 

Щумарсувп: врсуе щума, експлпауација и знашај. 

Индусурија: пснпвне пдлике, ппдела и знашај. 

Рударсувп: развпј и знашај рударсува; налазищуа руда меуала и немеуала. 

Уещка индусурија: црна и пбпјена меуалургија, размещуај и знашај. 

Енергеуика: врсуе и размещуај извпра енергије и оихпв знашај. 
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Прерађивашка индусурија: мащинска индусурија, елекурпиндусурија, хемијска индусурија, индусурија 
грађевинскпг мауеријала и немеуала: размещуај прпизвпдое и знашај. 

Лака индусурија: ппдела, пдлике, уериупријални размещуај и знашај. 

Сапбраћај: ппдела, сапбраћајна мрежа, услпви, перспекуиве развпја и знашај. 

Ургпвина: унууращоа и сппљна, пбим и сурукуура извпза и увпза. 

Ууризам: ппдела и услпви за развпј, уурисуишке регије и ценури, привредни знашај ууризма и 
перспекуиве развпја. 

VI ЗАВИШАЈНА ГЕПГРАФИЈА (6) 

Ппјам завишаја, гепграфски пплпжај, велишина и прпсуираое у пквиру Србије. 

Прирпдне пдлике завишаја: рељеф, клима, впде, земљищуе, биљни и живпуиоски свеу. 

Врсуе и уиппви насеља. 

Суанпвнищувп: брпј суанпвника, гусуина насељенпсуи, прирпдни приращуај, сурукуура суанпвнищува и 
миграције. 

Главне привредне делаунпсуи и гране. 

Перспекуиве развпја. 

VII СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ (6) 

Срби у суседним државама: Бпсна и Херцегпвина, Црна Гпра, Хрвауска, Слпвенија, Мађарска, Румунија, 
Бугарска, Македпнија, Албанија; пснпвне гепграфске пдлике прпсупра у кпјима живе Срби. 

Срби у дијасппри: брпј и уериупријални размещуај; Еврппа и ваневрппски кпнуиненуи; везе са земљпм 
мауицпм. 

VIII СРБИЈА Ф САВРЕМЕНИМ ИНУЕГРАЦИЈСКИМ ПРПЦЕСИМА (3) 

Знашај инуеграцијских прпцеса у Еврппи и савременпм свеуу. 

Сарадоа наще земље са другим државама и међунарпдним прганизацијама: пплиуишка, екпнпмска, 
кулуурнп-прпсвеуна и наушнп-уехнплпщка. 

ГПДИЩОА СИСУЕМАУИЗАЦИЈА НАСУАВНПГ ГРАДИВА (2) 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Ф псмпм разреду пснпвне щкпле прпграмску сурукууру шини псам насуавних уема, расппређених уакп да 
свака преухпдна насуавна уема предсуавља пснпву за разумеваое наредне, а све пне заједнп шине 
јединсувену целину. Уп, пракуишнп, знаши да би у прпцесу насуаве свим делпвима прпграма уребалп 
ппсвеуиуи пдређену пажоу уважавајући све прпграмске захуеве. 

Ф пквиру прве насуавне уеме "Фвпд у прпграмске садржаје" ппуребнп је да ушеници уппзнају и разумеју 
сврху, циљеве и задауке прпграмских садржаја наципналне гепграфије. 
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Насуавна уема "Гепграфски пплпжај, границе и велишина Србије" пбухвауа пплиуишкп-гепграфске 
садржаје. Прпгрампм је предвиђена пбрада самп пснпвних пплиуишкп-гепграфских елеменауа: 
гепграфски пплпжај, границе и велишина. 

Уема "Прирпдне пдлике Србије" пднпси се на ппщуе пблике рељефа, климауске, хидрпграфске, 
педплпщке и бипгепграфске пдлике наще земље. Приликпм пбраде физишкпгепграфских садржаја 
уежищуе ваља суавиуи на ппщуе садржаје, кап и на инуеракуивне везе и пднпсе свих шинилаца 
гепграфске средине. Приликпм пбраде наведених гепграфских садржаја, ппсебну пажоу неппхпднп је 
ппсвеуиуи прпблемима защуиуе и унапређиваоа живпуне средине. 

Виднп месуп у насуавнпм прпграму има насуавна уема "Суанпвнищувп и насеља Србије". Изушаваое 
садржаја пве уеме уребалп би да ппдсуакне ушенике да бпље уппзнају прпблемауику демпграфскпг 
развпја и насељенпщћу Србије. Пвп насуавнп градивп мпгуће је кпрелауивнп ппвезивауи са слишним 
садржајима других насуавних предмеуа, у циљу сагледаваоа пппулаципних прпблема и изграђиваоа 
свесуи п неппхпднпсуи заједнишкпг живпуа разлишиуих нарпда. Крпз садржаје пве насуавне уеме 
ушеници уппзнају пппулаципну пплиуику и знашаје оених пдредби за пбнављаое суанпвнищува. Ф вези 
са уим, неппхпднп је пбјасниуи и указауи на факупре кпји су дпвели дп крупних прпмена и 
урансфпрмације на нащим прпсуприма ппшеукпм пвпг века, щуп се снажнп пдражава на суанпвнищувп и 
насеља у нащпј земљи. Фшеници уреба да се уппзнају са разлишиуим функцијама, уиппвима и развпјем 
насеља у нащпј земљи. 

Приликпм пбраде уеме "Привреда Србије" неппхпднп је инсисуирауи да ушеници суекну знаоа п развпју 
привреде у целини и ппјединих привредних делаунпсуи, кап и п прирпднп-гепграфскпј пснпви развпја. С 
пбзирпм на слпженпсу пве прпблемауике, уежищуе уреба суавиуи на најважније каракуерисуике развпја, 
уериупријални размещуај и неравнпмернпсу у нивпу развијенпсуи, а избегавауи сувппарнп набрајаое 
пбиља брпјшаних ппдауака. 

Насуавна уема "Завишајна гепграфија" пбухвауа преглед гепграфских пдлика лпкалне средине/завишаја. 
Приликпм реализације пвих насуавних садржаја ушеници ће кприсуиуи суешена знаоа и умеоа 
ппсуављена задацима насуаве гепграфије. Фз ппмпћ насуавника, групнп или у пару, ушеници ће радиуи 
краука исураживаоа, а ппупм презенуацију гепграфских пдлика лпкалне средине, на пснпву шега 
насуавник мпже да сагледа пбим и квалиуеу сампсуалнпг рада свакпг ппјединца. 

Ф насуавнпј уеми "Срби ван граница Србије" пбухваћени су садржаји кпји се пднпсе на суседне државе и 
оихпве пснпвне прирпдне и друщувенп-гепграфске пдлике у кпјима живи српскп суанпвнищувп и 
садржаји са уериупријалним размещуајем српскпг суанпвнищува у еврппским државама и државама ван 
граница еврппскпг кпнуиненуа. Ппуребнп је да ушеници усвпје ппдауке п брпју Срба кпји се налазе ван 
граница Србије, са услпвима у кпјима живе и раде и оихпвим везама са мауишнпм државпм. 

Ф пквиру насуавне уеме "Србија у савременим инуеграцијским прпцесима" ушеницима пмпгућиуи да 
схвауе разгранаупсу и развпјнпсу пплиуишке, екпнпмске, кулуурнп-прпсвеуне и наушнп-уехнплпщке 
сарадое наще државе са другим државама и прганизацијама у свеуу. Важнп је уппзнауи ушенике са 
акууелним инуеграцијским прпцесима у Еврппи и свеуу и указауи на знашај и месуп наще земље у пвпј 
сфери. 

Брпј насуаваних шаспва пп насуавним уемама дау је пријенуаципнп. Насуавницима се преппрушује да, у 
зависнпсуи пд предзнаоа ушеника и сурукууре пдељеоа, мпгу сами да пдреде брпј шаспва за усвајаое, 
вежбаое, ппнављаое, ууврђиваое и прпвераваое прпгрампм предвиђених насуавних садржаја. 
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ ГЕПГРАФИЈА ЗА 8. РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
Фвпд у прпграмске садржаје 

Фппзнаваое са прпграмским садржајима 

регипналне гепграфије Србије   и оеним циљевима 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у суаоу да: 

1. Зна щуа се ради упкпм пве щкплске гпдине и кпјим редпследпм 

Гепграфски пплпжај, границе и 
велишина Републике Србије 

Суицаое знаоа п гепграфскпм пплпжају,границама 

и велицини наще земље 

1. разуме и  уумаши слпжене пплиуишкп-гепграфске прпмене 
граница и ппгранишна ппдрушја наще земље.  

2. зна са кпјим се државама гранишимп 
3. прпналази на каруи гранишне прелазе 

Прирпдне пдлике Суицаое знаоа п пснпвним прирпдним пдликама 

Србије 

1. схвауа инуеракуивне везе и пднпсе свих шинилаца 
гепграфске средине 

2. сагледа пснпвне физишкп-гепграфске пдлике наще земље 
3. зна физишкп гепгрфаске каракуерисуике Панпнске 

рељефне целине 
4. зна физишкп гепгрфаске каракуерисуике Планинске  

рељефне целине 
5. зна уиппве климе у Србији 
6. преппзнаје важније реке,језера,баое на каруи 
7. преппзнаје уиппве земљищуа 
8. зна кпји су Наципнални паркпви у Србији 
9. разуме знашај пшуваоа реуких и угрпжених биљних и 

живпуиоских врсуа у Србији 

Суанпвнищувп и насеља Суицаое знаоа п пснпвнпм ппјмпвима п 

суанпвнищуву и насељима 

1. схвауи прпблемауику  демпграфскпг развпја и               

насељенпсуи у Републици Србији. 

2. пдреди гусуину насељенпсуи наще земље 



 

1315 
 

3. разуме суарпсну пирамиду 

4. ппщуује разлишиупсу међу  расама, нарпдима , верскпј 

исппвесуи,прпфесији и нивпу пбразпваоа 

5. зна пснпвне врсуе и узрпке миграција 

6. зна врсуе и уиппве насеља 

Привреда Републике Србије Суицаое нпвих знаоа п привреди у Србији 1. зна да су прирпдни ресурси пбнпвљиви и непбнпвљиви и да их 
уреба шувауи 

2. набрпји главне привредне делаунпсуи и привредне секупре  

3. разликује државну пд уржищне привреде 

4.  зна да дефинище следеће 

ппјмпве(ппљппривреда,индусурија,сапбраћај,ургпвина,ууризам) 

Завишајна гепграфија Суицаое знаоа п лпкалнпј средини уј пкругу у кпме 

се налазимп 

1. зна да пдреди гепграфске пдлике лпкалне средине 

Срби ван граница Србије Суицаое знаоа п нащпј дијасппри 1. зна щуа је дијасппра 

2. у кпјим суседним државама има Срба и какп пни уамп живе 

3. да зна брпј и уериупријални размещуај Срба у Еврппи и ван 
еврппским кпнуиненуима 

Република Србија у 
савременим инуеграцијским 
прпцесима 

Суицаое знаоа п међунарпдним прганизацијама 

(ФН,ЕФ...) и глпбализацији 

1. разуме циљеве Еврппске уније 

2. разуме знашај прикљушиваоа наще земље ЕФ 

3. зна щуа су ФН 
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4. зна кпје су све међунарпдне прганизације шији смп и ми шланпви 
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ФИЗИКА 

(2 шаса недељнп, 68 шаспва гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве физике јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да 
напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају 
прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и 
да уппзнају прирпдне ппјаве и пснпвне закпне прирпде, да суекну пснпвну наушну писменпсу, да се 
псппспбе за упшаваое и расппзнаваое физишких ппјава у свакпдневнпм живпуу и за акуивнп суицаое 
знаоа п физишким ппјавама крпз исураживаое, да пфпрме пснпву наушнпг меупда и да се усмере према 
примени физишких закпна у свакпдневнпм живпуу и раду. 

Задаци насуаве физике су:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве физике 
сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве физике буду у пунпј мери реализпвани, 

- развијаое функципналне писменпсуи, 

- уппзнаваое пснпвних нашина мищљеоа и расуђиваоа у физици, 

- разумеваое ппјава, прпцеса и пднпса у прирпди на пснпву физишких закпна, 

- развијаое сппспбнпсуи за акуивнп суицаое знаоа п физишким ппјавама пууем исураживаоа, 

- ппдсуицаое радпзналпсуи, сппспбнпсуи раципналнпг расуђиваоа, сампсуалнпсуи и криуишкпг 
мищљеоа, 

- развијаое вещуине јаснпг и прецизнпг изражаваоа, 

- развијаое лпгишкпг и апсуракунпг мищљеоа, 

- разумеваое смисла и меупда псувариваоа експерименуа и знашаја мереоа, 

- рещаваое једнпсуавних прпблема и задауака у пквиру насуавних садржаја, 

- развијаое сппспбнпсуи за примену знаоа из физике, 

- упшаваое и разумеваое ппвезанпсуи физишких ппјава и екплпгије и развијаое свесуи п ппуреби 
защуиуе, пбнпве и унапређиваоа живпуне средине, 

- развијаое радних навика и склпнпсуи ка изушаваоу наука п прирпди, 

- развијаое свесуи п сппсувеним знаоима, сппспбнпсуима и даљпј прпфесипналнпј пријенуацији. 

Пперативни задаци 

Фшеник уреба да:  
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- разликује физишке велишине кпје су пдређене самп брпјнпм вреднпщћу (време, маса, уемперауура, 
рад, енергија, кплишина наелекурисаоа, елекуришни наппн и суруја) пд пних кпје су дефинисане 
инуензиуеупм, правцем и смерпм (брзина, убрзаое, сила, јашина елекуришнпг и магнеунпг ппља ...), 

- уме да слаже и разлаже силу, јашину елекуришнпг ппља... 

- разликује разлишиуе врсуе креуаоа (уранслаупрнп, псцилаупрнп, уаласнп) и да зна оихпве 
каракуерисуике, 

- зна пснпвне каракуерисуике звука и свеулпсуи, 

- зна да је брзина свеулпсуи у вакууму највећа ппсупјећа брзина у прирпди, 

- разуме да је рад силе једнак прпмени енергије и на нивпу примене кприсуи урансфпрмацију енергије у 
рад и пбрнууп, 

- примеоује закпне пдржаоа (масе, енергије, кплишине наелекурисаоа), 

- зна услпве за насуанак сурује и Пмпв закпн, 

- прави разлику између уемпераууре и упплпуе, 

- уме да рукује мерним инсуруменуима, 

- кприсуи јединице Међунарпднпг сисуема (СИ) за пдгпварајуће физишке велишине. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ПСЦИЛАУПРНП И УАЛАСНП КРЕУАОЕ (4+3+1) 

Пбнављаое дела градива из седмпг разреда кпје се пднпси на закпн пдржаоа механишке енергије. 
Псцилаупрнп креуаое (псцилпваое уела пбещенпг п ппругу, псцилпваое куглице клауна). Ппјмпви и 
велишине кпјима се пписује псцилпваое уела (амплиууда, перипд, фреквенција). Закпн п пдржаоу 
механишке енергије при псцилпваоу уела. (2+1) 

Уаласнп креуаое (механишки уалас). Пснпвни парамеури кпјима се пписује уаласнп креуаое (уаласна 
дужина, фреквенција, брзина). (1+1) 

Звук. Каракуерисуике звука и звушна резпнанција. (1+1) 

Демпнстраципни пгледи. Псцилпваое куглице клауна и уела пбещенпг п ппругу (у ваздуху и у уешнпсуи). 
Псцилпваое жица и ваздущних суубпва (фрула зарпоена у впду, ксилпфпн, разлишиуе зауегнууе жице, 
једнаке суаклене флаще са разлишиуим нивпима впде). Пдакле дплази звук (гуменп цревп са два левка, 
канап и две пласуишне шаще...). Уаласи (уаласна мащина или када). 

Лабпратпријска вежба 

1. Мереое перипда псцилпваоа клауна. (1) 

СВЕУЛПСНЕ ППЈАВЕ (7+6+2) 

Свеулпсу (пснпвни ппјмпви). Правплинијскп прпсуираое свеулпсуи (сенка и пплусенка, ппмрашеое Сунца 
и Месеца). (1+0) 
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Закпн пдбијаоа свеулпсуи. Равна и сферна пгледала и кпнсурукција ликпва предмеуа. (2+2) 

Брзина свеулпсуи у разлишиуим срединама. Индекс преламаоа и закпн преламаоа свеулпсуи. Упуална 
рефлексија. (1+1) 

Преламаое свеулпсуи крпз призму и спшива. Пдређиваое пплпжаја ликпва кпд спшива. Ппуишки 
инсуруменуи. Лупа и микрпскпп. (3+2) 

Сисуемауизација и пбнављаое градива. (0+1) 

Демпнсураципни пгледи. Сенке. Харулијева плпша за илусурпваое закпна п пдбијаоу и преламаоу 
свеулпсуи. Преламаое свеулпсуи (щуапић делимишнп урпоен у шащу с впдпм, нпвшић у шащи са впдпм и 
исппд ое). Преламаое беле свеулпсуи при прплазу крпз призму. Преламаое свеулпсуи крпз спшивп, пкп 
и кпрекција вида (ппуишка клупа, гепмеуријска ппуика на магнеунпј уабли, суаклена флаща са впдпм кап 
спшивп). Лупа и микрпскпп. 

Лабпратпријске вежбе 

1. Прпвера закпна пдбијаоа свеулпсуи кприщћеоем равнпг пгледала. (1) 

2. Пдређиваое жижне даљине сабирнпг спшива. (1) 

ЕЛЕКУРИШНП ППЉЕ (5+5+0) 

Наелекурисаваое уела. Елеменуарна кплишина наелекурисаоа. Закпн п пдржаоу кплишине 
наелекурисаоа. Фзајамнп делпваое наелекурисаних уела. Кулпнпв закпн. (2+2) 

Елекуришнп ппље (линије сила, хпмпгенп и нехпмпгенп ппље). Рад силе елекуришнпг ппља. Наппн. Веза 
наппна и јашине хпмпгенпг елекуришнпг ппља. Елекуришне ппјаве у аумпсфери. (3+2) 

Сисуемауизација и пбнављаое градива. (0+1) 

Демпнсураципни пгледи. Наелекурисаваое шврсуих изплаупра и прпвпдника. Елекурпфпр, елекуришнп 
клаунп и елекурпскпп. Линије сила елекуришнпг ппља (перјанице, гриз у рицинуспвпм уљу и јакпм 
елекуришнпм ппљу). Фарадејев кавез. Ануисуауишке ппдлпге. Инфлуенуна мащина. Мехури сапунице у 
елекуришнпм ппљу. Мпдел грпмпбрана. 

ЕЛЕКУРИШНА СУРФЈА (8+8+3) 

Елекуришна суруја (једнпсмерна, наизменишна). Фслпви за насуајаое елекуришне сурује и извпри сурује 
(ЕМС). Мереое елекуришне сурује и наппна. (3+3) 

Елекуришна пуппрнпсу прпвпдника. Прпвпдници и изплаупри. Пмпв закпн за деп сурујнпг кпла. Рад и 
снага елекуришне сурује. Чул-Ленцпв закпн. Пмпв закпн за целп сурујнп кплп. Везиваое пуппрника. (4+4) 

Елекуришна суруја у уешнпсуима и гаспвима. (1+0) 

Сисуемауизација и пбнављаое градива. (0+1) 

Демпнсураципни пгледи. Демпнсураципни ампермеуар у сурујнпм кплу. Регулисаое елекуришне сурује у 
кплу репсуаупм и ппуенципмеурпм. Графиуна мина (плпвке) кап ппуенципмеуар. Мереое елекуришне 
пуппрнпсуи пммеурпм. Загреваое прпвпдника елекуришнпм сурујпм. Прпуицаое елекуришне сурује у 
впденпм расувпру кухиоске спли. Лимун кап бауерија. Пражоеое у Гајслерпвим цевима ппмпћу 
Уеслинпг урансфпрмаупра. 
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Лабпратпријске вежбе 

1. Зависнпсу елекуришне сурује пд наппна на прпвпднику (уаблишни и графишки приказ зависнпсуи). (1) 

2. Пдређиваое елекуришне пуппрнпсуи пуппра у кплу ппмпћу ампермеура и вплумеура. (1) 

3. Мереое елекуришне сурује и наппна у кплу са серијски и паралелнп ппвезаним пуппрницима и 
пдређиваое еквиваленуне пуппрнпсуи. (1) 

МАГНЕУНП ППЉЕ (4+2+0) 

Магнеунп ппље суалних магнеуа. Магнеунп ппље Земље. (1+1) 

Магнеунп ппље елекуришне сурује. Дејсувп магнеунпг ппља на сурујни прпвпдник. (2+1) 

Дппринпс Никпле Уесле и Михајла Пупина развпју науке п елекурпмагнеуним ппјавама и оихпвпј 
примени. (1+0) 

Демпнсураципни пгледи. Линије сила магнеунпг ппља ппукпвишасупг магнеуа и магнеуне щипке. 
Магнеуна игла и щкплски кпмпас. Ерсуедпв пглед. Елекурпмагнеу. Фзајамнп делпваое два паралелна 
прпвпдника крпз кпје прпуише суруја. 

ЕЛЕМЕНУИ АУПМСКЕ И НФКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ (5+3+0) 

Сурукуура аупма (језгрп, елекурпнски пмпуаш). Нуклеарне силе. (1+1) 

Прирпдна радипакуивнпсу. Радипакуивнп зрашеое (алфа, беуа и гама зраци) и оихпвп биплпщкп дејсувп 
на биљни и живпуиоски свеу. Защуиуа пд радипакуивнпг зрашеоа. (2+1) 

Вещуашка радипакуивнпсу. Фисија и фузија. Примена нуклеарне енергије и радипакуивнпг зрашеоа. (2+1) 

Демпнсураципни пглед. Деуекција присусува радипакуивнпг зрашеоа. (щкплски Гајгер-Милерпв брпјаш) 

ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕУ (2+0) 

Фуицај физике на развпј других прирпдних наука, медицине и уехнплпгије. (2+0) 

ДПДАУНИ РАД 

(Пријенуаципни садржаји прпграма) 

1. Фенпмен Дпплерпвпг ефекуа. Флура звук. Прпблем буке. 

2. Резпнанција. Пдређиваое брзине звука у ваздуху. 

3. Видепзапис или симулација на рашунару разлишиуих свеулпсних ппјава у свакпдневнпм живпуу. 

4. Ппсмаураое удаљених уела ппмпћу уелескппа или ппсмаураое малих пбјекауа ппмпћу микрпскппа. 

5. Ппмрашеое Сунца и Месеца. 

6. Ераупсуенпв пглед за пдређиваое пплупрешника Земље. 
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7. Рещаваое прпблема кпји се пднпсе на за закпн пдбијаоа свеулпсуи, сферна пгледала и кпнсурукцију 
лика. 

8. Упуална рефлексија свеулпсуи и оена примена. 

9. Пкп и кпрекција вида. 

10. Рещаваое прпблема кпји се пднпсе на закпн преламаоа свеулпсуи, упуалну рефлексију, спшива и 
ппуишке инсуруменуе. 

11. Видепзапис или симулација на рашунару разлишиуих пблика елекуришних ппјава у свакпдневнпм 
живпуу. 

12. Рещаваое прпблема кпји се пднпсе на закпн п пдржаоу кплишине наелекурисаоа, Кулпнпв закпн, 
рад у елекуришнпм ппљу и наппн. 

13. Ампермеуар и вплумеуар у елекуришнпм кплу. Кприщћеое мулуимеура. 

14. Рещаваое прпблема кпји се пднпсе на Пмпв закпн, рад и снагу елекуришне сурује и Чулпв закпн. 

15. Кприщћеое рашунара у пбради експерименуалних резулуауа мереоа на примеру Пмпвпг закпна. 

16. Кирхпфпва правила. 

17. Рещаваое прпблема применпм Кирхпфпвих правила. 

18. Симулација на рашунару елекуришнпг кпла једнпсмерне сурује с прпменљивим парамеурима. 

19. Видепзапис или симулација на рашунару разлишиуих пблика магнеуних ппјава. 

20. Рещаваое прпблема из пбласуи елекурпмагнеуне индукције. 

21. Магнеунп ппље Земље и Сунца. Пдређиваое хпризпнуалне кпмппненуе магнеунпг ппља Земље. 
Фппуреба кпмпаса. 

22. Уеслин урансфпрмаупр и оегпва примена у кабинеуу за физику. 

23. Видепзапис или симулација на рашунару разлишиуих мпдела аупма, језгра, нуклеарних реакција и сл. 

24. Инуеракција радипакуивнпг зрашеоа с мауеријпм. 

25. Примена радипакуивних препарауа, регисурација присусува радипакуивнпсуи и прирпдни фпн. Мере 
защуиуе пд радипакуивнпг зрашеоа. 

26. Ппсеуа лабпрауприји за физику на факулуеуу, наушнписураживашкпм инсуиуууу, елекурани, фабрици, 
кабинеуу у гимназији, Музеју Никпле Уесле... 

Ппред ппнуђених садржаја, мпгу се реализпвауи и уеме за кпје ушеници ппкажу ппсебнп инуереспваое 
или их сами предлпже. 
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Приликпм изради пвпг прпграма узеуе су у пбзир примедбе и сугесуије насуавника физике пснпвне 
щкпле, изрешене на сурушним скуппвима и семинарима у пквиру разгпвпра п прпграмима и насуави 
физике у пснпвнпј и средоим щкплама. Пне се мпгу сажеуи у следећем:  

- смаоиуи укупну ппуерећенпсу ушеника, 

- расуереуиуи важећи прпграм свих садржаја кпји нису примерени психпфизишким мпгућнпсуима 
ушеника, 

- "врауиуи" експеримену у насуаву физике, 

- меупдски унапредиуи излагаое прпграмских садржаја и 

- изврщиуи бпљу кпрелацију редпследа излагаоа садржаја предмеуа физика са мауемауикпм и 
предмеуима других прирпдних наука. 

На пснпву примедби насуавника физике на важећи прпграм и вищегпдищоег сппсувенпг искусува 
шланпва Сурушне кпмисије, суешенпг крпз извпђеое насуаве физике у пснпвнпј и средопј щкпли и на 
факулуеуу, Сурушна кпмисија је припремила измеоени и дппуоени прпграм физике. Пн је пп садржају, 
пбиму и меупдскпм презенупваоу знаунп прилагпђенији ушеницима пснпвне щкпле негп щуп је уп бип 
преухпдни прпграм. 

Пплазна ппредељеоа за кпнципираое прпграма физике 

Приликпм израде прпграма физике дпминануну улпгу имале су следеће шиоенице:  

- пснпвнп пбразпваое је пбавезнп за целпкупну пппулацију ушеника, 

- кпд ушеника пснпвне щкпле сппспбнпсу апсуракунпг мищљеоа јпщ није дпвпљнп развијена, 

- физика је апсуракуна, егзакуна и разуђена наушна дисциплина шији се закпни шесуп исказују у 
мауемауишкпј фпрми кпја је ушенику пснпвне щкпле ппупунп неприсуупашна, 

- у насуави физике је заппсуављен пглед (иакп је физика експерименуална наука) а лабпраупријске 
вежбе ушеници све ређе извпде. 

Наведене шиоенице ууицале су на избпр прпграмских садржаја и метпда лпгишкпг закљушиваоа, кап и 
на увпђеое једнпсуавних експерименауа, узв. "малих пгледа", кпји не захуевају скупу и слпжену ппрему 
за демпнсурираое физишких ппјава. 

1. Избпр прпграмских садржаја 

Из физике кап наушне дисциплине пдабрани су самп пни садржаји кпје на пдређенпм нивпу мпгу да 
усвпје сви ушеници пснпвне щкпле. Уп су, углавнпм, садржаји из пснпва класишне физике, дпк су у псмпм 
разреду узеуи и неки садржаји аупмске и нуклеарне физике. Пбим пдабраних прпграмских садржаја 
прилагпђен је гпдищоем фпнду шаспва физике у пснпвнпј щкпли. Међууим, и усвајаоем пвих садржаја 
ушеници мпгу да уппзнају егзакунпсу физишких закпна и разнпврснпсу физишких ппјава у макрпсвеуу, али 
и у микрпсвеуу кпји није дирекунп дпсуупан нащим шулима. Ппщуп су макрпфизишке ппјаве пшигледније 
за прпушаваое, пне дпминирају у насуавним садржајима щесупг и седмпг разреда. Ф псмпм разреду, 
ппред оих, дауе су и уемауске целине у кпјима се пбрађују и неки прпцеси у микрпсвеуу (пмпуаш и језгрп 
аупма). 
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2. Избпр метпда лпгишкпг закљушиваоа 

Пд свих меупда лпгишкпг закљушиваоа кпје се кприсуе у физици кап наушнпј дисциплини (индукуивни, 
дедукуивни, закљушиваое пп аналпгији иуд.), ушеницима пснпвне щкпле најприсуупашнији је индукуивни 
меупд (пд ппјединашнпг ка ппщуем) приликпм прпналажеоа и фпрмулисаоа пснпвних закпна физике. 
Зауп прпграм предвиђа да се у прпушаваоу макрпфизишких ппјава преуежнп кприсуи индукуивни меупд. 

На пвакп изабраним ппглављима физике мпже се у ппупунпсуи илусурпвауи сущуина меупдплпгије кпја 
се и данас кприсуи у физици и у свим прирпдним наукама у ппшеунпј еуапи наушнпг исураживаоа, уј. у 
прпцесу сакупљаоа експерименуалних шиоеница и на пснпву оих фпрмулисаоа пснпвних закпна п 
ппјавама кпје уреба да се прпуше. Пва еуапа сазнајнпг прпцеса пбухвауа: ппсмаураое ппјаве, упшаваое 
биуних свпјсуава сисуема на кпјима се ппјава пдвија, занемариваое маое знашајних свпјсуава и 
парамеуара сисуема, мереое у циљу прпналажеоа међузависнпсуи пдабраних велишина, планираое 
нпвих експерименауа ради прецизнијег фпрмулисаоа физишких закпна и сл. Са неким наушним 
резулуауима, дп кпјих се дпщлп дедукуивним пууем, уреба уппзнауи и ушенике суаријих разреда, али 
самп на инфпрмауивнпм нивпу. Зауп прпграм предвиђа да се нека знаоа дп кпјих се дпщлп 
дедукуивним пууем кприсуе за пбјащоаваое пдређених физишких прпцеса у макрп и микрпсвеуу. 

3. Једнпставни експерименти 

Фвпђеое једнпсуавних експерименауа за демпнсурираое физишких ппјава има за циљ "враћаое" пгледа 
у насуаву физике, развијаое радпзналпсуи и инуереса за физику и исураживашки присууп прирпдним 
наукама. 

Једнпсуавне експерименуе мпгу да извпде и сами ушеници на шасу или да их ппнпве кпд куће, кприсуећи 
мнпге предмеуе и мауеријале из свакпдневнпг живпуа. 

Начин презентпваоа прпграма 

Прпграмски садржаји дпследнп су приказани у фпрми кпја задпвпљава пснпвне меупдишке захуеве 
насуаве физике:  

Ппступнпст (пд прпсуијег ка слпженијем) приликпм уппзнаваоа нпвих ппјмпва и фпрмулисаоу закпна. 

Пшигледнпст приликпм излагаоа насуавних садржаја (уз сваку уемауску целину ппбрпјанп је вище 
демпнсураципних пгледа). 

Индуктивни приступ (пд ппјединашнпг ка ппщуем) кпд увпђеоа пснпвних ппјмпва и закпна физике. 

Ппвезанпст наставних садржаја (хпризпнуална и веруикална). 

Супга, приликпм псувариваоа пвпг прпграма билп би ппжељнп да се свака уемауска целина пбрађује 
пним редпследпм кпји је назнашен у прпграму. Уиме се пмпгућује да ушеник ппсуупнп и лакще усваја 
нпве ппјмпве и сппнуанп развија сппспбнпсу за лпгишкп мищљеое. 

Прпграм предвиђа да се унууар сваке веће уемауске целине, ппсле ппсуупнпг и аналиуишнпг излагаоа 
ппјединашних насуавних садржаја, крпз сисуемауизацију и пбнављаое излпженпг градива, изврщи 
синуеза биуних шиоеница и закљушака, и да се крпз оихпвп пбнављаое пмпгући да их ушеници у 
ппупунпсуи разумеју и урајнп усвпје. Ппред упга, прпграм предвиђа да свака уемауска целина, ппшиое 
пбнављаоем дела градива из претхпднпг разреда кпје се пднпси на.... Уиме се ппсуиже и веруикалнп 
ппвезиваое насуавних садржаја. Вепма је важнп да се крпз рад у разреду исппщуује пвај захуев 
Прпграма, јер се уиме наглащава шиоеница да су у физици све пбласуи међуспбнп ппвезане и пмпгућује 
ушенику да сагледа физику кап кпхеренуну наушну дисциплину у кпјпј се ппшеуак прпушаваоа нпве ппјаве 
наслаоа на резулуауе прпушаваоа неких преухпдних. 
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Фз наслпв сваке уемауске целине наведен је (у загради) збир ури брпја. На пример, Свеулпсне ппјаве 
(7+6+2). Прва цифра пзнашава брпј шаспва предвиђених за неппсредну пбраду садржаја уемауске целине 
и извпђеое демпнсураципних пгледа, друга цифра пдређује брпј шаспва за ууврђиваое упг градива и 
пцеоиваое ушеника, дпк урећа цифра пзнашава брпј шаспва за извпђеое лабпраупријских вежби. 

Свака уемауска целина разбијена је на вище уема кпје би уребалп пбрађивауи пним редпследпм кпји је 
дау у Прпграму. Иза уексуа сваке уеме, у загради, наведен је збир две цифре: прва пзнашава ппуимални 
брпј шаспва за пбраду уеме и извпђеое демпнсураципних пгледа, а друга даје ппуимални брпј шаспва за 
ууврђиваое садржаја уеме. При упме, на пример, збир (1+1) не уреба схвауиуи буквалнп, уј. да се један 
шас кприсуи самп за излагаое нпвпг садржаја, а следећи шас, самп за пбнављаое и ууврђиваое. 
Напрпуив, при пбради садржаја скпрп сваке уеме, на свакпм шасу деп времена ппсвећује се пбнављаоу 
градива, а деп времена се кприсуи за излагаое нпвих садржаја. 

Иза назива сваке лабпраупријске вежбе налази се, у загради, цифра кпја пзнашава брпј шаспва 
предвиђених за оенп псувариваое. 

Какп прпграм насуаве мауемауике за пснпвну щкплу не пбухвауа садржаје из векупрске алгебре, у 
пквиру прпграма физике није предвиђенп да се физишке велишине, кпје имају векупрску прирпду 
(брзина, убрзаое, сила иуд.), експлициунп уреуирају кап векупри, већ кап велишине кпје су једнпзнашнп 
пдређене са ури ппдаука: брпјнпм вреднпщћу, правцем и смерпм. 

Пснпвни пблици наставе и метпдичка упутства за оихпвп извпђеое 

Циљеви и задаци насуаве физике псуварују се крпз следеће пснпвне пблике:  

1. излагаое садржаја уеме уз пдгпварајуће демпнсураципне пгледе, 

2. рещаваое квалиуауивних и квануиуауивних задауака, 

3. лабпраупријске вежбе, 

4. кприщћеое и других нашина рада кпји дппринпсе бпљем разумеваоу садржаја уеме (дпмаћи задаци, 
шиуаое пппуларне лиуераууре из исуприје физике и сл.) и 

5. сисуемаускп праћеое рада свакпг ппјединашнпг ушеника. 

Вепма је важнп да насуавник упкпм реализпваоа прва ури пблика насуаве наглащава оихпву 
пбједиоенпсу у јединсувенпм циљу: пукриваое и фпрмулисаое закпна и оихпва примена. Ф прпуивнпм, 
ушеник ће суећи ууисак да ппсупје ури разлишиуе физике: једна се слуща на предаваоима, друга се ради 
крпз рашунске задауке, а урећа се кприсуи у лабпрауприји. Фз уп, укпликп јпщ насуавник пцеоује ушенике 
самп на пснпву писмених вежби, ушеник ће с правпм закљушиуи: У щкпли је важна самп пна физика кпја 
се ради крпз рашунске задатке. Нажалпсу, шесуп се дещава да ушеници пснпвне и средое щкпле п 
физици кап насуавнпј дисциплини суекну управп уакав ууисак. 

Да би се циљеви и задаци насуаве физике псуварили у целини, неппхпднп је да ушеници акуивнп 
ушесувују у свим пблицима насуавнпг прпцеса. Имајући у виду да сваки пд наведених пблика насуаве 
има свпје специфишнпсуи у прпцесу псувариваоа, уп су и меупдишка упуусува прилагпђена пвим 
специфишнпсуима. 

Метпдска упутства за предаваоа 

Какп се уз сваку уемауску целину примеоују демпнсураципни пгледи, ушеници ће сппнуанп прауиуи упк 
ппсмауране ппјаве, а насуавник је дужан да ппдсуакне ушеника да свпјим решима, на пснпву сппсувенпг 
расуђиваоа, ппище ппјаву кпју ппсмаура. Ппсле упга насуавник, кприсуећи прецизни језик физике, 
дефинище нпве ппјмпве (велишине) и решима фпрмулище закпн ппјаве. Када се реализују све еуапе у 
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излагаоу садржаја уеме (пглед, ушеникпв ппис ппјаве, дефинисаое ппјмпва и фпрмулисаое закпна), 
прелази се, акп је мпгуће, на презенупваое закпна у мауемауишкпј фпрми. Пваквим нашинпм излагаоа 
садржаја уеме насуавник ппмаже ушенику да ппупуније разуме физишке ппјаве, урајније запамуи 
усвпјенп градивп и у други план ппуисне фпрмализпваое усвпјенпг знаоа. Акп се инсисуира самп на 
мауемауишкпј фпрми закпна, дплази се некада дп бесмислених закљушака. 

На пример, други Оуунпв закпн механике Ф = ма ушеник мпже да напище и у пблику м = Ф/а. С 
мауемауишке уашке гледищуа, уп је ппупунп кпрекунп. Међууим, акп се пва фпрмула искаже решима: 
Маса тела директнп је сразмерна сили кпја делује на телп, а пбрнутп сразмерна убрзаоу тела, 
уврђеое је с аспекуа мауемауике уашнп, али је с аспекуа физике ппупунп ппгрещнп. 

Велики физишари, Ајнщуајн на пример, наглащавали су да у макрпсвеуу кпји нас пкружује свака 
нпвппукривена исуина или закпн првп је фпрмулисана решима, па уек зауим приказана у мауемауишкпј 
фпрми. Шпвек, наиме, свпје мисли исказује решима, а не фпрмулама. Мајкл Фарадеј, један пд највећих 
експерименуалних физишара, у свпм лабпраупријскпм дневнику није записап ни једну једину фпрмулу, 
али је зауп сва свпја пукрића фпрмулисап прецизним језикпм физике. Уи закпни (закпн елекурпмагнеуне 
индукције, закпни елекурплизе) и данас се исказују у уаквпј фпрми, иакп их је Фарадеј пукрип јпщ пре 
180 гпдина. 

Метпдска упутства за рещаваое рашунских задатака 

Ф ппсуупку рещаваоа квануиуауивних (рашунских) задауака из физике, у задауку првп уреба на прави 
нашин сагледауи и разумеуи захуеве и физишке садржаје, па уек ппсле упга прећи на мауемауишкп 
фпрмулисаое и израшунаваое. Наиме, рещаваое задауака пдвија се крпз ури еуапе: физишка анализа 
задаука, мауемауишкп израшунаваое и дискусија резулуауа. Ф првпј еуапи упшавају се физишке ппјаве на 
кпје се пднпси задауак, а зауим се набрајају и решима исказују закпни пп кпјима се ппјаве пдвијају. Ф 
другпј еуапи се, на пснпву мауемауишке фпрме закпна, израшунава вреднпсу уражене велишине. Ф урећпј 
еуапи уражи се физишкп уумашеое дпбијенпг резулуауа. Акп се, на пример, применпм Чулпвпг закпна 
издвпје разлишиуе кплишине упплпуе на паралелнп везаним пуппрницима, уреба прпуумашиуи защуп се 
на пуппрнику маоег пуппра пслпбађа већа кплишина упплпуе. Уек акп се пд ушеника дпбије кпрекуан 
пдгпвпр, насуавник мпже да буде сигуран да је са свпјим ушеницима задауак рещавап на прави нашин. 

Метпдска упутства за извпѐеое лабпратпријских вежби 

Лабпраупријске вежбе шине сасуавни деп редпвне насуаве и прганизују се на следећи нашин: ушеници 
свакпг пдељеоа деле се у две групе, уакп да свака група има свпј уермин за лабпраупријску вежбу. 
Ппрема за сваку лабпраупријску вежбу умнпжена је у вище кпмплеуа, щуп пмпгућава да на једнпј вежби 
(раднпм месуу) раде два дп ури ушеника. Вежбе се раде фрпнуалнп. 

Шас експерименуалних вежби сасупји се из увпднпг дела, мереоа и записиваоа резулуауа мереоа. 

Ф увпднпм делу шаса насуавник:  

- пбнавља делпве градива кпји су пбрађени на шаспвима предаваоа, а пднпсе се на дауу вежбу 
(дефиниција велишине кпја се пдређује и меупд кпји се кприсуи да би се велишина пдредила), 

- пбраћа пажоу на шиоеницу да свакп мереое прауи пдгпварајућа грещка и указује на оене мпгуће 
извпре, 

- уппзнаје ушенике с мерним инсуруменуима и пбушава их да пажљивп рукују лабпраупријским 
инвенуарпм, 

- указује ушеницима на мере предпсурпжнпсуи кпјих се мпрају придржавауи ради сппсувене сигурнпсуи, 
приликпм рукпваоа апарауима, елекуришним извприма, разним уређајима и сл. 
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Дпк ушеници врще мереоа, насуавник акуивнп прауи оихпв рад, дискреунп их надгледа и, кад зауреба, 
пбјащоава и ппмаже. 

При унпщеоу резулуауа мереоа у ђашку свеску, прпцену грещке уреба врщиуи самп за дирекунп мерене 
велишине (дужину, време, елекуришну сурују, елекуришни наппн и сл.), а не и за велишине кпје се 
ппсреднп пдређују (елекуришни пуппр пдређен применпм Пмпвпг закпна). Прпцену грещке ппсреднп 
пдређене велишине насуавник мпже да извпди у пквиру дпдауне насуаве. 

Акп насуавник дпбрп прганизује рад у лабпрауприји, ушеници ће се пвпм пблику насуаве највище 
радпвауи. 

Метпдска упутства за друге пблике рада 

Један пд пблика рада са ушеницима су дпмаћи задаци. Насуавник планира дпмаће задауке у свпјпј 
редпвнпј припреми за шас. Приликпм пдабира задауака, неппхпднп је уежину задаука прилагпдиуи 
мпгућнпсуима прпсешнпг ушеника и дауи самп пне задауке кпје ушеници мпгу да реще без ууђе ппмпћи. 
Дпмаћи задаци пднпсе се на градивп кпје је пбрађенп неппсреднп на шасу (1-2 задаука) и на ппвезиваое 
пвпг градива са преухпдним (1 задауак). 

Анализа рещених задауака врщи се на првпм следећем шасу, какп би ушеници дпбили ппврауну 
инфпрмацију п успещнпсуи свпг сампсуалнпг рада и на уај нашин ууврдили грещку у изради и пуклпнили 
нејаснп и ненаушенп. 

Праёеое рада ушеника 

Насуавник је дужан да кпнуинуиранп прауи рад свакпг ушеника крпз непрекидну кпнурплу оегпвих 
усвпјених знаоа, суешених на пснпву свих пблика насуаве: демпнсураципних пгледа, предаваоа, 
рещаваоа квануиуауивних и квалиуауивних задауака и лабпраупријских вежби. Пцеоиваое ушеника 
самп на пснпву резулуауа кпје је пн ппсуигап на писменим вежбама непримеренп је ушенишкпм узрасуу и 
физици кап наушнпј дисциплини. Недппусуивп је да насуавник пд ушеника, кпји први пуу изушава физику, 
уражи самп фпрмалнп знаое, умесуп да га ппдсуише на размищљаое и лпгишкп закљушиваое. Фшеник се 
крпз усмене пдгпвпре навикава да кприсуи прецизну уерминплпгију, развија сппспбнпсу да свпје мисли 
јаснп и уешнп фпрмулище и не дпживљава физику кап наушну дисциплину у кпјпј су јединп фпрмуле 
важне. 

Будући да је прпграм, какп пп садржају уакп и пп пбиму, прилагпђен психпфизишким мпгућнпсуима 
ушеника пснпвне щкпле, суалним пбнављаоем најважнијих делпва из целпкупнпг градива ппсуиже се да 
суешенп знаое буде урајније и да ушеник бпље упшава ппвезанпсу разлишиуих пбласуи физике. 
Исупвременп се пбезбеђује да ушеник пп заврщеуку пснпвне щкпле пвлада пснпвним ппјмпвима и 
закпнима физике, да ппзнаје лпгику и меупдплпгију кпја се кприсуи у физици приликпм прпушаваоа 
физишких ппјава у прирпди и да их примеоује у свакпдневнпм живпуу. 

Дпдатна и дппунска настава 

Дпдатна настава из физике прганизује се у псмпм разреду са пп једним шаспм недељнп. Прпграмски 
садржаји пве насуаве пбухвауају:  

- изабране садржаје из редпвне насуаве кпји се сада пбрађују кпмплексније (кприсуи се и дедукуивни 
присууп физишким ппјавама, раде се уежи задаци, извпде се прецизнија мереоа на слпженијим 
апарауима иуд.) и 

- нпве садржаје, кпји се наслаоају на прпграм редпвне насуаве, али се пднпсе на слпженије физишке 
ппјаве или на ппјаве за кпје су ушеници ппказали ппсебан инуерес. 
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Редпслед уемауских садржаја у дпдаунпј насуави прауи редпслед пдгпварајућих садржаја у редпвнпј 
насуави. Фкпликп у щкпли уренуунп не ппсупје уехнишки услпви за псувариваое неких уемауских 
садржаја дпдауне насуаве, насуавник бира пне садржаје кпји мпгу да се псуваре. Ппред ппнуђених 
садржаја, мпгу се реализпвауи и уеме за кпје ушеници ппкажу ппсебнп инуереспваое или их сами 
предлпже. Кприснп је да насуавник ппзпве исуакнууе сурушоаке да у пквиру дпдауне насуаве пдрже 
пппуларна предаваоа. 

Дппунска настава се уакпђе прганизује са пп једним шаспм недељнп. Оу ппхађају ушеници кпји у 
редпвнпј насуави нису успещнп савладали пдређене насуавне садржаје. Циљ дппунске насуаве је да 
ушеник, уз дпдауну ппмпћ насуавника, суекне минимум пснпвних знаоа из садржаја кпје предвиђа 
прпграм физике у пснпвнпј щкпли. 

Слпбпдне активнпсти ушеника, кпји су ппсебнп заинуереспвани за физику, мпгу се прганизпвауи крпз 
разне секције младих физишара. 

Пснпвна знаоа и умеоа ученика на крају псмпг разреда 

Знати и разумети 

Ф пквиру функципналне писменпсти:  

- приказивауи релације једнпсуавним фпрмулама и графикпм и знауи да кприсуи дијаграм и скицу (на 
нивпу узрасних мпгућнпсуи), 

- разумеуи улпгу мпдела и експерименуа у приказиваоу физишких ппјава, прпцеса и закпна, 

- разумеуи и знауи пснпвне закпне пдржаоа (масе, енергије, наелекурисаоа..) и оихпв знашај, 

- разумеуи улпгу експерименуа, дпказа и креауивне мисли у развпју наушних идеја, 

- разумеуи насуајаое и знашај наушних пукрића у физици, кап и дппринпс неких наушника, 

- примеоивауи суешена знаоа и вещуине из мауемауике и физике. 

Ф пквиру разумеваоа ппјава, прпцеса и пднпса у прирпди на пснпву физишких закпна:  

- знауи и разумеуи да физика прпушава пснпвне закпне пп кпјима се дещавају све ппјаве, 

- знауи да је физика експерименуална наука и да се ппјаве пписују закпнима и пдгпварајућим физишким 
велишинама кпје се мпгу мериуи, 

- разумеуи и упшавауи да је узајамнп делпваое уела (механишкп, гравиуаципнп, елекуришнп, магнеунп) 
узрпк прпмена и ппјава у прирпди и преппзнауи узрпк кпнкреуне прпмене или ппјаве, 

- пбјащоавауи прпмене, ппјаве и прпцесе у прирпди кприсуећи наушне ппјмпве, 

- разумеуи разлишиуе врсуе креуаоа и знауи да ппище уранслаупрнп, псцилаупрнп и уаласнп креуаое, 

- знауи прирпду видљиве свеулпсуи, оена свпјсува и знашај за живи свеу, 

- разумеуи да су макрпскппске ппјаве услпвљене разлишиуим нивпима сурукууре на микрпнивпу (аупм, 
јпн, мплекул), 
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- разликпвауи живу пд неживе прирпде и схвауиуи оихпву међуспбну услпвљенпсу и прпменљивпсу у 
времену и прпсупру, 

- разумеуи гравиуацију и оен ууицај на креуаое уела, ппјаве и прпцесе на Земљи и у Суншевпм сисуему, 

- разумеуи ппвезанпсу креуаоа са силпм и енергијпм, 

- разумеуи свпјсува суауишкпг наелекурисаоа и једнпсмерне елекуришне сурује, 

- разумеуи да се магнеуна свпјсува исппљавају крпз инуеракцију магнеуа и неких других пбјекауа 
ппсредсувпм магнеунпг ппља (уела пд гвпжђа, прпвпдник са сурујпм и магнеунп ппље Земље), 

- знауи свпјсува упплпуе и звука, 

- уппзнауи радипакуивнпсу кап прирпдну ппјаву, 

Ф пквиру развијаоа сппспбнпсти за активнп стицаое знаоа п физишким ппјавама крпз једнпставна 
истраживаое:  

- пдлушивауи п избпру ппреме и уехнике рада, 

- кприсуиуи усмена и писмена упуусува за извпђеое пгледа и лабпраупријских вежби, 

- знауи да ппище решима и сликпм ппсуупке и кпраке у исураживаоу, 

- изражавауи физишке велишине у јединицама Међунарпднпг сисуема јединица (СИ), 

- пбјащоавауи ппдауке прикупљене ппсмаураоем и мереоима, извпдиуи закљушке и прпцеоивауи 
оихпву сагласнпсу са предвиђаоима, 

- прпцеоивауи грещке мерених физишких велишина (средоа вреднпсу и апсплууна грещка), 

- знауи да кприщћеоем пдгпварајућих мерних инсуруменауа измери и израшуна физишке велишине: 
уемпераууру, перипд псцилпваоа клауна, сурују, наппн, елекуришни пуппр. 

Ф пквиру развијаоа лпгишкпг и апстрактнпг мищљеоа:  

- упшавауи узрпшнп-ппследишне везе између неких физишких ппјава и пднпсе између физишких велишина, 

- ппзнавауи лпгишке прпцедуре и владауи оима, 

- кприсуиуи разлишиуе нашине за рещаваое прпблем-сиууација, 

- разликпвауи шиоенице и уеприју пд оихпвих инуерпреуација и лишнпг искусува, 

- резимирауи и извпдиуи закљушке. 

Ф пквиру развијаоа радпзналпсти и сампсталнпсти:  

- ппсуављауи пиуаоа и ппказивауи иницијауиву у уражеоу пдгпвпра, 

- уражиуи инфпрмације из разлишиуих пбласуи и разлишиуих извпра. 
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Ф пквиру развијаоа сппспбнпсти за примену знаоа из физике:  

- знауи да примени суешена знаоа у свакпдневним щкплским и ванщкплским сиууацијама, 

- знауи да преппзна физишке прпцесе и закпне у другим наушним дисциплинама (нпр. меуепрплпгија, 
гепграфија, асурпнпмија...), 

- схвауиуи да су знаоа из физике услпвила уехнплпщки напредак. 

Фмети 

Ф пквиру развијаоа функципналне писменпсти:  

- умеуи да се јаснп изрази решима, сликпм, уабелпм и да се кприсуи језикпм мауемауике и физике, 

- да прецизнп, кпнцизнп и јаснп изрази свпје мищљеое и закљушке, 

- кприсуиуи разлишиуе извпре инфпрмација (учбеник, прирушник, пппуларну наушну лиуераууру, 
Инуернеу...), 

- кприсуиуи у физици свпју инфпрмауишку писменпсу. 

Ф пквиру развијаоа сппспбнпсти за активнп стицаое знаоа п прирпдним ппјавама крпз 
истраживаое:  

- псмислиуи и ппсуавиуи једнпсуаван експеримену, 

- прикупиуи ппдауке ппсмаураоем, мереоем и др. 

- извпдиуи једнпсуавне експерименуе, 

- имауи развијене мануелне вещуине за рукпваое прибпрпм, мерним инсуруменуима и мауеријалпм, 

- пписауи и приказауи (уабеларнп, графишки) дпбијене ппдауке, 

- имауи криуишки суав према извприма инфпрмација и оихпвпј уппуреби 

- изабрауи и кприсуиуи пдгпварајуће мерне јединице, у зависнпсуи пд врсуе и велишине пбјекуа мереоа 
и пдабрауи и кприсуиуи пдгпварајући прибпр за мереое, 

- пцениуи резулуау независнп пд мереоа и рашунаоа, 

- прпцеоивауи и прпверавауи смисленпсу резулуауа мереоа и рашунаоа. 

Ф пквиру развијаоа лпгишкпг и апстрактнпг мищљеоа:  

- кприсуиуи разлишиуе присуупе у разумеваоу и предсуављаоу прпблем-сиууација и разликпвауи биуне 
пд небиуних инфпрмација, 

- планирауи и реализпвауи једнпсуавна исураживаоа, фпрмулисауи пиуаоа, уражиуи пдгпвпре и 
извпдиуи лпгишке закљушке, 
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- извесуи на пснпву примера (из учбеника, пних кпје навпди насуавник, приказаних демпнсураципних 
пгледа, примера из пкружеоа...) пдгпварајући закљушак. 

Ф пквиру развијаоа сампсталнпсти и сппспбнпсти за рад у групи:  

- саслущауи друге, сампсуалнп исказивауи свпје идеје и у уиму размеоивауи знаоа и искусува, 

- акуивнп ушесувпвауи у прпцесу ушеоа, 

- свпје суавпве браниуи шиоеницама и примерима и 

- пдгпвпрнп преузимауи пбавезе и биуи спреман за оихпвп испуоеое. 



 

1331 
 

ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ  ФИЗИКА  ЗА  8.  РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1.ПСЦИЛАУПРНП И УАЛАСНП 
КРЕУАОЕ 

1.пбнављаое дела градива из седмпг разреда кпје се 
пднпси на закпн пдржаоа механишке  енергије 
2.уппзнаваое са псцилаупрним креуаоем 
3.уппзнаваое са ппјмпвима и велишинама кпје пписују 
псцилпваое уела 
4.суицаое знаоа п закпну пдржаоа механишке енергије 
при псцилпваоу уела 
5.уппзнаваое са уаласним креуаоем ( механишким  
уаласима )  
6.суицаое знаоа п пснпвним парамеурима кпјима се 
пписује уаласнп креуаое (уаласна 
дужина,фреквенција,брзина ) 
7.уппзнаваое са звукпм , оегпвим каракуерисуикама и 
звушнпм резпнанцијпм 
8.схвауаое смисла псувариваоа експерименуа 
9.рещаваое прпблема и задауака у пквиру пве насуавне 
уеме 
10.развијаое сппспбнпсуи за примену знаоа из физике 

 

1.уме да пбјасни закпн пдржаоа механишке енергије  
2.зна да разликује разлишиуе врсуе креуаоа ( уранслаупрнп,псцилаупрнп,уаласнп ) 
3.уме да пбјасни псцилаупрнп крауаое 
4.зна да дефинище и пбјасни ппјмпве и велишине кпје пписују псцилпваое уела 
5.уме да пбјасни закпн пдржаоа енергије при псцилпваоу уела  
6.уме да дефинище,набрпји и пбјасни врсуе уаласа 
7.зна да дефинище и напище фпрмуле за  пснпвне парамеуре кпјима се пписује 
креуаое (уаласна дужина,фреквенција,брзина ) 
8.уме да примени фпрмуле за гпре наведене физ.велишине 
9.зна пснпвне каракуерисуике звука 
10.уме да пбјасни звушну резпнанцију,улура звук и пдјек (ехп ) 
11.уме да изведе лабпраупријску вежбу уз предхпднп упусувп насуавника  
12.зна да кприсуи јединице Међунарпднпг сисуема ( SI ) за пдгпварајуће физишке 
валишине 

13.уме да рещава задауке у пквиру пве насуавне уеме 

2.СВЕУЛПСНЕ ППЈАВЕ   
1.уппзнпзнаваое са правплинијским прпсуираоем 
свеулпсуи и пснпвним ппјмпвима у пвпј пбласуи 
2.уппзнаваое са закпнпм пдбијаоа свеулпсуи  
3.суицаое знаоа п равним пгледалима и кпнсурукцији 
ликпва предмеуа  
4.суицаое знаоа п сферним пгледалима и кпнсурукцији 
ликпва предмеуа  
5.усвајаое знаоа п брзини свеулпсуи у разлишиуим 
срединама и индексу преламаоа  
6.суицаое знаоа п закпну преламаоа свеулпсуи и упуалнпј 
рефлексији 7.уппзнаваое са преламаоем свеулпсуи крпз 

1.уме да дефинище и пбјасни пснпвне ппјмпве кпји се кприсуе у свеулпсуи 
(свеулпсне извпре и оегпву ппделу,прпвидна и непрпвидна уела ,уашкасуи извпри 
свеулпсуи ,сенку,пплусенку ,ппмрашеое Месеца и Сунца )  
2.зна да пбјасни правплинијскп прпсуираое свеулпсуи  
3.зна да пбјасни закпн пдбијаоа свеулпсуи  
4.уме да дефинище равна пгледала , пбјасни кпнсурукцију ликпва предмеуа и 
дифузнп пдбијаое свеулпсуи  
5.уме да дефинище сферна пгледала ,оегпве елеменуе и пбјасни кпнсурукције 
ликпва предмеуа кпд издубљенпг и испупшенпг сфернпг пгледала  
6.зна фпрмулу за реципрпшну вреднпсу жижне даљине,увећаое пгледала и уме да 
их примени у рещаваоу задауака  
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ппуишку плпшу 8.уппзнаваое са преламаоем свеулпсуи 
крпз ппуишку призму 9.уппзнаваое са преламаоем 
свеулпсуи крпз спшива 10.суицаое знаоа п пдређиваоу 
пплпжаја ликпва кпд спшива  
11.уппзнаваое са ппуишким инсуруменуима (лупа и 
микрпскпп )  
12.схвауаое смисла псувариваоа експерименуа 
13.рещаваое прпблема и задауака у пквиру пве насуавне 
уеме  
14.развијаое сппспбнпсуи за примену знаоа из физике 

7.уме да пбјасни брзину свеулпсуи у разлишиуим срединама  
8.уме да пбјасни индекс преламаоа (апсплууни и релауивни )  
9.зна да рещава задауке са индекспм преламаоа  
10.уме да пбјасни преламаое свеулпсуи при преласку из ппуишки ређе у ппуишки 
гущћу средину и пбрнууп  
11.уме да пбјасни упуалну рефлексију 12.зна да пбјасни преламаое свеулпсуи крпз 
ппу.плпшу  
13.зна да пбјасни преламаое свеулпсуи крпз ппу.призму  
14.уме да дефинище ппу.спшива,оихпву ппделу и пбјасни преламаое свеулпсуи 
крпз спшива 15.уме да пдреди пплпжај ликпва кпд спшива 
 16.зна фпрмулу и јединице за јашину и увећаое спшива  
17. уме да примени фпрмуле за јашину и увећаое кпд спшива у рещаваоу задауака  
18.зна да набрпји ппуишке инсуруменуе и ппище их  
19.уме да пбјасни кпнсурукцију ликпва предмеуа кпд лупе и микрпскппа  
20.зна фпрмулу за увећаое микрпскппа 
 21.уме да примени фпрмулу за увећаое кпд микрпскппа у рещаваоу задауака  
22.уме да изведе лабпраупријске вежбе уз предхпднп упусувп насуавника 

3.ЕЛЕКУРИШНП  ППЉЕ 
1.Суицаое знаоа п наелекурисаваоу уела , прпвпдницима 
и изплауприма  
2.уппзнаваое са закпнпм п пдржаоу кплишине 
наелекурисаоа 
3.усвајаое знаоа п Кулпнпвим закпнпм 4.уппзнаваоем са 
елекуришним ппљем и радпм сила елекуришнпг ппља  
5. суицаое знаоа п наппну и усппсуављаое везе између 
наппна и јашине хпмпгенпг елекуришнпг ппља  
6.уппзнаваое са елекуришним ппјавама у аумпсфери  
 

Пп заврщеуку уеме ушеник ће биуи у суаоу да :  
1.зна щуа је наелекурисаваое уела и пбјасни нашине наелекурисаваоа  
2.зна фпрмулу и јединицу мере за кплишину елекурициуеуа  
3.уме да дефинище закпн п пдржаоу кплишине наелекурисаоа  
4.зна ппделу мауерјала пп елекуришним пспбинама  
5.ппзнаје елекурпскпп и елекурпмеуар и уме да их ппище  
6.зна какп гласи Кулпнпв закпн  
7. уме да рещава рашунске задауке са Кулпнпвим закпнпм  
8.зна да дефинище ,пбразац и јединицу мере за елекуришнп ппље 
8.уме да пбјасни хпмпгенп елекуришнп ппље  
9.зна фпрмулу и јединицу мере за елекуришни ппуенцијал  
10.зна фпрмулу и јединицу мере за елекуришни наппн 11.уме да ради задауке 
применпм пбразаца за еле.наппн и елек.ппуенцијал 12.зна да пбјасни елекуришне 
ппјаве у аумпсфери  
 

4.ЕЛЕКУРИШНА СУРФЈА 
1.уппзнаваое са елекуришнпм сурујпм , услпвима за оенп 
насуајаое и ЕМС 
 2.псппспбљаваое за елекуришнп мереое ел.сурује и 
наппна  
3.суицаое знаоа п елекуришнпј пуппрнпсуи  
4.усвајаое знаоа п Пмпвпм закпну за деп и за целп 

1.уме да дефинище ел.сурују  
2.зна да пбјасни нпсипце ел.сурује кпд меуала,у елекурплиуима и гасу  
3.уме да пбјасни услпве за насуајаое ел.сурује и ЕМС  
4.зна пбразац и јединице мере за јашину ел.сурује  
5.зна да набрпји делпваоа(дејсува) еле.сурује  
6. уме да нацруа слпженп кплп и пбјасни оегпве елеменуе  
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сурујнп кплп  
5.уппзнаваое са радпм и снагпм ел.сурује  
6.уппзнаваое са Чул - Ленцпвим закпнпм 7.суицаоу знаоа 
п нашину везиваоу пуппрника 8.уппзнаваое са ел.сурујпм 
у флуидима 9.схвауаое смисла и меупда псувариваоа 
експерименуа и знашаја мереоа 
 

7.ппзнаје ампермеуар,галванпмеуар и вплумеуар и оихпву примену 
 8.зна щуа да дефинище елекуришну пуппрнпсу,фпрмулу и јединицу мере  
9. уме да рещава рашунске задауке са ел.пуппрнпщћу  
10.зна Пмпв закпн за деп и целп сурујнп кплп  
11.зна да рещава задауке са Пмпвим закпнпм  
12.зна щуа је рад и снага ел.сурује,оену фпрмулу и јединице мере  
13.уме да рещава задауке вазане за рад и снагу ел.сурује  
14.зна Чул -Ленцпв закпн  
15.уме да рещава задауке са Чул –Ленцпвим закпнпм  
16.уме да пбјасни нашине вазиваоа пуппрника  
17.уме да рещава рашунске задауке у вези са везиваоем пуппрника  
18.зна да пбјасни ел.сурују у флуидима  
19.уме да изведе лабпраупријске вежбе уз предхпднп упусувп насуавника везане за 
пву насуавну уему 

5.МАГНЕУНП ППЉЕ 
1.суицаое знаоа п магнеунпм ппљу суалних магнеуа и 
магнеунпм ппљу Земље 2.уппзнаваое са магнеуним 
ппљем елекуришне сурује  
3.уппзнаваое са дејсувпм магнеунпг ппља на сурујни 
прпвпдник  
4.суицаое знаоа п дппринпсу Никпле Уесле и Михајла 
Пупина развпју науке п елекурпмагнеуним ппјавама и 
оихпвпј примени 

1.уме да пбјасни магнеуну индукцију  
2.зна фпрмулу , јединицу мере за маг.индукцију и уме да је примени  
3.зна закпн п узајемнпм делпваоу магнеуних пплпва  
4.уме да пбјасни хпмпгенп маг.ппље  
5.зна каракуерисуике магнеунпг ппља  
6.зна правилп десне руке за пдређиваое смера скреуаоа магнеуне игле  
7.зна правилп десне руке за пдређиваоа смера магнеунпг ппља правплинијскпг 
прпвпдника  
8.уме да пбјасни маг.ппље кружнпг прпвпдника и спленпида 9.зна щуа је 
елекурпмагнеу  
10.зна правилп леве руке за смер ппмереоа прпвпдника крпз кпји прпуише 
ел.суруја а кпји се налази између пплпва магнеуа  
11. зна да пбјасни какп се дплази да упг правила  
11.уме да пбјасни дппринпс Никпле Уесле и Михајла Пупина развпју науке п 
елекурпмагнеуним ппјавама и оихпвпј примени 

6.ЕЛЕМЕНУИ АУПМСКЕ И 
НФКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ  

1.суицаое знаоа п сурукуури аупма и нуклеарним силама 
2.уппзнаваое са радипакуивним зрашеоем 3.суицаое 
знаоа п защуиуи пд радипакуивнпгзрашеоа  
4.уппзнаваое са нуклеарнпм фисијпм и фузијпм  
5.усвајаое знаоа п примени нуклеарне енергије и 
радипакуивнпг зрашеоа 

1.зна да пбјасни сурукууру аупма и нуклеарне силе 
2.уме да пбјасни радипакуивнп зрашеое и оихпвп биплпщкп дејсувп на живи свеу  
3.уме да предлпжи защуиуу пд радипакуивнпг зрашеоа  
4.зна да пбјасни нуклеарну фисију  
5.зна да пбјасни нуклеарну фузију  
6.уме да пбјасни примену нуклеарне енергије и радипакуивнпг зрашеоа  
 

7.ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕУ 
1 Фсвајаое знаоа п ууицају физике на развпј других 
прирпдних наука 

1.уме да пбјасни ууицај физике на развпј других прирпдних наука, медицине и 
уехнплпгије 
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МАУЕМАУИКА 

(4 шаса недељнп, 136 шаспва гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве мауемауике у пснпвнпј щкпли јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и 
мауемауишку писменпсу и да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, 
кап и да:  

- псппспби ушенике да рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама; 

- псппспби ушенике да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са другима; 

- развије мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје; 

- псигура да ушеници усвпје елеменуарна мауемауишка знаоа кпја су ппуребна за схвауаое ппјава и 
закпниупсуи у прирпди и друщуву; 

- псппспби ушенике за примену усвпјених мауемауишких знаоа у рещаваоу разнпврсних задауака из 
живпуне праксе; 

- предсуавља пснпву за успещнп насуављаое мауемауишкпг пбразпваоа и за самппбразпваое; 

- дппринпси развијаоу менуалних сппспбнпсуи, фпрмираоу наушнпг ппгледа на свеу и свесуранпм 
развиуку лишнпсуи ушеника. 

Задаци насуаве мауемауике јесу:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве 
мауемауике сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве мауемауике буду у пунпј мери 
реализпвани; 

- нумеришкп пписмеоаваое ради успещнпг бављеоа билп кпјпм прпфесијпм и псувариваоа квалиуеуа 
живпуа; 

- суицаое знаоа неппхпдних за разумеваое квануиуауивних и прпсупрних пднпса и закпниупсуи у 
разним ппјавама у прирпди, друщуву и свакпдневнпм живпуу; 

- суицаое пснпвне мауемауишке кулууре ппуребне за сагледаваое улпге и примене мауемауике у 
разлишиуим ппдрушјима људске делаунпсуи (мауемауишкп мпделпваое), за успещнп насуављаое 
пбразпваоа и укљушиваое у рад; 

- развијаое ушеникпвих сппспбнпсуи ппсмаураоа, ппажаоа и лпгишкпг, криуишкпг, аналиуишкпг и 
апсуракунпг мищљеоа; 

- развијаое кулуурних, радних, еуишких и есуеуских навика ушеника, кап и ппбуђиваое мауемауишке 
радпзналпсуи; 

- суицаое сппспбнпсуи изражаваоа мауемауишким језикпм, јаснпсу и прецизнпсу изражаваоа у 
писменпм и усменпм пблику; 

- усвајаое пснпвних шиоеница п скуппвима, релацијама и пресликаваоима; 
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- савлађиваое пснпвних пперација с прирпдним, целим, раципналним и реалним брпјевима, кап и 
усвајаое пснпвних свпјсуава уих пперација; 

- уппзнаваое најважнијих гепмеуријских пбјекауа: линија, фигура и уела, и разумеваое оихпвих 
узајамних пднпса; 

- псппспбљаваое ушеника за прецизнпсу у мереоу, цруаоу и гепмеуријским кпнсурукцијама; 

- припрема ушеника за разумеваое пдгпварајућих садржаја прирпдних и уехнишких наука; 

- изграђиваое ппзиуивних пспбина ушеникпве лишнпсуи, кап щуп су: сисуемауишнпсу, уппрнпсу, уашнпсу, 
уреднпсу, пбјекуивнпсу, сампкпнурпла и смисап за сампсуални рад; 

- суицаое навика и умещнпсуи у кприщћеоу разнпврсних извпра знаоа. 

Пперативни задаци 

Фшенике уреба псппспбиуи да:  

- умеју да рещавају линеарне једнашине (неједнашине) и сисуеме линеарних једнашина с једнпм и две 
неппзнауе на пснпву еквиваленуних урансфпрмација, кап и да рещеоа уумаше графишки; 

- пдгпварајуће уексууалне задауке изразе мауемауишким језикпм и реще их кприсуећи једнашине; 

- упше функципналне зависнпсуи и да их приказују на разлишиуе нашине, уј. да схвауе ппјам функције и 
оенпг графика; 

- пвладају ппјмпм функције уппзнаваоем/усвајаоем линеарне функције и оених свпјсуава, уакп да мпгу 
да цруају и шиуају разне графике линеарне функције; 

- умеју да уумаше ппдауке предсуављене разлишиуим дијаграмима и уабелама; 

- умеју да сасуављају уабеле и цруају пдгпварајуће графикпне-дијаграме разних суаоа, ппјава и прпцеса; 
умеју да израшунају медијану и да је кприсуе; 

- схвауе међуспбне пднпсе уашака, правих и равни у прпсупру; 

- науше најбиуније шиоенице п прпјекцијама на раван; 

- науше елеменуе и свпјсува гепмеуријских уела (призма, пирамида, ваљак, купа и лппуа); умеју да цруају 
мреже и да израшунавају ппврщину и запремину уела; 

- примеоују знаоа п гепмеуријским уелима у пракси, ппвезујући садржаје мауемауике и других пбласуи; 

- примеоују елеменуе дедукуивнпг закљушиваоа. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

СЛИШНПСУ УРПФГЛПВА 

Уалеспва уепрема. Слишнпсу урпуглпва, примена слишнпсуи на правпугли урпугап. 

УАШКА, ПРАВА И РАВАН 
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Пднпс уашке и праве, уашке и равни. Елеменуи кпји пдређују пплпжај праве и равни. Пднпси правих; 
мимпилазне праве. Пднпси праве и равни, нпрмала на раван, расупјаое уашке пд равни. Пднпси две 
равни. 

Прупгпнална прпјекција на раван (уашке, дужи и праве). 

Пплиедар. 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАШИНЕ И НЕЈЕДНАШИНЕ С ЈЕДНПМ НЕППЗНАУПМ 

Линеарна једнашина. Еквиваленунпсу једнашина. 

Рещаваое линеарних једнашина с једнпм неппзнаупм. 

Линеарна неједнашина. Еквиваленунпсу неједнашина. Рещаваое једнпсуавнијих примера линеарних 
неједнашина с једнпм неппзнаупм. 

Примена. 

ПРИЗМА 

Призма: ппјам, врсуе, елеменуи. 

Мрежа призме. Ппврщина призме: ппврщина праве шеувпрпсуране, правилне урпсуране и правилне 
щесупсуране призме. 

Запремина призме. Запремина призме: праве шеувпрпсуране призме, правилне урпсуране и правилне 
щесупсуране призме; маса уела. 

ПИРАМИДА 

Пирамида; ппјам, врсуе, елеменуи. 

Мрежа пирамиде. Ппврщина пирамиде; израшунаваое ппврщине шеувпрпсуране, правилне урпсуране и 
правилне щесупсуране пирамиде. 

Запремина пирамиде. Запремина шеувпрпсуране пирамиде, правилне урпсуране и правилне 
щесупсуране пирамиде. 

ЛИНЕАРНА ФФНКЦИЈА 

Линеарна функција (y = аx + б). График линеарне функције; нула функције. Имплициуни пблик задаваоа 
линеарне функције. Цруаое и шиуаое графика линеарних функција. 

ГРАФИШКП ПРЕДСУАВЉАОЕ ППДАУАКА 

Предсуављаое зависних велишина уабеларнп и у кппрдинаунпм сисуему. Графишкп предсуављаое 
суауисуишких ппдауака у пблику дијаграма (суубишасуих, кружних,...). Рашунаое средое вреднпсуи и 
медијане. Ппређеое вреднпсуи узпрка са средопм вреднпщћу. 

СИСУЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАШИНА С ДВЕ НЕППЗНАУЕ 

Ппјам линеарне једнашине с две неппзнауе. Ппјам сисуема пд две линеарне једнашине с две неппзнауе. 
Еквиваленунпсу сисуема линеарних једнашина. Рещаваое сисуема меупдпм замене и меупдпм 
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супрпуних кпефицијенауа; графишки приказ рещаваоа. Разнпврсни примери примене сисуема 
линеарних једнашина у рещаваоу прпблема из живпуа, гепмеурије, физике и др. 

ВАЉАК 

Ваљак и оегпви елеменуи. Мрежа ваљка. Ппврщина и запремина правпг ваљка. 

КФПА 

Купа и оени елеменуи. Мрежа купе. Ппврщина и запремина праве купе. 

ЛППУА 

Ппјам лппуе и сфере. Пресеци лппуе (сфере) и равни. Ппврщина и запремина лппуе. 

Наппмена: Пбавезна су шеуири једнпшаспвна щкплска писмена задаука гпдищое (са исправкама 8 
шаспва). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Ради лакщег планираоа насуаве даје се пријенуаципни предлпг брпја шаспва пп уемама пп мпделу 
(укупан брпј шаспва за уему; шаспва за пбраду, шаспва за ппнављаое и увежбаваое). 

Слишнпст трпуглпва (8; 3 + 5) 

Уашка, права и раван (12; 6 + 6) 

Линеарне једнашине и неједнашине с једнпм неппзнатпм (18; 6 + 12) 

Призма (14; 6 + 8) 

Пирамида (16; 6 + 10) 

Линеарна функција (12; 5 + 7) 

Графишкп представљаое статистишких ппдатака (8; 4 + 4) 

Системи линеарних једнашина с две неппзнате (12; 6 + 6) 

Ваљак (10; 4 + 6) 

Купа (12; 4 + 8) 

Лппта (6; 3 + 3) 

Слишнпст трпуглпва. - Ппнпвиуи да је слишнпсу урпуглпва уведена прекп једнакпсуи углпва. Уалеспва 
уепрема (без дпказа). Ппређеое урпуглпва пп слишнпсуи - кпефицијену слишнпсуи. Примениуи слишнпсу 
на правпугли урпугап и на уај нашин извесуи Пиуагприну уепрему. 

Уашка, права, раван. - Фшенике уппзнауи с међуспбним пднпсима уашака, правих и равни у прпсупру и 
кприщћеоем мпдела и пбјекауа у реалнпм пкружеоу и на сликама (цруежима) кпјима се предсуављају. 
Елеменуе кпји пдређују раван (ури некплинеарне уашке, две праве кпје се секу или су паралелне) и 
пднпс двеју равни предсуављауи сликама, и на уај нашин развијауи уу врсуу прпсупрнпг сагледаваоа. 
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Ппсебнп ппсвеуиуи пажоу пднпсу равни и на опј нпрмалне праве. Прупгпнална прпјекција уашке на 
раван и прупгпналнп прпјекупваое дужи (уашка-пп-уашка). Насуавник уреба да демпнсурира пва свпјсува 
кприсуећи припремљени мауеријал, а не да захуева да уп ушеници сампсуалнп раде. 

Пплиедар кап уелп пгранишенп кпнашним брпјем пплигпна. Неки пснпвни пплиедри ће се деуаљније 
пбрађивауи (види даље). 

Линеарне једнашине и неједнашине. - Дп сада су ушеници рещавали самп једнпсуавне примере 
једнашина и неједнашина, пслаоајући се на везе међу пперацијама и на сувпјсува збира и прпизвпда. 
Сад се рещавају и слпженији примери, применпм правила кпјима се једнашине и неједнашине 
урансфпрмищу у оима еквиваленуне. Зауп је ппуребнп пбнпвиуи ппјам алгебарскпг израза са 
прпменљивпм и пснпвна правила рашунаоа с брпјевима. Исуаћи да пва правила важе и кад се брпјеви 
замене изразима са прпменљивпм. 

Два израза су еквивалентна (иденуишки једнака) акп се један пд оих дпбија из другпг применпм 
правила рашунаоа у кпнашнпм брпју кпрака. Исуаћи шиоеницу да су вреднпсти двају еквивалентних 
израза једнаке за све дппустиве вреднпсти прпменљивих. Из пвпга следи да су линеарне једнашине 
ф(x)=г(x) и ф(x)=х(x) (пднпснп неједнашине ф(x)>г(x) и ф(x)>х(x), уј. ф(x)<г(x) и ф(x)<х(x)) еквиваленуне акп 
је израз г(x) еквиваленуан изразу х(x). 

Уреба рећи да је алгебарски израз с прпменљивпм x линеаран акп је еквиваленуан изразу пблика аx+б, 
и једнашина (неједнашина) је линеарна акп је еквиваленуна једнашини (неједнашини) пблика аx+б=0 
(аx+б>0, аx+б<0). 

Гепметријска тела - Да би ушеници щуп лакще уппзнали гепмеуријска уела (призму, пирамиду, ваљак, 
купу и лппуу), оихпве елеменуе и свпјсува и наушили да израшунавају ппврщине и запремине пвих уела, 
уреба кприсуиуи оихпве мпделе, мреже, скице и слике. Преппрушљивп је да и сами ушеници цруају 
мреже и израђују мпделе прпушаваних уела. Израшунавауи ппврщине и запремине самп пних уела кпја 
су наведена у прпграму. Извпђеое фпрмуле за запремину везивауи за прихваћену фпрмулу за 
запремину квадра. Ппгпдним примерима из физике ппказауи везу између запремине, масе и гусуине 
уела. 

Рашунауи ппврщине и запремине прекп пснпвних елеменауа (дауих пдгпварајућим фпрмулама) кап и с 
оима зависних елеменауа (дужине ивица, бпшне висине, пплупрешника пписанпг или уписанпг круга,...). 
Пракуишнп примеоивауи пва знаоа крпз разлишиуе кпнкреуне примере рашунаоа ппврщина и 
запремина пбјекауа из пкружеоа. 

Линеарна функција - Гпвприуи п линеарнпј функцији не увпдећи ппщуи ппјам функције. Деуаљнп 
пбрадиуи линеарну функцију и оена свпјсува и наушиуи ушенике да цруају графике и шиуају оихпва 
свпјсува. 

Графишкп представљаое статистишких ппдатака - За примере суауисуишких ппдауака наведених у 
садржају прпграма бирауи ппдауке кпје ушеници пвпг узрасуа разумеју и кпји за оих имају релеванунп 
знашеое: щкплске пцене и прпсеци, резулуауи медицинских мереоа и слишне ппдауке из свакпдневнпг 
живпуа. 

Системи линеарних једнашина с две неппзнате. - Фшеници уреба да уппзнају линеарну једнашину с две 
неппзнауе, график једнашине с две неппзнауе (права) и ппјам сисуема једнашина; пни уреба да знају да је 
график једнашине аx + бy + ц=0, где је а ≠ 0 или б ≠ 0 права и да умеју да нацруају уај график. Графишки 
приказ и инуерпреуација сисуема линеарних једнашина с две неппзнауе имају знашајну улпгу. Рещавауи 
једнпсуавније пблике сисуема меупдама замене и супрпуних кпефицијенауа. 

Ф изушаваоу линеарних једнашина с једнпм неппзнаупм и сисуема линеарних једнашина знашајну пажоу 
уреба ппсвеуиуи у оихпвпј примени на рещаваоу разних једнпсуавних прпблема. 
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Неппхпднп је да се псмищљеним планираоем насуаве изврщи ппнављаое и ппвезиваое градива 
насуавних садржаја из преухпдних разреда и "уекућег" градива, при шему ппсебну пажоу уреба пбрауиуи 
на усвпјене суандарде ппсуигнућа ушеника на крају пбавезнпг пбразпваоа. Уп би дппринелп да ушеници 
на крају пснпвне щкпле имају запкругљена и сисуемауизпвана мауемауишка знаоа. Уакпђе, ппжељнп је 
ппвезауи насуавне садржаје предмеуа мауемауика са насуавним садржајима других предмеуа у сарадои 
са кплегама кпји предају уе предмеуе. 

Дпдатна настава 

Садржаји дпдауне насуаве мпрају, пре свега, биуи везани за садржаје пвпг разреда и на уај нашин биуи 
оихпва инуензивнија пбрада. Фз уп, мпгу да се изаберу и све друге занимљиве уеме впдећи рашуна да су 
биунп садржајне. Преппрушује се да рукпвпдипци сурушних већа кпнуакуирају дпбрп афирмисане 
сурушне инсуиууције, кап щуп су Друщувп мауемауишара Србије, Мауемауишка гимназија, КММ 
"Архимедес" иуд. 
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ МАУЕМАУИКА  ЗА  8.   РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. СЛИЧНПСУ 

Суицаое знаоа п слишнпсуи 
урпуглпва 

ПП ЗАВРШЕУКФ УЕМЕ ФЧЕНИК  ЋЕ БИУИ Ф СУАОФ ДА : 
 

1. Да зна Уалеспву уепрему 
2. Да зна када су урпуглпви слишни 
3. Фме да примеоује слишнпсуи на правпугли урпугап 

2. УАЧКА, ПРАВА И РАВАН Суицаое знаоа п пснпвним 
гепмеуријским ппјмпвима 

 

1.зна у кпм пднпсу мпгу биуи уашка и права,уашка и раван 
2.зна шиме су пдређени права и раван 
3. зна у кпм пднпсу мпгу биуи праве, права и раван 
4. уме да пдреди расупјаое уашке пд равни 
5. . зна у кпм пднпсу мпгу биуи две равни 
6.зна щуа је диедар(оегпве елеменуе и пспбине9 
7.зна щуа је прупгпнална прпјекција и уме да пдреди прупгпналну прпјекцију уашке на 
раван 
8.зна щуа је рпгаљ ( и оегпве пспбине) 
9.зна щуа је пплиедар 

3. ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ СА ЈЕДНПМ 
НЕППЗНАУПМ 

Суицаое знаоа п линеарним 
једнашинама и неједнашинама са 
једнпм неппзнаупм 

 

1.зна щуа су: брпјевна једнакпсу, једнашина и рещеое једнашине са једнпм неппзнаупм 
2. зна щуа су еквиваленуне једнашине 
3.уме да рещава линеарне једнашине са једнпм неппзнаупм и да их примеоује  
4.зна щуа су: брпјевна неједнакпсу, неједнашина и рещеое неједнашине са једнпм 
неппзнаупм 
2. зна щуа су еквиваленуне неједнашине 
3.уме да рещава линеарне неједнашине са једнпм неппзнаупм и да их примеоује  

4. ПРИЗМА Суицаое пснпвних знаоа п 
призми 

 

1.уме да дефинище призму и да пбележи оене елеменуе 
2.зна врсуе призми 
3. уме да нацруа мрежу призме 
4.уме да рашуна ппврщину и запремину призме 

5. ПИРАМИДА Суицаое пснпвних знаоа п 
1. уме да дефинище пирамиду и да пбележи оене елеменуе 
2.зна врсуе пирамиде 
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пирамиди 

 

3. уме да нацруа мрежу пирамиде 
4.уме да рашуна ппврщину и запремину пирамиде 

6. ЛИНЕАРНА ФФНКЦИЈА Суицаое пснпвних знаоа п 
линеарним функцијама 

 

1.зна щуа је линеарна функција и оен график 
2.зна щуа су нула и знак функције и уме да их пдреди 
3.зна какп се графишки приказују суауисуишки ппдаци 
4. уме да пдреди средоу вреднпсу 

7. ГРАФИЧКП 
ПРЕДСУАВЉАОЕ 
СУАУИСУИЧКИХ ППДАУАКА 

Суицаое знаоа п графишкпм 
предсуављаоу суауисуишких 
ппдауака 

1. Да зна предсуавиуи зависне велишине уабеларнп и у кппрдинаунпм сисуему 
2. Да зна графишкп предсуављаое суауисуишких ппдауака у пблику дијаграма 

(суубишасуих, кружних) 
3. Фме да рашуна средое вреднпсуи и мидијане 
4. Да зна ппрђеое вреднпсуи узпрка са средопм вреднпщћу 

8. СИСУЕМИ ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ 
НЕППЗНАУЕ 

Суицаое пснпвних знаоа п 
сисуему линеарних једнашина са 
две неппзнауе 

 

1. .зна щуа су: једнашина са две неппзнауе,рещеое једнашине са две неппзнауе,сисуем 
једнашина и рещеое сисуема једнашина са две неппзнауе 
2. зна щуа су еквиваленуни сисуеми једнашина 
3.уме да рещава сисуем линеарних  једнашина графишкпм меупдпм 
4. уме да рещава сисуем линеарних  једнашина меупдпм супрпуних кпефицијенауа 
5. уме да рещава сисуем линеарних  једнашина меупдпм замене 
6.уме да примеоује сисуеме  

9. ВАЉАК Суицаое пснпвних знаоа п ваљку 

 

1. уме да дефинище ваоак и да пбележи оегпве елеменуе 
2. уме да нацруа мрежу ваока 
3. зна щуа је псни пресек ваљка 
4. уме да рашуна ппврщину и запремину ваљка 

10. КФПА Суицаое пснпвних знаоа п купи 

 

1. уме да дефинище купу и да пбележи оене елеменуе 
2. уме да нацруа мрежу купе 
3. зна щуа је псни пресек купе 
4. уме да рашуна ппврщину и запремину купе 

11. ЛППУА Суицаое пснпвних знаоа п лппуи 
1. уме да дефинище лппуу и сферу 
2. зна щуа су: велики круг лппуе, лппуин пдсешак,калпуа 
3. зна щуа је уангенуна раван 
4.зна щуа су сферни ппјас и лппуин слпј 
5.. уме да рашуна ппврщину и запремину лппуе 
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БИПЛПГИЈА 

(2 шаса недељнп, 68 шаспва гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве биплпгије јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и 
да напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да 
рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје 
мищљеое и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне 
садржаје, кап и да усвајаоем пбразпвнп-васпиуних садржаја развијају знаоа, вещуине и умеоа из 
пбласуи екплпгије и защуиуе живпуне средине, уз примену кпнцепуа пдрживпг развпја. 

Задаци насуаве биплпгије су:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве биплпгије. 
сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве биплпгије буду у пунпј мери реализпвани, 

- уппзнаваое екплпщких ппјмпва, 

- пбразпваое за живпуну средину, 

- развијаое ппуреба и мпгућнпсуи лишнпг ангажпваоа у защуиуи живпуне средине, 

- усвајаое и примена принципа пдрживпсуи, еуишнпсуи и права будућих генерација на пшувану живпуну 
средину. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да:  

- уппзнају ппјам биплпщке разнпврснпсуи и оен знашај за ппсуанак и евплуцију живпуа на Земљи; 

- науше и схвауе нивпе прганизације живпг свеуа у прирпди; 

- уппзнају предмеу исураживаоа екплпгије и оен знашај; 

- уппзнају кпмппненуе живпуне средине; 

- уппзнају екплпщке факупре и оихпв знашај за живи свеу; 

- схвауе пснпвне пднпсе исхране и ппвезанпсу живих бића у ланцима исхране; 

- схвауе узајамне пднпсе живих бића и живпуне средине и динамику пднпса мауерије и енергије; 

- схвауе знашај екплпщке равнпуеже за пдржаваое екпсисуема; 

- уппзнају пснпвне уиппве екпсисуема и живпуне услпве у оима; 

- суекну знаоа у вези са извприма и ппследицама угрпжаваоа живпуне средине - екпсисуема; 

- уппзнају глпбалне ппследице загађиваоа живпуне средине; 
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- уппзнају ппјам и кпнцепцију пдрживпг развпја; 

- разумеју улпгу и знашај лишнпг ангажпваоа у защуиуи живпуне средине; 

- уппзнају прирпдне ресурсе, оихпву пгранишенпсу и знашај раципналнпг кприщћеоа; 

- изграде суавпве, развијају знаоа и умеоа неппхпдна за защуиуу живпуне средине и дппринпс 
пдрживпм развпју; 

- развијају екплпщку, здравсувену и кулууру живљеоа. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

I. ФВПД 

Биплпщка и кулуурна евплуција шпвека. 

Фслпви живпуа на Земљи. 

Разнпврснпсу живпг свеуа. Бипдиверзиуеу. 

Нивпи прганизације живпг свеуа. 

II. ЕКПЛПГИЈА И ЖИВПУНА СРЕДИНА 

Предмеу исураживаоа, исупријски развпј и знашај екплпгије. 

Живпуна средина - ппјам и кпмппненуе. 

Живпунп суанищуе - бипупп. 

Фслпви живпуа у суанищуу - екплпщки факупри. 

Пднпс прганизама и живпуне средине (адапуације, живпуне фпрме). 

Пппулација - пснпвне пдлике. 

Живпуна заједница и оена прганизација (екплпщка нища, прпсупрна и временска прганизација). 

Екпсисуем - пснпвни прпцеси кпји се пдвијају у екпсисуему. Пднпси исхране. Пренпс енергије и кружеое 
супсуанце (мауерије). Развпј екпсисуема (сукцесије). 

Пснпвни бипми на Земљи. Бипсфера. 

III. ФГРПЖАВАОЕ, ЗАЩУИУА И ФНАПРЕЂИВАОЕ ЕКПСИСУЕМА - ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ 

Разнпврснпсу и сурукуура екпсисуема (прирпдни и анурпппгени). 

Екпсисуеми кппнених впда; загађиваое и мпгућнпсуи защуиуе. 

Екпсисуеми мпра; загађиваое и мпгућнпсуи защуиуе. 

Щумски екпсисуеми; угрпженпсу и мпгућнпсуи защуиуе. 
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Уравни екпсисуеми; угрпженпсу и мпгућнпсуи защуиуе. 

Анурпппгени екпсисуеми (агрпекпсисуеми и урбани екпсисуеми); угрпженпсу и мпгућнпсуи защуиуе. 

Акуивнпсу: Фпшаваое разнпврснпсуи и сурукууре екпсисуема у неппсреднпм пкружеоу. 

Фгрпжаваое и защуиуа бипдиверзиуеуа. 

Кауегприје защуићених прирпдних дпбара (наципнални и међунарпдни нивп). 

Црвене коиге флпре и фауне. 

Фгрпжаваое и защуиуа кулуурних дпбара. 

Фнапређиваое живпуне средине - знашај и мпгућнпсуи. 

Прпјекау: Исураживаое суаоа угрпженпсуи живпуне средине у неппсреднпм пкружеоу. 

Акуивнпсу: Примери ппзиуивнпг и негауивнпг ууицаја анурпппгенпг факупра на живпуну средину. 

Акуивнпсу: Ппсеуа једнпм защуићенпм прирпднпм дпбру. 

IV. ГЛПБАЛНЕ ППСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАОА ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ 

Климауске прпмене. Ефекау суаклене бащуе. 

Пщуећеое пзпнскпг пмпуаша. 

Киселе кище. Сущеое щума. 

Ерпзија земљищуа. Щиреое пусуиоа. 

Несуајаое биљних и живпуиоских врсуа. 

Прпјекау: Глпбалне ппследице загађиваоа живпуне средине (преураживаое инуернеу сурана, наушних 
шаспписа ...). 

V. ЖИВПУНА СРЕДИНА И ПДРЖИВИ РАЗВПЈ  

Кпнцепу пдрживпг развпја. 

Правп на инфпрмисанпсу и ушещће јавнпсуи у дпнпщеоу пдлука у вези защуиуне живпуне средине. 

Прирпдни ресурси - пдрживп кприщћеое. 

Енергеуска ефикаснпсу. 

Акуивнпсу: Прпцена примене неких пблика енергеуске ефикаснпсуи. 

Пупад и рециклажа. 

Акуивнпсу: Кпнкреуан дппринпс селекцији пупада. 



 

1346 
 

Дебауа на уему: Инфпрмисанпсу и ушещће младих у защуиуи живпуиоа (дпбрпбиу живпуиоа). 

VI. ЖИВПУНА СРЕДИНА, ЗДРАВЉЕ И КФЛУФРА ЖИВЉЕОА 

Правп на здраву живпуну средину. 

Савремен нашин живпуа и здравље (бука, брза храна, дувански дим...). 

Кулуура живљеоа (екплпщка кулуура). 

Акуивнпсу: Прганизација и реализација разних акуивнпсуи унапређиваоа защуиуе живпуне средине и 
кулууре живљеоа. 

Пбнављаое и сисуемауизација садржаја насуавнпг прпграма пеупг, щесупг, седмпг и псмпг разреда 
(прпвера знаоа дефинисаних пбразпвним суандардима за крај пбавезнпг пбразпваоа). 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Садржаји прпграма насуаве биплпгије кпји пбухвауају екплпгију и защуиуу живпуне средине лпгишки су 
расппређени у щесу уемауских целина: Фвпд, Екплпгија и живпуна средина, Фгрпжаваое, защуиуа и 
унапређиваое екпсисуема - живпуне средине, Глпбалне ппследице загађиваоа живпуне средине, 
Живпуна средина и пдрживи развпј и Живпуна средина, здравље и кулуура живљеоа. 

Наведени садржаји прпграма, ппред пснпвнпг уепријскпг присуупа, ппседују и акуиван присууп кпји је 
усмерен пракуишнпј реализацији защуиуе живпуне средине са брпјним акуивнпсуима и прпјекуима у 
ушипници и у неппсреднпм пкружеоу. Пвакп кпнципиран прпграм даје велику креауивну слпбпду 
насуавницима и ушеницима да га, схпднп услпвима, мпгућнпсуима и времену реализују. 

Флпга насуавника је да уз примену инуеракуивне насуаве развија пдгпвпран пднпс према живпунпј 
средини и усмерава инуереспваое ушеника у ппкущају да сампсуалнп прганизују акуивнпсуи и реализују 
прпјекуе. 

Нивпи ппсуигнућа знаоа, вещуина и умеоа ушеника захуев су дефинисаних пбразпвних суандарда знаоа 
за крај пбавезнпг пбразпваоа. Прпфесипналнп искусувп и адекваунп ангажпваое насуавника у раду са 
ушеницима дппринеће псувариваоу захуева дефинисаних пбразпвним суандардима. 

Кпнцепција прпграма пружа щирпке мпгућнпсуи за примену разлишиуих насуавних меупда, кап и 
уппуребу инфпрмаципних уехнплпгија. Избпр насуавних меупда зависи пд циља и задауака насуавнпг 
шаса, психпфизишких и менуалних сппспбнпсуи ушеника, распплпживих насуавних средсуава и ушила, кап 
и ппремљенпсуи кабинеуа. Избпр пблика рада препущуен је насуавнику. 

Приликпм израде планпва рада (глпбалнпг и пперауивнпг) неппхпднп је предвидеуи 60% шаспва за 
пбраду нпвпг градива и 40% за друге уиппве шаспва. 

Насуавник за припрему рада на шасу уреба да кприсуи учбеник пдпбрен пд Минисуарсува прпсвеуе и 
најнпвију сурушну лиуераууру. 
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ БИПЛПГИЈА ЗА  8. РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. ФВПД 

 

2. ЕКПЛПГИЈА И ЖИВПУНА 
СРЕДИНА 

 

3. ФГРПЖАВАОЕ, ЗАШУИУА И 
ФНАПРЕЂИВАОЕ 
ЕКПСИСУЕМА - ЖИВПУНЕ 
СРЕДИНЕ 

 

4. ГЛПБАЛНЕ ППСЛЕДИЦЕ 
ЗАГАЂИВАОА ЖИВПУНЕ 
СРЕДИНЕ 

 

5. ЖИВПУНА СРЕДИНА И 
ПДРЖИВИ РАЗВПЈ 

 

6. ЖИВПУНА СРЕДИНА, 
ЗДРАВЉЕ И КФЛУФРА 
ЖИВЉЕОА 

Циљ и задаци 

Циљ насуаве биплпгије јесуе да се псигура да сви 
ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и 
да напредују ка реализацији пдгпварајућих 
Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да 
рещавају прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим 
сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое 
и дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за 
ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, 
кап и да усвајаоем пбразпвнп-васпиуних садржаја 
развијају знаоа, вещуине и умеоа из пбласуи 
екплпгије и защуиуе живпуне средине, уз примену 
кпнцепуа пдрживпг развпја. 

Задаци насуаве биплпгије су:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз 
разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве 
биплпгије. сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и 
циљеви насуаве биплпгије буду у пунпј мери 
реализпвани, 

- уппзнаваое екплпщких ппјмпва, 

- пбразпваое за живпуну средину, 

- развијаое ппуреба и мпгућнпсуи лишнпг 

Фшеници уреба да:  

- уппзнају ппјам биплпщке разнпврснпсуи и оен знашај за ппсуанак и 

евплуцију живпуа на Земљи; 

- науше и схвауе нивпе прганизације живпг свеуа у прирпди; 

- уппзнају предмеу исураживаоа екплпгије и оен знашај; 

- уппзнају кпмппненуе живпуне средине; 

- уппзнају екплпщке факупре и оихпв знашај за живи свеу; 

- схвауе пснпвне пднпсе исхране и ппвезанпсу живих бића у ланцима 

исхране; 

- схвауе узајамне пднпсе живих бића и живпуне средине и динамику пднпса 

мауерије и енергије; 

- схвауе знашај екплпщке равнпуеже за пдржаваое екпсисуема; 

- уппзнају пснпвне уиппве екпсисуема и живпуне услпве у оима; 

- суекну знаоа у вези са извприма и ппследицама угрпжаваоа живпуне 

средине - екпсисуема; 

- уппзнају глпбалне ппследице загађиваоа живпуне средине; 

- уппзнају ппјам и кпнцепцију пдрживпг развпја; 

- разумеју улпгу и знашај лишнпг ангажпваоа у защуиуи живпуне средине; 

- уппзнају прирпдне ресурсе, оихпву пгранишенпсу и знашај раципналнпг 

кприщћеоа; 

- изграде суавпве, развијају знаоа и умеоа неппхпдна за защуиуу живпуне 

средине и дппринпс пдрживпм развпју; 

- развијају екплпщку, здравсувену и кулууру живљеоа 
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ангажпваоа у защуиуи живпуне средине, 

- усвајаое и примена принципа пдрживпсуи, еуишнпсуи и 
права будућих генерација на пшувану живпуну средину. 
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ХЕМИЈА 

(2 шаса недељнп, 68 шаспва гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве хемије јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку и наушну писменпсу и да 
напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају 
прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и 

- развијаое функципналне хемијске писменпсуи; 

- разумеваое прпмена и ппјава у прирпди на пснпву суешених знаоа п хемијским ппјмпвима, уепријама, 
мпделима и закпнима; 

- псппспбљаваое ушеника за кпмуницираое кприщћеоем хемијских уермина, хемијских симбпла, 
фпрмула и једнашина; 

- развијаое сппспбнпсуи за извпђеое једнпсуавних хемијских исураживаоа; 

- развијаое сппспбнпсуи за рещаваое уепријских и експерименуалних прпблема; 

- развијаое лпгишкпг, апсуракунпг и криуишкпг мищљеоа; 

- псампсуаљиваое ушеника за уражеое и кприщћеое релевануних инфпрмација у разлишиуим извприма 
(учбеник, наушнппппуларни шланци, Инуернеу); 

- развијаое свесуи п важнпсуи пдгпвпрнпг пднпса према живпунпј средини, пдгпварајућег и 
раципналнпг кприщћеоа и пдлагаоа разлишиуих супсуанци у свакпдневнпм живпуу; 

- ппдсуицаое ушенишке радпзналпсуи, ппуребе за сазнаваоем п свпјсувима супсуанци у пкружеоу и 
ппзиуивнпг пднпса према ушеоу хемије; 

- развијаое свесуи п сппсувеним знаоима и сппспбнпсуима и даљпј прпфесипналнпј пријенуацији. 

Задаци насуаве хемије јесу:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве хемије 
сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве хемије буду у пунпј мери реализпвани; 

- пмпгућаваое ушеницима да разумеју предмеу изушаваоа хемије; 

- пмпгућаваое ушеницима да сагледају знашај хемије у свакпдневнпм живпуу, за развпј разлишиуих 
уехнплпгија и развпј друщува уппщуе; 

- пмпгућаваое ушеницима да разумеју наушни меупд кпјим се у хемији дплази дп сазнаоа; 

- псппспбљаваое ушеника да кприсуе језик хемије кап науке: да знају хемијску уерминплпгију и да 
разумеју квалиуауивнп и квануиуауивнп знашеое хемијских симбпла, фпрмула и једнашина; 
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- сувараое насуавних сиууација у кпјима ће ушеници дп сазнаоа п свпјсувима супсуанци и оихпвим 
прпменама дплазиуи на пснпву демпнсураципних пгледа или пгледа кпје сампсуалнп извпде, и 
развијауи при упм аналиуишкп и криуишкп мищљеое; 

- сувараое насуавних сиууација у кпјима ће ушеници развијауи експерименуалне вещуине, правилнп и 
безбеднп, пп себе и друге, рукпвауи лабпраупријским прибпрпм, ппсуђем и супсуанцама; 

- псппспбљаваое ушеника за извпђеое једнпсуавних исураживаоа; 

- сувараое сиууација у кпјима ће ушеници примеоивауи уепријскп знаое и експерименуалнп искусувп за 
рещаваое уепријских и експерименуалних прпблема; 

- сувараое сиууација у кпјима ће ушеници примеоивауи знаое хемије за уумашеое ппјава и прпмена у 
реалнпм пкружеоу; 

- пмпгућаваое ушеницима да крпз једнпсуавна израшунаваоа разумеју квануиуауивни аспеку хемијских 
прпмена и оегпву пракуишну примену. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

НЕМЕУАЛИ, ПКСИДИ НЕМЕУАЛА И КИСЕЛИНЕ (13) 

Пперативни задаци 

Фшеник уреба да:  

- зна п засуупљенпсуи немеуала у прирпди, у елеменуарнпм виду и у једиоеоима; 

- разуме пснпвна физишка и хемијска свпјсува важнијих предсуавника немеуала (впдпника, кисепника, 
сумппра, азпуа и угљеника); 

- ппвезује сурукууру аупма немеуала са оихпвим свпјсувима и пплпжајем у Перипднпм сисуему 
елеменауа; 

- зна кпја свпјсува немеуала пдређују оихпву пракуишну примену; 

- зна да немеуали реагују са кисепникпм и граде пксиде; 

- сасуавља фпрмуле пксида немеуала применпм знаоа п валенци немеуала; 

- зна да пксиди немеуала, кпји реагују са впдпм, са опм граде киселине; 

- примеоује знаое да је валенца немеуала исуа у киселини и пдгпварајућем пксиду; 

- уме да дпкаже киселине ппмпћу индикаупра. 

Садржаји: (6+5+2) 

Засуупљенпсу немеуала у прирпди и оихпва пснпвна физишка свпјсува. 

Впдпник, оегпва свпјсува и примена. 

Кисепник, оегпва свпјсува и примена. 
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Сумппр, оегпва свпјсува и примена. Сумппр(IV)-пксид, сумппр (VI)-пксид, сумппрна киселина и примена. 

Азпу, оегпва свпјсува и примена. Азпу(V)-пксид, азпуна киселина и примена. Ампнијак, оегпва свпјсува и 
примена. 

Фгљеник, оегпва свпјсува и примена. Фгљеник(II)-пксид. Фгљеник(IV)-пксид, угљена киселина и примена. 

Демпнстраципни пгледи 

Дпбијаое и испиуиваое свпјсуава впдпника и кисепника. Дпбијаое сумппр(IV)-пксида, реакција 
насуалпг пксида са впдпм и испиуиваое свпјсуава насуале киселине ппмпћу лакмус-харуије. 
Демпнсурација правилнпг нашина разблаживаоа кпнценурпване сумппрне киселине. Дпбијаое 
угљеник(IV)-пксида и испиуиваое оегпвих свпјсуава (не ппдржава гпреое, гусуина у пднпсу на ваздух). 

Вежба I: Физишка свпјства неметала 

Испиуиваое физишких свпјсуава немеуала (агрегаунп суаое, расувпрљивпсу у впди и неппларнпм 
расуварашу). 

Вежба II: Пксиди неметала и оихпва свпјстава. Испитиваое киселпсти 

Дпбијаое сумппр(IV)-пксида и испиуиваое оегпвпг ууицаја на биљне пигменуе. Дпказиваое киселпсуи 
непрганских киселина ппмпћу лакмус-харуије. 

Фпутствп за реализацију наставне теме 

Ф пквиру уеме ппуребнп је да ушеници сазнају кпји су најзасуупљенији немеуали у неживпј и живпј 
прирпди и да упше слишнпсуи и разлике у засуупљенпсуи. На пснпву знаоа суешенпг у седмпм разреду п 
сурукуури аупма кпја услпвљава реакуивнпсу елеменауа и нашин оихпвпг међуспбнпг ппвезиваоа 
(хемијска веза), ушеници закљушују у кпм виду се немеуали налазе у прирпди (у елеменуарнпм виду или 
у виду једиоеоа). 

Демпнсураципни пгледи и лабпраупријске вежбе пмпгућавају ушеницима да упше физишка свпјсува 
немеуала (агрегаунп суаое, расувпрљивпсу у впди и неппларним расуварашима). 

Приликпм ппсмаураоа демпнсураципних пгледа за дпбијаое впдпника и кисепника, ушенике пиуаоима 
усмеравауи и ппдсуицауи да упшавају свпјсува пвих гаспва на пснпву нашина прикупљаоа (прикупљаое 
изнад впде указује на малу расувпрљивпсу у впди). Ппсмаурајући испиуиваое свпјсуава впдпника, 
ушеници упшавају нашине кпјима се манипулище гаспвима и уше п мерама ппреза приликпм рукпваоа 
запаљивим гаспвима. 

Фппзнајући крпз пгледе свпјсува кисепника и немеуала, ушеници уреба да науше да је важнп хемијскп 
свпјсувп кисепника грађеое пксида. Другим решима, пни фпрмирају знаое п упме да је кисепник 
неппхпдан реакуану у реакцијама сагпреваоа. Фпуунп је алпурппске мпдификације први пуу сппменууи 
кпд кисепника и, касније, кпд угљеника. 

Фшеници уреба да разликују пксиде немеуала кпји не реагују са впдпм (на пример, ЦП) пд пних кпји са 
впдпм граде киселине. 

Киселпсу непрганских киселина ушеници дпказују ппмпћу индикаупра. При упме, мпгу уппредп 
дпказивауи киселпсу оима ппзнауих киселина из свакпдневнпг живпуа (сирћеуна киселина, лимунска 
киселина). Ппјам индикаупра уреба увесуи при испиуиваоу свпјсуава расувпра насуалпг у реакцији 
између сумппр(IV)-пксида и впде. 
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На свакпм шасу на кпме се изушавају пксиди и киселине, ушенике ппдсуицауи да пищу фпрмуле пксида и 
киселина. Фз уривијалне називе пксида и називе киселина, дауи и оихпве називе пп аопнскпј 
нпменклауури. 

Вепма је важнп да се на примерима укаже на пракуишан знашај изушаваних киселина у свакпдневнпм 
живпуу. 

Ф првпј вежби (испиуиваое физишких свпјсуава немеуала), зависнп пд ппремљенпсуи щкпле, мпгу се 
ппред сумппра, испиуивауи и свпјсува других немеуала. 

МЕУАЛИ, ПКСИДИ МЕУАЛА И ХИДРПКСИДИ (БАЗЕ) (8) 

Пперативни задаци 

Фшеник уреба да:  

- зна п засуупљенпсуи меуала у прирпди, у елеменуарнпм виду и у једиоеоима; 

- разуме пснпвна физишка свпјсува меуала; 

- ппвезује сурукууру аупма меуала са оихпвим свпјсувима и пплпжајем у Перипднпм сисуему елеменауа; 

- разликује свпјсува хемијски изразиуих меуала пд уехнишки важних меуала; 

- зна свпјсува меуала кпја пдређују оихпву пракуишну примену; 

- зна да меуали у реакцији са кисепникпм граде пксиде меуала; 

- сасуавља фпрмуле пксида меуала применпм знаоа п валенци меуала; 

- зна да пксиди меуала, кпји реагују са впдпм, са опм граде хидрпксиде (базе); 

- зна да је валенца меуала исуа у хидрпксиду и пдгпварајућем пксиду; 

- зна да је хидрпксидна група једнпваленуна; 

- сасуавља фпрмуле хидрпксида на пснпву валенце меуала; 

- уме да ппмпћу индикаупра дпкаже базна свпјсува расувпра хидрпксида; 

- зна да у реакцији неких меуала са киселинама насуаје впдпник; 

- зна да су меуали ппдлпжни кпрпзији и ппсуупке защуиуе пд кпрпзије; 

- зна да се легираое врщи у циљу дпбијаоа мауеријала са свпјсувима ппгпдним за пдређену намену. 

 

Садржаји: (4+3+1) 

Засуупљенпсу меуала у прирпди и оихпва пснпвна физишка свпјсува. 

Калцијум. Калцијум-пксид и калцијум-хидрпксид, свпјсува и примена. 

Гвпжђе, алуминијум, бакар - свпјсува на кпјима се заснива примена пвих меуала. Кпрпзија меуала. 
Гвпжђе(III)-пксид, алуминијум-пксид. Легуре кпје се најшещће примеоују (брпнза, месинг, шелик, 
дуралуминијум, силумини). 
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Демпнстраципни пгледи 

Реакција меуала друге групе Перипднпг сисуема елеменауа са впдпм. Реакција пксида меуала друге 
групе са впдпм и испиуиваое свпјсуава насуалпг расувпра ппмпћу лакмус-харуије. Испиуиваое кпрпзије 
гвпжђа у разлишиуим услпвима. 

Вежба III: Физишка свпјства метала. Реакција метала са киселинама 

Испиуиваое прпвпдљивпсуи упплпуе и елекурициуеуа, кап и магнеуишнпсуи неких меуала. Фппређиваое 
уврдпће и гусуине гвпжђа, алуминијума и бакра. 

Реакција разблажене сумппрне киселине са магнезијумпм и гвпжђем. 

Фпутствп за реализацију наставне теме 

Пбраду садржаја пве уеме заппшеуи размаураоем засуупљенпсуи меуала у прирпди и ппвезиваоем са 
засуупљенпщћу немеуала. Уакпђе, ппуребнп је ппдсуицауи ушенике да ппвезују видпве налажеоа меуала 
у прирпди (у елеменуарнпм виду или у виду једиоеоа) са сурукуурпм аупма, пднпснп реакуивнпщћу 
меуала. 

Физишка свпјсува меуала се пбрађују у прегледу. Хемијска свпјсува уипишних меуала изушавају се на 
примеру калцијума. Акп щкпла нема калцијум, дпбијаое пксида и хидрпксида мпже се ппказауи на 
примеру магнезијума, уз указиваое на слишнпсу (и разлике) у хемијским свпјсувима магнезијума и 
калцијума. Ппред упга, важнп је ппдсеуиуи ушенике на градивп седмпг разреда и ппдсуицауи их да 
ппвезују пплпжај меуала у групи и перипди Перипднпг сисуема елеменауа са оегпвпм реакуивнпщћу. 

Ф пквиру уреће вежбе ушеници испиуују пснпвна физишка свпјсува меуала (агрегаунп суаое, бпја, 
прпвпдљивпсу елекуришне сурује и упплпуе, магнеуишнпсу). Уакпђе, испиуују ппнащаое меуала са 
разблаженпм сумппрнпм киселинпм и прпщирују свпје знаое уиме да је важнп свпјсувп киселина 
реакција са меуалима. 

На пснпву пгледа ушеници упшавају да заједнишка свпјсува меуала нису ппдједнакп изражена кпд свих 
меуала. Пни уреба да науше да је кисепник неппхпдан реакуану за реакције пксидације меуала, кап щуп 
су рђаое и сагпреваое, и да уппређују уежоу разлишиуих меуала да ппдлежу упм уипу реакције. 
Демпнсураципним пгледпм ппказауи да брзина кпрпзије зависи пд услпва (ппд впдпм, на дпдирнпј 
ппврщини впде и ваздуха, у ваздуху). Уакпђе, ппуребнп је указауи на уп да пксиди неких меуала са впдпм 
граде хидрпксиде, а неки не реагују са впдпм (гвпжђе(III)-пксид и алуминијум-пксид). Дпбијаое 
хидрпксида пвих меуала у реакцији између оихпвих спли и хидрпксида елеменауа прве групе мпже се 
демпнсурирауи касније у пквиру насуавне уеме: Спли. 

СПЛИ (5) 

Пперативни задаци 

Фшеник уреба да:  

- усвпји знаоа п ппјму спли; 

- сасуавља фпрмуле спли на пснпву валенце меуала и валенце киселинскпг псуаука; 

- сасуавља фпрмуле спли на пснпву назива спли и пбрнууп; 

- зна да спли мпгу насуауи у хемијским реакцијама: киселине и базе, меуала и киселине, киселпг пксида 
и базе; 
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- упшава међуспбну ппвезанпсу пксида, киселина, хидрпксида и спли; 

- предвиђа прпизвпде реакција у кпјима ушесувују хемијски елеменуи и једиоеоа кпја су предсуавници 
пдређених класа непрганских једиоеоа; 

- зна п засуупљенпсуи науријум-хлприда и калцијум-карбпнауа у прирпди; 

- зна п знашају и примени важних спли. 

 

Садржаји: (3+1+1) 

Спли. Фпрмуле и називи спли. Дпбијаое спли. 

Физишка свпјсува спли (агрегаунп суаое, расувпрљивпсу). Хемијске реакције спли (реакције са 
киселинама, базама и сплима). 

Примена спли. 

Демпнстраципни пгледи 

Реакција неуурализације хлпрпвпдпнишне киселине и расувпра науријум-хидрпксида. Реакција између 
меуала и киселине. 

Хемијске реакције спли: између калцијум-карбпнауа и хлпрпвпдпнишне киселине, расувпра гвпжђе(III)-
хлприда и науријум-хидрпксида, расувпра сребрп-ниурауа и науријум-хлприда. 

Вежба IV: Дпбијаое спли и утврђиваое раствпрљивпсти спли 

Припремаое расувпра плпвп(II)-ниурауа, калијум-јпдида, науријум-сулфауа и баријум-хлприда. 
Дпбијаое плпвп(II)-јпдида и баријум-сулфауа. 

Дпказиваое угљеник(IV)-пксида и насуајаое калцијум-карбпнауа. 

Фпутствп за реализацију наставне теме 

Насуавник планира насуавне сиууације у кпјима ушеници вежбају сасуављаое фпрмула спли киселина 
кпје су пбрађене у уеми Немеуали, пксиди немеуала и киселине. 

На примеру припремаоа физиплпщкпг расувпра, уему Спли ппвезауи са уемпм Хпмпгене смеще - 
расувпри пднпснп са квануиуауивним сасуавпм расувпра, щуп је пбрађиванп у седмпм разреду. Фшеници 
уреба да знају свпјсува, примену и дпбијаое кухиоске спли. Кпрелација са насуавпм гепграфије мпже се 
псувариуи указиваоем на услпвљенпсу пблика крешоашкпг рељефа свпјсувима калцијум-карбпнауа и 
калцијум-хидрпгенбпнауа. Ппвезиваое са свакпдневним живпупм мпже се псувариуи указиваоем на 
уврдпћу впде, сасуав минералних впда, деминерализацију впде иуд. 

Ф пквиру пве уеме, ушеницима се мпже ппказауи какп се из спли мпгу дпбиуи хидрпксиди меуала шији 
пксиди не реагују са впдпм. Уакпђе, ушеници прпщирују знаое п киселинама јпщ једним оихпвим 
свпјсувпм да реагују са сплима угљене киселине уз издвајаое угљеник(IV)-пксида. 

На крају пбраде уеме крпз разлишиуе примере (пбухвауајући и пне пбрађене у првпј и другпј уеми) 
указауи на међуспбну ппвезанпсу класа непрганских једиоеоа и уакп сисуемауизпвауи усвпјена знаоа п 
свпјсувима пксида, киселина, хидрпксида и спли. 

ЕЛЕКУРПЛИУИЧКА ДИСПЦИЈАЦИЈА КИСЕЛИНА, ХИДРПКСИДА И СПЛИ (3) 
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Пперативни задаци 

Фшеник уреба да:  

- разуме какп ппд ууицајем ппларних мплекула впде диспсују киселине, хидрпксиди и спли; 

- зна да киселине у впди дају кап ппзиуивне јпне Х
+
 јпне; 

- зна да у впденим расувприма база ппсупје хидрпксидни јпни, ПХ
-
; 

- разуме да је реакција неуурализације реакција између Х
+
 и ПХ

-
 јпна; 

- разуме да се дпказиваое киселп-базних свпјсуава расувпра ппмпћу индикаупра заснива на ппсупјаоу 
пдређених јпна у расувпру; 

- ппзнаје пХ-скалу и на пснпву пХ-вреднпсуи разврсуава расувпре у киселе, базне и неууралне; 

- разуме међуспбну ппвезанпсу пксида, киселина, хидрпксида и спли. 

 

Садржаји: (2+1+0) 

Елекурплиуишка диспцијација киселина, хидрпксида и спли. 

Мера киселпсуи расувпра - пХ-скала. 

Демпнстраципни пгледи 

Елекурппрпвпдљивпсу десуилпване впде, хлпрпвпдпнишне киселине, расувпра науријум-хидрпксида и 
расувпра науријум-хлприда. 

Дпказиваое базних свпјсуава впденпг расувпра ампнијака. 

Фпутствп за реализацију наставне теме 

Циљ размаураоа садржаја у пквиру пве уеме је уппщуаваое и сисуемауизација знаоа п киселинама, 
хидрпксидима и сплима. Ппјам киселина, хидрпксида и спли дефинище се на пснпву Аренијуспве 
уеприје елекурплиуишке диспцијације. Примерима диспцијације киселина и хидрпксида у впди 
пбухвауиуи и пне киселине и хидрпксиде кпји нису пбрађивани у пквиру прве две уеме, кап щуп су, на 
пример, хлпрпвпдпнишна киселина и науријум-хидрпксид. 

Фшенике инфпрмисауи п пХ-скали кап нашину за исказиваое киселпсуи расувпра и илусурпвауи 
примерима из свакпдневнпг живпуа (средсува за пдржаваое хигијене, кпзмеуишки препарауи, 
прехрамбени прпизвпди, уелесне уешнпсуи). Фшеници прпцеоују пХ-вреднпсу ппмпћу универзалне 
индикаупрске харуије. 

На шасу ууврђиваоа ппсвеуиуи пажоу сасуављаоу фпрмула и извпђеоу назива киселих спли, на пример, 
науријум-хидрпгенкарбпнауа и науријум-хидрпгенсулфауа. 

ФВПД Ф ПРГАНСКФ ХЕМИЈФ (2) 

Пперативни задаци 

Фшеник уреба да:  
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- зна да су једиоеоа угљеника, изузев пксида, угљене киселине и оених спли (карбпнауа и 
хидрпгенкарбпнауа) прганска једиоеоа; 

- зна да су угљеникпви аупми у мплекулима прганских једиоеоа шеувпрпваленуни; 

- разуме да се угљеникпви аупми мпгу међуспбнп ппвезивауи у пувпрене и заувпрене низпве 
(прсуенпве), да веза између аупма угљеника мпже биуи једнпсурука, двпсурука и урпсурука, уе да је уп 
узрпк мнпгпбрпјнпсуи прганских једиоеоа; 

- разуме да угљеникпви аупми у мплекулима прганских једиоеоа мпгу биуи ппвезани и са аупмима 
других елеменауа једнпсурукпм, двпсурукпм или урпсурукпм везпм. 

Садржаји: (1+1+0) 

Свпјсува аупма угљеника. Мнпгпбрпјнпсу прганских једиоеоа. Ппщуа свпјсува прганских једиоеоа, 
разлике у пднпсу на непрганска једиоеоа. 

Демпнстраципни пгледи 

Фппређиваое свпјсуава прганских и непрганских једиоеоа:  

- расувпрљивпсу у впди (науријум-хлприд, скрпб, бензин, уље); 

- ппнащаое при загреваоу (науријум-хлприд и скрпб). 

Дпказиваое угљеника у прганским супсуанцама. 

Фпутствп за реализацију наставне теме 

Ф пквиру пве уеме, ушеници упшавају разлике у свпјсувима прганских и непрганских једиоеоа. 
Фпрмирају знаое п упме да у сасуав свих прганских једиоеоа улази угљеник и ппвезују мпгућнпсу 
грађеоа великпг брпја прганских једиоеоа са сурукуурпм угљеникпвпг аупма. 

ФГЉПВПДПНИЦИ (12) 

Пперативни задаци 

Фшеник уреба да:  

- разликује алкане, алкене и алкине на пснпву мплекулске и сурукуурне фпрмуле и на пснпву назива; 

- разуме сурукуурну изпмерију; 

- зна физишка свпјсува угљпвпдпника (расувпрљивпсу, агрегаунп суаое на спбнпј уемперауури); 

- зна да угљпвпдпници ппдлежу реакцији сагпреваоа у кпјпј се пслпбађа упплпуа; 

- разуме разлике у сурукуури и реакуивнпсуи засићених и незасићених угљпвпдпника, пднпснп да 
двпсурука веза у мплекулима алкена и урпсурука веза у мплекулима алкина услпвљава оихпва хемијска 
свпјсува; 

- разуме пснпвне хемијске реакције алкана (супсуиууција), алкена и алкина (адиција); 
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- зна да су главни прирпдни извпри угљпвпдпника нафуа и земни гас; 

- зна важније деривауе нафуе (бензин, пеурплеум, дизел уље, уље за ппдмазиваое и асфалу) и да су уп 
смеще једиоеоа слишних физишких и хемијских свпјсуава. 

Садржаји: (7+4+1) 

Елеменуарни сасуав, ппдела и физишка свпјсува угљпвпдпника. 

Засићени угљпвпдпници (алкани) и незасићени угљпвпдпници (алкени и алкини). 

Хемијска свпјсува угљпвпдпника (сагпреваое, супсуиууција, адиција). Арпмауишни угљпвпдпници. 
Бензен. 

Нафуа и земни гас - извпри угљеникпвих једиоеоа и енергије. 

Пплимери. 

Демпнстраципни пгледи 

Испиуиваое расувпрљивпсуи и сагпреваое н-хексана (медицински бензин). 

Разликпваое засићених и незасићених ациклишних угљпвпдпника (реакција са калијум-перманганаупм). 

Вежба В: Састављаое мпдела мплекула угљпвпдпника 

Сасуављаое мпдела мплекула, писаое сурукуурних фпрмула и даваое назива угљпвпдпницима. 

Фпутствп за реализацију наставне теме 

Фшеое п угљпвпдпницима заппшеуи исуицаоем оихпвпг знашаја и пракуишне примене. Да би ушеници 
пвладали писаоем сурукуурних и раципналних сурукуурних фпрмула, пмпгућиуи им да преухпднп 
сасуављају и ппсмаурају мпделе мплекула угљпвпдпника. Именпваое угљпвпдпника ппказауи на 
некпликп једнпсуавних примера, укљушујући и именпваое изпмера. Ппјам изпмера ппвезауи са раније 
исуакнуупм шиоеницпм да се пдређен брпј угљеникпвих аупма међуспбнп мпже ппвезивауи на 
разлишиуе нашине. 

Разлике у реакуивнпсуи алкана, алкена и алкина пбјасниуи на пснпву разлике у сурукуури мплекула пвих 
једиоеоа. Хемијска свпјсува засићених и незасићених угљпвпдпника уреба пбрадиуи уппредп, щуп 
пмпгућава сагледаваое оихпве слишнпсуи (сагпреваое) и разлишиупсуи (супсуиууција, адиција). 

Пд хемијских свпјсуава угљпвпдпника навесуи пна кпја пмпгућавају пракуишну примену угљпвпдпника:  

- сагпреваое - уппуреба угљпвпдпника кап извпра енергије (земни и рафинеријски гас, бензин, дизел 
гпривп, мазуу); 

- реакције супсуиууције и адиције - пд угљпвпдпника се мпже дпбиуи мнпщувп једиоеоа разлишиуе 
пракуишне намене кпја, ппред аупма угљеника и впдпника, садрже и аупме других елеменауа (на 
пример, прпизвпдоа пласуишних маса, уефлпна, фрепна, бпја, инсекуицида…). 

Арпмауишне угљпвпдпнике пбрадиуи на инфпрмауивнпм нивпу, указујући на оихпву слабу реакуивнпсу 
и упксишнпсу. 
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Фшећи п деривауима нафуе, важнп је да ушеници упше да су прпизвпди фракципне десуилације 
(кпндензације) и даље смеще угљпвпдпника. 

Реакцију пплимеризације предсуавиуи кап реакцију у кпјпј се пд реакуанауа, пдређених свпјсуава (на 
пример, гаспвиуп агрегаунп суаое), дпбијају супсуанце са нпвим свпјсувима (шврсуп агрегаунп суаое). 
Нагласиуи пракуишну примену разлишиуих пплимера. 

ПРГАНСКА ЈЕДИОЕОА СА КИСЕПНИКПМ (9) 

Пперативни задаци 

Фшеник уреба да:  

- разуме да је функципнална група деп мплекула кпји услпвљава физишка и хемијска свпјсува једиоеоа; 

- зна функципналну групу алкпхпла и какп се алкпхпли именују; 

- разуме какп хидрпксилна група пдређује физишка и хемијска свпјсува алкпхпла; 

- зна п дпбијаоу еуанпла алкпхплним вреоем; 

- разуме пснпвна физишка и хемијска свпјсува еуанпла; 

- зна п пракуишнпј примени алкпхпла (меуанпла, еуанпла, гликпла и глицерпла); 

- зна п щуеунпм дејсуву еуанпла на људски прганизам (алкпхплизам), и п упксишнпсуи меуанпла; 

- зна функципналну групу карбпнилних једиоеоа; 

- зна да пксидацијпм примарних алкпхпла насуају алдехиди, а секундарних алкпхпла кеупни; 

- зна п пракуишнпј примени карбпнилних једиоеоа (меуанала и прппанпна); 

- зна функципналну групу карбпксилних киселина и какп се карбпксилне киселине именују; 

- разуме какп карбпксилна група пдређује физишка и хемијска свпјсува карбпксилних киселина; 

- зна да пксидацијпм еуанпла мпже насуауи еуанска киселина; 

- зна п пракуишнпј примени карбпксилних киселина; 

- зна кпје се карбпксилне киселине називају масне киселине; 

- зна да у реакцији алкпхпла и карбпксилних киселина насуају есури и какп се насуали есури именују; 

- разуме физишка свпјсува есуара. 

Садржаји: (5+3+1) 

Алкпхпли. 

Карбпксилне киселине. Масне киселине. 
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Есури. 

Демпнстраципни пгледи 

Дпбијаое алкпхпла алкпхплним вреоем. 

Дпказиваое киселпсуи карбпксилних киселина. 

Лабпраупријскп дпбијаое и испиуиваое свпјсуава еуилеуанпауа. 

Вежба VI: Физишка и хемијска свпјства прганских једиоеоа са кисепникпм 

Испиуиваое расувпрљивпсуи алкпхпла и карбпксилних киселина са разлишиуим брпјем аупма угљеника 
у мплекулу. 

Реакција еуанске и лимунске киселине са науријум-хидрпгенкарбпнаупм. 

Фпутствп за реализацију наставне теме 

Фшеници упшавају да су свпјсува прганских једиоеоа са исуим брпјем угљеникпвих аупма разлишиуа, у 
зависнпсуи пд функципналне групе. Уакпђе, уше именпваое прганских једиоеоа према функципналнпј 
групи кпју садрже и ппвезују пдређену функципналну групу у мплекулу са свпјсувима једиоеоа. Фз 
називе једиоеоа према ИФПАЦ нпменклауури навесуи и уривијалне називе предсуавника прганских 
једиоеоа са кисепникпм. 

Карбпнилна једиоеоа упуунп је пбрадиуи кап пксидаципне прпизвпде пдгпварајућих алкпхпла, уз 
указиваое на пракуишни знашај меуанала (фпрмалдехида) и прппанпна (ацеупна). Ппред примене у 
свакпдневнпм живпуу, ппуребнп је нагласиуи важнпсу прганских једиоеоа са кисепникпм кап 
индусуријских сирпвина. Фшеницима уреба указауи на щуеунп физиплпщкп делпваое алкпхпла и 
прпблем алкпхплизма. Ф кпрелацији са насуавпм биплпгије, ушеници мпгу сампсуалнп, из разлишиуих 
извпра, да прикупљају инфпрмације п ууицају алкпхпла на прганизам. 

Упкпм пбраде насуавних садржаја п карбпксилним киселинама, ушеници упшавају слишнпсуи и разлике у 
свпјсувима непрганских и прганских киселина. 

БИПЛПШКИ ВАЖНА ПРГАНСКА ЈЕДИОЕОА (12) 

Пперативни задаци 

Фшеник уреба да:  

- зна щуа су масуи и уља и оихпва физишка свпјсува; 

- преппзнаје фпрмуле уриацилглицерпла кап главних сасупјака масуи и уља; 

- разуме пснпвна хемијска свпјсуава масуи и уља (реакције хидрпгенизације и саппнификације); 

- зна да се деуерченуи пп хемијскпм сасуаву и свпјсувима разликују пд сапуна, али да је принцип 
уклаоаоа нешисупћа исуи; 

- зна п знашају и улпзи масуи и уља у живим бићима; 

- зна щуа су угљени хидрауи и п оихпвпм знашају и улпзи у живим бићима; 

- разуме физишка свпјсува угљених хидрауа; 
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- разликује према слпженпсуи мпнпсахариде, дисахариде и пплисахариде и зна да хидрплизпм 
дисахарида и ппупунпм хидрплизпм пплисахарида насуају мпнпсахариди; 

- разликује сахарпзу пд инверунпг щећера; 

- разуме да су разлишиуа свпјсува и биплпщка функција скрпба и целулпзе ппследица разлика у оихпвпј 
хемијскпј сурукуури; 

- зна п пракуишнпј примени угљених хидрауа (на пример, да се харуија прави пд целулпзе; да је памук, 
пп хемијскпм сасуаву, целулпза); 

- зна да мплекули аминпкиселина садрже карбпксилну и аминп групу; 

- зна да су прпуеини прирпдни пплимери прпуеинских аминпкиселина; 

- зна да се есенцијалне аминпкиселине мпрају унпсиуи хранпм; 

- зна п знашају и улпзи прпуеина у живим бићима; 

- навпди живпуне намирнице бпгауе масуима и уљима, угљеним хидрауима и прпуеинима; 

- зна да се неки виуамини расуварају у впди, а неки у масуима, щуп је услпвљенп оихпвпм хемијскпм 
сурукуурпм; 

- зна п знашају и улпзи виуамина у људскпм прганизму. 

 

Садржаји: (7+4+1) 

Масуи и уља. 

Фгљени хидрауи у прегледу: мпнпсахариди (глукпза и фрукупза), дисахариди (сахарпза), пплисахариди 
(скрпб и целулпза). 

Аминпкиселине. Прпуеини. 

Виуамини. 

Демпнстраципни пгледи 

Саппнификација масуи - сапуни. 

Вежба VII: Масти и уља 

Испиуиваое расувпрљивпсу масуи и уља и угљених хидрауа у впди. 

Дпказиваое скрпба. 

Денауурација прпуеина. 

Фпутствп за реализацију наставне теме 

Ф пквиру уеме не уреба инсисуирауи на писаоу сурукуурних фпрмула уриацилглицерпла, већ на 
ппзнаваоу свпјсуава пвих једиоеоа и оихпвих смеща. Неппхпднп је да ушеници знају п свпјсувима, 
биплпщкпм и уехнишкпм знашају масуи и уља, кап и п примени пвих једиоеоа кап сирпвина или 
пплупрпизвпда у даљпј хемијскпј преради, на пример, дпбијаое маргарина из уља и прпизвпдоа 
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сапуна. Енергеуска улпга масуи и уља у живим бићима и оихпв знашај за правилну исхрану, кап и знашај 
незасићених масних киселина за исхрану, мпгу да се пбраде крпз сампсуалне радпве ушеника. 

Ф кпрелацији са насуавпм биплпгије ушеници уше да глукпза, кап пснпвни извпр енергије за жива бића, 
насуаје прпцеспм фпупсинуезе. Ппуребнп је ушеницима хемијскпм једнашинпм приказауи прпцес 
фпупсинуезе, да би сагледали да пд једнпсуавних непрганских мплекула, угљеник(IV)-пксида и впде, ппд 
пдређеним услпвима, насуају слпжени мплекули прганскпг једиоеоа (глукпзе). Грађеое пплисахарида 
уреба предсуавиуи кап нашин да се енергија складищуи. Уреба указауи на градивну и защуиуну улпгу 
целулпзе у биљкама. Ппуребнп је исуаћи да су скрпб и целулпза прирпдни пплимери изграђени 
разлишиуим везиваоем исуих мпнпсахаридних јединица. На упм примеру ушеници мпгу да упше какп 
разлика у сурукуури дпвпди дп разлике у свпјсувима. 

Важнп је да се укаже на щирпку засуупљенпсу угљених хидрауа у прирпди и оихпву примену у 
свакпдневнпм живпуу: сахарпзе у прехрамбенпј индусурији, скрпба у прехрамбенпј и фармацеуускпј 
индусурији, памука и целулпзе у уексуилнпј индусурији.... 

На примеру сахарпзе и инверунпг щећера пбнпвиуи разлику између једиоеоа и смеща, а 
крисуализацију меда предсуавиуи кап крисуализацију презасићенпг расувпра. 

Аминпкиселине предсуавиуи кап једиоеоа кпја у свпм мплекулу садрже две функципналне групе: 
карбпксилну и аминп групу. Насуајаое пепуидне везе, кап функципналне групе пплипепуида и прпуеина, 
пбјасниуи кап реакцију аминп групе једне аминпкиселине са карбпксилнпм группм друге 
аминпкиселине. Важнп је указауи на знашеое ппјмпва: аминпкиселина, -аминпкиселина, прпуеинска 
аминпкиселина и есенцијалне аминпкиселине. Пд највеће важнпсуи је, у кпрелацији са насуавпм 
биплпгије, ушеницима указауи на биплпщки знашај прпуеина, оихпву градивну и кауалиуишку функцију у 
прганизму. Знашај прпуеина за правилну исхрану мпже се пбрадиуи крпз сампсуалне радпве ушеника. 
Ппсебну пажоу ппсвеуиуи пгледима денауурације прпуеина ппд дејсувпм упплпуе и киселина. 

Ф пквиру уеме ушеници уреба да науше да се исхранпм унпси щесу главних врсуа супсуанци неппхпдних 
људскпм прганизму (прпуеини, угљени хидрауи, масуи и уља, виуамини, минерали и впда), п важнпсуи 
правилне исхране, кап и п ппремећајима исхране. Ф складу са уим, целисхпднп је и функципналнп 
упууиуи их да из разлишиуих извпра прпнађу инфпрмације п важнпсуи виуамина (и минерала), кап и п 
намирницама у кпјима се налазе наведене супсуанце. 

ХЕМИЈА ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ (4) 

Пперативни задаци 

Фшеник уреба да:  

- зна п знашају безбеднпг ппсуупаоа са супсуанцама и знашају правилнпг складищуеоа; 

- зна п загађивашима (непрганским и прганским супсуанцама) ваздуха, впде и земљищуа и мерама 
защуиуе. 

Садржаји: (2+2+0) 

Загађиваши ваздуха, впде и земљищуа. Мере защуиуе. 

Фпутствп за реализацију наставне теме 

Ф пквиру уеме ушеници сазнају п непрганским и прганским супсуанцама - главним загађивашима ваздуха, 
впде и земљищуа. Ф вези са уим, размпуриуи узрпке загађиваоа живпуне средине и, на пснпву свпјсуава 
супсуанци, размпуриуи оихпв ууицај на пкплину и жива бића, кап и мере превенције. 
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Важнп је исуаћи дппринпс хемије за пшуваое и унапређеое квалиуеуа живпуне средине крпз 
исураживаое слпженпсуи хемије земље, впда у прирпди, аумпсфере и бипсфере, крпз развпј нпвих 
реагенаса, меупда и инсуруменауа за деуекцију и иденуификацију ппасних супсуанци. 

Један пд шаспва за ууврђиваое и сисуемауизацију садржаја пве насуавне уеме мпже се предвидеуи за 
израду мини-прпјекуа п защуиуи живпуне средине у лпкалним услпвима. 

ДПДАУНИ РАД 

Прпграм дпдаунпг рада пбухвауа прпщириваое и прпдубљиваое садржаја редпвне насуаве хемије. 

СЕДМИ РАЗРЕД 

(Пријенуаципни садржаји прпграма) 

Хемија и оен знашај 

Развпј хемије кап науке. Хемија у савременпм живпуу. 

Мереоа у хемији: мереое масе, мереое запремине мензурпм и пипеупм. 

Пснпвни хемијски ппјмпви 

Меупде раздвајаоа смеща. Раздвајаое шврсуп-шврсуе смеще науријум-хлприда и јпда сублимацијпм и 
селекуивним расувараоем. Хрпмаупграфија кап меупда раздвајаоа. Раздвајаое зелене бпје лищћа 
хрпмаупграфијпм на кплпни пд прах-щећера и раздвајаое бпје из флпмасуера кружнпм 
хрпмаупграфијпм на папиру. 

Хпмпгене смеще или раствпри 

Расувпри - свпјсува расувпра: експерименуална прпвера снижеоа уемпераууре мржоеоа расувпра 
науријум-хлприда у пднпсу на впду. Расувараое калијум-перманганауа, никал(II)-сулфауа, бакар(II)-
сулфауа и гвпжђе(III)-хлприда у впди и у расувпру впденпг суакла - "силикауни вру". Кплпидни расувпри - 
расувараое желауина (спл и гел суаое). 

Израшунаваое масенпг прпценунпг садржаја у ппсуупку разблаживаоа расувпра и у ппсуупку мещаоа 
расувпра разлишиупг садржаја. 

Хемијске реакције и израшунаваоа на пснпву хемијских једнашина 

Пснпвни уиппви хемијских реакција - синуеза алуминијум-јпдида или цинк-јпдида из елеменауа, 
елекурплиза впде и елекурплиза калијум-јпдида у елекурпхемијскпј ћелији пд крпмпира. 

Израшунаваоа на пснпву релација кплишина супсуанце, маса супсуанце и брпјнпсу шесуица. 
Експерименуалнп пдређиваое Авпгадрпвпг брпја. 

Израшунаваое на пснпву хемијских фпрмула - израшунаваое масенпг елеменуарнпг прпценунпг сасуава 
једиоеоа. 

Израшунаваоа на пснпву хемијских једнашина, на пснпву пднпса кплишине, масе и брпја шесуица 
ушесника у хемијскпј реакцији. 

Упплпуни ефекуи при физишким и хемијским прпменама супсуанци: егзпуермне и ендпуермне реакције. 
Расувараое науријум-хидрпксида и расувараое ампнијум-хлприда у впди. 
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ПСМИ РАЗРЕД 

(Пријенуаципни садржаји прпграма) 

Хемијски елементи и једиоеоа 

Дпбијаое хлпра реакцијпм хлпрпвпдпнишне киселине са калијум-перманганаупм, или пирплузиупм, 
микрпуехникпм. 

Фпсфпр, оегпва свпјсува и примена. Фпсфпр(В)-пксид, фпсфпрна киселина и примена. Дпбијаое 
фпсфпр(В)-пксида и реакција насуалпг пксида са впдпм. Дпбијаое ампнијака и "ампнијашни впдпскпк". 

Фгљеник(IV)-пксид и симулација уређаја за гащеое ппжара. Дпбијаое пенущавпг псвежавајућег пића. 

Калијум и калијум-хидрпксид, свпјсува и примена. Фппређиваое реакуивнпсуи меуала исуе групе 
(реакција науријума и калијума са впдпм) и исуе перипде (реакција калијума и калцијума са впдпм). 
Ппнащаое меуала (гвпжђа, цинка и бакра) у реакцијама са разблаженим киселинама 
(хлпрпвпдпнишнпм и азпунпм). 

Испиуиваое физишких свпјсуава плпва и уппређиваое са свпјсувима других меуала, на пример, 
алуминијума. 

Кпрпзија меуала и защуиуа пд кпрпзије. Флпга кисепника у прпцесу кпрпзије меуала. Защуиуне превлаке 
- галванпсуегија. 

Класе непрганских једиоеоа 

Прирпдни киселп-базни индикаупри. Испиуиваое киселпсуи расувпра спкпвима пд црвенпг купуса, 
цвекле, впћа и цвећа. 

Дпказиваое неких каујпна: Ца
2+

, Цу
2+

 и Фе
3+

 

Дпказиваое неких аопна: Цл
-
, ЦП3

2-
 и СП4

2-
 

Уврдпћа впде. Суална и прплазна уврдпћа впде. 

Фвпд у прганску хемију 

Експерименуалнп дпказиваое угљеника и впдпника у прганским једиоеоима (скрпб и еуанпл). 

Фгљпвпдпници 

Уешни угљпвпдпници кап неппларни расувараши - расувараое јпда и масуи у медицинскпм бензину (н-
хексану или пеурпл-еуру). Разликпваое алкана и алкена у реакцији са расувпрпм калијум-перманганауа 
и брпмнпм впдпм. Сагпреваое угљпвпдпника кап егзпуермна реакција. 

Прганска једиоеоа са кисепникпм 

Раздвајаое еуанпла и впде. Акрплеинска прпба - дехидрауација глицерпла. Дпбијаое ануифриза 
мещаоем глицерпла и впде. Израшунаваое масенпг елеменуарнпг прпценунпг сасуава у кисепнишним 
прганским једиоеоима. Разликпваое алдехида и кеупна - Упленспва и Фелингпва прпба на 
фпрмалдехид и ацеупн. 

Биплпщки важна једиоеоа 
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Дпбијаое уља преспваоем или ексуракцијпм семенки сунцпкреуа. Фклаоаое непријаунпг мириса 
ужеглих маснпћа ексуракцијпм слпбпдних масних киселина ппмпћу расувпра науријум-
хидрпгенкарбпнауа. 

Реакција глукпзе и фрукупзе са Упленспвим и Фелингпвим реагенспм. 

Разликпваое меда и сахарпзе. 

Дпказиваое скрпба у намирницама јпднпм прпбпм. Расувараое целулпзе и дпбијаое вещуашких 
целулпзних влакана. 

Дпказиваое сумппра и азпуа у прпуеинима. 

Дпказиваое прпуеина у узпрцима вуне, перја и беланцеуа ксануппрпуеинскпм реакцијпм. Дпказиваое 
пепуидне везе у прпуеину беланцеуа биуреускпм реакцијпм. 

Хемија живпуне средине - експерименуални рад ппвезан са кпнкреуним прпблемима лпкалне средине. 

Ф пквиру дпдауне насуаве и слпбпдних акуивнпсуи, псим предлпжених садржаја, у пквиру распплпживпг 
времена насуавник мпже, у зависнпсуи пд инуереспваоа ушеника, да пбрађује и друге садржаје. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Садржаји насуаве хемије у пснпвнпј щкпли прганизпвани су уакп да се у седмпм разреду уше пснпвни 
ппјмпви ппщуе хемије, а у псмпм разреду садржаји непрганске и прганске хемије. 

Ф седмпм разреду садржај је прганизпван у пквиру пеу уема. Ф првпј уеми ушеници усвајају знаоа п 
предмеуу изушаваоа хемије, п наушнпм меупду какп хемишари дплазе дп сазнаоа и п примени и знашају 
хемије у свакпдневнпм живпуу за развпј уехнплпгије и друщува. 

Ф пквиру друге уеме увпде се пснпвни хемијски ппјмпви кпји се у наредним уемама даље развијају. 

Циљ ушеоа уреће уеме јесуе сазнаваое кпје шесуице изграђују супсуанцу, на кпји нашин се пне 
међуспбнп удружују и уређују и какп су свпјсува супсуанце услпвљена оенпм сурукуурпм. 

Ф шеуврупј уеми ушеници деуаљније уше п ппјму расувпра, расувпрљивпсуи и квануиуауивнпм изражаваоу 
сасуава расувпра, уз функципналнп ппвезиваое наведених ппјмпва са свакпдневним живпупм. Пбрада 
расувпра ппсле пбраде уеме п сурукуури супсуанце пмпгућава разумеваое прпцеса расувараоа на 
шесуишнпм нивпу, защуп се ппларне супсуанце расуварају у ппларним расуварашима и сл. 

Пеуа уема пбухвауа деуаљније размаураое хемијских прпмена, закпна пп кпјима се пне пдвијају и 
квануиуауивнпг аспекуа хемијских реакција. Уиме се пмпгућава пвладаваое квалиуауивним и 
квануиуауивним знашеоем једнашина хемијских реакција. Кап мпдел, мпгу ппслужиуи једнашине 
реакције синуезе или анализе бинарних једиоеоа. Криуеријум за ппделу хемијских реакција на 
реакције анализе и синуезе ппсле ушеоа п сурукуури супсуанце јаснији је јер се слпженпсу супсуанци 
мпже ппредиуи. Ф пквиру уеме увпди се физишка велишина кплишина супсуанце и оена јединице мпл, а 
важнп је пбјасниуи пракуишни знашај пве пснпвне физишке велишине и оене јединице за планираое 
хемијских реакција. 

Насуавни садржаји хемије за псми разред развијени су у девеу уема. Ф пквиру прве две уеме, ушеници 
уппзнају засуупљенпсу немеуала и меуала у прирпди. Видпве налажеоа елеменауа у прирпди ушеници 
сагледавају на пснпву сурукууре оихпвих аупма и, према упме, реакуивнпсуи елеменауа. Ф прегледу и 
пууем пгледа пбрадиуи свпјсува немеуала, пксида немеуала и киселина. Свпјсува уипишних меуала 
изушавају се на примеру калцијума. Фшенике суалнп ппдсуицауи да сампсуалнп сасуављају фпрмуле 
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пксида на пснпву знаоа валенце немеуала, пднпснп меуала, кап и да пищу фпрмуле киселина и 
хидрпксида. 

Фшеое п сплима у пквиру уреће уеме базирауи на знаоу п јпнским једиоеоима, суешенпм у седмпм 
разреду. И у пквиру пве уеме ушенике ппдсуицауи да сампсуалнп сасуављају фпрмуле спли, уе да науше п 
засуупљенпсуи оима најппзнауијих спли у прирпди, кап и п знашају и примени важних спли. На крају 
уеме прганизпвауи сисуемауизацију знаоа п сасуаву и свпјсувима пксида, киселина, хидрпксида и спли. 

Циљ ушеоа шеувруе уеме јесуе да ушеници на пснпву уеприје елекурплиуишке диспцијације уппщуе знаое 
п свпјсувима киселина, хидрпксида и спли, уј. какп свпјсува зависе пд сурукууре пвих једиоеоа. Фшеници 
уреба да науше п знашају реакције неуурализације у индусуријскпј прпизвпдои и у свакпдневнпм живпуу. 
Уакпђе, ппуребнп је да се инфпрмищу п пХ-скали кап нашину исказиваоа киселпсуи расувпра. 

Фшећи градивп прве шеуири уеме ушенике суалнп уреба ппдсуицауи да ппвезују садржаје пвих уема. На 
пример, када уше п меуалима, пни уреба да упше да неки меуали реагују са киселинама уз издвајаое 
впдпника. Међуспбна ппвезанпсу класа непрганских једиоеоа мпже се сагледауи на примерима 
реакција у кпјима насуају спли. Ппред упга, ушеници мпгу упшиуи да киселине реагују са сплима угљене 
киселине щуп је јпщ једнп важнп хемијскп свпјсувп киселина. 

Ф пквиру шеуири наредне уеме ушеници уше п пснпвним свпјсувима прганских једиоеоа, пп кпјима се 
разликују пд непрганских, и п физишким и хемијским свпјсувима неких класа прганских једиоеоа 
(угљпвпдпници, алкпхпли, карбпксилне киселине и есури), укљушујући и биплпщки важна једиоеоа. 

Ф пквиру ппследое уеме ппуребнп је размпуриуи узрпке загађиваоа живпуне средине, какп шпвек 
свпјим акуивнпсуима упме дппринпси и какп се ппследице пвих ууицаја мпгу умаоиуи. Пплазећи пд 
свпјсуава размаураних непрганских и прганских супсуанци, неппхпднп је ууврдиуи щуа су загађиваши 
ваздуха, впде и земљищуа. Уакпђе, важнп је исуаћи дппринпс хемије за пшуваое и унапређеое 
квалиуеуа живпуне средине. 

Специфишнпсу ушеоа хемије пгледа се у ппуреби да се хемијски ппјмпви размаурају на ури нивпа: макрп 
нивпу, микрп нивпу и симбплишкпм нивпу. Знашајнп је планирауи сиууације у кпјима се прпмене, кпје се 
макрпскппски ппажају у пгледима уумаше на нивпу шесуица кпје изграђују супсуанцу и уп предсуавља 
ппмпћу хемијских симбпла, фпрмула и хемијских једнашина. 

Фпрмираое хемијских ппјмпва уребалп би да буде резулуау исураживашкпг присуупа кпји пбухвауа: 
прикупљаое ппдауака ппсмаураоем или мереоем, предсуављаое ппдауака на сурукууриран нашин 
(уабеларнп), упшаваое правилнпсуи међу ппдацима, фпрмулисаое пбјащоеоа и извпђеое закљушака. 
Фпрмираое хемијских ппјмпва увек заппшиоауи ппвезиваоем са примерима из свакпдневнпг живпуа, 
кап и са преухпдним знаоем и искусувпм ушеника. Уакпђе, збпг апсуракуне прирпде хемијских ппјмпва, 
неппхпднп је да се оихпвп фпрмираое заснује на пгледима кпје демпнсурира насуавник или их ушеници 
сампсуалнп извпде. Акп у щкпли не ппсупје супсуанце предлпжене у прпграму за извпђеое 
демпнсураципних пгледа и лабпраупријских вежби ушеника, пне се мпгу замениуи супсуанцама 
дпсуупним у прпдавницама и аппуекама. За мнпге вежбе ушеници мпгу дпнеуи разлишиуе мауеријале пд 
куће. Да би ушеници разумели свпјсува супсуанци, услпвљенпсу свпјсуава сурукуурпм супсуанце, прпмене 
кпјима супсуанце ппдлежу и закпне према кпјима се прпмене пдвијају, оихпве акуивнпсуи на шаспвима 
уреба да буду разлишиуе. Акуивнпсуи планирауи према пперауивним задацима, наведеним уз сваку 
уему, имајући у виду знаоа и сппспбнпсуи кпја се кпд ушеника развијају. Уе акуивнпсуи мпгу биуи 
следеће:  

- ппсмаураое свпјсуава супсуанци и прпмена у пгледу кпје насуавник извпди; 

- анализа резулуауа пгледа и оихпвп ппвезиваое са преухпдним експерименуалним искусувпм и 
ппсупјећим уепријским знаоем; 

- фпрмулисаое преуппсуавки; 
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- планираое пгледа; 

- извпђеое пгледа уз безбеднп рукпваое лабпраупријским прибпрпм, ппсуђем и супсуанцама; 

- бележеое резулуауа пгледа; 

- фпрмулисаое пбјащоеоа за правилнпсуи упшене међу прикупљеним ппдацима; 

- извпђеое закљушака; 

- дискуупваое; 

- преураживаое и кприщћеое разлишиуе лиуераууре; 

- преураживаое Инуернеуа ради прикупљаоа инфпрмација; 

- припремаое извещуаја п експерименуалнпм раду; 

- извещуаваое; 

- прављеое насуавних средсуава; 

- рещаваое рашунских задауака, при шему се израшунаваоа мпгу ппвезауи са експерименуалним радпм 
иуд. 

 

Приликпм планираоа шаса ппћи пд пперауивних задауака, према оима фпрмулисауи циљеве шаса и 
изабрауи меупде кпје ће на даупм садржају на најефикаснији нашин пмпгућиуи ушеницима да урајнп 
фпрмирају знаоа или вещуине. Уп укљушује планираое пдгпварајућих задауака, шијим ће испуоаваоем 
највећи брпј ушеника за распплпживп време наушиуи дауи садржај. 

Крпз ушеое хемије у пснпвнпј щкпли сваки ушеник уреба да фпрмира базишну хемијску писменпсу. 
Хемијски писмена пспба ппседује уаквп знаое хемије кпје јпј, ппупм, пбезбеђује сагледаваое и 
разумеваое живпунпг пкружеоа, функципнисаое на лишнпм и будућем прпфесипналнпм и друщувенпм 
плану. Пна би уребалп да разуме свпјсува мауеријала кпјима је пкружена и кпје кприсуи, да разуме какп 
је уппуреба мауеријала пдређена оихпвим свпјсувима и да, према упме, бира пдгпварајући мауеријал, 
кап и да безбеднп рукује разлишиуим супсуанцама. Хемијска писменпсу пмпгућује криуишку прпцену 
инфпрмација из разлишиуих извпра и прпцену ппузданпсуи самих извпра. Уаквп знаое хемије пмпгућује, 
уакпђе, и дпнпщеое разлишиуих пдлука, на пример, пд кпг прпизвпђаша купиуи пдређени прпизвпд 
имајући у виду хемијски сасуав прпизвпда, уз криуишки пднпс према рекламним кампаоама за 
прпизвпде. 

Реализпваоем насуавних садржаја хемије ушеници се ппдсуишу на разумеваое ппјава у прирпди и уше 
какп се применпм наушнпг меупда дплази дп сазнаоа у хемији. Уакпђе, вепма је важнп исуицауи 
пракуишан знашај уих сазнаоа у свакпдневнпм живпуу, за развпј уехнплпгије и, уппщуе, за развпј 
друщува. 

Фшенишка ппсуигнућа прауиуи на свакпм шасу и дауи прилику ушеницима да, применпм разлишиуих 
пблика и меупда ууврђиваоа и прпвераваоа знаоа, исппље свпј напредак у ушеоу хемије. При упме, 
неппхпднп је имауи у виду да нашин прпвераваоа и садржај пбухваћен прпвераваоем пдређују нашин 
ушеоа ушеника, усмеравајући шесуп оихпву пажоу самп на пне делпве градива кпји су прпвераваоем 
пбухваћени и на нивп знаоа кпји се пд оих уражи. Ф складу са уим, приликпм псмищљаваоа задауака за 
испиуиваое ушенишких ппсуигнућа, вепма је важнп ууврдиуи да ли се уим задацима прпверава нивп 
знаоа прецизиран у пперауивним задацима и у кпјпј се мери задацима ппдсуише фпрмираое целпвиупг 
знаоа, пднпснп фпрмираое сисуема ппјмпва. 

Прпушаваоем садржаја насуаве хемије ушеници развијају и кпмуникаципне сппспбнпсуи, сппспбнпсуи да 
изнесу идеје, да навпде аргуменуе, да се псппспбљавају за дпнпщеое пдлука и преузимаое 
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пдгпвпрнпсуи. Исураживаое у щкплскпј лабпрауприји (хемијскпм кабинеуу) кап нашин ушеоа хемије, 
пмпгућава и ппдсуише развпј наведених вещуина. Фшеници у уаквим сиууацијама развијају сппспбнпсуи 
да фпрмулищу идеју у виду пиуаоа/прпблема кпји се мпже исуражиуи, да планирају, да се дпгпварају, 
размеоују знаоа и искусува, да извещуавају п урађенпм на јасан и сурукууриран нашин. 

Слпбпдне активнпсти 

Ф пквиру слпбпдних акуивнпсуи, пкупљају се ушеници кпји исказују ппвећанп инуереспваое за хемију. 
Циљ слпбпдних акуивнпсуи је ппдсуицаое и прпщириваое инуереспваоа ушеника за хемију, кап и развпј 
оихпвих склпнпсуи и сппспбнпсуи у функцији прпфесипналнпг ппредељиваоа. 

Групе за рад у пквиру слпбпдних акуивнпсуи фпрмирају се пд десеу дп пеунаесу ушеника, и мпгу се 
ппвећауи при пбради уепријских садржаја, или смаоиуи приликпм извпђеоа неких хемијских 
експерименауа. Знашајна улпга насуавника у слпбпдним акуивнпсуима јесуе да иденуификује дарпвиуе 
ушенике, прауи и ппдсуише дарпвиупсу, и усмерава их у даљем прпфесипналнпм развпју ка избпру 
занимаоа у ппдрушју хемије. 

Пблици рада у пквиру слпбпдних акуивнпсуи мпгу да буду разнпврсни: израда и презенуација ушенишких 
прпјекауа, пбрада инуересануних уема у виду предаваоа и презенуације насуавника или предаваша пп 
ппзиву, кплабпрауивни рад ушеника у ппсуупку пбраде акууелних уема из пбласуи хемијских аспекауа 
угрпженпсуи и защуиуе живпуне средине, прганизпване крауке сурушне екскурзије (ппсеуе хемијским 
фабрикама, ппсурпјеоима за прераду впде и другп), нефпрмална мини-уакмишеоа крпз квизпве знаоа, 
израда пригпдних ушила (збирке минерала, сирпвина, пплупрпизвпда и финалних прпизвпда хемијске 
индусурије или израда једнпсуавних мпдела и уређаја). Ппсебнп месуп у слпбпдним акуивнпсуима 
заузимају ушенишки сампсуални хемијски експерименуи, а важан задауак слпбпдних акуивнпсуи јесуе 
ппдсуицаое инуереспваоа за хемијске експерименуе кап примарне извпре знаоа у хемији и развијаое 
пснпвних лабпраупријских уехника рада. 

Уеме кпје се пбрађују у пквиру слпбпдних акуивнпсуи мпгу да буду преузеуе из прпграма дпдауне 
насуаве, уз мпгућнпсу кпрекције у складу са насуавникпвпм прпценпм и на пснпву ушенишких 
инуереспваоа. 
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ ХЕМИЈА  ЗА 8. РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
НЕМЕУАЛИ, ПКСИДИ 
НЕМЕУАЛА И КИСЕЛИНЕ (13) 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

МЕУАЛИ, ПКСИДИ МЕУАЛА И 
ХИДРПКСИДИ (БАЗЕ) (8) 

 

 

 

 

 

 

Циљ насуаве хемије јесуе да се 
псигура да сви ушеници суекну 
базишну језишку и наушну писменпсу и 
да напредују ка реализацији 
пдгпварајућих Суандарда пбразпвних 
ппсуигнућа, да се псппспбе да 
рещавају прпблеме и задауке у нпвим 
и неппзнауим сиууацијама, да изразе 
и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију 
мпуивисанпсу за ушеое и 
заинуереспванпсу за предмеуне 
садржаје, кап и 

- развијаое функципналне хемијске 
писменпсуи; 

- разумеваое прпмена и ппјава у 
прирпди на пснпву суешених знаоа п 
хемијским ппјмпвима, уепријама, 
мпделима и закпнима; 

- псппспбљаваое ушеника за 
кпмуницираое кприщћеоем 
хемијских уермина, хемијских 
симбпла, фпрмула и једнашина; 

Фшеник ће на крају псмпг разреда биуи у суаоу да: 

- разуме пснпвна физишка и хемијска свпјсува важнијих предсуавника 

немеуала (впдпника, кисепника, сумппра, азпуа и угљеника); 

- ппвезује сурукууру аупма немеуала са оихпвим свпјсувима и 

пплпжајем у Перипднпм сисуему елеменауа; 

- зна кпја свпјсува немеуала пдређују оихпву пракуишну примену; 

- зна да немеуали реагују са кисепникпм и граде пксиде; 

- сасуавља фпрмуле пксида немеуала применпм знаоа п валенци 

немеуала; 

- зна да пксиди немеуала, кпји реагују са впдпм, са опм граде киселине; 

- примеоује знаое да је валенца немеуала исуа у киселини и 

пдгпварајућем пксиду; 

- уме да дпкаже киселине ппмпћу индикаупра. 

_______________________________________________________________ 
- зна п засуупљенпсуи меуала у прирпди, у елеменуарнпм виду и у 

једиоеоима; 

- разуме пснпвна физишка свпјсува меуала; 

- ппвезује сурукууру аупма меуала са оихпвим свпјсувима и пплпжајем у 

Перипднпм сисуему елеменауа; 

- разликује свпјсува хемијски изразиуих меуала пд уехнишки важних 

меуала; 

- зна свпјсува меуала кпја пдређују оихпву пракуишну примену; 

- зна да меуали у реакцији са кисепникпм граде пксиде меуала; 
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___________________________ 

СПЛИ (5) 

 

 

 

 

__________________________ 

ЕЛЕКУРПЛИУИЧКА 
ДИСПЦИЈАЦИЈА КИСЕЛИНА, 
ХИДРПКСИДА И СПЛИ (3) 

 

 

 

 

 

__________________________ 

- развијаое сппспбнпсуи за извпђеое 
једнпсуавних хемијских исураживаоа; 

- развијаое сппспбнпсуи за рещаваое 
уепријских и експерименуалних 
прпблема; 

- развијаое лпгишкпг, апсуракунпг и 
криуишкпг мищљеоа; 

- псампсуаљиваое ушеника за 
уражеое и кприщћеое релевануних 
инфпрмација у разлишиуим извприма 
(учбеник, наушнппппуларни шланци, 
Инуернеу); 

- развијаое свесуи п важнпсуи 
пдгпвпрнпг пднпса према живпунпј 
средини, пдгпварајућег и раципналнпг 
кприщћеоа и пдлагаоа разлишиуих 
супсуанци у свакпдневнпм живпуу; 

- ппдсуицаое ушенишке радпзналпсуи, 
ппуребе за сазнаваоем п свпјсувима 
супсуанци у пкружеоу и ппзиуивнпг 
пднпса према ушеоу хемије; 

- развијаое свесуи п сппсувеним 
знаоима и сппспбнпсуима и даљпј 
прпфесипналнпј пријенуацији. 

Задаци насуаве хемије јесу:  

- сасуавља фпрмуле пксида меуала применпм знаоа п валенци меуала; 

- зна да пксиди меуала, кпји реагују са впдпм, са опм граде хидрпксиде 

(базе); 

- зна да је валенца меуала исуа у хидрпксиду и пдгпварајућем пксиду; 

- зна да је хидрпксидна група једнпваленуна; 

- сасуавља фпрмуле хидрпксида на пснпву валенце меуала; 

- уме да ппмпћу индикаупра дпкаже базна свпјсува расувпра 

хидрпксида; 

- зна да у реакцији неких меуала са киселинама насуаје впдпник; 

- зна да су меуали ппдлпжни кпрпзији и ппсуупке защуиуе пд кпрпзије; 

- зна да се легираое врщи у циљу дпбијаоа мауеријала са свпјсувима 

ппгпдним за пдређену намену. 

______________________________________________________________ 

- усвпји знаоа п ппјму спли; 

- сасуавља фпрмуле спли на пснпву валенце меуала и валенце 

киселинскпг псуаука; 

- сасуавља фпрмуле спли на пснпву назива спли и пбрнууп; 

- зна да спли мпгу насуауи у хемијским реакцијама: киселине и базе, 

меуала и киселине, киселпг пксида и базе; 

- упшава међуспбну ппвезанпсу пксида, киселина, хидрпксида и спли; 

- предвиђа прпизвпде реакција у кпјима ушесувују хемијски елеменуи и 

једиоеоа кпја су предсуавници пдређених класа непрганских 

једиоеоа; 

- зна п засуупљенпсуи науријум-хлприда и калцијум-карбпнауа у 

прирпди; 

- зна п знашају и примени важних спли. 

______________________________________________________________ 

- разуме какп ппд ууицајем ппларних мплекула впде диспсују киселине, 
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ФВПД Ф ПРГАНСКФ ХЕМИЈФ (2) 

 

 

 

 

___________________________ 

 

ФГЉПВПДПНИЦИ (12) 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

ПРГАНСКА ЈЕДИОЕОА СА 
КИСЕПНИКПМ (9) 

 

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи 
да крпз разлишиуе садржаје и пблике 
рада упкпм насуаве хемије сврха, 
циљеви и задаци пбразпваоа, кап и 
циљеви насуаве хемије буду у пунпј 
мери реализпвани; 

- пмпгућаваое ушеницима да разумеју 
предмеу изушаваоа хемије; 

- пмпгућаваое ушеницима да 
сагледају знашај хемије у 
свакпдневнпм живпуу, за развпј 
разлишиуих уехнплпгија и развпј 
друщува уппщуе; 

- пмпгућаваое ушеницима да разумеју 
наушни меупд кпјим се у хемији 
дплази дп сазнаоа; 

- псппспбљаваое ушеника да кприсуе 
језик хемије кап науке: да знају 
хемијску уерминплпгију и да разумеју 
квалиуауивнп и квануиуауивнп 
знашеое хемијских симбпла, фпрмула 
и једнашина; 

- сувараое насуавних сиууација у 
кпјима ће ушеници дп сазнаоа п 
свпјсувима супсуанци и оихпвим 
прпменама дплазиуи на пснпву 
демпнсураципних пгледа или пгледа 

хидрпксиди и спли; 
- зна да киселине у впди дају кап ппзиуивне јпне Х+ јпне; 
- зна да у впденим расувприма база ппсупје хидрпксидни јпни, ПХ-; 
- разуме да је реакција неуурализације реакција између Х+ и ПХ- јпна; 
- разуме да се дпказиваое киселп-базних свпјсуава расувпра ппмпћу 
индикаупра заснива на ппсупјаоу пдређених јпна у расувпру; 
- ппзнаје пХ-скалу и на пснпву пХ-вреднпсуи разврсуава расувпре у 
киселе, базне и неууралне; 
- разуме међуспбну ппвезанпсу пксида, киселина, хидрпксида и спли. 

______________________________________________________________ 
- зна да су једиоеоа угљеника, изузев пксида, угљене киселине и оених 

спли (карбпнауа и хидрпгенкарбпнауа) прганска једиоеоа; 

- зна да су угљеникпви аупми у мплекулима прганских једиоеоа 

шеувпрпваленуни; 

- разуме да се угљеникпви аупми мпгу међуспбнп ппвезивауи у пувпрене 

и заувпрене низпве (прсуенпве), да веза између аупма угљеника мпже 

биуи једнпсурука, двпсурука и урпсурука, уе да је уп узрпк 

мнпгпбрпјнпсуи прганских једиоеоа; 

- разуме да угљеникпви аупми у мплекулима прганских једиоеоа мпгу 

биуи ппвезани и са аупмима других елеменауа једнпсурукпм, 

двпсурукпм или урпсурукпм везпм. 

______________________________________________________________ 

- разликује алкане, алкене и алкине на пснпву мплекулске и сурукуурне 

фпрмуле и на пснпву назива; 

- разуме сурукуурну изпмерију; 

- зна физишка свпјсува угљпвпдпника (расувпрљивпсу, агрегаунп суаое 

на спбнпј уемперауури); 

- зна да угљпвпдпници ппдлежу реакцији сагпреваоа у кпјпј се пслпбађа 
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__________________________ 

БИПЛПШКИ ВАЖНА 
ПРГАНСКА ЈЕДИОЕОА (12) 

 

 

 

 

 

кпје сампсуалнп извпде, и развијауи 
при упм аналиуишкп и криуишкп 
мищљеое; 

- сувараое насуавних сиууација у 
кпјима ће ушеници развијауи 
експерименуалне вещуине, правилнп 
и безбеднп, пп себе и друге, рукпвауи 
лабпраупријским прибпрпм, ппсуђем 
и супсуанцама; 

- псппспбљаваое ушеника за 
извпђеое једнпсуавних исураживаоа; 

- сувараое сиууација у кпјима ће 
ушеници примеоивауи уепријскп 
знаое и експерименуалнп искусувп за 
рещаваое уепријских и 
експерименуалних прпблема; 

- сувараое сиууација у кпјима ће 
ушеници примеоивауи знаое хемије 
за уумашеое ппјава и прпмена у 
реалнпм пкружеоу; 

- пмпгућаваое ушеницима да крпз 
једнпсуавна израшунаваоа разумеју 
квануиуауивни аспеку хемијских 
прпмена и оегпву пракуишну примену. 

 

упплпуа; 

- разуме разлике у сурукуури и реакуивнпсуи засићених и незасићених 

угљпвпдпника, пднпснп да двпсурука веза у мплекулима алкена и 

урпсурука веза у мплекулима алкина услпвљава оихпва хемијска 

свпјсува; 

- разуме пснпвне хемијске реакције алкана (супсуиууција), алкена и 

алкина (адиција); 

- зна да су главни прирпдни извпри угљпвпдпника нафуа и земни гас; 

- зна важније деривауе нафуе (бензин, пеурплеум, дизел уље, уље за 

ппдмазиваое и асфалу) и да су уп смеще једиоеоа слишних физишких и 

хемијских свпјсуава. 

_______________________________________________________________ 

- разуме да је функципнална група деп мплекула кпји услпвљава 

физишка и хемијска свпјсува једиоеоа; 

- зна функципналну групу алкпхпла и какп се алкпхпли именују; 

- разуме какп хидрпксилна група пдређује физишка и хемијска свпјсува 

алкпхпла; 

- зна п дпбијаоу еуанпла алкпхплним вреоем; 

- разуме пснпвна физишка и хемијска свпјсува еуанпла; 

- зна п пракуишнпј примени алкпхпла (меуанпла, еуанпла, гликпла и 

глицерпла); 

- зна п щуеунпм дејсуву еуанпла на људски прганизам (алкпхплизам), и п 

упксишнпсуи меуанпла; 

- зна функципналну групу карбпнилних једиоеоа; 

- зна да пксидацијпм примарних алкпхпла насуају алдехиди, а 

секундарних алкпхпла кеупни; 

- зна п пракуишнпј примени карбпнилних једиоеоа (меуанала и 

прппанпна); 
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ХЕМИЈА ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ 
(4) 

- зна функципналну групу карбпксилних киселина и какп се карбпксилне 

киселине именују; 

- разуме какп карбпксилна група пдређује физишка и хемијска свпјсува 

карбпксилних киселина; 

- зна да пксидацијпм еуанпла мпже насуауи еуанска киселина; 

- зна п пракуишнпј примени карбпксилних киселина; 

- зна кпје се карбпксилне киселине називају масне киселине; 

- зна да у реакцији алкпхпла и карбпксилних киселина насуају есури и 

какп се насуали есури именују; 

- разуме физишка свпјсува есуара. 

_______________________________________________________________ 

- зна щуа су масуи и уља и оихпва физишка свпјсува; 

- преппзнаје фпрмуле уриацилглицерпла кап главних сасупјака масуи и 

уља; 

- разуме пснпвна хемијска свпјсуава масуи и уља (реакције 

хидрпгенизације и саппнификације); 

- зна да се деуерченуи пп хемијскпм сасуаву и свпјсувима разликују пд 

сапуна, али да је принцип уклаоаоа нешисупћа исуи; 

- зна п знашају и улпзи масуи и уља у живим бићима; 

- зна щуа су угљени хидрауи и п оихпвпм знашају и улпзи у живим 

бићима; 

- разуме физишка свпјсува угљених хидрауа; 

- разликује према слпженпсуи мпнпсахариде, дисахариде и 

пплисахариде и зна да хидрплизпм дисахарида и ппупунпм хидрплизпм 

пплисахарида насуају мпнпсахариди; 

- разликује сахарпзу пд инверунпг щећера; 

- разуме да су разлишиуа свпјсува и биплпщка функција скрпба и 

целулпзе ппследица разлика у оихпвпј хемијскпј сурукуури; 

- зна п пракуишнпј примени угљених хидрауа (на пример, да се харуија 
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прави пд целулпзе; да је памук, пп хемијскпм сасуаву, целулпза); 

- зна да мплекули аминпкиселина садрже карбпксилну и аминп групу; 

- зна да су прпуеини прирпдни пплимери прпуеинских аминпкиселина; 

- зна да се есенцијалне аминпкиселине мпрају унпсиуи хранпм; 

- зна п знашају и улпзи прпуеина у живим бићима; 

- навпди живпуне намирнице бпгауе масуима и уљима, угљеним 

хидрауима и прпуеинима; 

- зна да се неки виуамини расуварају у впди, а неки у масуима, щуп је 

услпвљенп оихпвпм хемијскпм сурукуурпм; 

- зна п знашају и улпзи виуамина у људскпм прганизму. 

______________________________________________________________ 

- зна п знашају безбеднпг ппсуупаоа са супсуанцама и знашају правилнпг 
складищуеоа; 
- зна п загађивашима (непрганским и прганским супсуанцама) ваздуха, 
впде и земљищуа и мерама защуиуе. 
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УЕХНИЧКП И ИНФПРМАУИЧКП ПБРАЗПВАОЕ 

(2 шаса недељнп, 68 шаспва гпдищое) 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа у пснпвнпј щкпли јесуе да се псигура да сви 
ушеници суекну базишну језишку, уехнишку и инфпрмауишку писменпсу и да напредују ка реализацији 
пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају прпблеме и задауке у 
нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и дискууују са другима, 
развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и да се ушеници уппзнају 
са уехнишкп-уехнплпщки развијеним пкружеоем, суекну пснпвну уехнишку и инфпрмауишку писменпсу, 
развију уехнишкп мищљеое, уехнишку кулууру рада. 

Задаци предмеуа су сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада 
насуаве уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви 
насуаве уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа буду у пунпј мери реализпвани, кап и да ушеници:  

- суекну пснпвнп уехнишкп и инфпрмауишкп пбразпваое и васпиуаое, 

- суекну пснпвна уехнишкп-уехнплпщка знаоа, умеоа, вещуине и псппспбљавају се за оихпву примену у 
ушеоу, раду и свакпдневнпм живпуу, 

- сазнају пснпвни кпнцепу инфпрмаципнп-кпмуникаципних уехнплпгија (ИКУ), 

- сазнају улпге ИКУ у разлишиуим сурукама и сферама живпуа, 

- уппзнају рад на рашунару, 

- науше уппуребу рашунара са гпупвим прпграмима за пбраду уексуа, за графишке приказе, инуерфејс и 
инуернеу, 

- развијају суваралашкп и криуишкп мищљеое, 

- развијају сппспбнпсу пракуишнпг сувараоа, пднпснп да реализују сппсувене идеје према сппсувенпм 
плану рада и афирмищу креауивнпсу и пригиналнпсу, 

- развијају психпмпупрне сппспбнпсуи, 

- усвпје преуппсуавке за свесну примену науке у уехници, уехнплпгији и другим пблицима друщувенп 
кприснпг рада, 

- савладавају пснпвне принципе рукпваоа разлишиуим средсувима рада, пбјекуима уехнике и 
управљаоа уехнплпщким прпцесима, 

- развијају прецизнпсу у раду, уппрнпсу и исурајнпсу приликпм рещаваоа задауака, 

- суишу радне навике и псппспбљавају се за сарадоу и уимски рад, 

- кпмуницирају на језику уехнике (уехнишка уерминплпгија, цруежи), 

- суекну знаоа за кприщћеое мерних инсуруменауа, 
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- разумеју уехнплпщке прпцесе и прпизвпде разлишиуих уехнплпгија, 

- преппзнају пгранишенпсу прирпдних ресурса, 

- прилагпде динамишке кпнсурукције (мпделе) енергеускпм извпру, 

- пдаберу ппуимални сисуем управљаоа за динамишке кпнсурукције (мпделе), 

- израде или примене једнпсуавнији прпграм за управљаое прекп рашунара, 

- уппзнају екпнпмске, уехнишкп-уехнплпщке, екплпщке и еуишке аспекуе рада и прпизвпдое и оихпв 
знашај на развпј друщува, 

- примеоују мере и средсува за лишну защуиуу при раду, 

- знају мере защуиуе и ппуребу за пбнпву и унапређеое живпунпг пкружеоа, 

- на пснпву знаоа п врсуама делаунпсуи и сагледаваоа свпјих инуереспваоа правилнп пдаберу свпју 
будућу прпфесију. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да:  

- прпщире знаоа п пснпвним кпмандама пперауивнпг сисуема, 

- прпщире знаоа п кприщћеоу инуернеуа и елекурпнске ппщуе, 

- прпщире знаоа п кприщћеоу пснпвних прпграма за пбраду уексуа, уабела и слике, 

- пбуше се за припрему презенуација, 

- уппзнају ппдсисуеме елекурпенергеускпг сисуема, 

- суекну ппјам п дисурибуцији елекуришне енергије, 

- уппзнају елекурпинсуалаципни мауеријал и елеменуе према суандардима наведених 
елекурпмауеријала, 

- уппзнају пснпвне елекурпуехнишке симбпле, 

- науше да шиуају елекурпуехнишке щеме, а једнпсуавније да кприсуе у пракуишнпм раду, 

- суекну пснпвна пракуишна знаоа и умеоа у сасуављаоу елекуришних сурујних кпла, 

- уппзнају пснпвне делпве елекурпуермишких и елекурпдинамишких апарауа и уређаја у дпмаћинсуву, 

- науше да правилнп кприсуе елекуришне уређаје и апарауе, 

- уппзнају пснпвне елекурпнске елеменуе, 

- науше симбпле и щеме у елекурпници, 
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- схвауе принципе рада уелекпмуникаципних и аудипвизуелних уређаја у дпмаћинсуву, 

- развијају кпнсурукупрске сппспбнпсуи израдпм и склапаоем мпдела елекурпуехнишких и елекурпнских 
уређаја и апарауа према пдгпварајућим щемама. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

ИНФПРМАУИШКЕ УЕХНПЛПГИЈЕ (16) 

Пракуишна примена рашунара. Рашунарске мреже. Кприщћеое инуернеуа - присууп свеускпј рашунарскпј 
мрежи (www), елекурпнска ппщуа. 

Фправљаое ппмпћу перспналних рашунара са пкружеоем. Примена рашунара кприщћеоем инуерфејс 
уехнплпгије - управљаое мпделима. 

Кприщћеое преухпднп савладаних прпграма за пбраду уексуа, ппдауака, уабела, графика, припремауи 
презенуације у разлишиуим пбласуима. 

Израда уехнишке дпкуменуација у елекурпуехници кприщћеоем пдабраних прпграма. 

ЕЛЕКУРПУЕХНИШКИ МАУЕРИЈАЛИ И ИНСУАЛАЦИЈЕ (10) 

Елекурпинсуалаципни мауеријали и прибпр - свпјсува и примена (прпвпдници, суперпрпвпдници, 
изплаупри, прекидаши, ууикаши, сијалишна грла, псигураши, грејна уела, уермпсуауи). 

Кућне елекуришне инсуалације. 

Ппаснпсуи и защуиуа пд сурујнпг удара. 

ЕЛЕКУРИШНЕ МАЩИНЕ И ФРЕЂАЈИ (14) 

Прпизвпдоа, урансфпрмација и пренпс елекуришне енергије. 

Алуернауивни извпри елекуришне енергије. 

Елекурпуехнишки апарауи и уређаји у дпмаћинсуву. 

ДИГИУАЛНА ЕЛЕКУРПНИКА (12) 

Пснпви аналпгне и дигиуалне уехнплпгије. 

Пснпвни елекурпнски елеменуи. 

Сурукуура рашунара: мауишна плпша, прпцеспр, мемприја, инуерфејс, мпдем. 

Елекурпнски уређаји у дпмаћинсуву. 

Уелекпмуникације и аудипвизуелна средсува: мпбилна уелефпнија, ГПС сисуеми, инуернеу и каблпвска 
уелевизија. 

ПД ИДЕЈЕ ДП РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МПДФЛИ (16) 
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Пракуишна израда елекуришних кпла - експеримену - исураживаое пд кпнсурукупрскпг мауеријала и 
симулација кприщћеоем рашунарскпг спфувера према склпнпсуима ушеника. Пракуишни примери 
управљаоа ппмпћу рашунара. Мпделпваое елекуришних мащина и уређаја, ауупмауских сисуема и 
рпбпуа. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Инфпрматишке технплпгије - насуавни садржаји се реализују у кпнуинуиуеуу са преухпдним гпдинама. С 
пбзирпм да су пснпвне щкпле са вепма неуједнашеним нивппм ппреме какп хардверпм уакп и 
спфуверпм, пву насуавну уему уреба прилагпдиуи дауим услпвима. Уреба насупјауи да ушеници пвладају 
пракуишнпм применпм рашунара у рещаваоу разлишиуих задауака: пбрадпм уексуа, ппдауака, уабела, 
графике. Ф индивидуалнпм прилазу пмпгућиуи нивелацију ппщуепбразпвних инфпрмауишких знаоа и 
кпмпеуенција. Ппсебна пажоа у пвпм разреду је ппсвећена мпдемскпј вези, инуернеуу и присуупу 
свеускпј рашунарскпј мрежи (www), кприщћеое инуернеуа, елекурпнска ппщуа. За реализацију садржаја 
везаних за управљаое ппмпћу перспналних рашунара (серијски и паралелни улаз, излаз, кпмуникација 
перспналних рашунара са пкружеоем), неппхпднп је пбезбедиуи пдгпварајуће мпделе. 

Фппзнауи симбпле кпји се кприсуе при изради цруежа и елекуришних щема, кап најпснпвније цруеже и 
щеме елекуришних сурујних кпла. Ппред уппуребе прибпра, ушенике уппзнауи са мпгућнпсуима уппуребе 
једнпсуавнијих спфувера за израду уехнишких цруежа и щема. 

Електрптехнишки материјали и инсталације предсуављају пракуишну примену преухпдних садржаја п 
мауеријалима и графишким кпмуникацијама. Фппзнаваое елекурпинсуалаципнпг мауеријала и прибпра 
најефикасније се мпже псувариуи применпм у разлишиуим кпнсурукцијама сурујних кпла. 
Елекурпинсуалаципни мауеријали и прибпр - свпјсува и примена (прпвпдници, суперпрпвпдници, 
изплаупри, прекидаши, ууикаши, сијалишна грла, псигураши, елекуришнп брпјилп, уклппни сау). Пву пбласу 
реализпвауи уакп да се псувари лпгишна и функципнална целина са садржајима кпји су изушавани 
преухпдних гпдина. Впдиуи рашуна да се ради самп са наппнима дп 24 в. Ппсебне мпгућнпсуи пружају 
адеквауни спфувери кпји пмпгућавају кпнсурукцију разлишиуих сурујних кпла у вирууелнпм пблику. 
Ппаснпсуи и защуиуа пд сурујнпг удара. Фппзнауи ушенике са мпгућим нежељеним ппследицама дејсува 
сурује, нашинпм защуиуе пд сурујнпг удара и пружаое прве ппмпћи. 

Електришне мащине и уређаји - кап пбласу реализује се у уеснпј кпрелацији са насуавним садржајима 
физике, ппсебнп са аспекуа закпна елекурпуехнике на кпјима су заснпвани разни уређаји на 
елекурпуермишкпм или елекурпмагнеунпм дејсуву елекуришне сурује. Уежищуе је на прпизвпдои, 
урансфпрмацији и пренпсу елекуришне енергије. Деп садржаја ппсвеуиуи алуернауивним извприма 
елекуришне енергије. Фппзнаваое елекурпуермишких апарауа и уређаја у дпмаћинсуву ппшеуи пд 
једнпсуавнијих кап щуп су рещп, пегла, грејалице, а зауим уппзнауи и слпженије кап щуп су щуедоак, 
пећ, бпјлер. Фппзнаваоем кпнсурукције релеа уппзнауи примену елекурпмагнеуа и у другим уређајима 
кпји раде на слишнпм принципу кап щуп је елекуришнп звпнце, дизалица и др. Фппзнаваое елекуришних 
мащина (генераупр, елекурпмпупр) и оихпве примене кпд ауупмпбила и апарауа за дпмаћинсувп 
захуева пдгпварајуће уехнишке услпве за реализацију. Уу се пре свега мисли на разне цруеже, щеме, 
мпделе, узпрке, пресеке кап и на мулуимедијалне презенуације. 

Елекурпуехнишки апарауи и уређаји у дпмаћинсуву. Фппзнауи пснпвне делпве и принципе рада 
елекурпмеханишких (венуилаупр, бущилица ..), елекурпуермишкп-механишких уређаја у дпмаћинсуву 
(фен за кпсу, калприфер, клима уређај...) 

Дигитална електрпника - уппзнауи ушенике са пснпвама на кпјима је заснпвана аналпгна уехнплпгија 
кпја је на заласку примене и пснпве дигиуалне уехнплпгије кпја је у све већпј примени. Пбјасниуи 
преднпсуи дигиуалне уехнплпгије над аналпгнпм. Фппзнауи пснпвне елекурпнске елеменуе, лпгишка 
кпла, инуегрисана елекурпнска кпла. Ф упм свеулу предсуавиуи пснпвне делпве рашунара: мауишна плпша, 
прпцеспр, мемприја, инуерфејс, мпдем. Елекурпнски уређаји у дпмаћинсуву - прелазак аналпгне на 
дигиуалну уехнику, уелекпмуникације и аудипвизуелна средсува (радип и УВ), мпбилна уелефпнија, ГПС 
сисуеми, инуернеу и каблпвска уелевизија. 
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Пд идеје дп реализације - мпдули. Ф складу са инуенцијама дпкуменуа "Еврппске димензије у 
пбразпваоу" у кпјпј се навпди "Циљ пснпвне щкпле је да пбезбеди ушеницима пснпву за наредне нивпе 
пбразпваоа, да псппспби ушенике да кприсуе и усмеравају свпје искусувп из свеуа пкп себе какп би и 
даље развијали свпје психпмпупрне вещуине.." кап и ... "развијаое и кприщћеое пблика рада кпји 
пмпгућава индивидуални прилаз насуави и ушеоа и, исупвременп сувараое услпва за заједнишкп ушеое; 
унапређеое ушеоа пууем пукрића; ппдрщка прпјекунпм раду уз ушеоу кпји се заснива на 
инердисциплинарним глпбалним уемама" насуава уехнишкпг пбразпваоа прганизује се крпз мпдуле 
мпгућнпсу индивидуализације и диференцијације насуаве. Ф реализацији пве уеме псуавља се мпгућнпсу 
да ушеници изразе свпје лишне афиниуеуе, сппспбнпсуи, инуереспваоа па и ппл какп би се ппределили 
за неку пд ппнуђених пбласуи: Пракуишна израда елекуришних кпла - експеримену - исураживаое, пд 
кпнсурукупрскпг мауеријала и симулација кприщћеоем рашунарскпг спфувера; Пракуишни примери 
управљаоа ппмпћу рашунара; Мпделпваое елекуришних мащина и уређаја, ауупмауских сисуема и 
рпбпуа. Исуп уакп мпгуће је изабрауи инуензивнији рад за пбраду уексуа, ппдауака, уабела, графика и 
анимације, припрема презенуација. За сваку акуивнпсу за кпју се ушеници ппределе раде пп алгпритму 
пд идеје дп реализације. 

Ф псмпм разреду ушеник уреба да:  

- сампсуалнп кприсуи гпупве прпграме у рещаваоу једнпсуавних прпблема ппмпћу рашунара; 

- уме да се укљуши у рашунарску мрежу; 

- уме да шиуају једнпсуавније щеме кпд кпјих су примеоени пснпвни елекурпуехнишки и елекурпнски 
симбпли; 

- зна намену уехнишкп-уехнплпщке дпкуменуације у елекурпуехници и елекурпници; 

- зна сасуав елекуришне кућне инсуалације и све знашајне елеменуе у опј, кварпве кпји се мпгу дпгпдиуи; 

- правилнп кприсуи елекуришне и елекурпнске уређаје у дпмаћинсуву. 
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ TEХНИЧКП ПБРАЗПВАОЕ ЗА 8. РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
ИНФПРМАУИЧКЕ УЕХНПЛПГИЈЕ 

 

- прпщириваое знаоа п пснпвним радоама у 

пперауивнпм сисуему Wиндпwс; 

- суицаое пснпвнпг знаоа п кприщћеоу Инуернеуа и 

елекурпнске ппщуе; 

- прпщириваое знаоа п кприщћеоу пснпвних 

прпграма за пбраду уексуа, уабела и слике; 

- суицаое пснпвнпг знаоа п рашунарским мрежама. 

У псмпм разреду ушеник треба да:  

- ппзнаје елеменуе графишкпг раднпг пкружеоа, уме да укљуши рашунар и 

ппкрене пдгпварајући прпграм, уме да рукује прпзприма и икпнама и сл.; 

- сампсуалнп присуупа свеускпј рашунарскпј мрежи (www) и кприсуи услуге 

елекурпнске ппщуе; 

- сампсуалнп уме да кприсуи гпупве прпграме у рещаваоу једнпсуавних 

прпблема ппмпћу рашунара; 

- уме да се укљуши у рашунарску мрежу 

 

ЕЛЕКУРПУЕХНИЧКИ 
МАУЕРИЈАЛИ И ИНСУАЛАЦИЈЕ 

 

- суицаое знаоа п елекурпинсуалаципнпм 

мауеријалу и прибпру (прпвпдници, 

суперпрпвпдници, изплаупри, прекидаши, ууикаши, 

сијалишна грла, псигураши, елекуришнп брпјилп, 

уклппни сау), оихпвим свпјсувима и примени; 

- уппзнаваое са ппдсисуемима елекурпенергеускпг 

сисуема и нашинима дисурибуције елекуришне 

енергије; 

- суицаое пснпвнпг знаоа п кућним 

елекурпинсуалацијама. 

- ппзнаје елекурпинсуалаципни мауеријал и елеменуе према суандардима 

наведених елекурпмауеријала; 

- ушеник ппзнаје ппдсисуеме елекурпенергеускпг сисуема (хидрпелекуране, 

уермпелекуране и нуклеарне елекуране) и зна нашин пренпщеоа 

елекуришне енергије; 

- зна елеменуе кућних инсуалација. 

ЕЛЕКУРИЧНЕ МАШИНЕ И 
ФРЕЂАЈИ 

 

- уппзнаваое елекурпуермишких апарауа и уређаја у 

дпмаћинсуву  (рещп, пегла, грејалице, щуедоак, пећ, 

бпјлер); 

- уппзнаваое кпнсурукције релеја и примене 

- ппзнаје елекуришне апарауе и уређаје кпји се кприсуе у дпмаћинсуву; 

- ппзнаје свпјсува елекурпмагнеуа и мпгућнпсу управљаоа уређајима са 

великпг расупјаоа уз ппмпћ релеја; 

- зна кпнсурукцију генераупра и елекурпмпупра, кап и оихпву примену кпд 
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елекурпмагнеуа у елекуришним уређајима 

(елекуришнп звпнце, дизалица и др); 

- уппзнаваое елекуришних мащина (генераупр, 

елекурпмпупр) и оихпве примене кпд ауупмпбила и 

апарауа за дпмаћинсувп. 

елекуришних мащина и у мпупрним впзилима. 

 

ДИГИУАЛНА ЕЛЕКУРПНИКА 

 

- суицаое знаоа п пснпвама аналпгне и дигиуалне 

уехнплпгије; 

- уппзнаваое пснпвних елекурпнских кпмппненуи; 

- прпщириваое знаоа п сурукуури рашунара (мауишна 

плпша, прпцеспр, мемприја, инуерфејс); 

- уппзнаваое са уелекпмуникаципним и 

аудипвизуелним средсувима (мпбилна уелефпнија, 

ГПС сисуеми, Инуернеу и каблпвска уелевизија). 

- зна нашин пренпса инфпрмација прекп некпг пд медија, кап и нашин 

пријема и пбраде инфпрмација; 

- ппзнаје пасивне и акуивне елекурпнске кпмппненуе, кап и оихпву 

примену; 

- зна пснпвне функције мауишне плпше, прпцеспра, мемприје и псуалпг 

инуерфејса, кап и оихпве међуспбне зависнпсуи; 

- ппзнаје пснпве п најраспрпсураоенијим дигиуалним уелекпмуникаципним 

сисуемима (сисуем за уренуунп пдређиваое ппзиције - ГПС, мпбилна 

уелефпнија, Инуернеу, каблпвска уелевизија). 

ПД ИДЕЈЕ ДП РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

- развијајаое суваралашкпг и криуишкпг мищљеоа и 

сппспбнпсу пракуишнпг сувараоа, пднпснп 

реализација сппсувене идеје према сппсувенпм 

плану рада и афирмисаое креауивнпсуи и 

пригиналнпсуи, кап и прецизнпсуи у раду, уппрнпсуи 

и исурајнпсуи приликпм рещаваоа задауака; 

- усвајаое преуппсуавки за свесну примену науке у 

уехници, уехнплпгији и другим пблицима друщувенп 

кприснпг рада. 

- зна да изради једнпсуавније суауишке и динамишке мпделе и макеуе пд 

делпва из кпнсурукупрскпг кпмплеуа и гпупвих елеменауа, према 

пдгпварајућим упуусувима и свпјим идејама; 

- уме сампсуалнп да изради једнпсуавније предмеуе пп свпјпј идеји ппмпћу 

пдгпварајућег прибпра и рушнпг алауа, применпм пснпвних радних 

пперација пд лакп пбрадивих мауеријала и гпупвих елеменауа. 
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ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ 

(2 шаса недељнп, 68 шаспва гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве физишкпг васпитаоа јесуе да разнпврсним и сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, 
ппвезаним са псуалим васпиунп-пбразпвним ппдрушјима, дппринесе инуегралнпм развпју лишнпсуи 
ушеника (кпгниуивнпм, афекуивнпм, мпупришкпм), развпју мпупришких сппспбнпсуи, суицаоу, 
усаврщаваоу и примени мпупришких умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у свакпдневним и 
специфишним услпвима живпуа и рада. 

Ппщти пперативни задаци:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве физишкпг 
васпиуаоа сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве физишкпг васпиуаоа буду у пунпј 
мери реализпвани; 

- ппдсуицаое расуа, развпја ушеника и ууицаое на правилнп држаое уела; 

- развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи; 

- суицаое мпупришких умеоа кпја су кап садржаји ууврђени прпгрампм физишкпг васпиуаоа и суицаое 
уепријских знаоа неппхпдних за оихпвп усвајаое; 

- усвајаое знаоа ради разумеваоа знашаја и сущуине физишкпг васпиуаоа, дефинисанпг циљем пвпг 
васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја; 

- фпрмираое мпралнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи; 

- псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, знаоа и навике кприсуе у свакпдневним услпвима живпуа 
и рада; 

- суицаое и развијаое свесуи п ппуреби здравља, шуваоа здравља и защуиуи прирпде и шпвекпве 
средине. 

Ппсебни пперативни задаци:  

- развпј пснпвних мпупришких сппспбнпсуи, првенсувенп брзине и кппрдинације; 

- суицаое и усаврщаваое мпупришких умеоа и навика предвиђених прпгрампм физишкпг васпиуаоа; 

- примена суешених знаоа, умеоа и навика у слпженијим услпвима (крпз игру, уакмишеое и сл.); 

- задпвпљаваое спцијалних ппуреба за ппуврђиваоем, групним пписупвећиваоем и сл.; 

- есуеускп изражаваое ппкреупм и креуаоима и дпживљаваое есуеуских вреднпсуи; 

- усвајаое еуишких вреднпсуи и ппдсуицаое впљних пспбина ушеника. 

 

ПРГАНИЗАЦИПНИ ПБЛИЦИ РАДА 
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Циљ насуаве физишкпг васпиуаоа псуварује се пууем следећих прганизаципних пблика рада:  

- шаспви физишкпг васпиуаоа; 

- кпрекуивнп-педагпщки рад; 

- слпбпдне акуивнпсуи ушеника; 

- крпсеви; 

- лпгпрпваоа; 

- зимпваоа; 

- сппруске акуивнпсуи пд знашаја за друщувену средину; 

- щкплска и друга сппруска уакмишеоа; 

- приредби и друге друщувене акуивнпсуи щкпле на плану физишке кулууре. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Прпграмски садржаји пвпг васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја усмерени су на:  

- развијаое физишких сппспбнпсуи; 

- усвајаое мпупришких знаоа, умеоа и навика; 

- уепријскп пбразпваое. 

 

I. РАЗВИЈАОЕ ФИЗИШКИХ СППСПБНПСУИ 

На свим шаспвима кап и на другим прганизаципним пблицима рада, ппсвећује се пажоа:  

- развијаоу физишких сппспбнпсуи: брзине, снаге, издржљивпсуи и гипкпсуи - у припремнпм делу шаса у 
пквиру вежби пбликпваоа или у другим делпвима шаса пууем пних пблика и меупда рада кпји пплазе пд 
индивидуалних мпгућнпсуи ушеника и примерени су деци щкплскпг узрасуа и специфишним 
мауеријалним и прпсупрним услпвима рада у кпјима се насуава физишкпг васпиуаоа извпди; 

- ушврщћиваоу правилнпг држаоа уела. 

II. ФСВАЈАОЕ МПУПРИШКИХ ЗНАОА, ФМЕОА И НАВИКА 

АУЛЕУИКА 

1. Спринуерскп уршаое - 60 м. 

2. Щуафеунп уршаое - 4 x 60 м. 

3. Уршаое на средоим дисуанцама и крпса (ушенице 800 м, ушеници 1500 м). 

4. Скпк у даљ - Кпрашна уехника. 

5. Скпк у вис - "Леђна" варијануа. 

6. Бацаое кугле - "Кружна" варијануа уехнике (кприщћеое кугли уежине 3 кг и 4 кг). 
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ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И УЛФ 

Вежбе на тлу 

- ученице и ученици:  

1. Ппнпвиуи вежбе из седмпг разреда; 2. кпмбинација вежби кпја садржи: варијануу кплууа напред и 
кплууа назад, суав на щакама - издражај уз ппмпћ; премеу суранце уппрпм и вежбе из риумике (плесни 
кпрак, скпк, пкреу, равнпуежу), 

- за напредније ученике и ученице:  

кпмбинација вежби превиђена за све ушенике и ушенице садржи уеже варијануе кплуупва и суав на 
щакама, кплуу напред. 

Прескпк: ушенице и ушеници (кпзлић и кпо, 110 или 120 цм) 

- ученици и ученице:  

1. ппнпвиуи садржаје прескпка из седмпг разреда; 2. кпо у щирину висине 110 цм (уз квалиуеуну даску 
висина кпоа 120 цм): згршка и разнпщка - удаљаваоем даске пд справе усаврщаваое фазе првпг и фазе 
другпг леуа; 3. укпликп щкпла има услпве - скпкпви са урамбулине: ппнпвиуи скпкпве из седмпг разреда, 
скпкпви са пкреупм пкп уздужне псе уела, 

- за напредније ушенике и ушенице:  

кпо у щирину, ушенице 120 цм, ушеници 125-130 цм: згршка, разнпщка и скплпнка, припремне вежбе за 
прескпке са занпжеоем и прескпци са занпжеоем, 

Греда 

- ученице:  

1. Ппнпвиуи вежбе и кпмбинације из седмпг разреда; 2. наскпк: шепнп према греди: из месуа или 
залеупм наскпк премахпм пднпжнп у уппр јащући; пкреу за 90° гршеоем нпгу суппала ппсуавиуи иза 
греде и прећи у уппр шушећи; шушао пдрушиуи; усправ; 3. кпмбинпвауи разлишиуе нашине хпдаоа, 
плесних кпрака, ппскпка, пкреуа за 180° и равнпуежа); 4. саскпци пруженп и згршенп, 

- за напредније (ушенице):  

прпграм за све ушенице усаврщиуи: ппсле наскпка у уппр шушећи прећи замахпм нпгама у занпжеое, а 
сва псуала креуаоа и саскпке извесуи у уежпј варијануи. 

Вратилп 

- ученици 

1. ппнпвиуи вежбе из седмпг разреда; 

дпхватнп вратилп:  

2. сунпжним пдскпкпм узмак у уппр предои, спадпм назад саскпк ппдмеунп 
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дпскпшнп вратилп:  

3. оихаое у вису предоем, у предоиху саскпк са пкреупм за 1800 дп суава на улу 

- за напредније ученике:  

кпмбинација вежби: узмак из виса супјећег, кпвруљај назад у уппру, спадпм назад саскпк ппдмеунп 

Двпвисински разбпј (или вежбе извесуи на врауилу, ппсебнп у уппру и у вису) 

- ученице:  

1. Ппнпвиуи вежбе из седмпг разреда; 

2. вис предои, лицем према нижпј приуци: пдгуриваоем једне нпге п н/п, заоих предоих дп н/п, заоих 
и сппјенп саскпк у заоиху; 

3. залеупм и сунпжним пдскпкпм наскпк у уппр предои, 

- за напредније ученице:  

Кпмбинација вежби: залеупм и сунпжним пдскпкпм наскпк у уппр предои, кпвруљај назад у уппру, 
премах пднпжнп деснпм, премах пднпжнп левпм дп упра суражоег, саскпк саседпм, 

Паралелни разбпј 

- ушеници 

1. Ппнпвиуи вежбе из седмпг разреда; 

2. Кпмбинација (из пплпжаја бпшнп): наскпк у уппр и сппјенп предоих, заоих, предоихпм дп седа 
разнпжнп пред рукама; крпз узрушеое прехвау дп седа разнпжнп за рукама, занпжеоем снпжиуи, 
оихаое у уппру и сп. саскпк преднпщка, 

- за напредније ученике:  

кпмбинација: оих у ппуппру; предоихпм уппр дп седа разнпжнп; уппр за рукама и сппјенп кплуу напред 
дп седа разнпжнп 

Кругпви:  

- ученици 

1. Ппнпвиуи вежбе из седмпг разреда; 

дпхватни кругпви 

2. Из замаха предоихпм вис узнеуп, вис сурмпглавп, вис узнеуп, вис суражои - саскпк (уз ппмпћ); 

3. Из виса предоег вушеоем вис узнеуп, вис сурмпглавп - издржај, вис узнеуп, пувараоем вис предои и 
сппјенп саскпк (уз ппмпћ). 

- за напредније ушенике:  
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предвиђене кпмбинације извесуи без ппмпћи. 

Кпо са хватаљкама 

- ученици:  

1. Ппнпвиуи вежбе из седмпг разреда; 

2. Кпмбинација: из уппра предоег на хвауаљкама премах пднпжнп деснпм дп уппра јащућег; оих у 
уппру јащућем, премах пднпжнп левпм дп уппра суражоег; премах пднпжнп деснпм назад дп уппра 
јащућег, премах пднпжнп левпм назад и сп саскпк; 

- за напредније ученике:  

Наскпк у уппр предои; премах пднпжнп деснпм напред; премах пднпжнп левпм напред, премах 
пднпжнп деснпм назад дп уппра јащућег; оих у уппру са изразиуијим пренпщеоем уежине са руке на 
руку и сппјенп премахпм пднпжнп десне саскпк са пкреупм за 90° улевп. 

РИУМИШКА ГИМНАСУИКА, ПЛЕС И НАРПДНЕ ИГРЕ 

Есуеускп пбликпваое урупа вежбама за кишмени сууб и карлицу. Даље усаврщавауи есуеускп 
пбликпваое ппкреуа нпгу и руку. 

Савладану уехнику рада вијашпм кприсуиуи у ппјединим фазама шаса: риумишки сасуав лппупм уз 
разнпврсније кприщћеое прпсупра (већи брпј разлишиуих фпрмација): риумишки сасуав пбрушем; 
риумишкп удараое шуоевима један п други и п ппд: мали кругпви шуоевима (веруикални и 
хпризпнуални). Плеспви: валцер, уангп, један савремени плес (акууелан у даупм уренууку) и једна игра 
из краја у кпјпј се щкпла налази. 

Сппртске игре 

Фсаврщиуи једну сппруску игру кпја је пбрађивана у некпм пд преухпдних разреда, кпју ушеници и 
насуавници заједнп пдаберу према склпнпсуима и ппуребама ушеника. 

Минимални пбразпвни захтеви (прпвера) 

1. Аулеуика 

- вищебпј - пеупбпј: 60 м, скпк у даљ, скпк у вис, бацаое кугле, уршаое 

ушенице 1 200 м / ушеници 1 500 м 

2. Вежбе на тлу: ушенице и ушеници:  

- суав на щакама, издржај (уз малу ппмпћ) 

Прескпк: ушенице и ушеници:  

- згршка са изразиуијим фазама леуа 

Греда: ушенице 

- наскпк: шепнп према греди: из месуа или залеупм наскпк премахпм пднпжнп у уппр 
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- јащући; пкреу за 90° гршеоем нпгу суппала ппсуавиуи иза греде и прећи у уппр 

- шушећи; шушао пдрушиуи; усправ, хпдаое у усппну дп краја греде; саскпк пруженим уелпм, бпшнп. 

Вратилп: ушеници 

- сунпжним пдскпкпм узмак у уппр предои, спадпм назад саскпк ппдмеунп 

Двпвисински разбпј, нижа притка вратила: ушенице 

- залеупм и сунпжним пдскпкпм наскпк у уппр предои 

Паралелни разбпј: ушеници 

- на ппшеуку разбпја: оих у уппру, предоихпм дп седа разнпжнп за рукама; саседпм 

- снпжиуи и заоихпм саскпк. 

Кругпви: ушеници 

- згибпм вис узнеуп, издржај; пувараоем крпз вис предои саскпк (уз ппмпћ). 

Кпо са хватаљкама: ушеници 

- из уппра предоег премах пднпжнп деснпм дп уппра јащућег; оих у уппру 

- јащућем и сппјенп премах пднпжнп левпм дп уппра суражоег 

3. Сппртске игре (игра, пдабране игре). 

4. Ритмишка гимнастика плес и нарпдне игре:  

ушеници: кпмплекс вежби пбликпваоа (лишни сасуав); 

ушенице: сасуав са пбрушем (лишни сасуав); 

ушеници и ушенице: једнп кплп уз музишку прауоу; 

плеспви: валцер, уангп, један савремени плес (акууелни у даупм уренууку). 

III. УЕПРИЈСКП ПБРАЗПВАОЕ 

Тепријскп пбразпваое ппдразумева суицаое пдређених знаоа пууем кпјих ће ушеници уппзнауи 
сущуину прпцеса вежбаоа и закпниупсуи развпја младпг прганизама, кап и суицаое хигијенских навика 
какп би схвауили крајои циљ кпји се псуварује насуавпм физишкпг васпиуаоа.. Садржаји се реализују на 
редпвним шаспвима и на ваншаспвним и ванщкплским акуивнпсуима, уз пракуишни рад за кпји нису 
предвиђени ппсебни шаспви. Насуавник пдређује уеме схпднп узраснпм и пбразпвнпм нивпу ушеника. 

КПРЕКУИВНП-ПЕДАГПЩКИ РАД 

Кпрекуивнп-педагпщки рад прганизује се са ушеницима смаоених физишких сппспбнпсуи, пслабљенпг 
здравља, са уелесним дефпрмиуеуима и лпщим држаоем уела и уп:  
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- ради савладаваоа прпграмских садржаја, у складу са прпписаним прпгрампм, али и са оихпвим 
индивидуалним мпгућнпсуима, кап и развијаоа физишких сппспбнпсуи, углавнпм гипкпсуи, снаге, 
брзине и издржљивпсуи; 

- за ушенике пслабљенпг здравља рад се прганизује у сарадои са лекарпм-специјалисупм, кпји пдређује 
врсуу вежбе и суепен ппуерећеоа; 

- кпји имају лпще држаое уела или дефпрмиуеуе рад спрпвпди насуавник у сарадои са лекарпм-
физијаурпм кпји ууврђује врсуу и суепен пдсуупаоа пд нпрмалнпг држаоа уела и лакщих слушајева 
уелесних дефпрмиуеуа и, с уим у вези, вежбе кпје уреба примениуи; уежи слушајеви уелесних 
дефпрмиуеуа се уреуирају у специјализпваним здравсувеним усуанпвама. 

Сви ушеници, кпји се упућују на кпрекуивнп-педагпщки рад, према ппсебнпм прпграму вежбају на 
редпвним шаспвима и најмаое једанпуу недељнп на шаспвима кпрекуивнп-педагпщкпг рада. Прпграм, 
кпји је примерен здравсувенпм суаоу ушеника, сашиоавају насуавник и лекар-специјалисуа. 

СЛПБПДНЕ АКУИВНПСУИ 

Рад се пдвија у сппруским секцијама кпје се фпрмирају према инуереспваоу, сппспбнпсуима и пплу 
ушеника. Насуавник израђује ппсебан прпграм, узимајући при упм у пбзир мауеријалне и прпсупрне 
услпве рада, узрасне каракуерисуике и сппспбнпсуи ушеника, кап и уакмишарски прпграм за щкплску 
пппулацију. 

АКУИВНПСУИ Ф ПРИРПДИ 

Из фпнда радних дана, предвиђених заједнишким планпм, щкпла прганизује акуивнпсуи у прирпди и 
курсне пблике рада:  

пбавезни прпграм:  

- два крпса - јесеои и прплећни (дужину суазе пдређује сурушнп веће); 

- зимпваое - прганизује се за време зимскпг распусуа: пбука смушаоа, клизаоа, краћи излеуи на 
смушкама или санкама 

КФРСНИ ПБЛИЦИ РАДА 

Прпграм курсних пблика смаура се инуегралним делпм пбавезнпг насуавнпг прпграма. С пбзирпм на уп 
да се за оихпву реализацију специфишни мауеријални услпви, пву насуаву ппуребни прганизпвауи на 
ппсебан нашин: на шаспвима у расппреду редпвне насуаве, у другим пбјекуима, у супрпунпј смени пд 
редпвне насуаве (пливаое) и на другим пбјекуима, а у за уп планиране дане. 

СППРУСКА АКУИВНПСУ ПД ЗНАШАЈА ЗА ДРФЩУВЕНФ СРЕДИНФ 

Из укупнпг фпнда шаспва за заједнишки прпграмски садржај щкпла мпже да, кап курсни пблик рада, 
планира 12 шаспва за пну сппруску акуивнпсу кпја није пбухваћена пвим заједнишким прпгрампм, а за 
кпју средина у кпјпј щкпла ради има услпве и инуереспваоа (супни уенис, бприлашки сппрупви, веслаое 
и кајакареое и другп). 

ЩКПЛСКА И ДРФГА УАКМИШЕОА 

Щкпла прганизује и спрпвпди сппруска уакмишеоа кап инуегрални деп прпцеса насуаве физишкпг 
васпиуаоа, према плану сурушнпг већа и уп:  
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Пбавезна унутаршкплска и међупдељеоска такмичеоа у:  

- гимнасуици (у зимскпм перипду), 

- аулеуици (у прплећнпм перипду), 

- најмаое у једнпј сппрускпј игри (у упку гпдине). 

Сурушнп веће сашиоава план и прпграм унууарщкплских и међупдељеоских сппруских уакмишеоа 
ушеника Србије, кап мпгући деп плана рада щкпле, на ппшеуку щкплске гпдине и спрпвпди га упкпм целе 
гпдине, у складу са мауеријалним и прпсупрним услпвима рада. 

План и прпграм ваншаспвних и ванщкплских акуивнпсуи се, на предлпг сурушнпг већа, усваја кап деп 
гпдищоег прпграма рада щкпле. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

I ПСНПВНЕ КАРАКУЕРИСУИКЕ ПРПГРАМА 

- Прпграмска кпнцепција физишкпг васпиуаоа у пснпвнпј щкпли заснива се на јединсуву насуавних, 
ваншаспвних и ванщкплских прганизаципних пблика рада, кап пснпвне преуппсуавке за псувариваое 
циља насуаве физишкпг васпиуаоа. 

- Прпграм насуаве физишкпг васпиуаоа преуппсуавља да се крпз развијаое физишких сппспбнпсуи и 
суицаое мнпщува разнпврсних знаоа и умеоа, ушеници псппспбљавају за задпвпљаваое 
индивидуалних ппуреба и склпнпсуи, у крајоем, за кприщћеое физишкпг вежбаоа у свакпдневнпм 
живпуу. Из уих разлпга, у прпграму су прецизирани пперауивни задаци с пбзирпм на ппл и узрасу 
ушеника, а прпграм се псуварује крпз следеће еуапе: ууврђиваое суаоа; пдређиваое радних задауака за 
ппјединце и групе ушеника; ууврђиваое средсуава и меупда за псувариваое радних задауака; 
псувариваое васпиуних задауака; праћеое и вреднпваое ефекауа рада; пцеоиваое. 

- Прпграмски задаци псуварују се, псим на редпвним шаспвима, и крпз ваншаспвне и ванщкплске 
прганизаципне пблике рада, кап щуп су: излеу, крпс, курсни пблици, слпбпдне акуивнпсуи, уакмишеоа, 
кпрекуивнп-педагпщки рад, дани сппруа, приредбе и јавни насуупи. 

- Да би насуава физишкпг васпиуаоа била примерена индивидуалним разликама ушеника, кпји се 
узимају кап криуеријум у диференциранпм присуупу, насуавник ће свакпг ушеника или групе ушеника, 
усмеравауи на смаоене или прпщирене садржаје, кпји су предвиђени насуавним планпм и прпгрампм, у 
шаспвнпј ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада. 

- Ф реализацији прпграма пплази пд шиоенице да се циљ насуаве физишкпг васпиуаоа не мпже 
псувариуи без акуивнпг и свеснпг ушещћа ушеника у насуавним и другим пблицима рада, уе се предвиђа 
суицаое пдређених уепријских знаоа, кпја пмпгућавају ушенику да схвауи закпниупсуи прпцеса на 
кпјима се заснива физишкп вежбаое. Уепријскп пбразпваое уребалп би да буде усклађенп са нивппм 
инуелекууалне зрелпсуи и знаоима кпје су ушеници суекли у другим насуавним предмеуима. За пбраду 
ппјединих уема не предвиђају се ппсебни шаспви, већ се кприсуе разне мпгућнпсуи да се у упку вежбаоа 
ушеницима пружају ппуребне инфпрмације у вези са кпнкреуним задаукпм. 

- Фшеницима кпји, услед пслабљенпг здравља, смаоених физишких или функципналних сппспбнпсуи, 
лпщег држаоа уела и уелесних дефпрмиуеуа не мпгу да прауе пбавезни прпграм, пбезбеђен је и 
кпрекуивнп-педагпщки рад, кпји се реализује у сарадои са пдгпварајућпм здравсувенпм усуанпвпм. 

- Прпграмски садржаји пднпсе се на пне вежбе и мпупришке акуивнпсуи кпје шине пснпву за суицаое 
урајних навика за вежбаое и за кпје щкпла има највище услпва да из реализује (прирпдни пблици 
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креуаоа, вежбе пбликпваоа, аулеуика, вежбе на улу и справама, риумишка гимнасуика, игре). Какп су за 
псувариваое ппсуављенпг циља ппгпдне и пне мпупришке акуивнпсуи кпје нису пбухваћене пбавезним 
прпгрампм, предвиђају се курсни пблици насуаве. Уп су скијаое, пливаое, клизаое, веслаое, кап и пне 
акуивнпсуи за кпје је заинуереспвана средина у кпјпј щкпла живи и ради. 

- Ради псувариваоа ппсуављених прпграмских задауака, пдређеним закпнским регулауивима прецизира 
се пбавеза щкпле да пбезбеди све прпсупрне и мауеријалне услпве за успещнп псувариваое вепма 
слпжених друщувених инуереса у щкплскпм физишкпм васпиуаоу. 

II ПРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИУНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА 

Прпцес насуаве физишкпг васпиуаоа усмерен је на:  

- развијаое физишких сппспбнпсуи, 

- усвајаое мпупришких знаоа, умеоа и навика, 

- уепријскп пбразпваое. 

Пве кпмппненуе шине јединсувен и вепма слпжен прпцес насуаве физишкпг васпиуаоа, а у пракси сви уи 
задаци прпжимају се и ппвезују са сиууацијама кпје насуају у упку рада. 

Ф циљу развијаоа физичких сппспбнпсти - гипкпсуи, снаге, брзине, издржљивпсуи, пкреунпсуи и 
прецизнпсуи на свим шаспвима, ваншаспвним и ванщкплским пблицима рада, спрпвпди се низ ппсуупака 
(меупда) и пблика рада пууем кпјих се ппсуижу ппуималне вреднпсуи пвих сппспбнпсуи, кап пснпве за 
успещнп суицаое мпупришких знаоа, умеоа, навика и фпрмираоа правилнпг држаоа уела. 

Прпграм за развијаое физишких сппспбнпсуи сашиоава насуавник. Пвај прпграм се извпди пууем вежби 
пбликпваоа, фрпнуалнп, најшещће у припремнпм делу шаса. Ф упку рада насуавник ппсуепенп усмерава 
ушенике на сампсуалнп извпђеое вежби какп би оегпва пажоа била усмерена на исправљаое грещака. 
Ф пвпм делу шаса мпгу се, уакпђе, кприсуиуи и вежбе кпје, кап делпви бипмеханишке сурукууре пснпвнпг 
задаука на главнпм делу шаса, служе за пбуку и увежбаваое кпнкреунпг прпграмскпг задаука. 
Фшеницима, кпји из здравсувених разлпга извпде ппсебнп пдабране вежбе, ппуребнп је пбезбедиуи 
месуп за вежбаое у пвпм делу шаса. Зауим, прпграм реализпвауи у функцији развијаоа, пре свега, 
гипкпсуи, снаге, брзине и издржљивпсуи. Најппгпдније меупде за щкплскп физишкп васпиуаое 
прилагпђене из сппрускпг уренинга су: меупда ексуензивнпг и инуензивнпг рада и меупда урајнпг рада. 
Насуавник, за свакпг ушеника, сашиоава радни картпн, са прпгрампм вежби и индивидуалним 
ппуерећеоем за сваку вежбу. 

Насуавник мпже да кприсуи и друге меупде кпје су ппзнауе у уеприји и пракси. 

Прпграмске садржаје, где је уп ппуребнп, реализпвауи пдвпјенп према пплу. Акценау се суавља на пне 
мпупришке акуивнпсуи кпјима се најуспещније мпже супрпусуавиуи ппследицама свакпдневне 
хиппкинезије и на пне кпје су у нащпј средини најразвијеније и за кпје има инуереспваоа у ппјединим 
срединама. 

Ф прпграму су дауи самп кљушни прпграмски садржаји, али не и већи избпр вежби ппмпћу кпјих се 
псуварује. Уп је ушиоенп да би насуавник физишкпг васпиуаоа мпгап слпбпднп и креауивнп да изналази 
ефикасна рещеоа и бира вежбе ппмпћу кпјих ће упк физишкпг вежбаоа да прилагпђава индивидуалним 
мпгућнпсуима ушеника (диференцирани присууп) и прпсупрним и мауеријалним услпвима рада. 

Прпгрампм се предвиђају акуивнпсуи кпје су знашајне за средину у кпјпј щкпла живи и ради (супни уенис, 
веслаое, бприлашки сппрупви и друге). Пве акуивнпсуи се смаурају инуегралним делпм пбавезнпг 
насуавнпг прпграма и, с пбзирпм на уп да су за оихпву реализацију ппуребни специфишни мауеријални 
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услпви, пва насуава се прганизује на ппсебан нашин: на шаспвима у расппреду редпвне насуаве (супни 
уенис, бприлашки сппрупви....) у другим пбјекуима, али у супрпунпј смени пд редпвне насуаве. 

Пд прганизаципних пблика рада кпји дппринпсе усвајаоу умеоа и навика, знашајних за свакпдневни 
живпу, прпграм се реализује у ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада и предвиђа:  

- упућиваое ушеника на сампсуалнп вежбаое; 

- кпрекуивнп-педагпщки рад; 

- слпбпдне акуивнпсуи ушеника; 

- крпсеве; 

- зимпваоа; 

- уакмишеоа. 

Предмеуни насуавник уреба да упућују ушенике да, у слпбпднпм времену, сампсталнп вежбају. Иакп се 
прпграмски садржаји, у највећпј мери, савладавају на шаспвима физишкпг васпиуаоа, за развпј 
мпупришких сппспбнпсуи ппуребан је пбим рада, кпји се не мпже ппсуићи самп на шаспвима физишкпг 
васпиуаоа. Збпг упга се упуусува на сампсуалан рад пднпсе, какп на ушенике шије мпупришке сппспбнпсуи 
нису на ппуребнпм нивпу, уакп и на псуале ушенике, какп би пни суекли урајну навику за вежбаое. Ф упм 
смислу, упкпм шаспва физишкпг васпиуаоа, важнп је да насуавник ушеницима прикаже и пбјасни вежбе 
кпје пни, ппупм, кпд свпјих кућа, сампсуалнп, или уз ппмпћ других, да савладају за пдређенп време. 
Ппсле извеснпг перипда, насуавник на редпвним шаспвима кпнурплище резулуауе ушеника 

Кпрективнп-педагпшки рад прганизује се за ушенике кпји имају лпще и неправилнп држаое уела 
(ппсуурални ппремећаји). Рад спрпвпди насуавник у сарадои са лекарпм или физијаурпм кпји ууврђује 
врсуу и суепен дефпрмиуеуа и, у вези са уим, вежбе кпје уреба примениуи. Уежи слушајеви уелесних 
дефпрмиуеуа уреуирају се у специјализпваним здравсувеним усуанпвама. 

Сви ушеници, кпји се упућују и на кпрекуивнп-педагпщки рад, уз пгранишеоа, вежбају на редпвним 
шаспвима и најмаое једнпм недељнп на шаспвима кпрекуивнп-педагпщкпг рада. Прпграм сашиоавају 
насуавник и лекар специјалисуа, и пн уреба да је примерен здравсувенпм суаоу ушеника. 

Курсни пблици рада. Прпграм курсних пблика смаура се инуегралним делпм пбавезнпг насуавнпг 
прпграма. С пбзирпм на уп да се за оихпву реализацију ураже специфишни мауеријални услпви, пву 
насуаву уреба прганизпвауи на ппсебан нашин: на шаспвима у расппреду редпвне насуаве, у другим 
пбјекуима, у супрпунпј смени пд редпвне насуаве (пливаое) и на другим пбјекуима, а у за уп планиране 
дане. 

Сппртска активнпст пд значаја за друштвену средину. Из фпнда шаспва за заједнишки прпграмски 
садржај щкпла мпже да планира 12 шаспва за пну сппруску акуивнпсу кпја није пбухваћена пвим 
заједнишким прпгрампм, а за кпју средина у кпјпј щкпла живи и ради има инуереса (супни уенис, 
бприлашки сппрупви, веслаое, кајак, ...). Пва акуивнпсу планира се за ушенике пд урећег дп псмпг 
разреда, а прпграм сашиоава и спрпвпди насуавник физишкпг васпиуаоа. 

Крпсеви се пдржавају два пууа гпдищое за све ушенике. Прганизација пвпг задаука збпг великпг брпја 
ушесника, псим щуп припада насуавнику физишкпг васпиуаоа, задауак је и свих насуавника щкпле. 
Пдржаваое крпсева преуппсуавља благпвременп и дпбрп припремаое ушеника. Крпс се пдржава у 
пквиру радних дана, планираних за пву акуивнпсу. Сурушнп веће ууврђује месуп и нашин пдржаваоа и 
дужину суазе, кап и целпкупну прганизацију. 
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Такмичеоа ушеника шине инуегралну кпмппненуну прпцеса физишкпг васпиуаоа на кпјима ушеник 
прпверава и афирмище резулуауе свпга рада. Щкпла је пбавезна да сувпри мауеријалне, прганизаципне 
и друге услпве какп би щкплска уакмишеоа била дпсуупна свим ушеницима. Сурушнп веће на ппшеуку 
щкплске гпдине сашиоава план уакмишеоа (прпппзиције, време, нивпе...). Пбавезна су 
унууарпдељеоска и међупдељеоска уакмишеоа из атлетике, вежби на тлу и справама и једне 
сппртске игре. Фшеници ушесувују и на пним уакмишеоима кпја су у прпграму Минисуарсува прпсвеуе. 

Зимпваое се прганизује пд најмаое седам дана (ненасуавних). Ф пквиру пвих пблика рада прганизују се 
пне акуивнпсуи кпје се мпгу псувариуи за време редпвних шаспва (скијаое, клизаое), а кпје дппринпсе 
акуивнпм пдмпру и јашаоу здравља и навикаваоу на кплекуивни живпу. Сурушнп веће сашиоава 
кпнкреуан план и прпграм акуивнпсуи кпје се спрпвпде на зимпваоу. Сваки ушеник за време пснпвне 
щкпле уреба да бар једнпм бправи на зимпваоу. 

Слпбпдне активнпсти - секције прганизују се најмаое једнпм недељнп, према плану рада кпји 
сашиоавају сурушнп веће и насуавник физишкпг васпиуаоа кпји впди пдређену секцију. На ппшеуку 
щкплске гпдине, ушеници се ппредељују за једну пд акуивнпсуи за кпје щкпла има услпва да их 
прганизује. Шаспви слпбпдних акуивнпсуи прганизују се за вище сппруских грана. 

Захуев да се циљ насуаве физишкпг васпиуаоа псуварује и ппсредсувпм пних прганизаципних пблика 
рада кпји се псуварују у ваншаспвнп и ванщкплскп време, ппдразумева и прилагпђаваое целпкупне 
прганизације и режима рада щкпле, уе ће се у кпнципираоу гпдищоег прпграма рада васпиунп-
пбразпвнп делпваое прпщириуи и на пве прганизаципне пблике рада и за оихпву реализацију 
пбезбедиуи ппуребан брпј дана и неппхпдни мауеријални услпви за рад. На уај нашин, шиуав прпцес 
насуаве физишкпг васпиуаоа у шаспвнпј, ваншаспвнпј и ванщкплскпј прганизацији рада биће јединсувен и 
ппд кпнурплнпм улпгпм щкпле, кап најпдгпвпрнијег и најсурушнијег друщувенп-васпиунпг факупра какп 
би се сашувала пснпвна прпграмска кпнцепција насуаве физишкпг васпиуаоа. 

Тепријскп пбразпваое ппдразумева суицаое пдређених знаоа пууем кпјих ће ушеници уппзнауи 
сущуину прпцеса вежбаоа и закпниупсуи развпја младпг прганизма, кап и суицаое хигијенских навика, 
знаоа п здрављу, какп би схвауили крајои циљ кпји се псуварује насуавпм физишкпг васпиуаоа. 
Садржаји се реализују на редпвним шаспвима, на ваншаспвним и ванщкплским акуивнпсуима, уз 
пракуишан рад и за уп се не предвиђају ппсебни шаспви. 

ШАСПВИ ФИЗИШКПГ ВАСПИУАОА - ПРГАНИЗАЦИЈА И ПСНПВНИ ДИДАКУИШКП-МЕУПДИШКИ ЕЛЕМЕНУИ 

Пснпвне каракуерисуике шаспва физишкпг васпиуаоа уреба да буду: јаснпћа насуавнпг садржаја; 
ппуималнп кприщћеое распплпживпг прпсупра, справа и реквизиуа; избпр раципналних пблика и 
меупда рада; избпр вежби ппуималне пбразпвне вреднпсуи; функципнална ппвезанпсу свих делпва шаса 
- унууар једнпг и вище узасуппних шаспва једне насуавне уеме; пуна ведрина и акуивнпсу ушеника упкпм 
шаса - мпупришка и мисапна; визуализација ппмпћу савремених уехнишких средсуава. 

Шаспви се меупдишки и дидакуишки мпрају дпбрп прганизпвауи, какп у ппгледу јасних и прецизних 
пблика и меупда рада, уакп и у ппгледу сувараоа радне и ведре аумпсфере. Ф дидакуишкпј 
шеувпрпделнпј ппдели неппхпднп је да садржаји буду предвиђени насуавним прпгрампм. предмеуни 
насуавник, зауим прауи упк рада и указује на евенууалне грещке. Пд насуавних меупда препвладава 
меупда живе реши, пракуишни прикази задаука пд суране насуавника, кап и прикази пригпдних садржаја 
пууем слика, скица и видеп-уехнике. На крају шаса, предмеуни насуавник, уз пригпднп пбразлпжеое 
пцеоује ну рад упкпм прпуеклпг шаса и ушенике уппзнаје са садржајем рада на следећем шасу. 

Приликпм избпра пблика рада, предмеуни насуавник узима у пбзир прпсупрне услпве рада, брпј 
ушеника на шасу, брпј справа и реквизиуа, динамику пбушаваоа и увежбаваоа насуавнпг задаука, щуп 
знаши да преднпсу има пнај пблик рада (фрпнуални, групни, индивидуални) кпји се правпвременп 
примеоује. Фрпнтални рад се пбишнп примеоује у ппшеунпј фази пбушаваоа и када су пбезбеђени 
ппуимални услпви, пднпснп дпвпљан прпсупр и брпј реквизиуа у пднпсу на брпј ушеника (уршаое, вежбе 
на улу, елеменуи уимских игара); групни рад са разлишиуим задацима примеоује се у фази увежбаваоа 
и уп уакп да су групе суалне за једну уемауску пбласу, сасуављене према индивидуалним сппспбнпсуима 
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ушеника (хпмпгенизиране), а кпје и шине пснпв у диференциранпм присуупу избпру садржаја у пднпсу на 
уе индивидуалне сппспбнпсуи. Радна месуа у групнпм раду, псим главнпг задаука, садрже и ппмпћне 
справе за увежбаваое делпва бипмеханишке сурукууре главне вежбе (предвежбе), кап и пне вежбе кпје 
се пднпсе на развијаое пне сппспбнпсуи кпја је релевануна за извпђеое главне вежбе (највище ури 
вежбе). Раднп месуп је пп садржају кпнзисуенунп у пднпсу на главни задауак, щуп је у складу са 
принципима инуензивнп прганизпване насуаве. Индивидуалан рад примеоује се за ушенике маоих 
сппспбнпсуи, кап и за ушенике наупрпсешних сппспбнпсуи. 

Приликпм избпра меупдишких ппсуупака пбушаваоа и увежбаваое мпупришких задауака, насуавник 
уреба да пдабере вежбе уакве пбразпвне вреднпсуи кпје ће за распплпживи брпј шаспва пбезбедиуи 
ппуималнп усвајаое упг задаука. 

Демпнсурација задаука мпра да буде јасна и прецизна, уз кприщћеое савремених аудип-визуелних 
средсуава. 

III ПЛАНИРАОЕ ПБРАЗПВНП-ВАСПИУНПГ РАДА 

Насуава физишкпг васпиуаоа прганизује се са пп 2 шаса недељнп. Насуавник уреба да изради:  

- ппшти глпбални план рада, кпји садржи све прганизаципне пблике рада у шаспвнпј, ваншаспвнпј и 
ванщкплскпј прганизацији рада са пперауивним елеменуима за кпнкреуне услпве и кпнкреуну щкплу; 

- ппшти глпбални план пп разредима, кпји садржи прганизаципне пблике рада кпји су предвиђени за 
кпнкреуан разред и оихпву дисурибуцију пп циклусима; пвај план рада садржи дисурибуцију насуавнпг 
садржаја и брпј шаспва пп циклусима и служи кап пснпва за израду пперауивнпг плана рада пп 
циклусима; 

- план рада пп циклусима садржи пбразпвнп-васпиуне задауке, све прганизаципне пблике рада кпји се 
реализују у кпнкреунпм циклусу, расппред насуавнпг садржаја са временскпм аруикулацијпм (месец, 
брпј шаспва и редни брпј шаспва), кап и меупдишке наппмене. 

Насуавнп градивп ппдељенп је у ури циклуса или у шеуири, укпликп се за уај разред предвиђа курсни 
пблик. Уп су:  

- један циклус за аулеуику; 

- један циклус за вежбе на улу и справама; 

- један циклус за сппруску игру; 

- један циклус за курсни пблик. 

Фкпликп се прганизује курсни пблик за акуивнпсу у шаспвнпј прганизацији рада, пнда се планира шеувруи 
циклус, уакп щуп се пп шеуири шаса пдузимају пд прва ури циклуса. 

Насуавнп градивп пп циклусима мпже да се псуварује у кпнуинуиуеуу за један временски перипд (нпр. 
аулеуика у јесеоем, вежбе на улу и справама у зимскпм и уимска игра у прплећнпм) или у два перипда 
(нпр. уршаое и скпкпви из аулеуике у јесеоем, а бацаое у прплећнпм перипду). 

IV ПРАЋЕОЕ И ПЦЕОИВАОЕ 

Пцеоиваое се врщи брпјшанп, на пснпву псувариваоа пперауивних задауака и минималних пбразпвних 
захуева. 
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Праћеое напредпваоа ушеника пбавља се сукцесивнп, упкпм целе щкплске гпдине, на пснпву 
јединсувене меупдплпгије кпја предвиђа следеће уемауске целине:  

- Суаое мпупришких сппспбнпсуи. 

- Фсвпјене здравсувенп-хигијенске навике. 

- Дпсуигнууи нивп савладанпсуи мпупрних знаоа, умеоа и навика у складу са индивидуалним 
мпгућнпсуима ушеника. 

- Пднпс према раду. 

Фсвпјенпсу здравственп-хигијенских навика прауи се на пснпву ууврђиваоа нивпа правилнпг држаоа 
уела и пдржаваоа лишне и кплекуивне хигијене, а уакпђе и на пснпву усвпјенпсуи и примене знаоа из 
пбласуи здравља. 

Суепен савладанпсуи мптпричких знаоа и умеоа спрпвпди се на пснпву минималних прпграмских 
захуева, кпји је ууврђен на крају навпђеоа прпграмских садржаја. 

Пднпс према раду вреднује се на пснпву редпвнпг и акуивнпг ушесувпваоа у насуавнпм прпцесу, 
уакмишеоима и ванщкплским акуивнпсуима. 

Пцеоиваое ушеника у пквиру праћеоа и вреднпваоа насуавнпг прпцеса, врщи се на пснпву Правилника 
п пцеоиваоу ушеника пснпвне щкпле ("Службени гласник РС", брпј 93), пд 17. VIII 2004. гпдине, и на 
пснпву савременпг дидакуишкп-меупдишких присуупа. 

V ПЕДАГПЩКА ДПКФМЕНУАЦИЈА И ДИДАКУИШКИ МАУЕРИЈАЛ 

Пбавезна педагпщка дпкуменуација је:  

Дневник рада: сурукуура и садржај ууврђује се на републишкпм нивпу и пдпбрава га минисуар, а 
насуавнику се псуавља мпгућнпсу да га дппуни пним мауеријалпм за кпје има јпщ ппуребе. 

Планпви рада: гпдищои, пп разредима и циклусима, план сурушнпг већа, план ваншаспвних и 
ванщкплских акуивнпсуи и праћеое оихпве реализације. 

Писане припреме насуавник сашиоава за ппједине насуавне уеме кпје садрже: временску аруикулацију 
псувариваоа насуавне уеме (укупан и редни брпј шаспва, време реализације), кпнзисуенуну дидакуишку 
сурукууру шаспва (пблике рада, меупдишке ппсуупке пбушаваоа и увежбаваоа). 

Радни картпн: уреба да има сваки ушеник, са прпгрампм садржаја вежби кпји сашиоава предмеуни 
насуавник, а кпји је прилагпђен кпнкреуним услпвима рада. 

Фпрмулари за пбраду ппдатака за: суаое физишких сппспбнпсуи, реализацију прпграмских садржаја у 
шаспвнпј и ваншаспвнпј прганизацији рада. 

Пчигледна средства: прикази на ЦД-у и видеп касеуама уз адеквауне снимљене кпменуаре или 
кпменуаре насуавника, цруежи, кпнуурпграми, уаблице пријенуаципних вреднпсуи мпупришких 
сппспбнпсуи, разнпврсна пбележаваоа радних месуа и други писани мауеријали кпји упућују ушенике на 
лакще разумеваое радних задауака. 
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ ЗА 8. РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1 Прпвера физишких сппспбнпсуи 

 

 

 

2 Аулеуика 

 

 

 

 

3 Гимнасуика 

 

 

 

 

4 Рукпмеу 

 

Циљ физишкпг васпиуаоа је да разнпврсним и 
сисуемауским мпупришким акуивнпсуима, у 
ппвезанпсуи са псуалим васпиунп- пбразпвним 
ппдрушјима, дппринесе инуегралнпм развпју 
лишнпсуи ушеника (кпгниуивнпм, афекуивнпм, 
мпупришкпм), развпју мпупришких сппспбнпсуи, 
суицаоу, усаврщаваоу и примени мпупришких 
умеоа, навика и неппхпдних уепријских знаоа у 
свакпдневним и специфишним услпвима живпуа и 
рада.  

Задаци насуаве физишкпг васпиуаоа јесу: - 
ппдсуицаое расуа, развпја и ууицаое на правилнп 
држаое уела;  

- развпј и усаврщаваое мпупришких сппспбнпсуи;  

- суицаое мпупришких умеоа кпја су кап садржаји 
ууврђени прпгрампм физишкпг васпиуаоа и суицаое 
уепријских знаоа неппхпдних за оихпвп усвајаое;  

- усвајаое знаоа ради разумеваоа знашаја и сущуине 
физишкпг васпиуаоа дефинисанпг циљем пвпг 
васпиунп- пбразпвнпг ппдрушја;  

- фпрмираое мпралнп-впљних квалиуеуа лишнпсуи;  

- псппспбљаваое ушеника да суешена умеоа, знаоа и 

1.унапређује мпупришке сппспбнпсуи брзину, кппрдинацију, снагу, гипкпсу, 

издржљивпсу, равнпуежу и прецизнпсу) 

 

1.ппзнаје узрпке насуајаоа лпщих држаоа (дисппзиције, нашин живпуа, 

асимеуришна ппуерећеоа, нагли расу...) 

2..разуме знашај правилнпг држаоа уела за здравље 

3..унапређује држаое уела 

 

1.влада слпженијим умеоима из аулеуике (усаврщаваое уехнике хпдаоа, уршаоа и 

суаруа, слпженије уехнике скпкпва и бацаоа) 

2.влада слпженијим умеоима из гимнасуике и ппвезује их у једнпсуавне сасуаве 

влада базишним умеоима из сппруских игара (рукпмеу) 

3.усаврщава суешена умеоа и суише нпва, примеоује их у изабраним сппруским 

играма,рещава једнпсуавније уакуишке задауке у сппрускпј игри 

4.правилнп извпди два нпва плеса пп сппсувенпм избпру (нарпдни) 

5.ппседује и друга мпупришка искусува у зависнпсуи пд лишних инуереспваоа и 

мпгућнпсуи средине (нпр. пливаое, впжоа бицикла, смушаое, санкаое, пещашеое 

у прирпди, супни уенис, сппруски плес иуд.) 
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5 Кпщарка 

 

 

 

 

6 Пдбпјка 

 

 

 

 

7 Фудбал 

навике кприсуе у свакпдневним услпвима живпуа и 
рада;  

- суицаое и развијаое свесуи п здрављу, шуваоу 
здравља и защуиуи прирпде и шпвекпве средине.  

Пперативни задаци: 

- усмерени развпј пснпвних мпупришких сппспбнпсуи, 
првенсувенп брзине и кппрдинације;  

- усмеренп суицаое и усаврщаваое мпупришких 
умеоа и навика предвиђених прпгрампм физишкпг 
васпиуаоа;  

- примена суешених знаоа, умеоа и навика у 
слпженијим услпвима (крпз игру, уакмишеое и сл.);  

- задпвпљаваое спцијалних ппуреба за 
ппуврђиваоем, групним пписупвећиваоем и сл.;  

- есуеускп изражаваое креуопм и дпживљаваое 
есуеуских вреднпсуи;  

- усвајаое еуишких вреднпсуи и ппдсуицаое впљних 
пспбина ушеника. 

 

 

 

*ппзнаје уермине за пзнашаваое слпженијих ппкреуа и креуаоа 

*прпдубљује знаоа п функципнисаоу ппјединих прганских сисуема приликпм 

вежбаоа и у ппправку 

*зна пснпвне ппјмпве везане за каракуер физишке акуивнпсуи: пбим, инуензиуеу, 

пдмпр (пауза), брпј ппнављаоа и сл. 

*ппседује знаоа п намени и знашају ппјединих вежби пбликпваоа 

*ппседује пснпвна знаоа у вези са уехникпм слпженијих пблика креуаоа (у 

аулеуици, гимнасуици, сппруским играма, плесу) 

*разуме знашај уакуике и ппзнаје пснпвне елеменуе уакуике изабране сппруске игре 

*зна какп да прауи реакције прганизма на ппуерећеое (мереое пулса, праћеое 

дисаоа и сл.) 

*ппседује знаоа п најшещћим сппруским ппвредама и оихпвпј превенцији 

*сампсуалнп упражоава пдабране физишке акуивнпсуи (сппруске игре, плеспви и 
др.) 
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ПБАВЕЗНИ ИЗБПРНИ НАСУАВНИ 

ПРЕДМЕУИ 

  

ВЕРСКА НАСУАВА 

(1 шас недељнп, 34 шаса гпдищое) 

Циљ верске наставе јесуе да се опме ппсведпше садржај вере и духпвнп искусувп урадиципналних 
цркава и религијских заједница кпје живе и делују на нащем живпунпм прпсупру, да се ушеницима 
пружи целпвиу религијски ппглед на свеу и живпу и да им се пмпгући слпбпднп усвајаое духпвних и 
живпуних вреднпсуи цркве или заједнице кпјпј исупријски припадају, пднпснп шуваое и негпваое 
сппсувенпг верскпг и кулуурнпг иденуиуеуа. Фшеници уреба да уппзнају веру и духпвне вреднпсуи 
сппсувене, исупријски дауе цркве или верске заједнице у пувпренпм и уплеранунпм дијалпгу, уз 
уважаваое других религијских искусуава и филпзпфских ппгледа, кап и наушних сазнаоа и свих 
ппзиуивних искусуава и дпсуигнућа шпвешансува. 

Задаци верске наставе су да кпд ушеника:  

- развија пувпренпсу и пднпс према Бпгу, другашијем и саврщенпм у пднпсу на нас, кап и пувпренпсу и 
пднпс према другим лишнпсуима, према људима кап ближоима, а уиме се буди и развија свесу п 
заједници са Бпгпм и са људима и ппсреднп се сузбија ексуремни индивидуализам и егпценуризам; 

- развија сппспбнпсу за ппсуављаое пиуаоа п целини и кпнашнпм смислу ппсупјаоа шпвека и свеуа, п 
људскпј слпбпди, п живпуу у заједници, п фенпмену смруи, п пднпсу са прирпдпм кпја нас пкружује, кап 
и п сппсувенпј пдгпвпрнпсуи за друге, за свеу кап увпревину бпжју и за себе; 

- развија уежоу ка пдгпвпрнпм пбликпваоу заједнишкпг живпуа са другим људима из сппсувенпг нарпда 
и сппсувене цркве или верске заједнице, кап и са људима, нарпдима, верским заједницама и кулуурама 
другашијим пд сппсувене, ка изналажеоу равнпуеже између заједнице и власуиуе лишнпсуи и ка 
псувариваоу сусреуа са свеупм, са прирпдпм, и пре и ппсле свега, са Бпгпм; 

- изгради сппспбнпсу за дубље разумеваое и вреднпваое кулууре и цивилизације у кпјпј живе, исуприје 
шпвешансува и људскпг суваралащува у науци и другим пбласуима; 

- изгради свесу и увереое да свеу и живпу имају вешни смисап, кап и сппспбнпсу за разумеваое и 
преиспиуиваое сппсувенпг пднпса према Бпгу, људима и прирпди. 

ПРАВПСЛАВНИ КАУИХИЗИС (ВЕРПНАФКА) 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе правпславнпг катихизиса (верпнауке) у пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу јесуе да пружи 
целпвиу правпславни ппглед на свеу и живпу, уважавајући две димензије: исупријски хрищћански живпу 
(исупријску реалнпсу Цркве) и есхауплпщки живпу (будућу димензију идеалнпг). Уп знаши да ушеници 
сисуемауски уппзнају правпславну веру у оенпј дпкуринарнпј, лиуургијскпј, спцијалнпј и мисипнарскпј 
димензији, при шему се хрищћанскп виђеое живпуа и ппсупјаоа свеуа излаже у вепма пувпренпм, 
уплеранунпм дијалпгу са псуалим наукама и уепријама п свеуу, кпјим се насупји ппказауи да хрищћанскп 
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виђеое (лиуургијскп, кап и ппдвижнишкп искусувп Правпславне цркве) пбухвауа сва ппзиуивна искусува 
људи, без пбзира на оихпву наципналну припаднпсу и верскп пбразпваое. Све уп псуварује се какп на 
инфпрмауивнп-сазнајнпм уакп и на дпживљајнпм и делаунпм плану, уз насупјаое да се дпкуринарне 
ппсуавке спрпведу у свим сегменуима живпуа (пднпс с Бпгпм, са свеупм, с другим људима и са спбпм). 

Задаци наставе правпславнпг катихизиса (верпнауке) јесу да кпд ушеника:  

- развије сппспбнпсу упшаваоа да су грех и злп у свеуу ппследица ппгрещнпг изражаваоа шпвекпве 
слпбпде; 

- развије сппспбнпсу упшаваоа да Бпг ппщуује шпвекпву слпбпду али да не пдусуаје да свеу дпведе у 
вешнп ппсупјаое; 

- изгради свесу п упме да Бпг впли шпвека и свеу и да их никад не напущуа, али вешни живпу зависи и пд 
слпбпде шпвека и оегпве заједнице с Бпгпм; 

- развије сппспбнпсу сппзнаваоа да Бпг није пдусуап пд првпбиунпг циља збпг кпга је сувприп свеу, а уп 
је да се свеу сједини с Оим ппсредсувпм шпвека и да уакп живи вешнп; 

- развије сппспбнпсу упшаваоа слишнпсуи у сурукуури суарпзавеуне и нпвпзавеуне цркве. 

Пперативни задаци 

Фшеници уреба да:  

- суекну свесу п упме да је лишнпсу заједница слпбпде с другпм лишнпщћу; 

- буду свесни разлике између прирпде и лишнпсуи; 

- запазе да је лишнпсу нпсилац ппсупјаоа прирпде; 

- упше да у хрищћанскпј пнуплпгији нема сукпба и искљушивпсуи између једнпг и мнпгих. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Фшеое п лишнпсуи на пснпву правпславне уриадплпгије. 

Разлика између прирпде и лишнпсуи у Бпгу. 

Пнуплпщке ппследице правпславне уриадплпгије пп шпвека и сувпрени свеу (лишнпсу кап нпсилац 
ппсупјаоа прирпде). 

Шпвек кап лишнпсу (лишнпсу кап заједница). 

Сједиоеое уварне и неуварне прирпде у једнпј лишнпсуи Хрисупвпј (Халкидпнски, Шеувруи Васељенски. 
сабпр и оегпве пдлуке). 

Пбпжеое сувпрене прирпде у Хрисупвпј лишнпсуи (лишнпсу кап нпсилац ппсупјаоа прирпде мпже имауи 
вище прирпда у себи). 

Црква кап Уелп Хрисупвп (лиуургијска прпјава Цркве). 
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Будуће Царсувп Бпжије кап узрпк Цркве (ппследои дпгађај Царсува Бпжијег даје исуиниупсу исупријским 
дпгађајима). 

Свеупсу и Царсувп Бпжије у правпславнпј икпнпграфији. 

Метпдске јединице 

1. Фппзнаваое са планпм и прпгрампм 

2. Сисуемауизација (пбнављаое раније пређенпг градива) 

3. Хрищћанскп схвауаое лишнпсуи (лишнпсу је назив за пднпс) 

4. Сисуемауизација 

5. Слпбпда кап предуслпв ппсупјаоа лишнпсуи 

6. Сисуемауизација 

7. Фшеое п лишнпсуи на пснпву правпславне уријадплпгије 

8. Сисуемауизација 

9. Лишнпсу кап нпсилац ппсупјаоа прирпде (пнпуплпщке ппследице правпславне уријадплпгије пп 
шпвека и свеу) 

10. Сисуемауизација 

11. Шпвек кап лишнпсу 

12. Јединсувенпсу и неппнпвљивпсу сваке лишнпсуи 

13. Сисуемауизација 

14. Хрисупс - исуиниуи Бпг и исуиниуи Шпвек 

15. Хрисупс - исуиниуи Бпг и исуиниуи Шпвек (уумашеое симвпла вере и пдлуке Шеуврупг Васељенскпг 
сабпра) 

16. Сисуемауизација 

17. Сувпрена прирпда, да би ппсупјала, мпра ући у заједницу са Бпгпм 

18. Сисуемауизација 

19. Пбпжеое сувпрене прирпде у Хрисуу 

20. Сисуемауизација 

21. Пбпжеое кап циљ ппсупјаоа сувпрене прирпде 

22. Сисуемауизација 



 

1399 
 

23. Црква кап Уелп Хрисупвп (лиуургијска прпјава Цркве) 

24. Сисуемауизација 

25. Јединсувп мнпгих у Хрисуу 

26. Сисуемауизација 

27. Јединсувп свеуа и шпвека у Хрисуу (у Лиуургији) 

28. Сисуемауизација 

29. Будуће Царсувп Бпжије кап узрпк ппсупјаоа Цркве 

30. Будуће Царсувп Бпжије кап узрпк ппсупјаоа Цркве 

31. Сисуемауизација 

32. Свеулпсу и Царсувп Бпжије у правпславнпј икпнпграфији 

33. Свеулпсу и Царсувп Бпжије у правпславнпј икпнпграфији 

34. Сисуемауизација 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Циљ насуаве правпславнпг кауихизиса у псмпм разреду јесуе рекапиуулација целпкупнпг градива из 
преухпдних разреда с ппсебним исуицаоем следећих елеменауа:  

- да је меуафизишкп нашелп ппсупјаоа Бпг, пднпснп да исуинскп биће уреба уражиуи у Бпгу кпји је Св. 
Урпјица; 

- да је пнуплпщкп нашелп на пснпву правпславнпг ушеоа п Бпгу кап Св. Урпјици лишнпсу, а не прирпда; 

- да је лишнпсу заједница слпбпде са другпм лишнпщћу; 

- да је шпвек сувпрен кап лишнпсу и да је ппзван да ппсупји на нашин на кпји ппсупји Св. Урпјица акп жели 
да превазиђе пгранишеоа свпје прирпде, щуп се псуварује у Хрисуу, пднпснп у Лиуургији. 

Схвауаое шпвека кап лишнпсуи, пднпснп кап апсплуунпг и неппнпвљивпг бића, извире из хрищћанске 
уриадплпгије. Дп ппјаве хрищћансува, свеуу није бип ппзнау ппјам шпвека кап лишнпсуи. Суарпјелинска 
филпспфија, ма кпликп била узвищена, ппјединашнпј лишнпсуи никад није давала пнуплпщку улпгу. 
Кпнкреунпг шпвека, пднпснп ппјединашну лишнпсу, ппсмаурала је кап деп ппщуег бића. Лишнпсу је била 
ппдређена прирпди. Захваљујући хрищћансуву, лишнпсу је дпбила пнуплпщку важнпсу и уп је уекпвина 
кпјпм се данас служи, не самп хрищћански свеу, већ свеу уппщуе. 

Међууим, за хрищћане лишнпсу није индивидуа. Једна лишнпсу једнакп је ниједна лишнпсу. Лишнпсу 
извире из заједнице слпбпде са другпм лишнпщћу. Исупвременп, лишнпсу није деп прирпде, већ је 
нпсилац ппсупјаоа целпкупне прирпде. (Да бисмп пвп ппказали, уреба се ппзвауи на искусувп љубави 
према једнпј лишнпсуи и искусувп губиука уе лишнпсуи. Кад завплимп једнпг шпвека, пнда у упм искусуву 
пукривамп да је пн апсплуунп и неппнпвљивп биће, лишнпсу. Кад изгубимп лишнпсу кпју вплимп и за кпју 
смп везани, пнда кап да се за нас са опм губи шиуав свеу. Пример какп мајка гледа на губиуак свпга 
деуеуа, а какп гледају други на уај исуи дпгађај, мпже ппслужиуи кап средсувп за бпље пбјащоеое пве 
прпблемауике. Мајка гледа на свпје деуе кап на лишнпсу, зауп щуп га неизмернп впли, и збпг упга је 
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оегпва смру за оу ненадпкнадив губиуак, дпк је за пне кпји нису псуварили никакву лишну заједницу са 
деуеупм пнп индивидуа, уј. пнп је самп деп људске врсуе и зауп оегпв губиуак другашије виде, пднпснп у 
дпгађају смруи не виде никакав губиуак, негп самп прирпдан прпцес). 

Уеме Ушеое п лишнпсти на пснпву правпславне трилпгије и Разлика измеѐу прирпде и лишнпсти у Бпгу 
реализпвауи у кпнуексуу уриадплпгије, какп је излпжена кпд правпславних пуаца: Василија Великпг, 
Григприја Бпгпслпва и других. Кап ппмпћну лиуераууру за разумеваое пвпг ушеоа, уреба узеуи шланке Ј. 
Зизиуласа, Дппринпс Кападпкије хрищёанскпј мисли у Правпславна Теплпгија, Бепград, 1995; и Пд маске 
дп лишнпсти, Бепград, 1989. и сл. 

Ф кпнуексуу излагаоа Бпжијег ппсупјаоа, а касније и ппсупјаоа људи, уреба ппсебну пажоу пбрауиуи на 
разлику између прирпде и лишнпсуи у Бпгу, пднпснп у шпвеку. Прирпда је нещуп ппщуе, заједнишкп свим 
лишнпсуима. Лишнпсу је нашин ппсупјаоа прирпде. Прирпда указује на уп да нещуп јесуе, да нещуп 
ппсупји, дпк лишнпсу указује на уп какп нещуп јесуе, пднпснп на кпји нашин уп нещуп ппсупји. Свпјсува 
Бпжанске прирпде су несувпренпсу, бесмрунпсу, непгранишенпсу, недељивпсу, дпк су сувпренпсу, 
индивидуализам, расуављенпсу, сасуављенпсу, смрунпсу свпјсува сувпрене прирпде. Али, пд лишнпсуи 
зависи на кпји ће нашин ппсупјауи прирпда и да ли ће превазићи свпју деуерминисанпсу. Уакп, на 
пример, Бпг је пп свпјпј прирпди бесуелесан, несурадалан, али је ипак ради нас и нащег спасеоа, ппсуап 
шпвек и сурадап. Из пвпга прпизлази да је лишнпсу нпсилац ппсупјаоа прирпде. Прирпда без лишнпсуи не 
ппсупји. 

Уема Шпвек кап лишнпст уреба да буде лпгишан закљушак да је и шпвек лишнпсу збпг упга щуп је сувпрен 
кап икпна Бпжија. Шпвек је сувпрен пп икпни Бпжијпј, а уп знаши да је сувпрен кап лишнпсу. Слика Бпжија 
у шпвеку уише се упга какп шпвек ппсупји, а не пнпга щуп пн јесуе. Зауп и ппред упга щуп је прирпда 
шпвекпва, будући сувпрена, пгранишена, пднпснп смруна, пд лишнпсуи шпвека, пд оегпве слпбпде, 
зависи да ли ће пн превазићи пгранишеоа свпје прирпде и на крају смру, или неће. Акп шпвек жели да 
превазиђе пгранишенпсуи свпје прирпде, пнда пн уреба да ппсупји на нашин на кпји ппсупји Бпг. Шпвек је 
ппзван на ппдвиг, уј. да ппсупји не на пснпву закпна прирпде, већ на нашин слпбпдан пд оих. Уај нашин 
ппсупјаоа, на пснпву кпјега шпвек ппсуаје Бпг, псуварује се Крщуеоем у Лиуургији и кап Лиуургија. 

Уеме Сједиоеое тварне и нетварне прирпде у једнпј лишнпсти Христпвпј и Пбпжеое ствпрене 
прирпде у Христпвпј лишнпсти уреба реализпвауи у кпнуексуу дефиниције пве прпблемауике на 4. 
Васељенскпм сабпру уз следеће пбјащоеое: лишнпсу мпже биуи нпсилац ппсупјаоа вище прирпда. На 
пример, шпвек кап лишнпсу има у себи мнпге прирпде, впду, ваздух, минерале, мауеријалну прирпду, 
духпвну, али све уе прирпде ппсупје у свакпј пд кпнкреуних лишнпсуи на ппсебан нашин, не пресуајући да 
буду уп щуп јесу пп прирпди. Уакпђе, ппсле пваплпћеоа, Син Бпжији има ппред Бпжанске и људску 
прирпду. Међууим, људска прирпда у Хрисуу ппсупји сада на бпжански нашин, не пресуајући да буде 
људска прирпда, пднпснп људска прирпда у Хрисуу је превазищла свпје пгранишенпсуи, уј. пбпжила се 
захваљујући лишнпсуи Сина Бпжијег. 

Уему Црква кап Телп Христпвп уреба реализпвауи на пснпву пбјащоеоа кпје п упме даје ап. Павле у 
1.Кпр.12. Ппсле пваплпћеоа сувпрена прирпда је уиппсуазирана у Хрисупву лишнпсу, пднпснп ппсуала је 
уелп Хрисупвп, Хрисупва прирпда. Будући да сувпрена људска прирпда не ппсупји мимп кпнкреуних 
лишнпсуи, прпцес оенпг узимаоа пд суране Сина Бпжијег - Хрисуа преуппсуавља заједницу људских 
лишнпсуи са Синпм Бпжијим - Хрисупм. Пвај прпцес ппшиое Хрисупвим пваплпћеоем и насуавља се 
Духпм Свеуим крпз крщуеое у Лиуургији. Зауп је Црква Уелп Хрисупвп, јер је Хрисупва лишнпсу нпсилац 
ппсупјаоа сувпрене прирпде кпја ппсупји кап заједница мнпгих у Хрисуу, уј. кап лиуургијска заједница 
кпја је прекп оенпг нашелника Хрисуа у заједници с Бпгпм Пцем. 

Уему Будуёе Царствп кап узрпк Цркве уреба пбрадиуи на пснпву пбјащоеоа кпје п пвпме даје Св. 
Максим Исппведник (РГ 4, 157). Бпг је сувприп свеу и људе са жељпм да се сједине са Оим прекп једнпг 
шпвека, щуп указује на Уајну Хрисупву, пднпснп на Лиуургију, какп би ппсупјали вешнп. Дакле, будуће 
Царсувп је узрпк сувараоа и ппсупјаоа свеуа и људи. На уај нашин Св. Максим указује да узрпк ппсупјаоа 
свеуа није у прпщлпсуи, кап щуп су п упме гпвприли гршки филпспфи, већ у будућнпсуи, у будућем 
дпгађају кпји се јпщ увек није збип, али кпји се псуварује крпз исуприју. Уиме се меоа ппглед на исуприју 
у пднпсу на јелинисуишкп схвауаое исуприје, кпја за Јелине знаши вешнп кружеое, вешнп ппнављаое 
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исупг. Хрищћанска исуприја има ппшеуак и крај, циљ. Крај, пднпснп циљ исуприје, јесуе узрпк оенпг 
ппшеука. Уашније решенп, лиуургијскп ппсупјаое Цркве јесуе икпнишнп ппсупјаое Царсува Бпжијег у 
исуприји, кпје је исупвременп и дар Бпжији и исупријски дпгађај кпји псуварују људи. (Кап ппмпћну 
лиуераууру за реализацију пве уеме уреба кприсуиуи суудију: Ј. Зизијулас, Евхаристија и Царствп 
Бпжије). Приказујући шпвека и прирпду кап слпбпдне у пднпсу на закпне прирпде (на пример, на 
икпнама свеулпсу не псуавља сенке, ап. Павле се приказује у сцени силаска Св. Духа на аппсупле, иакп је 
пн ппсле пвпг дпгађаја ппсуап хрищћанин иуд.), правпславна икпнпграфија жели да их прикаже какп ће 
пни изгледауи у будућем Царсуву Бпжијем. (За реализацију пве уеме уреба кприсуиуи суудију: С. 
Склирис, Пд ппртрета дп икпне, у "Беседи", Нпви Сад 1993.) 
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ИСХПДИ  
ВЕРСКЕ НАСУАВЕ Ф ПСМПМ РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. Фшеое п лишнпсуи на 
пснпву правпславне 
уријадплпгије 

Меуафизишкп нашелп ппсупјаоа Бпга или да исуинскп биће 

уреба уражиуи у Бпгу кпји је Св.Урпјица 

1. Развиуи свесу п упме да је лишнпсу заједница слпбпде са 

другпм лишнпщћу 

2. Разлика између прирпде 

и лишнпсуи у Бпгу 

 

Пнуплпщкп нашелп је на пснпву правпславнпг ушеоа п Бпгу кап 

Св.Урпјица је лишнпсу а не прирпда 

1. Фшеници уреба да буду свесни разлике измећу прирпде и 

лишнпсуи 

3.Пнуплпщке ппследице 

правпславне уријадплпгије 

пп шпвека и сувпрени свеу 

Пбјасниуи да је лишнпсу заједница слпбпде са другпм лишнпщћу 1.Запажаое да је лишнпсу заједница слпбпде са другпм 

лишнпщћу 

4. Сједиоеое уварне и 

неуварне прирпде у једниј 

лишнпсуи Хрисупвпј 

-да је шпвек сувпрен кап лишнпсу и да је ппзван да ппсупји на 

нашин на кпји ппсупји Св.Урпјица акп жели да превазиђе 

пгранишеое свпје прирпде щуп се псуварује у Хрисуу ,пднпснп у 

Лиуургији 

1. Бпг је сувприп шпвека и пбдарип га слпбпдпм и уакп је насуап 

први шпвек Адам кап лишнпсу, кап биће заједнице са Бпгпм 

2.Фпшиуи да у хрищћанскпј пнуплпгији нема сукпба и 

искоишивпсуи између једнпг и мнпгих 
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ГРАЂАНСКП ВАСПИУАОЕ 

(1 шас недељнп, 34 шаса гпдищое) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ 

Циљ предмеуа је да ушеници суекну знаоа, фпрмирају суавпве, развију вещуине и усвпје вреднпсуи кпје 
су преуппсуавка за успещан, пдгпвпран и ангажпван живпу у демпкраускпм друщуву. 

Задаци:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе садржаје и пблике рада упкпм насуаве грађанскпг 
васпиуаоа сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и циљеви насуаве грађанскпг васпиуаоа буду у 
пунпј мери реализпвани; 

- разумеваое кпнцепуа универзалнпсуи права деуеуа; 

- суицаое знаоа п узрпцима разлишиупг суепена псуваренпсуи права деуеуа у савременпм свеуу; 

- ппдсуицаое развпја криуишкпг пднпса према ппјавама злпуппуребе права деуеуа; 

- уппзнаваое са неппхпдним услпвима за псувариваое најбпљег инуереса деуеуа; 

- уппзнаваое са месупм, улпгпм и знашајем међунарпдних прганизација кпје се у свпм раду баве 
унапређиваоем пплпжаја деце; 

- уппзнаваое са месупм, улпгпм и знашајем инсуиууција и прганизација кпје се у свпм раду баве 
унапређиваоем пплпжаја деце у Србији; 

- уппзнаваое са наципналним закпнпдавним пквирпм шији је циљ защуиуа инуереса деце; 

- разумеваое месуа, улпге и пдгпвпрнпсуи државе, друщува, ппрпдице и деуеуа у унапређиваоу 
пплпжаја деце у једнпм друщуву; 

- иденуификпваое пспбина, знаоа и вещуина кпд деце кпје су знашајне за оихпву акуивну улпгу у 
унапређиваоу пплпжаја деце у друщуву; 

- разумеваое улпге и знашаја медија у савременпм друщуву; 

- унапређиваое вещуина криуишкпг размаураоа инфпрмација дпбијених прекп разлишиуих медија; 

- уппзнаваое са улпгпм медија у креираоу слике деуеуа у друщуву. 

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

1. ФВПД (2 шаса) 



 

1404 
 

Ппглед уназад - ппдсећаое на садржаје прпграма граѐанскпг васпитаоа за 5, 6. и 7. разред (права и 
пдгпвпрнпсуи на нивпу щкпле/лпкалне заједнице и друщува; акуивнп ушещће у живпуу щкпле/лпкалне 
заједнице и друщува). (1 шас) 

Представљаое циљева, задатака, садржаја и метпда рада. (1 шас) 

2. ДЕЦА Ф САВРЕМЕНПМ СВЕУФ (18 шаспва) 

Пплпжај деце у савременпм друщтву (5 шаспва) 

Пплпжај деуеуа у друщуву - месуп, улпга и пдгпвпрнпсу државе, друщува, ппрпдице и деуеуа. 

Фниверзалнпсу људских права и права деуеуа, ппвезанпсу дешијих ппуреба са правима деуеуа. 

Шинипци кпји ууишу на псуваренпсу дешијих права - екпнпмски развпј, спцијални и пплиуишки амбијену, 
урадиција, кулуура... Примери злпуппуребе права деуеуа - ургпвина децпм, деца впјници, дешја 
ппрнпграфија, злпуппуреба дешјег рада, деца бескућници, насиље над децпм... Примери кпји ппказују 
нашине кпјима се пбезбеђују услпви за псувариваое најбпљег инуереса деце - једнаке мпгућнпсуи за све 
(у пбразпваоу, здравсувенпј защуиуи...), закпнска регулауива кпја забраоује уелеснп кажоаваое деце, 
ушещће деце у акуивнпсуима кпје су пд знашаја за оих и друщувп... 

Меѐунарпдне прганизације кпје се баве унапреѐиваоем пплпжаја деце и защтитпм оихпвих 
интереса (1 шас) 

Флпга и знашај прганизација кап щуп су Фницеф, Фнескп, Међунарпдни кпмиуеу Црвенпг крсуа, Саве тхе 
цхилдрен…  

Пплпжај деце у Србији (8 шаспва) 

Анализа пплпжаја деце у Србији (примери успещне защуиуе инуереса деце и примери из кпјих се види 
да защуиуа није псуварена). 

Инсуиууципнални пквир - усуанпве кпје се баве унапређиваоем пплпжаја деце и защуиупм оихпвих 
инуереса и пдгпварајућа закпнска регулауива у пбласуима: спцијалне защуиуе, безбеднпсуи, 
пбразпваоа, слпбпднпг времена, акуивнпг ушещћа, заппщљаваоа, защуиуе живпуне средине. 

Наципналне и лпкалне прганизације кпје се баве пиуаоима деце и прганизације у кпјима деца узимају 
ушещће (Пријауељи деце Србије, Ценуар за права деуеуа, Наща Србија, Црвени крсу Србије...). 

Кпмпетенције деце знашајне за укљушиваое у активнпсти кпје дппринпсе ппбпљщаоу пплпжаја деце у 
друщтву (2 шаса) 

Пспбине, знаоа и вещуине деуеуа кпје су пд знашаја за преузимаое акуивне улпге у друщуву (псеуљивпсу 
за прпблеме других, дпбра инфпрмисанпсу, пувпренпсу за нпве идеје, уимски рад, иницијауивнпсу, 
сампппуздаое, аргуменупванп изнпщеое суавпва....). 

Активнпсти за унапреѐиваое пплпжаја деце у Србији (2 шаса) 

Размаураое предлпга ушеника п мпгућим акуивнпсуима друщува кпје би имале за циљ унапређеое 
пплпжаја деце у Србији и упућиваое иницијауива и пдабраних предлпга пдгпварајућим усуанпвама. 

3. МЕДИЈИ Ф САВРЕМЕНПМ ДРФЩУВФ (11 шаспва) 

Медији у савременпм друщтву (2 шаса) 
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Месуп, улпга и знашај медија. 

Разумеваое и тумашеое медијских ппрука (4 шаса) 

Медији кап извпр инфпрмација; злпуппуреба инфпрмација, изпбиље инфпрмација, селекција 
инфпрмација, верпдпсупјнпсу инфпрмација. 

Фуицај уашке гледищуа на пбјекуивнпсу инфпрмација. 

Деца и медији (5 шаса) 

Флпга медија у сувараоу слике п пплпжају деце у једнпм друщуву и нашини на кпји се пна приказују 
(деца кап жруве, деца и пбразпваое, деца и слпбпднп време, деца са ппсебним ппуребама...). 

Фшещће деце у медијима - мпгућнпсуи и нашини. 

Анализа пдабранпг дпмаћег медија (УВ, радип, инуернеу, дневне или недељне нпвине...) са циљем да се 
ууврди какп се у оему, кпликп шесуп и на кпји нашин, приказују деца. 

Размаураое предлпга ушеника кпји имају за циљ садржајније, верпдпсупјније и у већем пбиму 
предсуављаое деце и оихпвих прпблема у анализиранпм медију. 

4. ЗАВРЩНИ ДЕП (3 шаса) 

Щта нпсим са спбпм (3 шаса) 

Размена ушенишких искусуава п акуивнпсуима реализпваним на шаспвима граѐанскпг васпитаоа у упку 
псмпг разреда и целпкупнпг другпг циклуса. Прпцена кприснпсуи и уппуребљивпсуи суешених знаоа и 
вещуина за свакпдневни живпу. 

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 

Прпграм псмпг разреда насуавља развпјни правац предмеуа граѐанскп васпитаое у другпм циклусу 
пснпвне щкпле са фпкуспм на пплпжај деуеуа у савременпм друщуву. Реализацијпм прпграма пвпг 
предмеуа у 5, 6. и 7. разреду ушеницима је пружена мпгућнпсу да разумеју свпје месуп и улпгу у друщуву 
и да се пснаже у упме да акуивнп ушесувују у друщувенпм живпуу заједница кпјима припадају. Уа знаоа 
и искусува се пвим прпгрампм прпщирују, шиме се суварају услпви да ушеници јпщ бпље разумеју 
прпблемауику у вези са пплпжајем деце, какп на лпкалнпм уакп и на глпбалнпм нивпу. Слпжени захуеви 
кпји прпизилазе из прпграма су примерени ушеницима заврщнпг разреда пснпвне щкпле јер су пни у 
суаоу да успещнп анализирају узрпшнп-ппследишне везе, праве ппређеоа, дпнпсе закљушке и имају 
криуишки пднпс према ппјавама у друщуву. 

За разумеваое прпграмских садржаја неппхпднп је ппћи пд базишних ппјмпва кап щуп су пптребе 
детета и права детета. Са пвим ппјмпвима, кап и са Кпнвенцијпм п правима деуеуа ушеници су се већ 
уппзнали. Међууим, ппуребнп је јпщ једнпм указауи на уе садржаје јер Кпнвенција, где се кап шеуири 
пснпвна принципа навпде недискриминација, најбпљи интереси детета, правп на живпт и развпј и 
партиципација, најбпље пдражава циљ кпји се жели ппсуићи у друщуву када је у пиуаоу пплпжај 
деуеуа. Примери успещне защуиуе инуереса деце и примери злпуппуребе права деуеуа у свеуу и Србији 
пружају мпгућнпсу да ушеници суекну знаоа п узрпцима разлишиупг суепена псуваренпсуи права деуеуа, 
али и да изграђују криуишки пднпс према негауивним ппјавама. 

Права деуеуа су преппзнауе ппуребе деуеуа, а највећу пдгпвпрнпсу и пбавезу да се уа права щуп 
дпследније и свесураније псуварују има држава кпја је ппуписала и рауификпвала Кпнвенцију. Држава са 
свпјим прганима и надлежним службама гарануује да ће се уа права и уживауи. Зауп је ппуребнп да 
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ушеници разумеју знашај и неппхпднпсу инсуиууципналнпг пквира, пднпснп да се уппзнају са разлишиуим 
усуанпвама (лпкалним, наципналним и међунарпдним), и закпнскпм регулауивпм кпја је у вези са 
пплпжајем деуеуа у друщуву. Пва уемауика је изузеунп слпжена и зауп је важнп правилнп пдмериуи 
пбим шиоеница и оихпву функцију у насуавнпм прпцесу. Какп су закпни и псуала дпкуменуа писана 
језикпм кпји је ушеницима далек и неразумљив, дпвпљнп је да се ушеници уппзнају са оихпвим 
ппсупјаоем, пблащћу кпју уређују и разлпзима за оихпвп дпнпщеое. Србија је ппследоих гпдина 
усвпјила вище сурауещких дпкуменауа, закпна и ппдзакпна прпуив злпсуављаоа деце, експлпауације 
деце, ургпвине људима и дискриминације, кап и дпкуменауа п правима деце с инвалидиуеупм. Фсвпјени 
су и Ппсебни прпупкпл п ппсуупаоу пплицијских службеника у защуиуи малплеуних лица пд 
злпсуављаоа и занемариваоа, Ппсебни прпупкпл за защуиуу деце у усуанпвама спцијалне защуиуе пд 
злпсуављаоа и занемариваоа, Ппсебни прпупкпл за защуиуу деце и ушеника пд насиља, злпсуављаоа и 
занемариваоа у пбразпвнп-васпиуним усуанпвама. Пва дпкуменуа, а у припреми неких пд оих 
ушесувпвала су и деца са свпјим предлпзима и примедбама, ппказују да држава Србија сувара услпве за 
унапређеое пплпжаја деце и псувареое оихпвих права. 

Инсуиууципнални пквир, иакп важан, није дпвпљан да пбезбеди дпбар пплпжај деце у једнпм друщуву. 
Супга ушеницима уреба указауи на знашај кпји има узв. спцијални амбијену кпјим се суварају услпви да 
пнп щуп је прпклампванп на државнпм нивпу буде и псуваренп, пднпснп примеоенп. За сувараое 
ппдсуицајнпг спцијалнпг амбијенуа пд изузеуне је важнпсуи да сви друщувени акуери (ппрпдица, 
медији, прганизације цивилнпг друщува...) свпјим делпваоем дппринпсе защуиуи инуереса деуеуа и 
унапређеоу оегпвпг пплпжаја. 

Крпз реализацију прпграма ушеници уреба да сувпре јасну слику п сппсувенпм месуу и знашају у 
акуивнпсуима шији је циљ унапређиваое пплпжаја деуеуа у друщуву. Зауп је неппхпднп да суекну 
ппуребна знаоа и вещуине кпје ће им пмпгућиуи преузимаое иницијауиве у разлишиуим акуивнпсуима. 
Благпвременим уппзнаваоем са правима кпја им припадају самим рпђеоем и кпја им се гарануују 
Кпнвенцијпм, деца имају веће щансе да се развијају у пдгпвпрне пспбе кпје ће знауи да ппщуују и ууђа 
права и да се бпре за щуп дпследније псувариваое свпјих. Ф складу са уим, прпграм предвиђа да 
ушеници сами припремају предлпге мпгућих акуивнпсуи друщува кпјима се мпже унапредиуи пплпжај 
деце у Србији. Да уи ушенишки предлпзи не би псуали самп у пквиру пдељеоа, мпгу се прпследиуи 
пдгпварајућим усуанпвама, кприсуећи уехнике и прпцедуре са кпјима су се ушеници уппзнали у 6. 
разреду. 

Пбрађујући насуавне садржаје из уемауске целине кпја се бави медијима, ушеници уреба да схвауе 
оихпву улпгу у савременпм свеуу, а ппсебнп у креираоу слике деуеуа у једнпм друщуву и псеуљивпсуи 
упг друщува за ппщупваое дешијих права. Фшенике уреба уппзнауи са шиоеницпм да медији имају мпћ 
да се разлишиуе уеме и прпблеми ушине видљивим и да се, захваљујући оихпвпм ууицају, ппкрене 
рещаваое уих прпблема. За анализу медија, кпја је предвиђена прпгрампм, мпгу се изабрауи и 
наципнални и лпкални медији. Какп у Србији ппсупји велики брпј лпкалних медија ушеницима се мпже 
указауи на преднпсуи при оихпвпј анализи (лпкални медији шесуп ппред ппщуих садржаја пбрађују и 
пне из лпкалне заједнице, кпји су ушеницима ближи и разумљивији). На пснпву анализе мпгуће је 
припремиуи предлпге за садржајније и верпдпсупјније предсуављаое деце и оихпвих прпблема, кпји 
се, зауим, мпгу дпсуавиуи уим медијима. Крпз уакве акуивнпсуи ушеници имају прилику да јашају свпје 
вещуине криуишкпг размаураоа инфпрмација, щуп је ппуребна вещуина за живпу у свеуу кпга 
каракуерище изпбиље инфпрмација. 

Нашини и меупде реализације прпграма су исуи пни кпји су већ кприщћени у пквиру пвпг предмеуа. Крпз 
избпрни предмеу граѐанскп васпитаое и даље се негује и развија прпцес сазнаваоа крпз акуивнп 
ушеое, пднпснп крпз пуну паруиципацију ушеника, ушеое пд других и заједнп са другима, кап и ушеое за 
живпу уз кприщћеое искусува ушеника. Ф складу са развпјним каракуерисуикама ушеника псмпг разреда 
све шещће се мпгу кприсуиуи слпженији нашини рада кап щуп су дискусија, аргуменупваое, дебауа, 
анализа слушаја и ппређеое. Неки пд садржаја ппсебнп су ппгпдни за рад у малим групама или 
парпвима (нпр. уемауски садржаји п усуанпвама и закпнскпј регулауиви у Србији у разлишиуим 
пбласуима, анализа медија...). 
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Кап и при реализацији преухпдних прпграма пвпг предмеуа, насуавник је извпр знаоа, прганизаупр и 
впдиуељ ушенишких акуивнпсуи, кап и пспба кпја даје ппврауну инфпрмацију. Фшеници псмпг разреда су у 
великпј мери пвладали нашинпм рада кпји ппдразумева лишни ангажман, сарадоу и акуивнпсуи ван 
ушипнице, уакп да се насуавља ушеое крпз парунерски пднпс између оих и насуавника. 

Упкпм реализације прпграма уреба имауи у виду да се уиме заврщава пбразпваое из граѐанскпг 
васпитаоа у пснпвнпј щкпли. Размена искусуава ушеника и евалуација насуаве предмеуа у целини са 
суанпвищуа щуа су наушили и какп прпцеоују уппуребљивпсу суешених знаоа и вещуина за свакпдневни 
живпу, предвиђени су за реализацију у заврщнпм делу прпграма. Међууим, уп није дпвпљнп, већ је 
ппуребнп да се упкпм свих шаспва врщи ппвезиваое и "умрежаваое" кљушних ппјмпва граѐанскпг 
васпитаоа кап щуп су права, слпбпде, пдгпвпрнпсуи, демпкрауија, ппщупваое иуд. са садржајем кпји се 
пбрађује пвим прпгрампм. Циљ целпкупнпг прпграма граѐанскпг васпитаоа у пснпвнпј щкпли је да се 
кпд ушеника ппсуигну прпмене на нивпу знаоа, вещуина, суавпва, вреднпсуи кап преуппсуавке за 
целпвиу развпј лишнпсуи и за успещан, пдгпвпран и ангажпван живпу у савременпм грађанскпм друщуву 
у духу ппщупваоа људских права и пснпвних слпбпда. 
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ИСХПДИ  
 НАСУАВЕ ГРАЂАНСКПГ ВАСПИУАОА  Ф ПСМПМ  РАЗРЕДФ 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1. ФВПД  

2. ДЕЦА Ф 
САВРЕМЕНПМ 
СВЕУФ 

3. МЕДИЈИ Ф 
САВРЕМЕНПМ 
ДРФЩУВФ 

4. ЗАВРЩНИ ДЕП 

Циљ 

Циљ предмеуа је да ушеници суекну знаоа, фпрмирају 
суавпве, развију вещуине и усвпје вреднпсуи кпје су 
преуппсуавка за успещан, пдгпвпран и ангажпван живпу у 
демпкраускпм друщуву. 

Задаци:  

- сувараое разнпврсних мпгућнпсуи да крпз разлишиуе 
садржаје и пблике рада упкпм насуаве грађанскпг 
васпиуаоа сврха, циљеви и задаци пбразпваоа, кап и 
циљеви насуаве грађанскпг васпиуаоа буду у пунпј мери 
реализпвани; 

- разумеваое кпнцепуа универзалнпсуи права деуеуа; 

- суицаое знаоа п узрпцима разлишиупг суепена 

псуваренпсуи права деуеуа у савременпм свеуу; 

- ппдсуицаое развпја криуишкпг пднпса према ппјавама 

злпуппуребе права деуеуа; 

- уппзнаваое са неппхпдним услпвима за псувариваое 

најбпљег инуереса деуеуа; 

- уппзнаваое са месупм, улпгпм и знашајем међунарпдних 

прганизација кпје се у свпм раду баве унапређиваоем 

пплпжаја деце; 
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- уппзнаваое са месупм, улпгпм и знашајем инсуиууција и 

прганизација кпје се у свпм раду баве унапређиваоем 

пплпжаја деце у Србији; 

- уппзнаваое са наципналним закпнпдавним пквирпм 

шији је циљ защуиуа инуереса деце; 

- разумеваое месуа, улпге и пдгпвпрнпсуи државе, 

друщува, ппрпдице и деуеуа у унапређиваоу пплпжаја 

деце у једнпм друщуву; 

- иденуификпваое пспбина, знаоа и вещуина кпд деце 

кпје су знашајне за оихпву акуивну улпгу у унапређиваоу 

пплпжаја деце у друщуву; 

- разумеваое улпге и знашаја медија у савременпм 

друщуву; 

- унапређиваое вещуина криуишкпг размаураоа 

инфпрмација дпбијених прекп разлишиуих медија; 

- уппзнаваое са улпгпм медија у креираоу слике деуеуа у 

друщуву. 
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ИУАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК - Четврта гпдина ушеоа 

(2 шаса недељнп, 68 шаспва гпдищое) 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Циљ насуаве суранпг језика јесуе да се псигура да сви ушеници суекну базишну језишку писменпсу и да 
напредују ка реализацији пдгпварајућих Суандарда пбразпвних ппсуигнућа, да се псппспбе да рещавају 
прпблеме и задауке у нпвим и неппзнауим сиууацијама, да изразе и пбразлпже свпје мищљеое и 
дискууују са другима, развију мпуивисанпсу за ушеое и заинуереспванпсу за предмеуне садржаје, кап и 
да пвладају кпмуникауивним вещуинама и развију сппспбнпсуи и меупде ушеоа суранпг језика. 

Задаци насуаве суранпг језика у пснпвнпм пбразпваоу и васпиуаоу су: развијаое сазнајних и 
инуелекууалних сппспбнпсуи ушеника, оегпвих хуманисуишких, мпралних и есуеуских суавпва, суицаое 
ппзиуивнпг пднпса према другим језицима и кулуурама, кап и према сппсувенпм језику и кулуурнпм 
наслеђу, уз уважаваое разлишиупсуи и навикаваое на пувпренпсу у кпмуникацији, суицаое свесуи и 
сазнаоа п функципнисаоу суранпг и мауероег језика. Упкпм пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа, ушеник 
суише, усваја и унапређује пснпвна знаоа из суранпг језика кпја ће му пмпгућиуи да се у једнпсуавнпј 
усменпј и писанпј кпмуникацији сппразумева са људима из других земаља, усвпји нпрме вербалне и 
невербалне кпмуникације у складу са специфишнпсуима језика кпји уши, кап и да насуави, на вищем 
нивпу пбразпваоа и сампсуалнп, ушеое исупг или других сураних језика на разлишиуе нашине и у свим 
пкплнпсуима кпје живпу сувпри. 

Фшеое другпг суранпг језика, пслаоајући се на искусува и знаоа суешена ушеоем првпг суранпг језика, 
ппспещује суицаое вищејезишке и вищекулуурне кпмпеуенције и развијаое свесуи п језишкпм бпгаусуву 
ужег и щирег пкружеоа. 

Ф прпцесу ушеоа насуаву сураних језика ушеник бпгауи себе и уппзнајући другпг, суише свесу п знашају 
сппсувенпг језика и кулууре у кпнуакуу са другим језицима и кулуурама. Фшеник развија радпзналпсу, 
исураживашки дух и пувпренпсу према кпмуникацији са гпвпрницима других језика. Ппред упга, ушеник 
упшава знашај лишнпг залагаоа у прпцесу ушеоа суранпг језика. 

Стандарди 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник разуме једнпсуавну усмену ппруку исказану савременим језикпм, не дужу пд 4 дп 5 минууа; и уп 
на нивпу глпбалнпг разумеваоа (пснпвнп пбавещуеое из ппруке), на нивпу селекуивнпг разумеваоа 
(прпналажеое уражене инфпрмације). Разумеваое уреба да се пднпси на разлишиуе врсуе усмених 
ппрука (мпнплпг, краћи разгпвпр, краука инфпрмација). 

Разумеваое писанпг текста 

Фшеник шиуа са разумеваоем краће писане и илусурпване уексупве у вези са ппзнауим уемама, 
садржајима и кпмуникауивним функцијама. 

Усменп изражаваое 

Ф пквиру прпгрампм предвиђене језишке грађе, ушеник је у суаоу да искаже једнпсуавну усмену ппруку, 
исприша лишни дпживљај, садржај разгпвпра или нарауивнпг уексуа, сампсуалнп или уз ппмпћ 
насуавника. 

Писменп изражаваое 
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Ф пквиру прпгрампм предвиђене језишке грађе, ушеник пище ппруке и крауке уексупве. 

Интеракција 

Фшеник псуварује кпмуникацију и размеоује са сагпвпрницима крауке инфпрмације у вези са ппзнауим 
уемама, садржајима и кпмуникауивним функцијама. 

Знаоа п језику 

Преппзнаје пснпвне принципе језика, пднпснп грамауишке и спциплингвисуишке кпмпеуенције. 

Пперативни задаци на нивпу језишких вещтина 

Разумеваое гпвпра 

На крају псмпг разреда, ушеник уреба да:  

- разуме насуавникпв гпвпр и оегпва упуусува, 

- разуме краће усмене уексупве (дп 15 решеница и не дуже пд 3 минууа) кпје исказују гпвпрници 
разлишиуих суандардних варијеуеуа, на већ пбрађене и нпвпуведене уеме у вези са свакпдневним 
живпупм, ближим и даљим ушеникпвим пкружеоем и узраснп специфишним инуереспваоима, 

- разуме садржај уексупва савремених музишких кпмппзиција исказаних једнпсуавним језишким 
средсувима, 

- у зависнпсуи пд кпмуникауивнпг циља ушеник у уексуу преппзнаје и иденуификује:  

а) оегпв ппщуи садржај, 

б) важне инфпрмације (спецификпване и/или налпгпм захуеване), 

ц) сущуину ппруке и гпвпрникпву намеру, кап и емпципнални кпнуексу. 

Разумеваое писанпг текста 

Фшеник уреба да:  

- разуме ппщуи смисап аууенуишних и адапуираних уексупва дужине дп 150 реши (пгласи, краћи 
извещуаји и весуи, брпщуре, прпспекуи, сервисне инфпрмације, краће реппруаже, инуервјуи, суриппви) 
из дпмена већ пбрађених и нпвпуведених уема у складу са узрасупм и инуереспваоима (из дпмена 
свакпдневнпг живпуа, ближег и даљег ушеникпвпг пкружеоа, друщувених ппјава знашајних за младе), 

- у зависнпсуи пд кпмуникауивнпг циља ушеник у уексуу преппзнаје и иденуификује:  

а) оегпв ппщуи садржај, 

б) важне инфпрмације (спецификпване и/или налпгпм захуеване), 

ц) сущуину ппруке и гпвпрникпву намеру, кап и емпципнални кпнуексу. 

Усменп изражаваое 
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Фшеник уреба да:  

- једнпсуавним језишким средсувима (усвпјеним решима, изразима, решеницама) дâ пснпвне 
инфпрмације п себи, свпјпј ппрпдици, свпм пкружеоу, щкпли и другпвима и псуалим узраснп 
адеквауним уемама, кап и да кпд сагпвпрника распиуа п слишним инфпрмацијама, 

- уз насуавникпву ппмпћ и уз уппуребу усвпјених језишких средсуава впди крауак разгпвпр п ппзнауим, 
већ пбрађиваним уемама. 

Писменп изражаваое 

Фшеник уреба да:  

- записује крауке белещке на пснпву насуавникпвпг излагаоа, 

- кприсуи крауке кпнуакуне фпрме: разгледнице, елекурпнска писма, краука писма са садржајем лишне 
прирпде, 

- кприсуи крауке писане фпрме да псувари кпмуникауивну сиууацију мплбе, захваљиваоа, упиуа, 
прихвауаоа и пдбијаоа предлпга (уппуребљавајући једнпсуавна и усвпјена језишка средсува), 

- сампсуалнп пище крауке сасуаве на ппзнауе, узраснп адеквауне и блиске уеме, дужине дп 70 реши. 

Медијација 

Ф сиууацији када ппсредује између пспба (врщоака и пдраслих) кпји не мпгу да се сппразумевају, ушеник 
уреба да:  

- усменп пренпси сущуину ппруке са мауероег на циљни језик и пбрнууп 

- писменп пренпси једнпсуавне ппруке и пбјащоеоа 

- препришава садржај краћег уексуа, аудип или визуелнпг записа и краће инуеракције 

- заппшиое краћи разгпвпр п ппзнауим уемама, пдржава кпнуинуиуеу и заврщава га. 

Интеракција 

Фшеник уреба да:  

- реагује вербалнп или невербалнп на упуусува и ппсуављена пиуаоа у вези са кпнкреунпм сиууацијпм; 

- ппсуавља пиуаоа и пдгпвара на оих; 

- изражава дппадаое или недппадаое; нуди и прихвауа ппнуду, ппзив или извиоеое; 

- ушесувује у кпмуникацији на шасу и ван оега (у пару, у групи, иуд.); 

- уражи разјащоеоа када нещуп не разуме; 

- псуварује једнпсуавну инуеракцију уз ппнпвнп фпрмулисаое исказа и врщи кпрекције. 

Знаоа п језику 
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Фшеник уреба да:  

- преппзнаје и кприсуи грамауишке садржаје предвиђене насуавним прпгрампм; 

- ппщуује пснпвна правила смисленпг ппвезиваоа решеница у щире целине; 

- увиђа мпгућнпсуи ппзиуивнпг урансфера знаоа и сурауегија суешених ушеоем првпг суранпг језика; 

- кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације (нпр. фпрме ушуивпсуи); 

- разуме везу између сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким акуивнпсуима; 

- упшава слишнпсуи и разлике између мауероег и сураних језика кпје уши; 

- разуме знашај уппуреба инуернаципнализама; 

- примеоује кпмпезаципне сурауегије. 

Уеме и ситуације пп дпменима упптребе језика 

Приватнп Јавнп Пбразпвнп 

- заједнишке акуивнпсуи и 
инуереспваоа у щкпли и ван ое 
- дневне пбавезе 
- пбавезе у кући, уређеое 
прпсупра у кпјем живи 
(куппвина живпуних 
намирница, ппдела ппсла...) 
- здравсувена защуиуа 

- развијаое ппзиуивнпг пднпса 
према живпунпј средини и другим 
живим бићима (кућни љубимци, 
незбринууе живпуиое) 
- знамениупсуи у кулуурама 
земаља шији се језик уши 
- пбрпци (здрава исхрана) 
- суанпваое (блпк, насеље, кућа, 
град. селп) 
- куппвина (пбраћаое и ушуиве 
фпрме пбраћаоа) 
- временске прилике 
- изласци (слпбпднп време) 

- предмеуи, расппред шаспва, 
недељна ппуерећенпсу 
- слпбпдне акуивнпсуи (ппсеуе, 
сппруски дани, хуманиуарне 
акције) 

КПМФНИКАУИВНЕ ФФНКЦИЈЕ  

1.  Предсуављаое себе и других  

2.  Ппздрављаое  

3.  Иденуификација и именпваое пспба, пбјекауа, делпва уела, живпуиоа, бпја, брпјева, иуд. (у вези 
са уемама)  

4.  Разумеваое и даваое једнпсуавних упуусуава и кпманди  

5.  Ппсуављаое и пдгпвараое на пиуаоа  

6.  Мплбе и изрази захвалнпсуи  
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7.  Примаое и упућиваое ппзива за ушещће у игри/групнпј акуивнпсуи  

8.  Изражаваое дппадаоа/недппадаоа  

9.  Изражаваое физишких сензација и ппуреба  

10.  Именпваое акуивнпсуи (у вези са уемама)  

11.  Исказиваое прпсупрних пднпса, релација и велишина (идем, дплазим из..., левп, деснп, гпре, 
дпле...)  

12.  Даваое и уражеое инфпрмација п себи и другима  

13.  Уражеое и даваое пбавещуеоа  

14.  Пписиваое лица и предмеуа  

15.  Изрицаое забране и реагпваое на забрану  

16.  Изражаваое припадаоа и ппседпваоа  

17.  Уражеое и даваое пбавещуеоа п времену на шаспвнику  

18.  Скреуаое пажое  

19.  Уражеое мищљеоа и изражаваое слагаоа/неслагаоа  

20.  Исказиваое извиоеоа и пправдаоа  

  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 

Сви грамауишки садржаји увпде се са щуп маое грамауишких пбјащоеоа псим укпликп ушеници на оима 
не инсисуирају, а оихпвп ппзнаваое се евалуира и пцеоује на пснпву уппуребе у пдгпварајућем 
кпмуникауивнпм кпнуексуу, без инсисуираоа на експлициунпм ппзнаваоу грамауишких правила.  

Наппмена:  

Ф псмпм разреду насуавнику се преппрушује да врщи шесуе сисуемауизације грамауишких садржаја, шије 
је усвајаое и ушеое билп предвиђенп у преухпдним разредима. Пбим нпвих садржаја кпји се увпде у 
псмпм разреду, кап и суепен оихпвпг прпдубљиваоа, зависи, првенсувенп, пд нивпа савладанпсуи 
преухпднп пбрађиваних грамауишких садржаја, али и пд кпгниуивнпг суила ушеника.  
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Италијански језик 

1. Именице  

Власуиуе именице и заједнишке, пдгпварајући рпд и брпј са деуерминауивпм: Мариа, 
Гипванни, Белградп, Рпма, Сигнпр Рпсси, Сигнпра Рпсси, и миеи генитпри, ил нпстрп паесе, 
qуеста цаса, л'Италиа, ла Сербиа, ил Тирренп, л'Адриатицп, ле Алпи, гли Аппеннини; и миеи 
генитпри, миа мадре, лл лпрп падре, ил нпстрп паесе, и впстри фигли, qуестп студенте, 
qуеста рагазза, qуелл'амицп, qуелла цаса, иуд.  

Сисуемски приказ мпрфплпщких каракуерисуика.  

2. Шлан  

Пблици пдређенпг и непдређенпг шлана. Пснпвна уппуреба.  

Слагаое пдређенпг и непдређенпг шлана са именицпм или придевпм.  

Шлан сппјен с предлпзима ди, а, да, ин, су и цпн.  

Пдређени шлан испред дауума: Пгги è ил 25 нпвембре. Испред имена дана у недељи аббиамп 
лезипни ди лингуа италиана ил линедì е ил гипведдì.  

Фппуреба шлана уз власуиуа имена, гепграфске ппјмпве, имена градпва и држава, презимена.  

Паруиуивни шлан кап суплеуивни пблик мнпжине непдређенпг шлана (Ц'è ун либрп: Ци спнп 
деи либри).  

Фппуреба шлана уз присвпјни придев и именице кпје исказују блискп српдсувп (Миа спрелла си 
цхиама Ада. Дпмани андиамп а Рпма цпн и нпстри нпнни).  

Пплпжај шлана и предлпга уз непдређени придев туттп.  

Паруиуивни шлан. Мангип делле меле. Изпсуављаое у негацији. Нпн мангип пане. Фппуреба 
предлпга ди уз изразе кпји изражавају пдређену кплишину. Прендп ун биццхиере д'ацqуа 
минерале.  

3. Заменице  

Лишне заменице у служби субјекуа: ип, ту, луи, леи, Леи, нпи, впи, лпрп.  

Наглащене лишне заменице у служби пбјекуа: ме, те, луи, леи, Леи, нпи, впи, лпрп.  

Наглащене лишне заменице у служби дирекунпг пбјекуа цпмплементп пггеттп: ми, ти, лп, 
ла, Ла, ци, ви, ли, ле 

Ненаглащене лишне заменице у пару: Цпмпрп ил либрп а Луиги. Глиелп цпмпрп.  

Присвпјне заменице (мип, туп, суп, нпстрп, впстрп, лпрп). Ппказне заменице (qуестп, 
qуеллп). 
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Фпиуне заменице цхи? и цхе?/ цхе цпса? 

Непдређене заменице придеви (ниенте/нулла, нессунп, qуалцпса, qуалцунп, qуалцхе, алцуни)  

Релауивне заменице (цхе, цуи, ил qуале/ла qуале)  

4. Придеви  

Пписни придеви, слагаое придева и именице у рпду и брпју. Пписни придеви бупнп и беллп; 
непдређени придев туттп. Ппсебне каракуерисуике придева сантп и гранде 

Кпмпарација придева: Мариа è пиù алта ди Марта. Нпи сиамп пиù велпци ди впи. Мариа е' 
ла пиу' алта делла цлассе.  

Апсплууни суперлауив Мариа è беллисима.  

Присвпјни придеви: мип, туп, суп, нпстрп, впстрп, лпрп. Фппуреба шлана уз присвпјне 
придеве.  

Ппказни придеви: qуестп, qуеллп.  

Назив бпја, мпрфплпщке пспбенпсуи придева випла, рпса, блу, аранципне.  

Главни брпјеви (прекп 1000) и редни (дп 20). Редни брпјеви.  

5. Предлпзи  

Прпсуи предлпзи ди, а, да, ин, цпн, су, пер, тра, фра и оихпва пснпвна уппуреба.  

Предлпзи дентрп, фупри, спттп, сппра, даванти диетрп.  

Фппуреба предлпга ди (Марцп финисце ди фаре и цпмпити. Ла мамма дице ди нпн фаре 
тарди), а (Вадп а гипцаре. Сеи бравп а паттинаре. Усциамп а гипцаре цпн гли амици.), да 
Венгп да Белградп. Андиамп даи нпнни, ин (вадп ин Италиа, вивп нел лазип, хп ун цаппеллп 
ин теста)  

6. Глагпли  

Садащое време (Пресенте Индицативп) 

Имперауив (Императивп), заппведни нашин. Заппведни нашин, за сва лица: Фа' престп! Нпн 
тпрнаре тарди! Нпн андате виа сенза ди ме. Прегп Сигнпра, ентри! Ми диа ун еттп ди 
прпсциуттп е тре тпсетте, пер фавпре. 

Ппврауни глагпли.  

Фппуреба глагпла пиацере.  

Перфеку (Пассатп Прпссимп) Правилних и неправилних глагпла: Хп цпмпратп ун цхилп ди 
песцхе. Спнп андата алла стазипне. Перфеку мпдалних глагпла вплере, дпвере, пптере, 
сапере. Спнп дпвутп андаре дал дентиста. Хп пптутп леггере и титпли ин италианп.  
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Кпндиципнал презенуа (Цпндизипнале Пресенте): Впрреи ун цхилп ди меле, пер фавпре! 
Пптрести престарми ил туп либрп ди италианп?  

Фууур правилних и неправилних глагпла. Нпи тпрмеремп а цаса алле цинqуе.  

Имперфекау (Имперфеттп): Ц'ера уна вплта ун ре е вивева ин ун цастеллп.  

Плусквамперфекау (Трапассатп прпссимп): Спнп арриватп алла стаyипне qуандп ил тренп 
ера гиà партитп.  

Презену кпоункуива (Цпнгиунтивп пресенте): Пенсп цхе Мариа дебба студиаре ди пиù.  

Прпсуи перфекау (Пассатп Ремптп) увпрба и пснпвна уппуреба, самп рецепуивнп: Марцп 
ентрò е виде ил цпмпутер аццесп. Ма нелла станза нпн ц'ера нессунп.  

7. Прилпзи  

Ппуврдни, пдређни (сì, нп). Пснпвни прилпзи бене, мале, мплтп, ппцп, трпппп, менп, пиù и 
прилпщки изрази за пдређиваое времена (прима, дуранте, дппп) и прпсупра. а дестра, а 
синистра, дриттп, даванти, диетрп, спттп, сппра, су, гиù  

Фпиуни прилпзи: qуандп?, цпме?, перцхé? дпве? 

Грађеое прилпга пд придева ппмпћу суфикса менте  

Решце  

8. Решца ци (с прилпщкпм вреднпщћу), не.  

9. Везници: е, п, ма, се.  

10. Решеница:  

Прпсуа и прпщирена решеница у ппуврднпм и у пдришнпм пблику.  

Фпиуна решеница:  

- с кпнсурукцијпм изјавне решенице ппуврднпг пблика и упиунпм инупнацијпм (Леггете? 
Сцривете бене?);  

- с кпнсурукцијпм изјавне решенице у пдришнпм пблику и упиунпм инупнацијпм (Нпн леггете? 
Нпн Сцривете?). 

Ред реши у решеници.  

Слпжена решеница: уппуреба везника кпји увпде зависну решеницу (временску, узрпшну, 
релауивну, хиппуеуишки перипд)  

Хиппуеуишки перипд: Реална ппгпдбена решеница Се фа бел темпп ванп ун гита. Се фарà бел 
темпп андрò ун гита.  
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Иреална ппгпдбена решеница, са имперфекупм у прпуази и аппдпзи: Се фацева бел темпп, 
андавп ун гита.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Кпмуникауивна насуава језик смаура средсувпм кпмуникације. Примена пвпг присуупа у 
насуави сураних језика заснива се на насупјаоима да се дпследнп спрпвпде и примеоују 
следећи суавпви:  

- циљни језик уппуребљава се у ушипници у дпбрп псмищљеним кпнуексуима пд инуереса за за 
ушенике, у пријаунпј и ппущуенпј аумпсфери; гпвпр насуавника прилагпђен је узрасуу и 
знаоима ушеника;  

- насуавник мпра биуи сигуран да је схваћенп знашеое ппруке укљушујући оене кулуурплпщке 
и васпиуне елеменуе кап и елеменуе кпји впде щуп бпљпј спцијализацији ушеника;  

- биунп је знашеое језишке ппруке;  

- насуавник и даље ушеницима скреће пажоу и упућује их на знашај грамауишке прецизнпсуи 
исказа;  

- знаоа ушеника мере се јаснп пдређеним релативним криуеријумима уашнпсуи и зауп узпр 
није извпрни гпвпрник;  

- у циљу унапређиваоа квалиуеуа и квануиуеуа језишкпг мауеријала, насуава суранпг језика 
заснива се и на спцијалнпј инуеракцији; рад у ушипници и ван ое спрпвпди се пууем групнпг 
или индивидуалнпг рещаваоа прпблема, ппурагпм за инфпрмацијама из разлишиуих извпра 
(инуернеу, дешији шаспписи, прпспекуи и аудип мауеријал) кап и рещаваоем маое или вище 
слпжених задауака у реалним и вирууелним услпвима са јаснп пдређеним кпнуексупм, 
ппсуупкпм и циљем;  

- насуавник упућује ушенике у закпниупсуи усменпг и писанпг кпда и оихпвпг међуспбнпг 
пднпса.  

Кпмуникауивнп-инуеракуивни присууп у насуави сураних језика укљушује и следеће:  

- усвајаое језишкпг садржаја циљаним и псмищљеним ушесувпваоем у друщувенпм шину;  

- ппимаое насуавнпг прпграма кап динамишне, заједнишки припремљене и прилагпђене лисуе 
задауака и акуивнпсуи;  

- насуавник је уу да пмпгући присууп и прихвауаое нпвих идеја;  

- ушеници се уреуирају кап пдгпвпрни, креауивни, акуивни ушесници у друщувенпм шину;  

- учбеници ппсуају извпри акуивнпсуи и мпрају биуи праћени уппуребпм аууенуишних 
мауеријала;  

- ушипница ппсуаје прпсупр кпји је мпгуће прилагпђавауи ппуребама насуаве из дана у дан;  
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- рад на прпјекуу кап задауку кпји псуварује кпрелацију са другим предмеуима и ппдсуише 
ушенике на суудипзни и исураживашки рад;  

- за увпђеое нпвпг лексишкпг мауеријала кприсуе се ппзнауе грамауишке сурукууре и пбрнууп. 

Уехнике (активнпсти)  

Упкпм шаса се преппрушује динамишнп смеоиваое уехника / акуивнпсуи кпје не би уребалп да 
урају дуже пд 15 минууа.  

1. Слущаое и реагпваое на кпманде насуавника или са ураке (слущај, пищи, ппвежи, пдреди 
али и акуивнпсуи у вези са радпм у ушипници: цруај, сеци, бпји, пувпри/заувпри свеску, иуд.).  

2. Рад у парпвима, малим и великим групама (мини-дијалпзи, игра пп улпгама, симулације 
иуд.)  

3. Мануалне акуивнпсуи (израда панпа, презенуација, зидних нпвина, ппсуера за ушипницу или 
рпдиуеље и сл.)  

4. Вежбе слущаоа (према упуусувима насуавника или са ураке ппвезауи ппјмпве у вежбанки, 
дпдауи делпве слике, дппуниуи инфпрмације, селекупвауи уашне и неуашне исказе, ууврдиуи 
хрпнплпгију и сл.)  

5. Игре примерене узрасуу  

6. Певаое у групи  

7. Класираое и уппређиваое (пп кплишини, пблику, бпји, гпдищоим дпбима, вплим/не вплим, 
кпмпарације...)  

8. Рещаваое "уекућих прпблема" у разреду, уј. дпгпвпри и мини-прпјекуи  

9. Цруаое пп дикуауу, израда сликпвнпг решника  

10. "Превпђеое" исказа у гесу и гесуа у исказ  

11. Ппвезиваое звушнпг мауеријала са илусурацијпм и уексупм, ппвезиваое наслпва са уексупм 
или пак именпваое наслпва  

12. Заједнишкп прављеое илусурпваних и писаних мауеријала (извещуај/дневник са пуупваоа, 
рекламни плакау, прпграм приредбе или неке друге манифесуације)  

13. Разумеваое писанпг језика:  

- упшаваое дисуинкуивних пбележја кпја указују на грамауишке специфишнпсуи (рпд, брпј, 
глагплскп време, лице...)  

а. преппзнаваое везе између група слпва и гласпва  

б. пдгпвараое на једнпсуавна пиуаоа у вези са уексупм, уашнп/неуашнп, вищесуруки избпр  
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ц. изврщаваое прпшиуаних упуусуава и наредби  

14. Фвпђеое дешије коижевнпсуи и урансппнпваое у друге медије: игру, песму, драмски 
израз, ликпвни израз.  

15. Писменп изражаваое:  

- ппвезиваое гласпва и групе слпва  

- замеоиваое реши цруежпм или сликпм  

- прпналажеое недпсуајуће реши (уппупуоаваое низа, прпналажеое "уљеза", псмпсмерке, 
укрщуене реши, и слишнп)  

- ппвезиваое краћег уексуа и решеница са сликама/илусурацијама  

- пппуоаваое фпрмулара (пријава за курс, преуплауу на дешији шасппис или сл, налепнице за 
кпфер)  

- писаое шесуиуки и разгледница  

- писаое краћих уексупва  

Елеменуи кпји се пцеоују не би уребалп да се разликују пд упбишајених акуивнпсуи на шасу. 
Исуп уакп, пцеоиваое уреба схвауиуи кап сасуавни деп прпцеса насуаве и ушеоа, а не кап 
изплпвану акуивнпсу кпја ппдиже нивп суреса кпд ушеника. Пцеоиваоем и евалуацијпм уреба 
да се пбезбеди напредпваое ушеника у складу са пперауивним задацима и квалиуеу и 
ефикаснпсу насуаве. Пцеоиваое се спрпвпди уакп да уежищуе буде на прпвери ппсуигнућа и 
савладанпсуи ради јашаоа мпуивације, а не на ушиоеним грещкама. Елеменуи за прпверу и 
пцеоиваое:  

- разумеваое гпвпра,  

- разумеваое краћег писанпг уексуа,  

- усменп изражаваое,  

- писменп изражаваое,  

- усвпјенпсу лексишких и синуаксишких садржаја,  

- усвпјенпсу грамауишких сурукуура,  

- правппис,  

- залагаое ушеника на шасу  

- израда дпмаћих задауака и прпјекауа (ппјединашних, у пару и групи).  
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Нашини прпвере и ууврђиваоа усвпјенпг знаоа мпрају биуи ппзнауи ушеницима, пднпснп у 
складу са уехникама, уипплпгијпм вежби и врсуама акуивнпсуи кпје се примеоују на редпвним 
шаспвима.  

Предвиђена су два писмена задатка, пп један у свакпм пплугпдищту.  

Граматишки садржаји у псмпм разреду  

Ф преухпдним разредима пснпвне щкпле ушеници су усвајали сурани језик. Фшеое је на упм 
узрасуу билп преуежнп инууиуивнп: пдгпварајућим насуавним акуивнпсуима ушеници су 
дпвпђени у сиууацију да слущају сурани језик у пквиру пдређених, оима блиских и 
разумљивих сиууација, а зауим да наушене исказе кпмбинују да би се усменп и писменп 
изразили у слишним кпнуексуима.  

Ф пеупм разреду ушеници су ппшели да упшавају прва језишка правила кпја су им плакщавала 
ппшеунп пписмеоаваое на суранпм језику.  

Пд пеупг разреда, паралелнп са усвајаоем, ппшиое и ушеое суранпг језика; реш је п свеснпм 
прпцесу кпји ппсмаураоем релевануних језишких (и нејезишких) фенпмена и размищљаоем п 
оима пмпгућује упшаваое пдређених закпниупсуи и оихпву кпнцепууализацију.  

Грамауишки садржаји предвиђени у преухпдним разредима дауи су, дакле, са двпсуруким 
циљем: да би ушеници мпгли да унапреде свпју кпмуникауивну кпмпеуенцију, али и да би 
суекли пснпвна знаоа п језику кап слпженпм сисуему. Савладаваое грамауишких садржаја, 
супга, није самп себи циљ, уе се аууприма учбеника и насуавницима предлаже да:  

1. пхрабрују ушенике да ппсмаураоем сами ппкущавају да пукрију грамауишка правила;  

2. пукривена грамауишка правила прикажу на схемауизпван нашин;  

3. у примерима и вежбаоима кприсуе щуп је мпгуће вище ппзнауу лексику;  

4. примере и вежбаоа кпнуексууализују;  

5. дпдауна пбјащоеоа - самп најнеппхпднија - заснују на анализи најшещћих грамауишких 
грещака свпјих ушеника;  

6. указују ушеницима на неразумеваое или несппразум кап мпгуће ппследице грамауишке 
непрецизнпсуи / неуашнпсуи.  

Будући да се на пвпм узрасуу грамауишка знаоа прпщирују (сппспбнпсу ушеника да разумеју 
сурани језик и да се изразе оиме умнпгпме превазилази оихпва експлициуна грамауишка 
знаоа), оихпвп вреднпваое уребалп би предвидеуи, пре свега, у пквиру фпрмауивне 
евалуације, уп јесу даваоем крауких усмених / писмених вежби кпјима се прпверава 
сппспбнпсу ушеника да примене пдређенп пукривенп грамауишкп правилп; исправак је за 
ушенике прилика да га бпље разумеју и запамуе. Ф сумауивнпј евалуацији (на крају 
пплугпдищуа и щкплске гпдине), уп јесу у писменим задацима и приликпм прпвере 
сппспбнпсуи усменпг изражаваоа, не би уребалп давауи грамауишка вежбаоа, већ би 
грамауишку уашнпсу насуавник уребалп да вреднује кап један пд вище елеменауа кпјим се 
пцеоују разлишиуе рецепуивне и прпдукуивне језишке вещуине. Елеменуи и скала вреднпваоа, 
усаглащени на нивпу щкпле, уребалп би да буду ппзнауи и јасни ушеницима.  



 

1422 
 

ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ  ИУАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК  ЗА  8.  РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1.Шкпла 

 Заједнишке акуивнпсуи и 
инуереспваоа у {кпли и ван 
ое 

 

2. Ппрпдица 

 Пбавезе у кући,уређеое 

прпсупра у кпјем шиви, 

куппвина шивпуних 

намирница, ппдела ппсла… 

 

3. Здравствена защтита 

 

4. шивптна средина 

 пписиваое времена 

 прпгнпза 

 загађиваое, защуиуа 

шпвекпве пкплине 

 

Разумеваое гпвпра 

Фшеник разуме и реагује на усмени уексу у вези са уемама, 
сиууацијама и кпмуникауивним функцијама предвиђеним 
насуавним прпгрампм. 

 

 

 

 

 

Разумеваое писанпг текста 

Фшеник шиуа са разумеваоем писане и илусурпване 
уексупве у вези са уемама, сиууацијама и кпмуникауивним 
функцијама предвиђеним насуавним прпгрампм. 

 

 

 

 

 

На крају псмпг разреда ученик треба да: 

- Разуме насуавникпв гпвпр и оегпва упуусува. 

- Разуме кра}е усмене уексупве ( дп 15 решеница) кпје исказују гпвпрници 
разлишиуих суандарних варијеуеуа, на ве} пбра|ене и нпвпуведене уеме у 
вези са свакпдневним живпупм, ближим и даљим ушеникпвим пкружеоем. 

- Разуме садржај уексупва савремених музишких кпмппзиција. 

 

 

 

- Разуме пп{уи смисап аууенуишних и адапуираних уексупва ду‘ине дп 150 
реши из дпмена већ пбрађених и нпвпуведених уема у складу са узрасупм и 
инуереспваоима. 

- Ф зависнпсуи пд кпмумикауивнпг циља у уексуу преппзнаје и иденуификује 

a) оегпв ппщуи садржај 

b) важне инфпрмације сущуину ппруке и гпвпрникпву намеру 

 

 

 

 



 

1423 
 

5.  Урадиција и култура 

 Сппменици и знамениупсуи у 
великим градпвима 

 

6.  Исхрана 

 Пбрпци 

 Хигијена 

 Правилна исхрана 

 

7.  Стамбена насеља 

 Какп суанујемп / преднпсуи 
шивпуа у селу и у граду. 

 

8.Слпбпдне активнпсти 

 Ппсеуе,      сппруски дани, 
хуманиуарне акције 

 

 

 

 

 

 

 

Усменп израчаваое  

Фшеник сампсуалнп усменп израшава сиууације и 
кпмуникауивне функције у вези са уемама предвиђеним 
насуавним прпгрампм. 

 

 

 

 

 

Интеракција 

Фшеник псуварује кпмуникацију и са сагпвпрникпм 
размеоује инфпрмације у вези са уемама, сиууацијама и 
кпмуникауивним функцијама предвиђеним насуавним 
прпгрампм, ппщуујући спципкулуурне нпрме инуеракције 

 

 

 

 

 

Писменп израчаваое 

Фшеник се у писанпј фпрми израшава у вези са уемама и 

- Једнпсуавним језишким средсувима (усвпјеним решима, изразима, 
решеницама ) да пснпвне инфпрмације п себи, свпјпј ппрпдици, свпм 
пкружеоу, щкпли и другпвима и псуалим узрасунп адеквауним уемама, кап 
и да се кпд сагпвпрника распиуа п слишним инфпрмацијама 

- Фз насуавникпву ппмпћ и уз уппуребу усвпјених језишких средсуава впди 
крауак разгпвпр п ппзнауим, већ пбрађиваним уемама 

 

 

 

- Реагује вербалнп или невербалнп на упуусува и ппсуављена пиуаоа. 

- Ппсуавља једнпсуавна пиуаоа и пдгпвара на оих. 

- Изражава дппадаое или недппадаое; нуди и прихвауа ппнуду, ппзив или 
извиоеое. 

- Фшесувује у кпмуникацији на шасу ( у пару, у групи, иуд.). 

- Уражи разјащоеоа када нещуп неразуме. 

- Псуварује једнпсуавну инуеракцију. 

 

 

 

 

- Записује крауке белещке на пснпву насуавникпвпг излагаоа 

- Кприсуи крауке кпнуакуне фпрме: разгпвпр, елекурпнска писма, краука 
писма са садржајем лишне прирпде. 
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сиууацијама и кпмуникауивним функцијама предвиђеним 

насуавним прпгрампм, ппщуујући  правила писанпг кпда 

 

 

 

Медијација 

Ф кпмуникауивним кпнуексуима, кпји укљушују гпвпрнике 

ушеникпвпг првпг језика (Л 1) и циљнпг језика (Л 2), 

пренпси и превпди крауке ппруке (у усменпј и писанпј 

фпрми) у складy са ппуребама кпмуникације. 

 

 

 

Знаоа п језику 

Фшеник преппзнаје принципе грамауишке и 
спциплингвисуишке кпмпеуенције упшавајући знашај 
развијаоа лишних сурауегија ушеоа суранпг језика. 

- Кприсуи крауке писане фпрме да псувари кпмуникауивну сиууацију мплбе, 
захваљиваоа, упиуа, прихвауаоа и пдбијаоа предлпга. 

- Сампсуалнп пище крауке сасуаве на ппзнауе, узраснп адеквауне и блиске 
уеме, дужине дп 70 реши. 

 

 

- усменп пренпси сущуину ппруке са мауероег на циљни језик и са циљнпг 
на мауерои 

- писменп пренпси једнпсуавне ппруке и пбјащоеоа 

- препришава садршај краћег уексуа, аудип или визуелнпг записа 

заппшиое краћи разгпвпр п ппзнауим уемама, пдршава кпнуинуиуеу и 
заврщава га. 

 

 

- Преппзнаје и кприсуи грамауишке садршаје предвиђене насуавним 
прпгрампм. 

- Ппщуује пснпвна правила смисленпг ппвезиваоа решеница у щире целине. 

- Фвиђа мпгућнпсуи ппзиуивнпг урансфера знаоа и сурауегија суешених 
ушеоем првпг суранпг језика. 

- Кприсуи језик у складу са нивппм фпрмалнпсуи кпмуникауивне сиууације 
(нпр. фпрме ушуивпсуи ). 

- Разуме везу изме|у сппсувенпг залагаоа и ппсуигнућа у језишким 
акуивнпсуима. 

- Фпшава слишнпсуи и разлике изме|у мауероег и сураних језика кпје уши. 
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- Разуме знашај уппуребе инуернаципнализама. 
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ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ - ИЗАБРАНИ СППРУ 
(1 шас недељнп, 34 шаса гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ насуаве избпрнпг предмеуа физишкп васпиуаое - изабрани сппру јесуе да ушеници 
задпвпље свпја инуереспваоа и ппуребе за суицаоем знаоа, сппспбнпсуи за бављеое 
сппрупм кап инуегралним делпм физишке кулууре и насупјаое да суешена знаоа примеоују у 
живпуу (сувараое урајне навике за бављеое сппрупм и ушещћем на уакмишеоима).  

Ппщти пперативни задаци:  

Ппщуи пперауивни задаци се не разликују пд пснпвних ппщуих задаука физишкпг васпиуаоа:  

- развпј и пдржаваое мпупришких сппспбнпсуи ушеника;  

- ушеое и усаврщаваое мпупришких фпрми изабранпг сппруа;  

- суицаое уепријских знаоа у изабранпм сппруу;  

- ппзнаваое правила уакмишеоа у изабранпм сппруу;  

- фпрмираое навика за бављеое изабраним сппрупм;  

- спцијализација ушеника крпз изабрани сппру и негпваое еуишких вреднпсуи према 
ушесницима у уакмишеоа;  

- пукриваое дарпвиуих и уаленупваних ушеника за пдређени сппру и оихпвп ппдсуицаое да се 
баве сппрупм.  

Ппсебни пперативни задаци:  

- развпј и пдржаваое специфишних мпупришких сппспбнпсуи (кпје су нарпшиуп знашајне за 
успещнп бављеое изабраним сппрупм);  

- ушеое и усаврщаваое пснпвних и слпжених елеменауа уехнике изабранпг сппруа;  

- пружаое неппхпдних знаоа из изабранпг сппруа (принципи уехнике, нашин вежбаоа-
уренираоа, суицаое пснпвних и прпдубљених уакуишких знаоа, правила уакмишеоа у сппруу 
иуд.) и оихпва примена у пракси;  

- ушеое и усаврщаваое пснпвне уакуике изабранпг спруа и оена примене у пракси;  

- пбавезна реализација уакмишеоа на пдељеоскпм и разреднпм нивпу;  

- задпвпљаваое спцијалних ппуреба за ппуврђиваоем и групним пписупвећеоем и др.; 

- сувараое пбјекуивних предсуава ушеника п сппсувеним мпгућнпсуима за ушещће у изабранпм 
сппруу;  
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- ппдсуицаое суваралащува ушеника у сппруу (у дпмену уехнике, уакуике и уакмишеоа).  

ПРГАНИЗАЦИПНИ ПБЛИЦИ РАДА  

Пснпвни прганизаципни пблик рада је насуавни шас.  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Прпграмски садржаји физишкпг васпиуаоа-изабранпг сппруа шини следећа сурукуура:  

- развијаое мпупришких спппсбнпсуи ушеника;  

- сппрускп-уехнишкп пбразпваое ушеника (пбушаваое и усаврщаваое уехнике);  

- индивидуална и кплекуивна уакуика изабранпг сппруа;  

- уепријскп пбразпваое;  

- правила изабранпг сппруа;  

- прганизпваое унууар пдељенских и међупдељенских уакмишеоа.  

УЕПРИЈСКП ПБРАЗПВАОЕ  

Уепријскп пбразпваое:  

- уппзнаваое ушеника вреднпсуима изабранпг сппруа;  

- уппзнаваое ушеника са пснпвним принципима вежбаоа у складу са оегпвим узрасупм;  

- уппзнаваое ушеника са щуеуним ппследицама неправилнпг вежбаоа и предпзираоа у 
изабранпм сппруу;  

- уппзнаваое ушеника са еуишким вреднпсуима и слабпсуима сппруа;  

- уппзнаваое ушеника са есуеуским вреднпсуима сппруа.  

Минимални пбразпвни захтеви:  

Предмеуни насуавници ууврђују минималне пбразпвне захуеве, у складу са усвпјеним 
прпгрампм за сваки изабрани сппру. Ппд уим се ппдразумева:  

- савладанпсу пснпвне уехнике и оена примена;  

- ппзнаваое и примена елеменуарне уакуике;  

- ппзнаваое и примена правила;  

- ангажпванпсу и ушещће ушеника на уакмишеоима у изабранпм сппруу.  
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НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Насуава физишкп васпиуаое - изабрани сппру пбавезан је избпрни предмеу и реализује се у 
пквиру редпвне насуаве са једним шаспм недељнп кпји се унпси у расппред шаспва щкпле. 
Шаспви се уписују према редпвнпм расппреду шаспва у рубрику дневника ппд називпм физишкп 
васпиуаое - изабрани сппру (нпр. аулеуика) и ппсебнп се нумерищу.  

Сваки ушеник је пбавезан да се ппредели за један сппру кпје му се ппнуди ппшеукпм щкплске 
гпдине, а јпщ бпље на крају преухпднпг разреда.  

Щкпла ушеницима уреба да ппнуди уакав избпр да оиме буду ппнуђени најмаое два 
индивидуална и два кплекуивна сппруа. Фкпликп щкпла има ппуималне услпве за рад, 
ушеницима се мпже ппнудиуи и вище сппрупва. Прихвауају се пни сппрупви за кпје се 
ппределилп највище ушеника у једнпм пдељеоу (целп пдељеое реализује прпграм изабранпг 
сппруа целе щкплске гпдине). Избпр сппруа врщи се на нивпу пдељеоа.  

Предлпг за изабрани сппру даје акуив насуавника физишкпг васпиуаоа, у складу са услпвима 
рада щкпле. Предлпг мпра биуи реалан. Предлажу се сппрупви за кпје ппсупје адеквауни 
услпви.  

Фшеници једнпг пдељеоа у псмпм разреду мпгу изабрауи исуи сппру кпји су упражоавали у 
преухпдним разредима (V, VI, VII) или мпгу изабрауи нпви сппру кпји дп уада нису 
упражоавали.  

I ПСНПВНЕ КАРАКУЕРИСУИКЕ ПРПГРАМА  

Пснпвне каракуерисуике прпграму су:  

- избпрнпсу;  

- да служе ппуребама ушеника;  

- пмпгућаваое насуавницима не самп да планирају већ и да прпграмирају рад у насуави у 
складу са сппсувеним знаоима, искусувима;  

- прпграм у великпј мери пмпгућава креауивнпсу насуавника;  

- прпграм је у функцији целпкупне насуаве физишкпг васпиуаоа ушеника.  

Предлпг сппрупва кпји се ппнуде ушеницима кап избпр.  

1. Ф првпм реду, сппрупви кпји се у пдређенпм пбиму пбрађују крпз насуаву физишкпг 
васпиуаоа:  

- аулеуика;  
- гимнасуика;  
- риумишка гимнасуика:  
- рукпмеу;  
- кпщарка;  
- пдбпјка;  
- мали фудбал;  
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- плес.  
 
2. Сппрупви кпји се налазе у прпграмима уакмишеоа "Савеза за щкплски сппру и плимпијскп 
васпиуаое Србије":  
- аулеуика;  

- сурељащувп;  
- пливаое;  
- пдбпјка;  
- кпщарка;  
- рукпмеу;  
- мали фудбал;  
- супни уенис;  
- гимнасуика.  
3. Сппрупви за кпје је заинуереспвана лпкална средина, пднпснп лпкална сампуправа.  
4. Сппрупви за кпје ппсупје пдгпварајући прирпдни и мауеријални ресурси:  

- скијаое;  

- веслаое.  

5. Сппрупви са кпјима су се ушеници уппзнали крпз курсне пблике рада.  

Дидактишкп-метпдишкп упутствп за реализацију шаспва изабране сппртске гране (избпрнпг сппрта)  

- Шаспве изабране сппруске гране ппуребнп је са меупдишкпг суанпвищуа у щуп већпј мери 
прилагпдиуи мпделу шаса физишкпг васпиуаоа.  

- Ф складу са мпупришким фпрмама кпје каракуерищу изабрани сппру и кпје се примеоују у 
пснпвнпј фази шаса, неппхпднп је бирауи вежбаоа, какп за увпднп-припремну уакп и заврщну 
фазу шаса.  

- Уежищуе рада у свим изабраним сппрупвима да је на уехници и оенпј примени у 
сиууаципним услпвима.  

- Кпд индивидуалних сппрупва инсисуирауи на примени креуаоа у уакмишарским услпвима. 
Насупјауи да се урши или плива щуп брже, скаше щуп вище или баца щуп даље, ппсуиже щуп 
вище кругпва иуд.  

- Кпд кплекуивних сппрупва (сппруских игара) фпрсирауи увежбаваое уехнике и уакуике 
највище крпз игру и сиууаципне услпве приближне услпвима игре.  

- На свакпм шасу у пдређеним временским инуервалима спрпвпдиуи уакмишеое између екипа.  

- Ф раду на пвим шаспвима неппхпднп је правиуи уимпве-екипе према сппспбнпсуима.  

- На шаспвима изабранпг сппруа пбавезнп је примеоивауи диференциране пблике рада у 
складу са знаоима и сппспбнпсуима ушеника. Пвакав присууп је пбавезан уважавајући 
сурукууру ушеника кпји су се ппределили за пдређени сппру (има пних кпји су се уим сппрупм 
већ бавили или се оиме баве и ушеника ппшеуника).  
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- Садржаје рада на шаспвима прпграмирају насуавници задужени за реализацију предмеуа 
физишкп васпиуаое - изабрани сппру у складу са знаоима п сппрускпј грани и сагледаваоем 
сппспбнпсуи и знаоа ушеника.  

- Прпграмирани садржаји планирају се кап и сви псуали шаспви насуаве физишкпг васпиуаоа.  

- Пцеоиваое ушеника је у складу са пбимпм и квалиуеупм пнпг наушенпг садржаја кпји је за 
ушенике пдређен (прпграм за ппшеунике и прпграм за напредније).  

- Реализацијпм шаспва физишкпг васпиуаоа - изабрани сппру прауиуи и запажауи ушенике кпји 
су ппсебнп уаленупвани за сппру и упућивауи их да се оиме баве и изван щкпле у клубпвима и 
сппруским щкплама акп уп желе или имају инуереспваоа.  

- Упкпм рада са ушеницима упшавауи пне шије се инуереспваое за пдређени сппру не ппклапа 
са оихпвим мпгућнпсуима и исуим на крају щкплске гпдине савеупвауи за кпји сппру да се 
ппределе у нареднпј щкплскпј гпдини.  

II ПРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИУНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА  

Садржаји насуаве физишкп васпиуаое - изабрани сппру мпгу се реализпвауи у пбјекуима щкпле, 
на пдгпварајућим вежбалищуима - пбјекуима ван щкпле, ппд услпвпм да се налазе у близини 
щкпле или да је за ушенике прганизпван наменски превпз (сппруска хала, базен, пувпрени 
уерени, клизалищуе, скијалищуе иуд.).  

Шаспви се мпгу прганизпвауи у исупј смени у пквиру расппреда шаспва са другим предмеуима 
или у супрпунпј смени, акп за уим ппсупји ппуреба и адеквауни услпви.  

III ПЛАНИРАОЕ ВАСПИУНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА  

Планираое пбразпвнп-васпиунпг рада спрпвпде насуавници у складу са пснпвним 
принципима планираоа насуаве физишкпг васпиуаоа. Гпдищои план рада је пбавезни пблик 
насуавнпг планираоа из кпга прписуишу месешни и недељни планпви рада.  

Схпднп упбишајенпј пракси, насуавници пбавезнп израђују и припрему за ппјединашан шас. 
Припрема за шас базира се на прихваћенпј шеувпрпделнпј сурукуури шаса примеренпг 
ппуребама насуаве физишкпг васпиуаоа.  

IV ПРАЋЕОЕ И ПЦЕОИВАОЕ  

Праћеое и вреднпваое ппстигнућа ушеника  

Праћеое напреука ушеника пбавља се сукцесивнп упкпм целе щкплске гпдине, а на пснпву 
јединсувене меупдплпгије кпја предвиђа следеће уемауске целине. Ф псмпм разреду 
пцеоиваое се врщи брпјшанп, на пснпву псувариваоа пперауивних задауака и минималних 
пбразпвних захуева:  

- суаое мпупришких сппспбнпсуи;  

- усвпјене здравсувенп-хигијенске навике;  
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- дпсуигнууи нивп савладанпсуи мпупрних знаоа, умеоа и навика у складу са индивидуалним 
мпгућнпсуима;  

- пднпс према раду.  

1. Праћеое и вреднпваое мпупришких сппспбнпсуи врщи се на пснпву савладанпсуи 
прпграмскпг садржаја кпјим се ппдсуише развпј пних физишких сппспбнпсуи за кпје је пвај 
узрасу криуишан перипд збпг оихпве урансфпрмације ппд ууицајем физишких акуивнпсуи - 
кппрдинација, гипкпсу, равнпуежа, брзина, снага и издржљивпсу.  

2. Фсвпјенпсу здравсувенп-хигијенских навика прауи се на пснпву ууврђиваоа нивпа правилнпг 
држаоа уела и пдржаваоа лишне и кплекуивне хигијене, а, уакпђе, и на пснпву усвпјенпсуи и 
примене знаоа из пбласуи здравља.  

3. Суепен савладанпсуи мпупрних знаоа и умеоа спрпвпди се на пснпву минималних 
прпграмских захуева, кпји је ууврђен на крају навпђеоа прпграмских садржаја.  

4. Пднпс према раду вреднује се на пснпву редпвнпг и акуивнпг ушесувпваоа у насуавнпм 
прпцесу, уакмишеоима и ванщкплским акуивнпсуима.  

Пцеоиваое ушеника у пквиру праћеоа и вреднпваоа насуавнпг прпцеса, врщи се на пснпву 
правилника п пцеоиваоу ушеника пснпвне щкпле и на пснпву савремених дидакуишкп 
меупдишких знаоа.  

Педагпщка дпкументација и дидактишки материјал  

Пбавезна педагпщка дпкуменуација је:  

Дневник рада, сурукуура и садржај ууврђује се на републишкпм нивпу и пдпбрава га минисуар, 
а насуавнику се псуавља мпгућнпсу да га дппуни пним мауеријалпм за кпје има јпщ ппуребе.  

Планпви рада: гпдищои, пп разредима и циклусима, план сурушнпг акуива, план ваншаспвних и 
ванщкплских акуивнпсуи и праћеое оихпве реализације.  

Писане припреме насуавник сашиоава за ппједине насуавне уеме кпје садрже: временску 
аруикулацију псувариваоа насуавне уеме (укупан и редни брпј шаспва, време реализације), 
кпнзисуенуну дидакуишку сурукууру шаспва (пблике рада, меупдишке ппсуупке пбушаваоа и 
увежбаваоа).  

Радни картпн: има сваки ушеник са прпгрампм садржаја кпји се вежба, а кпји сашиоава 
ушиуељ или предмеуни насуавник и кпји је прилагпђен кпнкреуним услпвима рада.  

Фпрмулари за пбраду ппдатака за: суаое физишких сппспбнпсуи, реализацију прпграмских 
садржаја у шаспвнпј и ваншаспвнпј прганизацији рада.  

Пшигледна средства: цруежи, кпнуурпграми, видеп-ураке аранжиране, уаблице 
пријенуаципних вреднпсуи мпупришких сппспбнпсуи, разнпврсна пбележаваоа радних месуа и 
други писани мауеријали кпји упућују ушенике на лакще разумеваое и псувариваое радних 
циљева и задауака.  
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ИСХПДИ  
ФИЗИЧКПГ ВАСПИУАОА ИЗАБРАНПГ СППРУА 
(пливаое, пдбпјка, кпщарка, рукпмет) у псмпм разреду 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
1.Развијаое мпупришких 
сппспбнпсуи ушениа 

* развиуи физишке сппспбнпсуи брзине, снаге, 
издржљивпсуи и ппкреуљивпсуи 

* унапређује мпупришке сппспбнпсуи брзину, кппрдинацију, снагу, гипкпсу, 
издржљивпсу, равнпуежу и прецизнпсу) 

2.Сппрускп уехнишкп 
пбразпваое ушеника 

* Пбушаваое и усаврщаваое уехнике изабранпг 
сппруа 

* усаврщава суешена умеоа и суише нпва, примеоује их у изабранпј уехници  

3. Индивидуална и 
кплекуивна уакуика 
изабранпг сппруа 

* Науши и усаврщи пснпве уакуике изабранпг сппруа 
и примену у пракси 

* рещава једнпсуавније уакуишке задауке у уехници изабранпг сппруа и 
примеоује ,разуме знашај уакуике и ппзнаје пснпвне елеменуе уакуике 
изабране уехнике  

4. Уепријскп пбразпваое 
* Фппзнаваое ушеника са знашајем и вреднпсуима 

изабранпг сппруа 

*Фппзнауи ушеника са пснпвним принципима 

вежбаоа 

* Фппзнаваое уш. са щуеуним ппследицама 

неправилнпг вежбаоа и предпзираоа у изабранпм 

сппруу 

* Фппзнаваое ушеника са есуеуским вреднпсуима 
сппруа 

ппседује пснпвна знаоа у вези са уехникпм пливаоа и знашајем изабранпг 

сппруа за расу, развпј и правилнп фпрмираое дешије  мускулаууре 

зна улпгу ппјединих прганских сисуема приликпм вежбаоа и у ппправку, 

ппседује инфпрмације п нашинима праћеоа физиплпщких реакција 

прганизма на физишки наппр 

* ппседује инфпрмације п нашинима праћеоа физиплпщких реакција 

прганизма на физишки наппр,примеоује загреваое и смириваое прганизма 

приликпм вежбаоа 

* сампсуалнп упражоава пдабране физишке акуивнпсуи и свесуан је знашаја 
исуих 

5.Правила изабранпг 
сппруа 

* Ппзнаваое и примена правила * Ппзнаје правила игре пливаоа и исуе примеоује   

6. Пдељенска и 
међупдељенска уакмишеоа 

* ушесувује у уимскпм раду * кпрекунп се пднпси према свим акуерима сппрускпг дпгађаја (играши, 
уренери/насуавници, судије, навијаши и др.) и преппзнаје преднпсуи уимскпг 
рада 
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ИЗБПРНИ НАСУАВНИ ПРЕДМЕУИ 

СВАКПДНЕВНИ ЖИВПУ Ф ПРПШЛПСУИ 
(1 шас недељнп, 34 шаса гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ изушаваоа предмеуа свакпдневни живпт у прпщлпсти јесуе прпщириваое знаоа из 
пбласуи ппщуе кулууре и псппспбљаваое ушеника да, уппзнаваоем с нашинпм живпуа људи у 
прпщлпсуи, бпље разумеју свеу и време у кпме живе и развију свесу п кпнуинуиуеуу и 
разнпврснпсуи исупријских ппјава и прпцеса. Фшеници би уребалп да се уппзнају са 
специфишнпсуима динамике друщувених и кулуурних прпмена и да науше какп да сагледају 
себе у пднпсу према "другпм" какп би сппсувени иденуиуеу ппупуније и целпвиуије 
инуегрисали у щири кпнуексу разуђене и слпжене садащопсуи.  

Задаци предмеуа су да ушеници, ппсредсувпм насуаве, кпја је усмерена уппзнаваоу 
разлишиуих елеменауа свакпдневнпг живпуа, кап щуп су пднпси у ппрпдици, исхрана, 
пбразпваое, игре, забава, суанпваое, пдеваое и другп, упше оихпву услпвљенпсу исупријским 
дпгађајима и прпцесима. Кпнцепција насуаве пвпг избпрнпг предмеуа нагласак суавља на 
уппзнаваое с пснпвним елеменуима свакпдневнпг живпуа у прпщлпсуи Србије, Еврппе и свеуа, 
с намерпм да се упше оихпви заједнишки имениуељи и преппзнају разлишиупсуи кпје ппсупје у 
даупм исупријскпм кпнуексуу, кап и у пднпсу на савременп дпба у кпјем ушеник живи. 
Ппдсуицаоем радпзналпсуи, креауивнпсуи и исураживашкпг духа у прпушаваоу пвпг предмеуа, 
ушеници уреба да пвладају елеменуарним знаоима п прикупљаоу исупријске грађе и да 
развију криуишки пднпс према упј грађи и другим псуацима прпщлих времена.  

Пперативни задаци  

Фшеници уреба да:  

- разумеју знашај прпушаваоа свакпдневнпг живпуа у прпщлпсуи  

- усвпје и прпщире знаоа п разликама између свакпдневнпг живпуа данас и у прпщлпсуи  

- суекну знаоа п свакпдневнпм живпуу у Еврппи и свеуу пд краја XИX дп краја XX века  

- суекну знаоа п свакпдневнпм живпуу кпд Срба пд краја XИX дп краја XX века  

- усвпје и прпщире знаоа п улпзи фпупграфије, филма, радија и уелевизије у свакпдневнпм 
живпуу људи некад и сад  

- развијају исураживашку радпзналпсу  

- развијају сппспбнпсу ппвезиваоа знаоа из разлишиуих пбласуи.  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
ФВПД  
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Ппјам свакпдневнпг живпта (упшаваое разлике између пплиуишке исуприје, друщувене 
исуприје и исуприје свакпдневнпг живпуа и указиваое на пснпвне уемауске пбласуи 
исураживаоа - исхрана, суанпваое, пдеваое, пбразпваое, пднпси у ппрпдици и лпкалнпј 
заједници, лешеое, религипзнпсу и верпваоа пбишних људи, забава, уакмишарске игре и др.).  

Знашај прпушаваоа свакпдневнпг живптау прпщлпсти (прпщлпсу не припада самп 
владарима, впјскпвпђама и државницима, већ и пбишним људима - женама, мущкарцима и 
деци, шији живпу мпжемп уппзнауи јединп исураживаоем оихпве свакпдневице).  

ФПУПГРАФИЈА, ФИЛМ, РАДИП И УЕЛЕВИЗИЈА НЕКАД И САД  

Фенпмен фптпграфије, филма, радија и телевизије (кап уехнишка дпсуигнућа, нашин 
умеунишкпг изражаваоа, средсува маспвне кпмуникације, сазнаваоа и пбразпваоа, и кап 
изузеуан исупријски извпр).  

Фптпграфија, филм, радип и телевизија у садащопсти (кап прауипци свих видпва живпуа 
савременпг шпвека - оихпва друщувена функција, уппуреба и злпуппуреба; фпупграфија, филм, 
радип и уелевизија у уржищнпј ууакмици, екпнпмскпј и пплиуишкпј прппаганди).  

Фптпграфија, филм, радип и телевизија у прпщлпсти (развпј - ппуишка спшива, дагерпуипија, 
мпкра плпша, фпуп-апарау, филмска урака, ппкреуне слике, бипскпп, радип уаласи, каупдна цев, 
екран...; фенпмен "урпмпсуи пка", прва филмска прпјекција 1895 - браћа Лимијер, филмски 
журнали - филм кап извпр инфпрмација п дпгађајима; "фабрика снпва" у Хпливуду - филм кап 
маспвна забава и индусурија, "звезде" немпг филма - Шарли Шаплин, Басуер Киупн, Рудплф 
Валенуинп, Глприја Сванспн, Лилијен Гищ...; ппшеуак ере звушнпг филма - Чез певаш из 1927. са 
Ал Чплспнпм у наслпвнпј улпзи, ппјава анимираних филмпва - Вплу Дизни и оегпви јунаци; 
ппјава кплпр филмпва; филмски урикпви, фесуивали и награде - Злауна палма, Злауни лав, 
Злауни медвед, Пскар...; псниваое радип-суаница, ппјава уелевизије 1925. гпдине и увпђеое 
првих редпвних уелевизијских прпграма 1935/36; превласу уелевизије над другим медијима у 
другпј пплпвини XX века; примери пплиуишке злпуппуребе фпупграфије, филма, радија и 
уелевизије у XX веку; најзнашајнији редиуељи - Дејвид Впрк Грифиу, Сергеј Ејзенщуајн, Луис 
Буоуел, Шарли Шаплин, Чпн Фпрд, Алфред Хишкпк, Федерикп Фелини, Чпн Хјусупн, Прспн Велс, 
Франспа Урифп...).  

Фптпграфија, филм, радип и телевизија у Србији некад и сад (делаунпсу двпрскпг фпупграфа 
Анасуаса Јпванпвића, ппрпдишни фпуп-албуми, прва филмска прпјекција у Србији 1896, први 
српски филмпви - Крунисаое краља Петра И из 1904. и први играни филм Живпт и дела 
бесмртнпг впжда Караѐпрѐа из 1911. гпдине; бипскппи браће Савић и Свеупзара Бпупрића у 
Бепграду, најзнашајнији и најгледанији филмпви, знашајни филмски глумци - Илија Суанпјевић, 
Дпбрица Милууинпвић, Љубинка Бпбић и други; ппшеуак рада прве радип-суанице - Радип 
Бепграда 1929, јавна демпнсурација уелевизије на сајму у Бепграду 1939, уајнп праћеое 
прпграма Радип Лпндпна за време пкупације, псниваое Уелевизије Бепград 1958, заједнишкп 
гледаое УВ прпграма, ппсупјаое самп једнпг уелевизијскпг прпграма, кућни радип и УВ 
апарауи кап суауусни симбпли; међунарпднп признауи српски редиуељи - Александар 
Пеурпвић, Живпјин Павлпвић, Дущан Макавејев, Емир Кусуурица, Слпбпдан Щијан, Гпран 
Маркпвић, Срђан Каранпвић, Гпран Паскаљевић, Срђан Драгпјевић...).  

СВАКПДНЕВНИ ЖИВПУ ПД КРАЈА XИX ДП КРАЈА XX ВЕКА  

Свакпдневни живпу у Еврппи и свеуу пд краја XИX дп краја XX века  
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Нашин исхране (прпмене у припремаоу намирница, јелпвнику, нашину шуваоа и кпнзервираоа 
хране; кухиоски апарауи - елекуришни щппреу, фрижидер и др; ресупрани "брзе хране", пиће - 
ппјава газираних безалкпхплних пића, кпнзумираое кафе, шаја, дувана и др.).  

Пдеваое (прирпдни и вещуашки мауеријали и нашини пбраде, суилпви у пдеваоу, кулуура 
пдеваоа, мпдне куће, ппјава мпдне индусурије, свакпдневна и свешана пдећа, чинс кап 
каракуерисуика пдеваоа младих у шиуавпм свеуу, накиу, фризуре, щминка, парфеми, лишна 
хигијена...).  

Ппрпдишни пднпси (урадиципнални и савремени ппгледи на ппрпдицу, пплпжај деуеуа; 
прпмене насуале ппсле Првпг свеускпг рауа у пднпсима међу пплпвима, сексуална ревплуција).  

Станпваое (грађевински мауеријали, нашин градое, развпј грађевинске уехнике, врсуе 
пбјекауа и прганизација прпсупра; разлика у нашину суанпваоа између села и града и између 
бпгауих и сирпмащних; псвеуљеое - гас и суруја; грејаое, уппуреба спларне енергије, кућни 
инвенуар, кућни апарауи - фен, мащина за вещ, миксер, усисиваш...; укращаваое суамбенпг 
прпсупра - слике, ппруреуи шланпва ппрпдице, фпупграфије).  

Живпт у граду (прпсупрнп и урбанп планираое; индусуријске шеувруи, раднишка насеља и 
предграђа; бпемске шеувруи; ппјава мпдерне инфрасурукууре - впдпвпд, канализација, меурп, 
прпблем загађеоа, пднпщеое и складищуеое пупада; живпу у време свеуских раупва, 
примери Париза, Лпндпна, Берлина, Оујпрка, Мпскве, Санку Пеуербурга и др.).  

Живпт на селу (пснпвни риумпви аграрне прпизвпдое, прганизација раднпг дана, примена 
савремених агрпуехнишких мера и механизације, миграције сепскпг суанпвнищува у градпве).  

Пбразпваое и васпитаое (щкпле и универзиуеуи, улпга цркве и државе - ппјава свеупвнпг и 
пбавезнпг пбразпваоа; щиреое писменпсуи, ппјава щкплских учбеника, забраоене коиге, 
ппјава легауа и задужбина; пплпжај ушеника - награђиваое и кажоаваое, пдеваое ушеника, 
Скаууски ппкреу).  

Верски живпт (пбележја свакпдневнпг живпуа припадника разлишиуих верских кпнфесија - 
слишнпсуи и разлике у верпваоима и пбишајима између кауплика, прпуесуанауа, правпславаца, 
муслимана, Јевреја; ауеизам).  

Впјска (живпу впјника у рауу и миру, жене у впјсци, израда и изглед впјне ппреме: аруиљерија, 
авијација, ппдмпрнице, нпсаши авипна, ауупмаускп пружје, упрпеда, уенкпви, бпјни пурпви, 
ракеуне јединице, радари, нуклеарнп напружаое и др; развпј мпдерне впјне сурауегије и 
уакуике, унифпрме и впјна пдликпваоа; впјнп пбразпваое, впјници и цивили у упуалнпм рауу).  

Забава (бипскппи, игре, плес уз музику, грампфпни, магнеупфпни, ЦД, кпмпјууери, балпви, 
мауине, маскираое, улишни забављаши, пууујућа ппзприщуа; чез, рпк и ппп музика и др.).  

Сппрт (мпдерне Плимпијске игре, амауерски и прпфесипнални сппру, најпппуларнији 
сппрупви - кпщарка, фудбал, уенис, рагби и др.).  

Кпмуникације, путпваоа и туризам (развпј ппщуанскпг, уелеграфскпг, уелефпнскпг, 
железнишкпг, ауупмпбилскпг и авипнскпг сапбраћаја; аууп и авип клубпви, нпвине и 
нпвинарсувп, Инуернеу, пукриваое нпвих десуинација, гпсуипнице и хпуели, пуунишке 
агенције...).  
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Пднпси и стерептипи према другпм и разлишитпм (према припадницима друге нације, 
верписппвесуи, ппла, расе, пплиуишкпг увереоа, прпфесије, према хендикепиранима и 
пбплелима...).  

Брига п телу и здрављу - лешеое (бплнице, нашини здравсувене защуиуе и превенуиве, развпј 
медицине, рендген зраци, хуманиуарне прганизације - Црвени крсу; лекпви и лекпвиуп биље, 
аппуеке, заразне бплесуи, бплесуи мпрнара, хигијенски услпви, епидемије и др.).  

Свакпдневни живпу кпд Срба пд краја XИX дп краја XX века  

Нашин исхране (рекпнсурукција мпгућег јелпвника - двпр, град, селп; прпмене у припремаоу 
намирница, нашину шуваоа хране и оенпм кпнзервираоу; ппсни и мрсни циклуси, наципнална 
кухиоа, ууицаји других кухиоа на каракуер исхране; пиће, кпнзумираое кафе и дувана).  

Пдеваое (мауеријали и уканине, разлике у пдеваоу кпд припадника разлишиуих друщувених 
група; грађанскп пделп и унифпрме; нарпдна нпщоа у Србији, савремени нашин пдеваоа).  

Станпваое (кулуура суанпваоа, грађевински мауеријали, нашин градое, изглед пбјекауа и 
прганизација прпсупра; разлике у суанпваоу кпд Срба: двпрци, градске куће, кпнаци, сепске 
куће; двпрпви владара - Милана и Александра Пбренпвића, Пеура и Александра 
Карађпрђевића, Никпле Пеурпвића, резиденције Јпсипа Брпза; укращаваое суамбенпг 
прпсупра - намещуај, слике, икпне, ппруреуи шланпва ппрпдице, фпупграфије; уређеое 
двприщуа).  

Индустрија, тргпвина и занатствп (индусуријализација Србије - пиваре, суакларе, уексуилна 
и ауупмпбилска индусурија; суари занауи).  

Живпт у граду (пснпвни уиппви градских насеља - град, варпщ, варпщица, "дивља" насеља; 
пријенуални и еврппски ууицаји; елекурификација, јавни градски превпз - фијакери, урамваји, 
урплејбуси и ауупбуси, живпу у граду за време пкупације: 1915-1918. и 1941-1945. гпдине, 
примери Бепграда, Нпвпг Сада, Нища, Крагујевца и др.).  

Живпт на селу (пснпвни риумпви аграрне прпизвпдое; пснпвна пбележја земљпрадое, 
винпградарсува и супшарсува; задруга, мпба, ппзајмица; ппљппривредна пруђа, млинпви, 
веуреоаше, шуваое и складищуеое хране, живпу на селу за време пкупације: 1915-1918. и 
1941-1945. гпдине, миграције сепскпг суанпвнищува у градпве).  

Ппрпдица (пбишаји живпунпг циклуса - рпђеое, свадба, смру, сахрана; пплпжај мущкарца, 
жене и деуеуа у ппрпдици и лпкалнпј заједници, живпу у ужпј и щирпј ппрпдици).  

Верски живпт (правпславни иденуиуеу, слишнпсуи и разлике у верпваоима и пбишајима 
између правпславаца и других верписппвесуи - кауплика, муслимана, Јевреја, прпуесуанауа; 
ауеизам).  

Друщтвени живпт (пснпвни празници - ппрпдишни, верски и државни; знашај празника, 
прпмене празника, прпмена календара; радни и нерадни дани; улпга кафана, барпва, 
"кафића", дискпуека; разлишиуи пблици забавних акуивнпсуи: на селу - кплп, прела, ппсела, 
сепске славе; у граду - балпви, мауинеи, спареи, клубпви, излеуи, коижевне дружине и 
шиуалищуа, ппзприщуе, бипскппи...).  
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Сппрт (псниваое Српскпг плимпијскпг клуба 1910, ушещће на међунарпдним уакмишеоима и 
велики успеси, сппруска друщува и клубпви - "Спкп", "Паруизан", "Црвена звезда", 
"Впјвпдина"...; савремени сппру и сппруски живпу).  

Пднпси и стерептипи према другпм и разлишитпм (према припадницима друге нације, 
верписппвесуи, ппла, расе, пплиуишкпг увереоа, прпфесије, према хендикепиранима и 
пбплелима...).  

Пбразпваое (щиреое писменпсуи у лпкалним срединама, увпђеое пбавезнпг пснпвнпг 
пбразпваоа, псниваое музишких и умеунишких щкпла, женских ушиуељских щкпла и гимназије, 
универзиуеуи, један дан у щкпли, щкплска слава, пдеваое ушеника, щкплпваое женске деце, 
щкплпваое у инпсурансуву, псниваое ппкреуа Трезвена младеж, насиље у щкпли).  

Впјска (живпу впјника у рауу и миру, жене у впјсци, израда и изглед впјне ппреме; развпј впјне 
сурауегије и уакуике, српске и југпслпвенске впјне унифпрме и пдликпваоа; впјнп пбразпваое - 
псниваое впјне академије).  

Брига п телу и здрављу - лешеое (бплнице у Србији, нашини здравсувене защуиуе и 
превенуиве, хуманиуарне прганизације - Црвени крсу; нарпдна и алуернауивна медицина, 
аппуеке, заразне бплесуи, хигијенски услпви, епидемије...).  

Кпмуникације, путпваоа и туризам (развпј ппщуанскпг, уелеграфскпг, уелефпнскпг, 
железнишкпг, ауупмпбилскпг и авипнскпг сапбраћаја; аууп и авип клубпви, нпвине и 
нпвинарсувп, Инуернеу, пукриваое нпвих десуинација, гпсуипнице и хпуели, визни режим кап 
пресецаое кпмуникација...).  

НАШИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА  

Насуавни прпграм за псми разред је кпнцепцијски уакп ппсуављен да предсуавља смисапну 
целину кпја се пслаоа на насуавне садржаје из пеупг, щесупг и седмпг разреда. Сасупји се из 
ури уемауске целине.  

Прва целина се мпже пдредиуи кап базишна јер сви прпграми за пвај предмеу, пд пеупг дп 
псмпг разреда, опме заппшиоу. Садржаји у пквиру пве уеме намеоени су прецизнијем 
пдређиваоу ппјма свакпдневни живпт, кап и пбјащоаваоу знашаја прпушаваоа свакпдневнпг 
живпуа људи у прпщлпсуи.  

Друга целина пбухвауа самп један садржај свакпдневнпг живпуа. Ф псмпм разреду уа уема је 
Фптпграфија, филм, радип и телевизија некад и сад, кпја се пбрађује пплазећи пд 
садащопсуи кпја је ушеницима ппзнауа ка даљпј прпщлпсуи, дп времена насуанка пвих медија.  

Треёа уемауска целина се бави разлишиуим аспекуима исуприје друщува и исуприје 
свакпдневнпг живпуа у пдређенпм временскпм перипду. Ф псмпм разреду уп је савременп 
дпба (XX век), шиме се пбезбеђује веза са прпушаваоем исупријских дпгађаја у пквиру 
пбавезнпг предмеуа истприја.  

Ппделпм на ппменууе уемауске целине, ушеницима је пмпгућенп да се у билп кпјем разреду 
ппредељују за пвај избпрни предмеу први пуу, а да прппущуени прпграм(и) не предсуављају 
пзбиљнију препреку. Пни ушеници кпји изаберу да упкпм шиуавпг другпг циклуса пснпвнпг 
пбразпваоа и васпиуаоа изушавају пвај предмеу, пвладаће најважнијим ппјмпвима и ппјавама 
кпје шине свакпдневицу живпуа људи у расппну пд праисуприје дп савременпг дпба, а са 
садржајима шеуири уеме (пп једна за сваки разред) биће деуаљније уппзнауи.  



 

1438 
 

Иакп је цеп прпграм заснпван на сазнаоима п прпщлпсуи, неппхпднп је да се упкпм рада са 
ушеницима врщи суална кпмпарација са савременим дпбпм, шиме се ппуенцира схвауаое 
кпнуинуиуеуа у развпју друщува и бпгаусуву садржаја из прпщлпсуи. Прпгрампм се, уакпђе, 
акууелизују пднпси лпкалнп - глпбалнп, при шему ушеници имају прилику да свпј завишај бпље 
прпуше у пднпсу на задауу еппху.  

Ф садржају прпграма дауе су пснпвне уемауске целине, а насуавник има слпбпду да креира 
кпнашну верзију прпграма за сваку групу са кпјпм ради, уважавајући инуереспваоа ушеника и 
циљеве и задауке предмеуа. На ппшеуку щкплске гпдине, кад се ушеници међуспбнп бпље 
уппзнају јер најшещће припадају разлишиуим пдељеоима, ппуребнп је у дпгпвпру са оима 
изврщиуи избпр насуавних садржаја. Навпдећи инуересауне исупријске шиоенице или пиуаоа 
(какп су у прпщлпсуи људи ппправљали зубе, какп су знали кпликп је сауи, на кпји нашин су 
псвеуљавали прпсуприје и др.), насуавник ппбуђује ушенишку радпзналпсу и мпуивище их да се 
ппределе за неке пд ппнуђених садржаја. Флпга и пдгпвпрнпсу насуавника сасупје се у упме да 
уе садржаје, зауим, упблиши у кпнкреуне насуавне уеме, кпје ће биуи пбрађиване на шаспвима.  

На уакав нашин пдабран насуавни садржај, пснпва је за даљи рад насуавника, планираое 
насуавних акуивнпсуи и меупдишкп припремаое за шас. Ппжељнп је да насуавник уакп 
прганизује свпј рад да планиране акуивнпсуи дпбију дефинисану сурукууру, кпју пдликују 
флексибилнпсу и адапуибилнпсу. Ф припремнпј фази насуавник прикупља дпвпљнп 
инфпрмација п садржајима кпји ће биуи предмеу рада са ушеницима, али ће кпнашни пбим 
инфпрмација биуи пдређен ушенишким ппуребама и мпгућнпсуима да их припреме и приме. 
Насуавник је уај кпји не дпзвпљава да дпминира преуерана факупграфија, а насупји да се 
ппсуигне функципналнпсу знаоа и ппвезанпсу шиоеница у смисапне целине. Пн на разлишиуе 
нашине ппдсуише псампсуаљиваое ушеника у прикупљаоу и сређиваоу исупријских ппдауака, 
усмерава их на разлишиуе извпре инфпрмација и ппдушава их какп да се према оима криуишки 
пднпсе. На уај нашин се негује исураживашки дух и занимаое за науку, а ппдсуише се развпј 
мищљеоа заснпванпг на прпвереним шиоеницама и аргуменуима.  

Пснпвни присууп у раду јесуе инуердисциплинарнпсу и савлађиваое нпвих и неппзнауих 
шиоеница ппмпћу пних блиских и ппзнауих. Ф пквиру пвпг предмеуа ппсупје велике 
мпгућнпсуи за инуеграцију щкплскпг и ванщкплскпг знаоа ушеника, за излазак из пквира 
щкплских учбеника и ушипнице, укљушиваое рпдиуеља и суграђана кпји ппседују знаоа, 
кплекције, коиге, филмпве и другу грађу кпја мпже да ппмпгне у реализацији прпграма.  

Насуавник свакпј насуавнпј јединици присуупа кап ппсебнпм пбразпвнпм и дидакуишкпм 
прпблему за кпји заједнп са ушеницима прпналази пдгпварајућа рещеоа. Фвек уреба уежиуи 
кпмбинпваоу разлишиуих меупда рада (краука предаваоа, гледаое филмпва, шиуаое коига, 
дискусије, анализа писаних извпра, слика и фпупграфија, ппсеуе археплпщким и исупријским 
лпкалиуеуима, прављеое уппуребних предмеуа из прпщлпсуи...). Ппсебнп је прикладнп 
прганизпвауи ушенике у уимпве, где се ценурални задауак рещава уакп щуп свакп има свпј 
ппјединашни радни задауак и улпгу у уиму.  

Ф извпђеоу насуаве сампсуалнп исураживаое ушеника је најважније, без пбзира на изабране 
меупде рада. Насуавникпва је улпга да прганизује насуаву, пружи ппмпћ ушеницима у раду (пд 
даваоа инфпрмација дп упућиваоа на извпре инфпрмација) и да ппдсуише инуереспваое 
ушеника за предмеу. Ф упку свих акуивнпсуи уреба пхрабривауи размену инфпрмација, какп 
између ушеника и насуавника, уакп и између самих ушеника.  

Квалиуеу насуаве унапредиће уппуреба разлишиуих насуавних средсуава кап щуп су: 
илусурације, дпкуменуарни и играни видеп и дигиуални мауеријали, археплпщки мауеријал 
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или кппије налаза, ппсеуе кулуурнп-исупријским сппменицима, кпмпјууерске игре кпје се 
заснивају на рекпнсурукцији друщува из прпщлпсуи и др.  

Дпмаћи задаци имају свпје пправданп месуп у реализацији пвпг прпграма. Фкпликп се дпбрп 
ппсуаве, неће дпдаунп ппуереуиуи ушенике ниуи кпд оих изазвауи пдбпјнпсу. Разлпг за 
увпђеое дпмаћих задауака не прпизилази из малпг фпнда шаспва и пбимнпг градива, већ из 
сампг циља предмеуа. Дпмаћи задаци ће дппринеуи да се ушеници псампсуале у 
исураживашким акуивнпсуима и прикупљаоу ппдауака, ппсебнп када се ускладе с 
инуереспваоима ушеника (не уреба сви ушеници да имају исуи дпмаћи задауак). Мнпге дпмаће 
задауке ушеници мпгу радиуи у пару или маопј групи, уз ппмпћ ппрпдице, за време распусуа, 
щуп су недпвпљнп искприщћени мпдалиуеуи у раду с ушеницима.  

Кап и кпд других избпрних предмеуа кпд кпјих пцена не ууише на щкплски успех, пцеоиваое 
дпбија нещуп другашију педагпщку димензију. За пвај предмеу класишнп писменп и усменп 
испиуиваое знаоа није ппгпднп. Свака насуавна акуивнпсу је прилика да се ушеник пцени. 
Насуавник прауи целпкупни рад ушеника и награђују све оегпве аспекуе. Ппред суешенпг знаоа 
п свакпдневнпм живпуу људи у прпщлпсуи, насуавник уреба да награди и ушенишкп 
ангажпваое, ушещће и ппсвећенпсу акуивнпсуима независнп пд ппсуигнућа. Пцена је пдраз 
индивидуалнпг напредпваоа ушеника и ппдсуицај за оегпв даљи развпј.  

Какп је садржај предмеуа ппвезан са свим пбласуима живпуа (исхрана, пдеваое, пбразпваое, 
лешеое, прпизвпдоа, забава...), ушеници имају прилику да савлађиваоем прпграма пвпг 
предмеуа дпбију брпјне инфпрмације знашајне за свпј будући прпфесипнални развпј. 
Насуавник уреба да има у виду и пвај аспеку предмеуа и, укпликп кпд некпг ушеника преппзна 
ппсебнп инуереспваое за пдређене садржаје, или их ушеник зауражи сам, мпже да му укаже 
кпјпм прпфесијпм би се мпгап бавиуи, пднпснп у кпјпј средопј щкпли се суишу знаоа и зваоа 
за пдређену пбласу.  

Да би се задаци насуаве щуп ппупуније псуварили, уребалп би да ппсупји кпрелација с другим 
пбавезним и избпрним насуавним предмеуима кап щуп су истприја, гепграфија, српски језик, 
ликпвна култура, музишка култура, цртаое, сликаое и вајаое, щах, верска настава, 
граѐанскп васпитаое...  

На крају щкплске гпдине, кап мпгућнпсу да се сисуемауизује и рекапиуулира усвпјенп знаое, 
мпже се прганизпвауи излпжба, приредба или друга пригпдна манифесуација, на кпјпј би 
ушеници ппказали суешенп знаое, мауеријале, предмеуе и другу грађу кпју су прикупили 
изушавајући пвај избпрни предмеу. Пвакве излпжбе/приредбе захуевају пд насуавника да 
планира шаспве на крају щкплске гпдине за оихпву припрему.  

Ппсебни захтеви  

Фптпграфија, филм, радип и телевизија некад и сад  

Реализпваоем насуавних садржаја пве уемауске целине ушеници ће се уппзнауи са улпгпм и 
знашајем фпупграфије, филма, радија и уелевизије у живпуу људи. Насуавне акуивнпсуи уреба 
уакп прганизпвауи да ушеници схвауе психплпщки и спцијални аспеку пвих медија и оихпву 
ппзиуивну и негауивну улпгу.  

Да би разумели уај аспеку, пд ушеника се мпже уражиуи да замисле какп би се псећали када би 
им некп пдузеп све фпупграфије из оихпвпг дпсадащоег живпуа, унищуип снимке прпслава 
оихпвих рпђендана, изгубип снимке оихпвих рпдиуеља кад су били млади, или какп би им 
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изгледап живпу када не би имали ни радип, ни уелевизпр, ни ДВД. На уај нашин ће се указауи 
на знашај кпји пви медији, псим на друщувенпм плану, имају и за иденуиуеу и инуегриуеу свакпг 
ппјединца. Фшеници ће упшиуи шпвекпву ппуребу да задржи и сашува уренууке, ппсебнп пне кпји 
су му знашајни, да буде брзп инфпрмисан п акууелним дпгађајима, да се забави, превазиђе 
дпсаду...  

Пд суаријих шланпва ппрпдице ушеници мпгу да сазнају какп се некада живелп кад није свака 
кућа имала уелевизпр, радип или фпупапарау. Неппхпднп је указауи на шиоеницу да је 
уехнплпщки развпј у ппследоих некпликп деценија XX века пмпгућип већу дпсуупнпсу пвих 
медија људима, а да је раније уп бип суауусни симбпл.  

Исуприју развпја фпупграфије, филма, радија и уелевизије уреба пбрадиуи у пбиму у кпјем 
ушеници желе, без великпг брпја ппдауака, кприсуећи преухпднп суешена знаоа и са фпкуспм 
на разумеваое упка уехнплпщкпг развпја и на уп какп су веће уехнишке мпгућнпсуи ппбуђивале 
креауивнпсу. На пснпву упга, ушеници мпгу да дају свпју прпјекцију п ппуенцијалнпм правцу 
даљег развпја медија.  

Ппред размаураоа прпщлпсуи и будућнпсуи медија, ипак највище пажое уреба ппсвеуиуи 
садащопсуи. Фшеници мпгу да анализирају медије кпји су сада у уппуреби и схвауе какву улпгу 
пни имају у савременпм друщуву. Уа анализа мпже биуи дпбра ппдлпга за прганизпваое 
дебауе између две групе, пд кпјих би једна "бранила" медије навпдећи кпликп су знашајни за 
живпу шпвека, а друга би их "нападала" пбразлажући оихпв негауиван ууицај. Циљ уакве 
дебауе је реалнп сагледаваое дпбрих и лпщих сурана медија и развијаое криуишкпг пднпса 
према пнпме щуп медији нуде. Ф уу сврху, мпгу се кприуиуи кап пример рекламе јер су 
ппвезане са свим ппјмпвима пве уеме, а има их у великпм брпју и ушеницима су дпсуупне.  

Какп су фпупграфија, филм, радип и уелевизија кап фенпмени блиски ушеницима и 
свакпдневнп се са оима сусрећу, ппсупје велике мпгућнпсуи да се прганизују разлишиуе 
акуивнпсуи. Фшеници мпгу да направе "крауку исуприју" свпје ппрпдице пд дпсуупних 
фпупграфија с пдгпварајућим кпменуарима. Групе ушеника мпгу да припреме сценарип и 
сниме филм, шији је циљ да се забележи неки уренууак садащопсуи за кпји прпцеоују да би 
бип инуересануан у будућнпсуи. Мпже се, уакпђе, припремиуи излпжба фпупграфија са уемпм 
из щкплскпг живпуа.  

Свакпдневи живпт пд краја XИX дп краја XX века  

Насуавни садржаји преппрушени у пвпј уеми дају мпгућнпсу ушеницима да суекну јаснију 
предсуаву п перипду пд краја XИX дп краја XX века. Највећи деп прпщлпсуи припада пбишним 
људима, кпји су нам пп мнпгп шему вепма блиски. Уај "пбишан" и углавнпм "безимени" свеу 
ппјединаца и лпкалних заједница (сагледаних кап пппзиција ценуру) шини заправп исуприју 
свеуа, кпју класишна исуприја, пплиуишки и дпгађајнп усмерена, предсуавља самп крпз исуприју 
држава, владара и владајућих елиуа. Фппзнаваоем са људскпм свакпдневицпм у савременпм 
дпбу, кап и у билп кпјпј другпј исупријскпј еппхи, ушеницима ће се указауи брпјне слишнпсуи и 
разлике с данащоим временпм.  

Фпшаваое слишнпсуи и разлика има два пснпвна циља. Првп, ушеницима ће се апсуракунпсу 
исупријске науке п исупријским прпцесима и ищшезлим државама и кулуурама приближиуи 
крпз "кпнкреуизацију" прпщлпсуи у ппјави свакпдневице пбишних људи прпщлих времена. 
Уиме се кпд ушеника сувара свесу да је прпщлпсу некада била нешија садащопсу, кап щуп и 
наща свакпдневица вепма брзп ппсуаје прпщлпсу. Другп, у дијалпгу са разлишиуим и другим, 
ушеници ће мпћи да ппупуније сагледају неппсреднп пкружеое и друщувп у кпјем живе, кап и 
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себе саме. На уај нашин, дпћи ће дп прпщириваоа суешених знаоа, а у исуп време прпцес 
фпрмираоа свесуи п сампм себи и пкплнпм свеуу биће уппупуоен сазнаоем п развпју и 
усаврщаваоу кулуурних пдлика разлишиуих заједница, кпје најшещће пдгпварају прпменама 
оихпвих друщувенп-екпнпмских сисуема. Уиме би уребалп да се кпд ушеника ппдсуакне развпј 
вещуине ппсмаураоа, уппуребе кпмпарауивнпсуи и криуишкпг сагледаваоа оихпвпг сппсувенпг 
пкружеоа и садащоице.  

ПДАБРАНА ЛИУЕРАУФРА:  

Р. Андрић, Какп снимити филм, Бепград 2008.  
Д. Бабац, Специјалне јединице југпслпвенске впјске у Априлскпм рату, Бепград 2006.  
Д. Бабац, Ш. Васић, М. Маркпвић, Црнпгпрска впјска 1896-1916, Бепград 2007.  
Ч. Бејли, Велики прпналасци. Какп се свет меоап, Бепград 2008.  
Ч. Бејли, Велики прпналасци. Пружје некад и сад, Бепград 2008.  
Л. Бендер, Изуми, Бепград 2005.  
А. Веселинпвић, Р. Љущић, Српске династије, Нпви Сад 2001.  
А. Вулеуић, Ј. Мијаилпвић, Измеѐу ппсела и балпва. Живпт у Србији у 19. веку, Бепград 2005.  
Р. Вушеуић, Престпница независне Србије (1878-1918), Бепград 2008.  
Љ. Димић, Културна пплитика у Краљевини Југпславији 1918-1941, I-III, Бепград 1996.  
А. Ђурпвић, Мпдернизација пбразпваоа у Краљевини Србији 1905-1914, Бепград 2004.  
Истприја приватнпг живпта. IV. Пд Француске ревплуције дп Првпг светскпг рата, прир. Ф. 
Аријес и Ж. Диби, Бепград 2003.  
Истприја приватнпг живпта. В. Пд Првпг светскпг рата дп нащих дана, прир. Ф. Аријес и Ж. 
Диби, Бепград 2004.  
К. Кандури, Великп истраживаое - истприја, Бепград 2005.  
Д. Кпсанпвић, Ппшеци кинематпграфије на тлу Југпславије 1896-1918, Бепград 1985.  
П. Ј. Маркпвић, Бепград измеѐу Истпка и Запада 1948-1965, Бепград 1996.  
П. Ј. Маркпвић, Трајнпст и прпмена. Друщтвена истприја спцијалистишке свакпдневице у 
Југпславији и Србији, Бепград 2007.  
Б. Младенпвић, Србија у Великпм рату (1914-1918), Бепград 2008.  
К. Никплић, Страх и нада у Србији 1941-1944. гпдине. Свекпдневни живпт ппд пкупацијпм, 
Бепград 2002.  
Пбразпваое кпд Срба крпз векпве, Бепград 2001.  
Р. Плау, Свет филма, Бепград 2006.  
Приватни живпт кпд Срба у деветнаестпм веку. Пд краја псамнаестпг века дп Првпг 
светскпг рата, прир. А. Суплић и Н. Макуљевић, Бепград 2006.  
Приватни живпт кпд Срба у двадесетпм веку, прир. М. Рисупвић, Бепград 2007.  
Службенп пделп у Србији у 19. и 20. веку, Бепград 2001.  
Н. Упмас, Д. Бабац, Армије на Балкану 1914-1918, Бепград 2006.  
 
 

ЦРУАОЕ, СЛИКАОЕ И ВАЈАОЕ 
(1 шас недељнп, 34 шаса гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Циљ васпиунп-пбразпвнпг рада у насуави ликпвне кулууре јесуе да ппдсуише и развија 
ушенишкп суваралашкп мищљеое и делпваое, у складу са демпкрауским ппредељеоем 
друщува и каракуерпм пвпг насуавнпг предмеуа.  
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Задаци:  

- развијаое сппспбнпсуи ушеника за ппажаое квалиуеуа свих ликпвних елеменауа;  

- сувараое услпва да ушеници на шаспвима у прпцесу реализације садржаја кприсуе разлишиуе 
уехнике и средсува и да уппзнају оихпва визуелна и ликпвна свпјсува;  

- развијаое сппспбнпсуи ушеника за визуелнп памћеое и ппвезиваое ппажених инфпрмација 
кап пснпве за увпђеое у визуелнп мищљеое;  

- развијаое псеуљивпсуи за есуеуске, ликпвне и визуелне вреднпсуи, кпје се суишу у насуави, а 
примеоују у раду и живпуу;  

- развијаое мпупришких сппспбнпсуи ушеника и навике за лепп писаое;  

- ппдсуицаое инуереспваоа, сувараое и негпваое ппуребе кпд ушеника за ппсећиваоем 
музеја, излпжби, кап и за шуваое кулуурних дпбара и есуеускпг изгледа средине у кпјпј 
ушеници живе и раде;  

- сувараое услпва да се уппзнаваоем ликпвних умеунпсуи бпље разумеју прирпдне 
закпниупсуи и друщувене ппјаве;  

- пмпгућаваое разумеваоа и ппзиуивнпг емпципналнпг суава према вреднпсуима израженим 
и у делима разлишиуих ппдрушја умеунпсуи;  

- развијаое сппспбнпсуи за преппзнаваое пснпвних свпјсуава урадиципналне, мпдерне и 
савремене умеунпсуи.  

Пперативни задаци  

Фшеници уреба да се:  

- псппспбе да ппажају и предсуављају: слпбпдне кпмппзиције, визуелне меуафприке, 
кпнурасуе, јединсува и дпминануе у прпсупру, фануасуике;  

- фпрмирају навике за вищи нивп кулууре рада, квалиуеу прпизвпда, кулууру живпуа и 
слпбпднпг времена;  

- ликпвнп-визуелнп пписмене, развију креауивне сппспбнпсуи, припремају за ефикаснп и 
савременп укљушиваое у рад, пднпснп за разлишиуа занимаоа.  

Сурукуура:  

1. Садржаји прпграма  

2. Креауивнпсу  

3. Медијуми  
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
1.1. СЛПБПДНП КПМППНПВАОЕ (6+2)  

1.1.1. Енфпрмел.... (2)  

2.1.1. Неппсреднп пренпщеое динамишнпг упка мисли у пдређенпм временскпм инуервалу  

3.1.1. Сликаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

1.1.2. Ритмишкп-хармпнијска кпмппзиција шистпг пднпса бпје и фпрме (2)  

2.1.2. Перцепција - аперцепција  

3.1.2. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

1.1.3. Систем низаоа скуппва ташака, линија, бпја, пблика и вплумена према пдређенпј 
схеми (2)  

2.1.3. Кпмбинауприка унапред даупг скупа гепмеуријских бпјених ппврщина, пласуишних 
елеменауа или линеауура  

3.1.3. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

1.1.4. Слпбпднп кпмппнпваое - вежбаое (2)  

1.2. ВИЗФЕЛНА МЕУАФПРИКА (4+2)  

1.2.1. Амблем, ппврщинскп пбликпваое (2)  

2.2.1. Перцепција и аперцепција  

3.2.1. Цруаое, сликаое, вајаое, Пдгпварајућа средсува и мауеријали  

1.2.2. Амблем, трпдимензипналнп пбликпваое (2)  

2.2.2. Перцепција и аперцепција  

3.2.2. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

1.2.3. Визуелна метафприка вежбаое (2)  

1.3. КПНУРАСУ, ЈЕДИНСУВП И ДПМИНАНУА Ф ПРПСУПРФ (10+6)  

1.3.1. Кпнтраст, јединствп и дпминанта у прпстпру (10)  

2.3.1. Ппажаое и предсуављаое  

3.3.1. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

1.3.2. Кпнтраст, јединствп и дпминанта у прпстпру - вежбаое (4)  
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1.4. СЛПБПДНП КПМППНПВАОЕ И ФАНУАСУИКА (3+1)  

1.4.1. Реални пблици у нереалним пднпсима (2)  

2.4.1. Аперцепција (замищљаоа, ппдсуицаое имагинације)  

3.4.1. Цруаое, сликаое, вајаое, пдгпварајућа средсува и мауеријали  

1.4.2. Фптпмпнтажа (1)  

2.4.2. Перцепција и аперцепција  

3.4.2. Пдгпварајућа средсува и мауеријали  

1.4.3. Слпбпднп кпмппнпваое и фантастика - вежбаое (1)  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Кпнцепција пвпг избпрнпг предмеуа ппсебан нагласак суавља на ппдрщку развпју дарпвиуих 
ушеника, кпји имају мпгућнпсу да прпдубе знаоа у пним садржајима кпји се не мпгу 
реализпвауи у редпвнп-шаспвнпм сисуему. За израду пвпг прпграма сурушна кпмисија пслпнце 
је уражила, пре свега, у прпграму пбавезнпг предмеуа ликпвна култура какп би се насуавила 
кпрелација и ууемељила заппшеуа реализација садржаја.  

Прпграмски садржаји пмпгућавају преппзнаваое и развпј дарпвиупсуи ушеника, оихпвих 
индивидуалних сппспбнпсуи и ппсуепенп увпђеое ушеника у пбласу прпфесипналне 
пријенуације.  

Насуавни прпграм ликпвне кулууре за псми разред ппдразумева ппсупјаое пдређенпг фпнда 
знаоа кпји су ушеници суицали пд првпг разреда и преуппсуавља да се оегпвп пунп псувареое 
ппсуиже у кпрелацији са другим насуавним предмеуима (српски језик, музишка култура, 
биплпгија, хемија, истприја, физика, математика) и разлишиуим ваннасуавним 
акуивнпсуима. Имајући у виду да је у пиуаоу заврщни разред пснпвнпг пбразпваоа и 
васпиуаоа неппхпднп је изврщиуи сисуемауизацију наушенпг, кап и припрему за избпр 
пдгпварајуће сурушне щкпле. Ф упм ппгледу насуавник уреба да укаже ушеницима на щирпки 
спекуар пбразпвних прпфила у кпјима је пбразпваое у пбласуи ликпвне кулууре пд великпг 
знашаја. Уп је исупвременп разлпг да се указује на важнпсу предмеуа.  

Сурукууру прпграма шине:  

1) наставни садржаји кпји се пднпсе на савладаваое ликпвнпг језика и уппзнаваое садржаја 
ликпвне кулууре, ппзнаваое дела из умеунишкпг наслеђа и елеменауа ликпвне писменпсуи;  

2) креативнпст - развијаое перцепције и аперцепције, ппдрщка ушеницима да пукривају и 
дплазе дп нпвих рещеоа; преуппсуавка за ппдсуицаое креауивнпсуи су мпуиваципни садржаји 
пракуишних ликпвних акуивнпсуи ушеника, кпји пбухвауају:  

- дпмен ушенишких дпживљаја,  

- дпмен кпрелације са другим пбразпвнп-васпиуним ппдрушјима.  
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3) медијуми (традиципнални и савремени) и средства - кприщћеое ликпвних дисциплина и 
уппуреба пдређених мауеријала у пбликпваоу, кап и прпщирени медијуми.  

Насуавни прпграм ликпвне кулууре уакп је кпнципиран да ппсебну важнпсу придаје ушенику. 
Насуавник кпнципира меупдишке ппсуупке и пблике рада усаглащавајући пбразпвнп-васпиуне 
задауке (ликпвне прпблеме) са ппбуђеним инуереспваоем ушеника, уакп да пве задауке 
прихвауе на нивпу сампиницијауиве, пднпснп у складу са власуиупм израженпм ппуребпм. 
Разлишиуим (примереним) меупдама рада уреба уумашиуи садржаје прпграма какп би ушеници 
ппсуупнп и сппнуанп усвајали нпва знаоа. Ф упм смислу, улпга насуавника наглащена је у фази 
избпра и дидакуишке припреме мпуиваципнпг садржаја, а избпр уеме зависи пд сущуине 
ликпвнпг задаука, пднпснп, кпнкреунпг садржаја кпјим се ушеник мпуивище у правцу 
пдређенпг ликпвнпг прпблема.  

Насуавни садржаји ликпвне кулууре, прпблемски ппсуављени, веруикалнп се развијају пд 
првпг дп псмпг разреда и прпизилазе један из другпг. Пплазећи пд узрасних мпгућнпсуи 
ушеника, впдилп се рашуна п прилагпђенпсуи и спиралним кругпвима садржаја пбразпвнпг 
каракуера за сваки разред ппсебнп, щуп је и пдређенп у пперауивним задацима. Уакви 
садржаји кап пснпв имају уеприју пбликпваоа, а инфпрмауивнпсу се суише у пракуишнпм 
(делимишнп и у уепријскпм раду) пууем анализа умеунишких дела и есуеуским прпцеоиваоем 
ушенишких радпва. Насуавни прпграми пвпг предмеуа прганизпвани су на принципу 
кумулауивнпг щиреоа знаоа п ппјмпвима и ппјавама планираним за уппзнаваое и изушаваое 
у пвпј пбласуи у складу са узрасупм. Из разреда у разред се щири ппсег знаоа и прпдубљује 
оегпвп усвајаое на сазнајнпм, искусувенпм и пракуишнпм (делаунпм) нивпу. Фшенике је 
ппуребнп усмеравауи ка креауивним ппуенцијалима уважаваоем индивидуалних сппспбнпсуи 
према пракуишнпм раду где ппнуђене инфпрмације нису апсплуунп пбавезујући пквири 
делпваоа и дефиниуивне вреднпсуи. Ппдсуицаоем креауивнпсуи ушеника искљушује се гпупвп 
рещеое и рад пп щаблпну. Прпблемски захуеви пвпг прпграма имају каракуер насуавнпг 
садржаја, а уеме су у служби реализације предвиђених задауака. Ф прпцесу припремаоа за 
рад, неппхпднп је ппсвеуиуи пажоу реализацији насуавних уема какп не би препвладале над 
садржајима. Супга је насуавнику дауа мпгућнпсу да, у складу са индивидуалним сппспбнпсуима 
ушеника, буде слпбпдан у избпру дидакуишке припреме.  

Имајући у виду пбразпвни каракуер садржаја предмеуа неппхпднп је на шаспвима сваку 
уемауску јединицу илусурпвауи каракуерисуишним ликпвнп-умеунишким делпм из разлишиуих 
еппха. Меупдпм демпнсурације ушенике навпдиуи да упшавају, уппређују и разликују 
умеунишка дела из разлишиуих кулуура и перипда.  

Имајући у виду раципналнп кприщћеое времена, умеунишкп наслеђе за псми разред уреба 
пбрадиуи крпз ппвезиваое уеприје пбликпваоа са пракуишним радпм. Из умеунишкпг наслеђа 
уреба издвпјиуи умеунишка дела кпја најппупуније илусурују уепреуске прпблеме кпји се 
пбрађују. Фшеници ће супга исупвременп усвајауи сазнаоа из уеприје пбликпваоа и умеунишкпг 
наслеђа, кпја ће ппвезивауи у пракуишнпм раду. Неппхпднп је имауи у виду и есуеускп 
прпцеоиваое, кпје се врщи у функцији пракуишних ликпвних акуивнпсуи и дидакуишкп-
меупдишке пправданпсуи.  

Прпграмски садржаји за псми разред су прганизпвани у шеуири уемауске целине и за сваку пд 
оих је преппрушен брпј шаспва кпји се смаура ппуималним за реализацију. Наравнп, сваки 
насуавник у складу са кпнкреунпм сиууацијпм (предзнаоем и инуереспваоима ушеника, иуд.) 
при изради пперауивних планпва мпже направиуи извесне измене у брпју шаспва, впдећи 
рашуна да се не нарущи целина насуавнпг прпграма и да свака уема дпбије адеквауан прпсупр.  
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Ф реализацији садржаја уреба имауи у виду да је за оегпву пбраду предвиђенп (пквирнп) 60% 
шаспва, дпк је за вежбаое предвиђенп 40%. Ппд пбрадпм се ппдразумева неппсредна прва 
реализација уемауске јединице. Ппд вежбаоем се ппдразумева прпдубљиваое исуе уемауске 
јединице у другпм медијуму (други, нпви мауеријали и уехнике, ууврђиваое, ппнављаое, 
сисуемауизација). На шаспвима вежбаоа, уакпђе, уреба врщиуи есуеуску анализу умеунишких 
радпва, есуеускп прпцеоиваоа ушенишких радпва, вреднпваое и пцеоиваое. Неппхпднп је 
уежиуи пукриваоу сущуине ликпвних ппјава пууем селекције и апсурахпваоа. Насуавник 
навпди ушеника да врщи селекцију (пдваја биунп пд небиунпг) какп би размищљап у правцу 
квалиуеунпг рещаваоа ликпвнпг задаука. Пдвајаое биунпг пд небиунпг вищесурукп је 
целисхпднп и из разлпга раципналнпг кприщћеоа времена щкплскпг шаса. Ф прпграму ликпвне 
кулууре за псми разред насуавнику се нуде мпгућа рещеоа кпјима се преппрушује ппажаое и 
упшаваое неппнпвљивпсуи прирпде, кап и прирпднпг и вещуашкпг шпвекпвпг пкружеоа. 
Мпгућнпсуи ушеоа пп мпделу из прирпде и пууем умеунишке рецепције је самп једна пд 
меупда кпјима нас прирпда и умеунишка дела увпде у пблике пукриваоа. Насуавник прауи 
кпнкурсе, смпуре, уакмишеоа, излпжбе и друга јавна предсуављаоа, пбавещуава и мпуивище 
ушенике у правцу пдређене ликпвне акуивнпсуи и афирмище оихпвп суваралащувп. Ппдржава 
ушенике у раду и фпрмираоу збирке радпва (мапе), у време насуаве впди дневник и прауи 
развпј ушеника.  

ХПР И ПРКЕСУАР 
(1 шас недељнп, 34 шаса гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Ппщуи циљ насуаве избпрнпг предмеуа Хпр и пркестар је развијаое инуереспваоа за музишку 
умеунпсу и уппзнаваое музишке урадиције и кулууре свпга и других нарпда.  

Задаци насуаве су:  

- негпваое развпја музишких и креауивних сппспбнпсуи ушеника;  

- ууврђиваое пснпва музишке писменпсуи и уппзнаваое изражајних средсуава музишке 
умеунпсуи;  

- ппдсуицаое креауивнпсуи ушеника;  

- припремаое прпграма за кулуурну и јавну делаунпсу щкпле.  

Пперативни задаци  

Фшеници уреба да:  

- певају/свирају песме нащих и других нарпда (нарпдне, умеунишке, дешје, суарпградске);  

- уппзнају музишке дела уз пснпвне инфпрмације п делу и кпмппзиупру;  

- развијају суваралашке сппспбнпсуи и импрпвизују их на дпсуупним инсуруменуима.  
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САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
Знаоа музишке писменпсуи, суешена у преухпдним разредима, прпщиривауи и примеоивауи 
на примерима за певаое/свираое. Изабране кпмппзиције, великим делпм, пслаоају се на 
дела српске кулуурне бащуине, уакп да су, псим дела духпвне музике, у прпграмима 
засуупљене нарпдне мелпдије, али и дела савремених српских кпмппзиупра.  

Ф пквиру избпрнпг предмеуа, ппуребнп је да ушеници суекну пснпвна знаоа п изгледу и нашину 
свираоа на Прфпвим инсуруменуима, псампсуале се да свирају из нпунпг уексуа, кап и да 
импрпвизују риумишке и мелпдијске мпуиве, развијају и негују сппспбнпсу ушеника у свираоу 
на инсуруменуима.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Садржаји избпрнпг предмеуа пружају ушеницима знаоа и инфпрмације из пбласуи музишке 
умеунпсуи, неппхпдне за даље разумеваое, дпживљаваое, праћеое, разликпваое и 
квалиуеуну прпцену музишких вреднпсуи.  

За успещну реализацију насуаве неппхпднп је псувариуи пснпвни дидакуишки предуслпв: 
кабинеу са насуавним и пшигледним средсувима. Насуавна средсува су: клавир, кпмплеу 
Прфпвпг инсуруменуарија за све ушенике, уабла са линијским сисуемима, квалиуеуни уређај за 
слущаое музике, а ппжељни су и кпмпјууер, уређај за емиупваое ДВД са прауећпм ппремпм. 
Пшигледна средсува укљушују: слике ппјединашних инсуруменауа, гудашкпг и симфпнијскпг 
пркесура, слике сураних и дпмаћих кпмппзиупра и извпђаша, визуелнп предсуављаое 
угледника из пбласуи музишке умеунпсуи, квалиуеуне снимке примера.  

Садржаји избпрнпг предмеуа уреба да пружају ушеницима дпвпљнп знаоа и пбавещуенпсуи и 
умещнпсуи кпје ће им ппмпћи да разликују суварне вреднпсуи и квалиуеуе у свеуу музике кпја 
их пкружује у свакпдневнпм живпуу пд пних садржаја кпји не дппринпсе развпју оихпвпг 
музишкпг укуса и не дппринпсе оихпвпм есуеускпм васпиуаоу.  

Фсвајаое знаоа ушеника зависи пд прганизације шаса, кпја мпра биуи дпбрп планирана, 
псмищљена и занимљива. Ф насуави је неппхпднп ушенике мпуивисауи за акуивнп ушещће у 
раду. Фшеник уреба да буде акуиван на шасу, а шас избпрнпг предмеуа Хпр и пркестар уреба да 
кпд ушеника ппдсуише умеунишки дпживљај. Разлишиуим пблицима и меупдама рада, 
уехникама и пшигледним насуавним средсувима ушенике мпуивисауи за акууелизпваое 
насуавнпг рада. Насуавник је у насуави равнпправни ушесник у свим акуивнпсуима.  

Певаоем/свираоем ушеници улажу свпје индивидуалне сппспбнпсуи у циљу рещаваоа 
кплекуивних задауака. Фмеунпсу певаоа пбухвауа ппезију и музику и збпг упга је ппуребнп 
синуеуизпвауи пве шинипце и ппсмаурауи их кап инуегрисане садржаје. Пбрауиуи пажоу 
кпликп на реши упликп и на музику. Ф упм смислу, ппуребнп је да прпбу хпра заппшеуи вежбама 
за распеваваое, јер пне развијају глас, дисаое, ушврщћују риуам, дикцију и инупнацију. 
Ппжељнп је да шас ппшне припремама за уехнишке вежбе и впкализе уакп щуп ће се радиуи 
вежбе на једнпм упну, и уп на меоаоу сугласника М-Н. Пвим вежбама ушврсуиће се мищићи 
ларингса, щуп касније плакщава рад на имппсуацији. Вежбе је ппуребнп извпдиуи уихп, лаганп 
и без напрезаоа. За развијаое и суицаое инупнауивне сигурнпсуи извпдиуи двпгласне 
варијануе, при шему уреба ппсебнп насупјауи да свака депница слуща другу депницу.  

Савремена насуава музишке кулууре преуппсуавља кприщћеое и примену музишких 
инсуруменауа кпји захваљујући свпјпј једнпсуавнпсуи пмпгућују ушеницима мпгућнпсу акуивнпг 
ушесувпваоа у свираоу и усвајаое пснпвних елеменауа музике. Пснпвни циљ свираоа јесуе да 
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ушеници свирају на свим распплпживим инсуруменуима из сасуава пвпг пркесура, а не да се 
"усаврщавају" самп на једнпм инсуруменуу. На првпм шасу неппхпднп је спрпвесуи прпверу 
сппспбнпсуи, а зауим расппредиуи инсуруменуе за свираое ушеницима и регисурпвауи при упм 
кпји ушеник мпже да буде сплисуа. Насуавник у даљем раду мпже да даје мелпдијске фразе 
кпје ће, принциппм ппсуупнпсуи, најпре да ппнављају: сви ушеници кпји свирају на једнпј врсуи 
инсуруменуа, пп два извпђаша и ппјединашнп, ушеници са разлишиупм кпмбинацијпм 
инсуруменауа иуд.  

Дидактишкп-метпдишка упутства  

Иакп на ппшеуку щкплске гпдине увек имамп измене у сасуаву пркесура или ансамбла и ппјаву 
нпвих ушеника у оему, уп мпже да нас спууа, али и да нам пружи нпви изазпв и мпгућнпсу за 
креауивнпсу, а никакп да нас пбесхрабри у раду.  

Пре ппшеука щкплске гпдине немпгуће је испланирауи реализацију садржаја рада избпрнпг 
предмеуа, јер је неппзнау сасуав ушеника, нису прпверени оихпви афиниуеуи, предзнаоа и 
сппспбнпсуи. Ф зависнпсуи пд резулуауа приликпм прпвере музишких сппспбнпсуи, насуавник 
ће ушеницима ппделиуи щуимпве, пусуиуи снимак, или ће сам пдсвирауи клавирски извпд 
кпмппзиције кпји је спремип за пбраду.  

Сам ппсуупак рада на шасу сасупји се из некпликп еуапа.  

Прва етапа - пбнављаое раније наушених кпмппзиција на шаспвима музишке кулууре у 
преухпдним разредима.  

Друга етапа - савладаваое свираоа ппјединих депница (сваку депницу савладавају сви 
ушеници пљескаоем рукама, удараоем плпвке п клупу и шиуаоем нпунпг уексуа парлауп). 
Уеже депнице, за кпје прпцени да је ппуребнп, насуавник ће ппказауи ушеницима, дпк ће неке 
депнице ушеници сампсуалнп савладауи. Фвежбаваое свираоа ппјединих депница мпже биуи 
уз певаое целе групе, или уз певаое сампг насуавника. На уај нашин ушеници се псппспбљавају 
да исупвременп свирају свпју депницу и певају песму. Правилп је да уеже депнице уреба 
ппвериуи сппспбнијим ушеницима и пбрнууп.  

Урећа етапа - извпђеое целпг аранжмана, уз свираое и певаое, кпнурплище насуавник и 
евенууалнп исправља грещке. При упм ппсебнп впдиуи рашуна да свака група инсуруменауа 
уашнп извпди свпју депницу, динамишки је нијансира и извпди у правпм уемпу.  

Пд брпја пријављених ушеника зависиће и прганизација сампг шаса. На пример, када се 
ушеници ппделе у групе и свакп дпбије свпј инсурумену, присуупа се првп пбради риума за 
сваки инсурумену ппсуупнп. Дпк једна група уихп вежба, насуавник ппказује другима оихпве 
депнице. Приликпм свираоа на меуалпфпну, у упку вежбаоа, скренууи пажоу ушеницима да 
свпје щуапиће пкрену наппакп и уихп прпсвиравају свпју депницу какп на би смеуали другима.  

Ф раду не уреба реализпвауи нпве садржаје укпликп се упши прпблем и исуи не пуклпни, билп 
да је мелпдијски, билп риумишки.  

Несигурнпсуи и прпблеме у раду превазилазиуи меупдпм ппнављаоа, сисуемауишнпсуи и 
дпследнпсуи, пднпснп уппрним ппнављаоем сви ушеници савладавају уехнику и науше 
свираое свпје депнице.  
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Један пд мпгућих прпблема мпже биуи певаое уз свираое. Ф уаквим сиууацијама дпбрп је 
правиуи кпмбинације у кпјима ће се ппред слабих извпђаша наћи некп спреунији у извпђеоу 
кпји ће им биуи сигуран пслпнац и у певаоу и у свираоу.  

Када је кпмппзиција уехнишки пбрађена, присуупа се оенпм дпуериваоу за кпрекунп, уашнп, 
лепп и изражајнп извпђеое у пдгпварајућем уемпу и динамици. Акп се кпмппзиција и пева, 
свираое уреба ууищауи када насуупа хпр.  

Дпбрп је да сви ушеници знају да свирају на свим инсуруменуима Прфпвпг инсуруменуарија, па 
је зауп ппуребнп да се меоају ушеници или групе ушеника меоају изабране инсуруменуе.  

Ппсле наушене кпмппзиције уребалп би је снимиуи, а зауим је анализирауи и радиуи на дпради 
и усаврщаваоу.  

Најлепще мелпдије кпје су ушеници наушили за време шаспва избпрнпг предмеуа мпгу се 
снимиуи и ппвременп емиупвауи пре или ппсле редпвнпг шаса музишке кулууре. Уиме се врщи 
предсуављаое ушенишкпг рада, а и псуали ушеници уппзнају рад избпрнпг предмеуа и дпдаунп 
ппдсуишу свпја инуереспваоа за музишку умеунпсу. Пваквим радпм ушеници ће крпз 
музицираое уппзнауи већи брпј музишких дела.  

Ф упку щкплске гпдине ппуребнп је извесуи најмаое псам кпмппзиција.  

За реализацију ппуребнп је да садржаји избпрнпг предмеуа Хпр и пркестар пбухвауе 
пдгпварајуће прирушнике, кап и дела у пригиналнпм пблику прилагпђена сасуавима ушеника 
кпнкреуне щкпле, дпсуупне извпђашким мпгућнпсуима ушеника.  

Фшеници кпји изушавају избпрни предмеу предсуављају свпје суваралащувп и свпја дпсуигнућа 
на уакмишеоима и другим приредбама.  

КПМППЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАОЕ  

Државна химна  
Химна Свеупм Сави  
Щкплска химна  
Бпжури  
Пресвјауаја, прешисуаја  
Начоева се мпмше и девпјше  
Небп је уакп ведрп  
АРАНЖМАНИ КПМППЗИЦИЈА ЗА СВИРАОЕ  
Државна химна  
Химна Свеупм Сави  
Щкплска химна  
Валцер из балеуа "Зашарана леппуица" - П. И. Шајкпвски  
Дунавски валпви - Ј. Щураус  
Уема из симфпније "Фдарац уимпана" - Ј. Хајдн  
Весели пауаљук - С. Никплић  
АРАНЖМАНИ КПМППЗИЦИЈА ЗА ПЕВАОЕ И СВИРАОЕ  
Државна химна  
Химна Свеупм Сави  
Щкплска химна  
Сингинг алл упгеухер - У. Гуммесспн  
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Маријп, дели бела кумријп - нарпдна  
Мариа ме уа киурина - В. Димиурипн  

ИНФПРМАУИКА И РАЧФНАРСУВП 
(1 шас недељнп, 34 шаса гпдищое)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
Ппщуи циљ насуаве инфпрмауике и рашунарсува јесуе да се ушеници псппспбе за кприщћеое 
рашунара и суекну вещуине у примени рашунара у свакпдневнпм живпуу.  

Псуали циљеви и задаци насуаве инфпрмауике и рашунарсува су:  

- уппзнаваое пснпвних ппјмпва из инфпрмауике и рашунарсува;  

- развијаое инуереспваоа за примену рашунара у свакпдневнпм живпуу и раду;  

- псппспбљаваое за рад на рашунару;  

- ппдсуицаое креауивнпг рада на рашунару.  

Пперативни задаци  

- уппзнаваое ушеника са применпм рашунара у пбласуи уабеларних прпрашуна и изради 
графикпна;  

- уппзнаваое ушеника са фазама израде прпблемских задауака на рашунару;  

- уппзнаваое ушеника са пснпвама језика за израду једнпсуавних презенуација на мрежи;  

- уппзнаваое ушеника са мпгућнпсуима специјализпваних прпграма за израду презенуација на 
мрежи;  

- псппспбљаваое ушеника за сампсуалну израду прпјекуа применпм рашунарских уехнплпгија.  

САДРЖАЈИ ПРПГРАМА 
УАБЕЛАРНИ ПРПРАШФНИ (10)  

Радна свеска и радни лису. Фнпс ппдауака. Фпрмауираое ћелија. Рад са фпрмулама. 
Кприщћеое уграђених функција. Рад са графишким пбјекуима. Израда графикпна. Щуампаое.  

ИЗБПРНИ МПДФЛИ (10)  

Пдабрана ппглавља из Прпграмираоа или Презентације на мрежи. 

Прпграмираое  

Ппсуупци за рещаваое прпблемских задауака. Рещаваое прпблемских задауака.  

Презентације на мрежи  
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Пснпвни елеменуи језика ХУМЛ. Бпја и слика за ппзадину. Рад са уексупм. Рад са сликпм. 
Хиперлинк. Рад са уабелама. Специјализпвани прпграми за израду веб сураница.  

ИЗРАДА САМПСУАЛНПГ ПРПЈЕКУА (14)  

Избпр уеме. Израда плана рада на прпјекуу. Избпр средсуава за реализацију прпјекуа. Израда 
прпјекуа. Вреднпваое прпјекуа.  

НАЧИН ПСУВАРИВАОА ПРПГРАМА 
Предмеу има суауус избпрнпг. Анкеуираое ушеника врщи се на ппшеуку сваке щкплске гпдине. 
Акп се ушеници ппределе за пвај предмеу, ппхађају га дп краја уекуће щкплске гпдине. 
Анкеуираое ушеника за следећу щкплску гпдину мпже се изврщиуи и на крају уекуће щкплске 
гпдине.  

Пд пријављених ушеника на нивпу разреда, ппуребнп је фпрмирауи групе пд 15 дп 20 ушеника.  

Преппрушује се да пп једнпм рашунару буде највище два ушеника.  

Ппуребнп је да ушенишки рашунари имају звушнике или слущалице са микрпфпнпм (збпг пбраде 
мулуимедијалних садржаја) а ппжељна је и камера.  

Ф ушипници је неппхпднп да се налази и један рашунар за насуавника, усппсуављена веза са 
инуернеупм, скенер, щуампаш и звушници. Преппрушује се да сви рашунари у ушипници буду 
ппвезани у мрежу и да ушипница има рашунарски прпјекупр.  

Прпграмске садржаје уреба псуваривауи првенсувенп крпз вежбе и пракуишан рад на рашунару. 
Ф циљу щуп бпљег усвајаоа знаоа, преппрука је да ушеници имају пп један шас вежби сваке 
недеље или да се реализује двпшас сваке друге недеље.  

С пбзирпм на уп да ушеници не мпрају ппхађауи предмеу у сва шеуири разреда, неки садржаји 
се мпрају уемауски ппнављауи и прпвлашиуи крпз вище разреда, какп би се предвиђене уеме 
щуп бпље савладале. Уу се, пре свега, мисли на уеме кпје се уишу инуернеуа, а зауим на 
прављеое и пбраду мулуимедијалних садржаја, кап и на оихпвп уклапаое у функципналну 
целину крпз прпјекуне задауке.  

Ф уемаускпј целини УАБЕЛАРНИ ПРПРАШФНИ пбрадиуи уеме на следећи нашин:  

Радна свеска и радни лист. Пбјасниуи раднп пкружеое и пснпвне елеменуе прпзпра. 
Пбјасниуи ппјмпве: радна свеска, радни лису, ћелија, редпви, кплпне, адреса ћелије. Пбрадиуи 
крпз вежбу рад у раднпј свесци (шуваое, брисаое, премещуаое и кппираое, пувараое нпве и 
ппсупјеће радне свеске), креуаое крпз радни лису (ппмпћу мища и уасуаууре), убациваое 
нпвпг раднпг лисуа, брисаое раднпг лисуа, прпмену имена, кппираое и ппмераое радних 
лисупва. Ппказауи селекцију ћелије, реда, кплпне и целпг раднпг лисуа. Вежбауи селекцију 
суседних и несуседних ћелија, редпва и кплпна. Вежбауи прпмену щирине редпва и кплпна.  

Унпс ппдатака у ћелију. Пбјасниуи кпји се уиппви ппдауака мпгу унпсиуи у ћелију. Вежбауи 
унпс уексууалних, брпјшаних и дауумских ппдауака, оихпвп брисаое, измену, кппираое и 
премещуаое.  



 

1452 
 

Фпрматираое ћелија. Пбјасниуи какп се фпрмаупм ћелије пдређују нашини приказа ппдауака 
у пблику уексуа, брпја, дауума и времена. Вежбауи фпрмауираое ппдауака (врсуа, велишина, 
суил и бпја слпва). Ппказауи какп се мпгу бпјиуи ппзадина и пквири ћелије.  

Рад са фпрмулама. Пбјасниуи ппјам фпрмуле, нашин оенпг унпса, кпнцепу ппвезиваоа ћелија 
унууар фпрмула прекп адреса ћелија. Вежбауи на једнпсуавним примерима.  

Кпришћеое уграђених функција. Пбјасниуи ппјам функције и нашин оенпг унпса. Пбавезнп 
пбрадиуи пснпвне функције за сабираое, прпсек, минимум и максимум. Ппказауи мпгућнпсу 
"памеунпг" кппираоа фпрмула. Вежбауи на једнпсуавним примерима. Ппказауи да једна 
фпрмула мпже да се сасупји пд вище уграђених пперација.  

Рад са графичким пбјектима. Ппказауи мпгућнпсуи рада са гпупвим графишким пбјекуима, 
оихпвп умеуаое на радни лису и фпрмауираое (слике, дијаграми, гпупви пблици, пквири за 
уексу, украсна слпва, симбпли и други пбјекуи). Ппвезауи са суешеним знаоима.  

Израда графикпна. Пбјасниуи нашин израде графикпна на пснпву унеуих ппдауака. Ппказауи и 
преппрушиуи пдређене уиппве графикпна. Вежбауи израду графикпна, измену ппдауака и 
фпрмауираоа на израђенпм графикпну кап и умеуаое графикпна на исуи и на ппсебан радни 
лису.  

Штампаое. Пбјасниуи ппсуупак прегледаоа раднпг лисуа пре щуампе и ппсуупак щуампаоа. 
Уакпђе, пбјасниуи мпгућнпсуи фпрмауираоа сураница за щуампу, уј. пдређиваоа велишине и 
пријенуације папира, кап и ппдещаваое маргина. Скренууи пажоу на мпгућнпсуи пдабира 
щуампаша, щуампаоа пдређене суранице и пдређенпг брпја кппија, кап и на мпгућнпсу 
щуампаоа целе радне свеске.  

Ф уемаускпј целини ИЗБПРНИ МПДФЛ насуавиуи пбраду задауака из прпграмираоа или 
предсуавиуи ушеницима нашин израде презенуација на мрежи. Уеме реализпвауи на следећи 
нашин:  

Прпграмираое  

Преппрушује се насуавнику да псам шаспва ппсвеуи изради задауака у прпграмскпм језику кпји 
је изушаван у VI и VII разреду. Задаци за вежбу мпгу биуи неке пд следећих уема: спруираое, 
евиденција присусува, прпсешна пцена, фискални рашун иуд. Преппрушује се насуавницима да 
са ушеницима ураде неки пд следећих примера:  

1. Слпгпви (или класе, зависнп пд прпграмскпг језика) - Груписаое српдних ппдауака у један 
уип ппдауака. Пример: дефинисауи уип слпга (класу) кпји предсуавља ушеника и садржи име, 
презиме, дауум рпђеоа, адресу, разред и пдељеое.  

2. Ппупрпграми - Направиуи ппупрпграм (прпцедуру или меупд, зависнп пд прпграмскпг језика) 
кпји са уасуаууре ушиуава ппдауке у слпг ушеника и други ппупрпграм кпји исписује ппдауке п 
ушенику на екрану.  

3. Низпви - Ппмпћу рещеоа преухпдних задауака сашиниуи прпграм кпји ушиуава ппдауке п 
свим ушеницима у пдељеоу, а зауим исписује ппдауке самп ушенике кпји су рпђени пдређенпг 
дана или самп за ушенике из пдређенпг месуа или пдељеоа.  



 

1453 
 

4. Напредне пперације са низпвима - Спруирауи унеуи низ ушеника пп презимену или пп 
даууму рпђеоа.  

5. Фкпликп је мпгуће, пбрадиуи неки пд преухпдних примера у графишкпм пкружеоу, уј. 
развиуи прпграм кпји за унпс и приказ ппдауака кприсуи прпзпре, уасуаууру и мища.  

Препсуала два шаса ппсвеуиуи уепријскпј пбради фаза израде прпблемских задауака на 
рашунару. Пва целина ће кпд ушеника запкружиуи сва знаоа суешена из прпграмираоа крпз 
ппнављаое и разјащоаваое низа кпрака кпји се предузимају приликпм рещаваоа 
прпблемских задауака на рашунару. Уиме се кпд ушеника развија сппспбнпсу да сагледају цеп 
прпцес израде прпграма, а да ппјам прпграмираоа не ппвезују самп са једнпм оегпвпм фазпм 
(најшещће се ппјам прпграмираоа ппвезује са фазпм писаоа прпграмскпг кпда). Дакле, 
ушеницима пбјасниуи да се прпцес прпграмираоа или прпјекупваоа спфувера сасупји из 
некпликп фаза и сваку пд оих расуумашиуи: прпјекупваое захуева, анализа захуева, прављеое 
мпдела сисуема (ппмпћу алгприума или на неки други нашин), дефинисаое захуева и оихпвп 
записиваое, избпр спфувера и алауа за рад, израда прпграма (писаое прпграмскпг кпда), 
дизајн, уесуираое рещеоа, анализа грещака, дпрада, заврщна фаза писаоа дпкуменуације у 
виду уехнишкпг упуусува. Нагласиуи да се у реалнпм времену неке пд наведених фаза преплићу 
и ппнављају а да је за израду пзбиљнпг спфувера ппуребнп имауи шиуав уим у кпме су улпге 
ушесника уашнп ппдељене.  

 

 

Презентације на мрежи  

Пбнпвиуи са ушеницима ппјмпве кап щуп су сервиси инуернеуа, презенуације на инуернеуу, 
мапа и сурукуура презенуација на мрежи, ппјам сајуа, преузимаое мауеријала са других 
презенуација, ауупрска права на инуернеуу и другп. Израду презенуација на мрежи заппшеуи 
радпм са језикпм ХУМЛ. Пбјасниуи пснпве језика ХУМЛ. Ф пквиру насуавних јединица кпје 
следе направиуи једпсуавну презенуацију на мрежи.  

Пбраду језика ХУМЛ и израду једнпсуавне презенуације на мрежи ппделиуи на следеће 
целине:  

- Пснпвни елеменуи језика ХУМЛ (ппјам уагпва са примерима пснпвнпг кпсуура прпграма, 
кпнцепу креираоа суране, ппглед из веб шиуаша).  

- Бпја и слика за ппзадину.  

- Рад на уексуу (унпс уексуа, измена, брисаое, прелазак у нпви ред, размак између реши, 
специјални знаци, ценурираое, фпну, велишина, бпја, суил).  

- Рад на слици (умеуаое слике на сурану, прпмена димензије слике, ппзиципнираое на 
екрану, ппсуављаое и ппзиваое извпра слика).  

- Хиперлинк (уексу, слика, Е-маил).  

- Креираое уабела (дефинисаое уабела, редпва и кплпна, спајаое редпва, спајаое кплпна, 
пквири за уабелу, рад са уексупм и сликама).  
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На крају демпнсурирауи мпгућнпсуи специјализпваних прпграма за израду презенуација на 
мрежи (МС Публисхер, МС Фрпну Паге, Дреамwеавер, Јппмла иуд). Пришауи са ушеницима п 
криуеријумима за вреднпваое веб сураница.  

Ппдсуицауи ушенике на криуишкп вреднпваое инфпрмација дпсуупних на мрежним 
презенуацијама. Пришауи са ушеницима п ууврђиваоу вреднпсуи презенуације ппсуављаоем 
следећих пиуаоа: Да ли је садржај кпрекуан и акууелан? Да ли је садржај презенуације у 
складу са узрасупм ушеника? Да ли су квалиуеуни уексууални, графишки и мулуимедијални 
елеменуи (акп ппсупје)? Да ли ппсупји преппрука неке релевануне усуанпве за кприщћеое 
презенуације? Да ли је лакп креуаое (навигација) крпз презенуацију? Да ли сви линкпви у 
презенуацији функципнищу? Да ли презенуација садржи бипграфију ауупра и оегпву 
елекурпнску адресу? Да ли је ауупр веб презенуације ппзнауп име у свпјпј пбласуи? Да ли 
ппсупји линк дп ппсмауране презенуације са неке презенуације у кпју већ имамп ппвереоа? Да 
ли се навпде ппупуни библипграфски ппдаци у циуауима, какп би се мпгли прпнаћи 
пригинални извпри? Да ли ппсмаурана презенуација има пбележен дауум ппсуављаоа и дауум 
ппследоег ажурираоа? Да ли је уп биуна каракуерисуика квалиуеуне презенуације?  

Уеме за ИЗРАДФ САМПСУАЛНПГ ПРПЈЕКУА су деп садржаја некпг предмеуа кпји се изушава 
упкпм щкплпваоа или су слпбпдне. Кап циљ уреба ппсуавиуи израду прпјекунпг задаука. За 
реализацију прпјекунпг задаука ушеници кприсуе знаоа суешена у пквиру предмеуа 
Инфпрматика и рашунарствп. Прпјекау мпже биуи реализпван индивидуалнп или у групи дп 3 
ушеника. Фкпликп се ради у групи, за свакпг ушеника јаснп дефинисауи задауке и целине кпје 
уреба сампсуалнп да уради.  

Избпр теме. Заједнп са сваким ушеникпм ппјединашнп, пдабрауи уему за рад. Преппрушиуи 
уеме из щкплскпг прпграма или слпбпдне уеме, кап щуп су: Наща щкпла, Пдељеоски ЦД, 
Стари и ретки занати иуд. Дискуупвауи и анализирауи пдабрану уему и упууиуи ушенике на 
ппуребну лиуераууру. Пбнпвиуи ппјам ауупрских права и скренууи пажоу на нашине дељеоа 
дигиуалних мауеријала, пднпснп нашине преузимаоа ууђих мауеријала и ппсуављаое свпјих на 
инуернеу.  

Израда плана рада на прпјекту. Пбјасниуи ушеницима све фазе израде прпјекуа ппјединашнп: 
пдређиваое задаука прпјекуа и циљне групе кпјпј је прпјекау намеоен, исураживаое на задауу 
уему, прикупљаое ппдауака, спруираое и избпр најквалиуеунијих мауеријала, пбрада 
мауеријала на рашунару, пдабир фпрме за приказ прпјекуа, рад на прпјекуу, уесуираое 
функципналнпсуи прпјекуа, предсуављаое прпјекуа циљнпј групи, евалуација прпјекуа.  

Избпр средстава за реализацију прпјекта. Ф пднпсу на пдабрану уему разгпварауи са 
ушеницима и сашиниуи избпр ппуребних прпграма и алауа за израду прпјекуа, кап щуп су: 
дигиуални фпупапарау, камера, скенер и други. Избпр прпграма изврщиуи пд пбрађених у 
пквиру предмеуа Инфпрматика и рашунарствп. 

Израда прпјекта. Брпј шаспва кпји је на распплагаоу расппредиуи уакп да се највище шаспва 
ппсвеуи изради прпјекуа. Преппрушује се пд щесу дп псам шаспва. Прауиуи ушенике у раду и 
ппдсуицауи их на сампсуалан рад.  

Вреднпваое прпјекта. Приказауи и презенупвауи урађене прпјекуе пдељеоу или щирпј 
заједници. Кпменуарисауи и анализирауи предсуављене прпјекуе заједнп са ушеницима. 
Разгпварауи п уещкпћама на кпје су ушеници наилазили упкпм реализације прпјекуа и на кпје 
нашине су их превазищли.  
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Брпј шаспва кпји је предвиђен за сваку насуавну пбласу је пријенуаципни. Насуавнику се 
псуавља слпбпда да га кпригује у извеснпј мери (2 дп 3 шаса пп уеми) укпликп му је уп ппуребнп 
ради квалиуеунијег савладаваоа прпграмских садржаја.  
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ИСХПДИ 

ЗА ПРЕДМЕУ ИНФПРМАУИКА И РАЧФНАРСУВП ЗА 8. РАЗРЕД 

УЕМА ЦИЉЕВИ ИСХПДИ 
УАБЕЛАРНИ 
ПРПРАЧФНИ 

 

- суицаое пснпвнпг знаоа п раднпм пкружеоу и пснпвним 

елеменуима прпзпра (радна свеска, радни лису, ћелија, адреса 

ћелије); 

- уппзнаваое са уиппвима ппдауака и нашинпм унпщеоа у ћелију; 

- суицаое пснпвнпг знаоа п нашинима фпрмауираоа ћелија; 

- уппзнаваое са уграђеним функцијама; 

- суицаое пснпвнпг знаоа п графишким пбјекуима и графикпнима; 

- прпщиривнаое знаоа п нашинима щуампе. 

У псмпм разреду ушеник треба да (исхпди): 

- зна да преппзна пснпвне елеменуе раднпг пкружеоа; 

- уме да дефинище уиппве ппдауака и унесе их у 

ћелију; 

- зна да фпрмауира ћелију према сппсувеним 

захуевима; 

- зна да кприсуи уграђене мауемауишке функције; 

- уме да угради графишки пбјекау у радни лису и зна да 

креира графикпн према унапред урађенпј уабели; 

- зна да прегледа радни лису пре щуампе и уради 

ппсуупак за щуампу исупг. 

ИЗБПРНИ МПДФЛ - 
ПРПГРАМИРАОЕ 

 

- прпщириваое раније суешенпг знаоа п Visual Basic-у; 

- суицаое пснпвних ппјмпва п слпгпвима; 

- суицаое пснпвних ппјмпва п ппупрпграмима; 

- суицаое пснпвних ппјмпва п низпвима. 

 

- зна да направи једнпсуавнији прпграма за нпр. 

спруираое, евиденцију присусува, прпсешну пцену, 

фискални рашун иуд.; 

- уме да дефинище уип слпга; 

- уме да направи ппупрпграм (прпцедуру или меупд); 

- уме да направи прпграм кпји пбезбеђује унпс 

ппдауака и спруираое и филурираое исуих према 

жељенпм криуеријуму. 

ИЗРАДА 
САМПСУАЛНПГ 

- развијајаое суваралашкпг и криуишкпг мищљеоа и сппспбнпсу 

пракуишнпг сувараоа, пднпснп реализација сппсувене идеје према 

сппсувенпм плану рада и афирмисаое креауивнпсуи и 

- зна да изради једнпсуавније прпграме према 

пдгпварајућим упуусувима и свпјим идејама. 
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ПРПЈЕКУА 

 

пригиналнпсуи, кап и прецизнпсуи у раду, уппрнпсуи и исурајнпсуи 

приликпм рещаваоа задауака. 
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ПРЕППРФКЕ ЗА ПСУВАРИВАОЕ 

ПРПГРАМА СЛПБПДНИХ 

АКУИВНПСУИ 
   

ХПР И ПРКЕСУАР  

Хпр  

Фшещћем у хпру млада лишнпсу сагледава вреднпсуи заједнишкпг рада у ппсуизаоу 
пдређенпг умеунишкпг задаука. Хпр је најмаспвнији вид кплекуивнпг музицираоа у 
пснпвнпј щкпли и пд оегпвпг рада зависи углед щкпле. Пд ушесника хпра се захуева 
јединсувени присууп и рад свих ушеника.  

Хпрскп певаое мпже биуи:  

- пдељеоскп хпрскп певаое,  

- разреднп хпрскп певаое,  

- хпрскп певаое суаријих разреда.  

Певаое у хпру има пбразпвни и васпиуни циљ. Пбразпвни циљ пбухвауа развијаое 
слуха и риума, щиреое гласпвних мпгућнпсуи, ушврщћиваое инупнације. Васпиуни циљ 
пбухвауа развијаое псећаоа припаднпсуи кплекуиву, развијаое есуеуских псећаоа, 
кпмуникацију са другим шланпвима хпра.  

Разредни хпр пбухвауа сва пдељеоа исупг разреда у щкпли.  

Хпр ушеника суаријих разреда пбухвауа узрасу ушеника пд пеупг дп псмпг разреда, са 
недељним фпндпм пд 3 шаса.  

Шаспви хпра улазе у фпнд шаспва неппсреднпг рада са ушеницима.  

Реперупар хпра пбухвауа дела дпмаћих и сураних кпмппзиупра. На реперупару хпра 
суаријих разреда уврсуиуи двпгласне и урпгласне кпмппзиције а капела или уз 
инсуруменуалну прауоу.  

Ф упку щкплске гпдине ппуребнп је са хпрпм урадиуи псам дп десеу кпмппзиција и 
насуупауи на смпурама, уакмишеоима и другим музишким манифесуацијама.  

Пркестар  
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Пркесуар кпји најбпље пдгпвара инуереспваоима и мпгућнпсуима ушеника јесуе Прфпв 
инсуруменуариј. Какп се на пвим инсуруменуима лакп савладава уехника свираоа, 
велика је мпгућнпсу за пдабир најбпље увежбаних ушеника за пвај сасуав.  

На ппшеуку рада на Прфпвим инсуруменуима свираое се свпди на праћеое риума, 
певане песме или музишке игре. Свираое на мелпдијским инсуруменуима увпди се 
касније када се ушеници привикну на заједнишкп музицираое.  

Ф щкпли се мпже фпрмирауи пркесуар сасуављен и пд неке друге групе инсуруменауа 
(хармпника, мандплина, уамбура, блпк флаууа).  

Шаспви рада пркесура предвиђају 3 шаса недељнп и улазе у фпнд шаспва неппсреднпг 
рада са ушеницима.  

Ф упку щкплске гпдине ппуребнп је са пркесурпм урадиуи најмаое 5 кпмппзиција и 
насуупиуи на кпнцеруима, приредбама, смпурама, уакмишеоима и другим музишким 
манифесуацијама. 
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ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА КРАЈ 

ДРФГПГ ЦИКЛФСА ПБАВЕЗНПГ 

ПБРАЗПВАОА  

ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА 

НАСУАВНИ ПРЕДМЕУ СРПСКИ ЈЕЗИК 

ПБЛАСУИ 

 

Пбразпвни суандарди су дефинисани за следеће пбласуи: 

 

• ВЕЩУИНА ШИУАОА И РАЗФМЕВАОЕ ПРПШИУАНПГ 

• ПИСАНП ИЗРАЖАВАОЕ 

• ГРАМАУИКА, ЛЕКСИКА, НАРПДНИ И КОИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

• КОИЖЕВНПСУ 

 

Ф пбразпвне суандарде, ппсле пдгпварајућих испиуиваоа и пдређиваоа нивпа, 

уреба укљушиуи и пбласу ФСМЕНП ИЗРАЖАВАОЕ. Кап пснпва за дефинисаое 

суандарда у упј пбласуи мпже ппслужиуи следећи списак знаоа и умеоа: правилнп изгпвара 

гласпве; ппщуује коижевнпјезишку нпрму у гпвпру; изражајнп шиуа умеунишки уексу пбрађен у 

насуави и изражајнп казује наушен уексу; препришава уексу без сажимаоа или са сажимaоем; 

зна да исприша п суварнпм или измищљенпм дпгађају, у првпм или урећем лицу, ппщуујући 

извпрну хрпнплпгију или реурпспекуивнп; уме усменп да пбавесуи некпга п нешему и ппище 

нещуп (да усменп сашини експпзиупрни и дескрипуивни уексу); уме да ушесувује у расправи; уме 

да фпрмулище свпје мищљеое и да га јавнп искаже; и има изграђену кулууру кпмуникације 

(кулууру сппсувенпг изражаваоа, кап и слущаоа и ппщупваоа ууђег мищљеоа). 

Суандарде пбележене звездицпм није билп мпгуће уесуирауи задацима или 

нису уесуирани у пвпм исураживаоу. 
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ПСНПВНИ НИВП 

 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на oснпвнпм нивпу. 

 

ВЕШУИНА ЧИУАОА И РАЗФМЕВАОЕ ПРПЧИУАНПГ 

 

Ф пбласти ВЕШТИНА ЧИТАОА И РАЗУМЕВАОЕ ПРПЧИТАНПГ ушеник/ 

ушеница: 

● разуме уексу (ћирилишни и лауинишни) кпји шиуа наглас и у себи 

● разликује умеунишки и неумеунишки уексу; уме да пдреди сврху уексуа: 

експпзиција (излагаое), дескрипција (пписиваое), нарација (приппведаое), 

аргуменуација, прппаганда *1 

● преппзнаје разлишиуе функципналне суилпве на једнпсуавним примерима 

● разликује пснпвне делпве уексуа и коиге (наслпв, наднаслпв, ппднаслпв, пснпвни уексу, 

ппглавље, пасус, фуснпуа, садржај, предгпвпр, ппгпвпр); преппзнаје циуау; служи се садржајем 

да би прпнащап пдређени деп уексуа 

● прпналази и издваја пснпвне инфпрмације из уексуа према дауим криуеријумима 

● рaзликује у уексуу биунп пд небиунпг, главнп пд сппреднпг 

● ппвезује инфпрмације и идеје изнеуе у уексуу, упшава јаснп исказане пднпсе 

(временски след, средсувп – циљ, узрпк – ппследица и сл.) и извoди закљушак 

заснпван на једнпсуавнијем уексуу 

● шиуа једнпсуавне нелинеарне елеменуе уексуа: легенде, уабеле, дијаграме и 

графикпне 

 

ПИСАНП ИЗРАЖАВАОЕ 

 

Ф пбласти ПИСАНП ИЗРАЖАВАОЕ ушеник/ушеница: 

● зна и кприсуи пба писма (ћирилицу и лауиницу) 

● сасуавља разумљиву, грамауишки исправну решеницу 
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● сасуавља једнпсуаван експпзиупрни, нарауивни и дескрипуивни уексу и уме да 

га прганизује у смисапне целине (увпдни, средищои и заврщни деп уексуа) 

● уме да преприша уексу 

● свпј језик прилагпђава медијуму изражаваоа* (гпвпру, пднпснп писаоу), уеми, прилици и сл.; 

преппзнаје и уппуребљава пдгпварајуће језишке варијеуеуе 

(фпрмални или нефпрмални) 

● влада пснпвним жанрпвима писане кпмуникације: сасуавља писмп; пппуоава 

разлишиуе пбрасце и фпрмуларе с кпјима се сусреће у щкпли и свакпдневнпм 

живпуу 

● зна да се служи Правпписпм (щкплским издаоем)* 

● примеоује правпписну нпрму (из сваке правпписне пбласуи) у једнпсуавним 

примерима 

● има изграђену језишку уплеранцију и негауиван суав према језику дискримина- 

ције и гпвпру мржое* 

 

ГРАМАУИКА, ЛЕКСИКА, НАРПДНИ И КОИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

 

Ф ппдпбласти ГРАМАТИКА ушеник/ушеница: 

зна пспбине и врсуе гласпва; дели реш на слпгпве у једнпсуавнијим примерима; 

● примеоује коижевнпјезишку нпрму у вези са гласпвним прпменама 

● упшава разлику између коижевне и некоижевне акценууације* 

● пдређује месуп решенишнпг акценуа у једнпсуавним примерима 

● преппзнаје врсуе реши; зна пснпвне грамауишке кауегприје прпменљивих реши; 

примеоује коижевнпјезишку нпрму у вези с пблицима реши 

● разликује прпсуе реши пд увпреница; преппзнаје кпрен реши; гради реш према 

задаупм знашеоу на пснпву ппсупјећих увпрбених мпдела 

● преппзнаје синуаксишке јединице (реш, синуагму, предикауску решеницу и 

кпмуникауивну решеницу) 

● разликује пснпвне врсуе независних решеница (пбавещуајне, упиуне, заппведне) 
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● пдређује решенишне и синуагмауске шланпве у уипишним (щкплским) примери- 

ма 

● правилнп уппуребљава падеже у решеници и синуагми 

● правилнп уппуребљава глагплске пблике (псим имперфекуа) 

● преппзнаје бирпкрауски језик кап неппжељан нашин изражаваоа* 

 

 

Ф ппдпбласти ЛЕКСИКА ушеник/ушеница: 

● ппзнаје пснпвне лексишке ппјаве: једнпзнашнпсу и вищезнашнпсу реши; пснпвне 

лексишке пднпсе: синпнимију, анупнимију, хпмпнимију; меуафпру* кап лексишки 

механизам 

● преппзнаје разлишиуа знашеоа вищезнашних реши кпје се уппуребљавају у 

кпнуексуу свакпдневне кпмуникације (у кући, щкпли и сл.) 

● зна знашеоа реши и фразеплпгизама кпји се уппуребљавају у кпнуексуу свакпдневне 

кпмуникације (у кући, щкпли и сл.), кап и пних кпји се шесуп јављају у щкплским уексупвима (у 

учбеницима, уексупвима из лекуире и сл.) 

● пдређује знашеоа неппзнауих реши и израза на пснпву оихпвпг сасуава и/или 

кпнуексуа у кпме су уппуребљени (једнпсуавни слушајеви) 

● служи се решницима, прирушницима и енциклппедијама 

 

Ф ппдпбласти НАРПДНИ И КОИЖЕВНИ ЈЕЗИК ушеник/ушеница: 

● разликује ппјмпве коижевнпг и нарпднпг језика; зна пснпвне  ппдауке п развпју коижевнпг 

језика кпд Срба (пд ппшеуака дп данас) 

● зна пснпвне ппдауке п ппреклу и дијалекаускпј разуђенпсуи српскпг језика 

● зна пснпвне ппдауке п језицима наципналних маоина 

● има ппзиуиван суав према дијалекуима (свпм и ууђем)* 

● разуме важнпсу коижевнпг језика за живпу заједнице и за лишни развпј* 

 

КОИЖЕВНПСУ 
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Ф пбласти КОИЖЕВНПСТ ушеник/ушеница: 

● ппвезује наслпве прпшиуаних коижевних дела (предвиђених прпграмима пд V 

дп VIII разреда) са именима ауупра уих дела 

● разликује уиппве коижевнпг суваралащува (усмена и ауупрска коижевнпсу) 

● разликује пснпвне коижевне рпдпве: лирику, епику и драму 

● преппзнаје врсуе суиха (римпвани и неримпвани; псмерац и десеуерац) 

● преппзнаје разлишиуе пблике казиваоа у коижевнпумеунишкпм уексуу: нарација, 

дескрипција, дијалпг и мпнплпг 

● преппзнаје ппсупјаое суилских фигура у коижевнпумеунишкпм уексуу (епиуеу, ппређеое, 

пнпмауппеја) 

● упшава биуне елеменуе коижевнпумеунишкпг уексуа: мпуив, уему, фабулу, време и месуп 

радое, лик... 

● има изграђену ппуребу за шиуаоем коижевнпумеунишких уексупва и ппщуује 

наципналнп, коижевнп и умеунишкп наслеђе* 

● сппспбан је за есуеуски дпживљај умеунишких дела* 

 

СРЕДОИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на средоем нивпу. 

 

ВЕШУИНА ЧИУАОА И РАЗФМЕВАОЕ ПРПЧИУАНПГ 

Ф пбласти ВЕШТИНА ЧИТАОА И РАЗУМЕВАОЕ ПРПЧИТАНПГ ушеник/ 

ушеница: 

● шиуа уексу кприсуећи разлишиуе сурауегије шиуаоа: „леуимишнп шиуаое“ (ради 

брзпг налажеоа пдређених инфпрмација); шиуаое „с плпвкпм у руци“ (ради 

ушеоа, ради изврщаваоа разлишиуих задауака, ради рещаваоа прпблема); 

шиуаое ради уживаоа* 

● ппзнаје врсуе неумеунишких уексупва (излагаое, уехнишки ппис, уехнишкп при- 

ппведаое, расправа, реклама) 

● преппзнаје и издваја језишка средсува каракуерисуишна за разлишиуе функцип- 

налне суилпве 
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● разликује све делпве уексуа и коиге, укљушујући индекс, ппјмпвник и библип- 

графију и уме оима да се кприсуи 

● прпналази, издваја и уппређује инфпрмације из два краћа уексуа или вище оих 

(према дауим криуеријумима) 

● разликује шиоеницу пд кпменуара, пбјекуивнпсу пд присураснпсуи и  прппаганде на 

једнпсуавним примерима 

● преппзнаје суав ауупра неумеунишкпг уексуа и разликује га пд другашијих суавпва изнеуих у 

уаквпм уексуу 

 

ПИСАНП ИЗРАЖАВАОЕ 

 

Ф пбласти ПИСАНП ИЗРАЖАВАОЕ ушеник/ушеница: 

● сасуавља експпзиупрни, нарауивни и дескрипуивни уексу, кпји је јединсувен, 

кпхеренуан и унууар себе ппвезан 

● сасуавља весу, реферау и извещуај 

● пище резиме краћег и/или једнпсуавнијег уексуа 

● зна пснпвне пспбине гпвпрнпг и писанпг језика* 

● зна правпписну нпрму и примеоује је у већини слушајева 

 

ГРАМАУИКА, ЛЕКСИКА, НАРПДНИ И КОИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

 

Ф ппдпбласти ГРАМАТИКА ушеник/ушеница: 

● пдређује месуп акценуа у реши; зна пснпвна правила  акценауске нпрме 

● преппзнаје гласпвне прпмене 

● ппзнаје врсуе реши; преппзнаје ппдврсуе реши; уме да пдреди пблик прпмен- 

љиве реши 

● ппзнаје пснпвне нашине грађеоа реши (извпђеое, слагаое, кпмбинпвана увпрба, преувараое) 

● преппзнаје ппдврсуе синуаксишких јединица (врсуе синуагми, независних и за- 

висних предикауских решеница) 

● пдређује решенишне и синуагмауске шланпве у слпженијим примерима 
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● преппзнаје главна знашеоа падежа у синуагми и решеници 

● преппзнаје главна знашеоа и функције глагплских пблика 

 

Ф ппдпбласти ЛЕКСИКА ушеник/ушеница: 

● ппзнаје меупнимију* кап лексишки механизам 

● зна знашеоа реши и фразеплпгизама кпји се јављају у щкплским уексупвима 

(у учбеницима, уексупвима из лекуире и сл.), кап и лиуерарним и медијским 

уексупвима намеоеним младима, и правилнп их уппуребљава 

● пдређује знашеоа неппзнауих реши и израза на пснпву оихпвпг сасуава и/ 

или кпнуексуа у кпме су уппуребљени (слпженији примери) 

 

КОИЖЕВНПСУ 

 

Ф пбласти КОИЖЕВНПСТ ушеник/ушеница: 

● ппвезује делп из пбавезне лекуире са временпм у кпјем је насуалп и са временпм кпје се 

узима за пквир приппведаоа 

● ппвезује наслпв дела из пбавезне лекуире и рпд, врсуу и лик из дела; 

преппзнаје рпд и врсуу коижевнпумеунишкпг дела на пснпву пдлпмака, ликпва, 

каракуерисуишних сиууација 

● разликује лирскп-епске врсуе (баладу, ппему) 

● разликује коижевнпнаушне врсуе: бипграфију, ауупбипграфију, дневник и 

пууппис и наушнп-пппуларне уексупве 

● преппзнаје и разликује пдређене (уражене) суилске фигуре у коижевнпуме- 

унишкпм уексуу (перспнификација, хипербпла, градација, меуафпра, кпнурасу) 

● пдређује мпуиве, идеје, кпмппзицију, фпрму, каракуерисуике лика (психплпщке, 

спциплпщке, еуишке) и оихпву међуспбну ппвезанпсу 

● разликује пблике казиваоа у коижевнпумеунишкпм уексуу: приппведаое, ппи- 

сиваое, мпнплпг/унууращои мпнплпг, дијалпг 

● упшава разлику између препришаваоа и анализе дела 
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● уме да впди дневник п прпшиуаним коигама* 

 

 

НАПРЕДНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на напреднпм нивпу. 

 

ВЕШУИНА ЧИУАОА И РАЗФМЕВАОЕ ПРПЧИУАНПГ 

 

Ф пбласти ВЕШТИНА ЧИТАОА И РАЗУМЕВАОЕ ПРПЧИТАНПГ ушеник/ 

ушеница: 

● прпналази, издваја и уппређује инфпрмације из два дужa  уексуa слпженије 

сурукууре или вище оих (према дауим криуеријумима) 

● издваја кљушне реши и резимира уексу 

● издваја из уексуа аргуменуе у прилпг некпј уези (суаву) или аргуменуе прпуив 

ое; извпди закљушке заснпване на слпженијем уексуу 

● шиуа и уумаши слпженије нелинеарне елеменуе уексуа: вищесуруке легенде, 

уабеле, дијаграме и графикпне 

 

ПИСАНП ИЗРАЖАВАОЕ 

 

Ф пбласти ПИСАНП ИЗРАЖАВАОЕ ушеник/ушеница: 

● прганизује уексу у лпгишне и правилнп расппређене пасусе; пдређује прикладан наслпв уексуу 

и ппднаслпве делпвима уексуа 

● сасуавља аргуменуауивни уексу 

● пище приказ (коиге, филма, ппзприщне предсуаве и сл.), реппруажу и расправу 

● пище резиме дужег и/или слпженијег уексуа 

● зна и дпследнп примеоује правпписну нпрму 

 

ГРАМАУИКА, ЛЕКСИКА, НАРПДНИ И КОИЖЕВНИ ЈЕЗИК 
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Ф ппдпбласти ГРАМАТИКА ушеник/ушеница: 

● дели реш на слпгпве у слпженијим слушајевима 

● ппзнаје гласпвне прпмене (уме да их преппзна, пбјасни и именује) 

● зна и у свпм гпвпру примеоује* акценауску нпрму 

● ппзнаје ппдврсуе реши; кприсуи уерминплпгију у вези са врсуама и ппдврсуама 

реши и оихпвим грамауишким кауегпријама 

● ппзнаје и именује ппдврсуе синуаксишких јединица (врсуе синуагми, независних и зависних 

предикауских решеница) 

● ппзнаје главна знашеоа падежа и главна знашеоа глагплских пблика (уме да их 

пбјасни и зна уерминплпгију у вези с оима) 

 

Ф ппдпбласти ЛЕКСИКА ушеник/ушеница: 

● уме да пдреди знашеоа неппзнауих реши и израза на пснпву оихпвпг сасуава, 

кпнуексуа у кпме су уппуребљени, или на пснпву оихпвпг ппрекла 

● зна знашеоа реши и фразеплпгизама у наушнппппуларним уексупвима, намеоеним младима, 

и правилнп их уппуребљава 

 

КОИЖЕВНПСУ 

 

Ф пбласти КОИЖЕВНПСТ ушеник/ушеница: 

● навпди наслпв дела, ауупра, рпд и врсуу на пснпву пдлпмака, ликпва каракуерисуишних уема и 

мпуива 

● издваја пснпвне пдлике коижевних рпдпва и врсуа у кпнкреунпм уексуу 

● разликује ауупра дела пд лирскпг субјекуа и приппведаша у делу 

● прпналази и именује суилске фигуре; пдређује функцију суилских фигура у 

уексуу 

● пдређује и именује врсуу суиха и сурпфе 

● уумаши разлишиуе елеменуе коижевнпумеунишкпг дела ппзивајући се на самп 

делп 
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● изражава свпј суав п кпнкреунпм делу и аргуменупванп га пбразлаже 

● ппвезује коижевнпумеунишке уексупве с другим уексупвима кпји се пбрађују у 

насуави* 

 

 

 

ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА 

НАСУАВНИ ПРЕДМЕУ ЛИКПВНА 

КФЛУФРА 

 

ПБЛАСУИ 

 

Пбразпвни суандарди су дефинисани за следеће пбласуи: 

• МЕДИЈИ, МАУЕРИЈАЛИ И УЕХНИКЕ ВИЗФЕЛНИХ ФМЕУНПСУИ 

• ЕЛЕМЕНУИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (УЕМЕ, МПУИВИ, ИДЕЈЕ...) 

ВИЗФЕЛНИХ ФМЕУНПСУИ 

• ФЛПГА, РАЗВПЈ И РАЗЛИШИУПСУ ВИЗФЕЛНИХ ФМЕУНПСУИ 

 

Уерминпм визуелна умеунпсу пбухваћени су урадиципнални медији ликпвних и примеоених 

умеунпсуи (цруаое, сликаое, вајаое, графика, керамика, кпсуимпграфија...), савремени медији 

(уелевизија, филм, сви пблици дизајна и 

дигиуалне умеунпсуи...), архиуекуура, фплклпрна умеунпсу, умеунишки занауи 

(укаое, грншарија, накиу, радпви у дрвеуу, папиру и другим мауеријалима). 

Ф пквиру сваке пбласуи развијени су крауки искази пп нивпима, уј. пписане 

су сппспбнпсуи, знаоа и вещуине ушеника. Пни су дефинисани прекп кљушних 

кпмппненуи ушеоа: пснпвних знаоа, суваралашких сппспбнпсуи и криуишкпг 

мищљеоа. 
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ПСНПВНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на пснпвнпм нивпу. 

 

МЕДИЈИ, МАУЕРИЈАЛИ И УЕХНИКЕ ВИЗФЕЛНИХ ФМЕУНПСУИ 

 

Ф пбласти МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНПСТИ 

ушеник/ушеница: 

● разликује и кприсуи (у свпм раду) пснпвне медије, мауеријале и уехнике (цруаое, 

сликаое, вајаое) визуелних умеунпсуи 

● извпди двпдимензипналне и урпдимензипналне радпве 

● пписује свпј рад и радпве других (нпр. исказује ууисак) 

 

ЕЛЕМЕНУИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (УЕМЕ, МПУИВИ, 

ИДЕЈЕ...) ВИЗФЕЛНИХ ФМЕУНПСУИ 

 

Ф пбласти ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МПТИВИ, 

ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНПСТИ ушеник/ушеница: 

● пписује свпј рад и радпве других (нпр. исказује ууисак) 

 

 

ФЛПГА, РАЗВПЈ И РАЗЛИЧИУПСУ ВИЗФЕЛНИХ ФМЕУНПСУИ 

 

Ф пбласти УЛПГА, РАЗВПЈ И РАЗЛИЧИТПСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНПСТИ 

ушеник/ушеница: 

● пписује разлике кпје упшава на умеунишким радпвима из разлишиуих земаља, 

кулуура и перипда 

● зна да наведе разлишиуа занимаоа за кпја су ппуребна знаоа и вещуине суешени 

ушеоем у визуелним умеунпсуима (нпр. кпсуимпграф, дизајнер, архиуекуа...) 
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● ппзнаје месуа и извпре где мпже да прпщири свпја знаоа везана за визуелне 

умеунпсуи (нпр. музеј, галерија, ауеље, умеунишка радипница...) 

● зна некпликп примера примене визуелних умеунпсуи у свакпдневнпм живпуу 

 

СРЕДОИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на средоем нивпу. 

 

МЕДИЈИ, МАУЕРИЈАЛИ И УЕХНИКЕ ВИЗФЕЛНИХ ФМЕУНПСУИ 

 

Ф пбласти МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНПСТИ 

ушеник/ушеница: 

● ппзнаје и кприсуи (у свпм раду) пснпвне изражајне мпгућнпсуи класишних и 

савремених медија, уехника и мауеријала визуелних умеунпсуи 

● пбразлаже свпј рад и радпве других (нпр. навпди садржај, уему, каракуерисуике уехнике...) 

 

ЕЛЕМЕНУИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (УЕМЕ, МПУИВИ, 

ИДЕЈЕ...) ВИЗФЕЛНИХ ФМЕУНПСУИ 

Ф пбласти ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МПТИВИ, 

ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНПСТИ ушеник/ушеница: 

● пдабира адеквауан садржај да би предсуавип неку идеју или кпнцепу 

● пбразлаже свпј рад и радпве других (нпр. навпди садржај, уему, каракуерисуике 

уехнике...) 

 

ФЛПГА, РАЗВПЈ И РАЗЛИЧИУПСУ ВИЗФЕЛНИХ ФМЕУНПСУИ 

 

Ф пбласти УЛПГА, РАЗВПЈ И РАЗЛИЧИТПСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНПСТИ 

ушеник/ушеница: 

● лпцира пдабрана умеунишка дела у исупријски и друщувени кпнуексу 
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НАПРЕДНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на напреднпм нивпу. 

 

МЕДИЈИ, МАУЕРИЈАЛИ И УЕХНИКЕ ВИЗФЕЛНИХ ФМЕУНПСУИ 

 

Ф пбласти МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНПСТИ 

ушеник/ушеница: 

● ппзнаје и кприсуи разлишиуе изражајне мпгућнпсуи класишних и савремених 

медија, уехника и мауеријала визуелне умеунпсуи 

● пдабира адеквауна средсува (медиј, мауеријал, уехнику, ппсуупак) ппмпћу кпјих ће на најбпљи 

нашин реализпвауи свпју (пдабрану) идеју 

 

ЕЛЕМЕНУИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (УЕМЕ, МПУИВИ, 

ИДЕЈЕ...) ВИЗФЕЛНИХ ФМЕУНПСУИ 

 

Ф пбласти ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МПТИВИ, 

ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНПСТИ ушеник/ушеница: 

● пдабира адеквауна средсува (медиј, мауеријал, уехнику, ппсуупак) ппмпћу кпјих 

ће на најбпљи нашин реализпвауи свпју (пдабрану) идеју 

● извпди радпве са пдређенпм намерпм, кприсуећи пснпвне визуелне елеменуе и 

принципе да би ппсуигап пдређени ефекау 

● кприсуи уашне уермине (нпр. уексуура, риуам, пблик...) из визуелних умеунпсуи (примерене 

узрасуу и садржају) када пбразлаже свпј рад и радпве других 

● упшава међуспбну ппвезанпсу елеменауа, принципа и садржаја на свпм раду и на радпвима 

других 

 

ФЛПГА, РАЗВПЈ И РАЗЛИЧИУПСУ ВИЗФЕЛНИХ ФМЕУНПСУИ 

 

Ф пбласти УЛПГА, РАЗВПЈ И РАЗЛИЧИТПСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНПСТИ 
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ушеник/ушеница: 

● анализира пдабрана умеунишка дела у пднпсу на време насуанка и према 

кулуурнпј припаднпсуи (пписује пснпвне каракуерисуике, намеру умеуника...) 

● пписује ппуребна знаоа и вещуине кпји су неппхпдни у занимаоима везаним за визуелне 

умеунпсуи 

● кприсуи друга месуа и извпре (нпр. библипуека, инуернеу...) да би прпщирип 

свпја знаоа из визуелних умеунпсуи 

● разуме међуспбну ппвезанпсу и ууицај умеунпсуи и других пбласуи живпуа 
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ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА 

НАСУАВНИ ПРЕДМЕУ МФЗИЧКА 

КФЛУФРА 

ПБЛАСУИ 

 

Пбразпвни суандарди су дефинисани за следеће пбласуи: 

• ЗНАОЕ И РАЗФМЕВАОЕ 

• СЛФЩАОЕ МФЗИКЕ 

• МФЗИШКП ИЗВПЂЕОЕ 

• МФЗИШКП СУВАРАЛАЩУВП 

 

ПСНПВНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на пснпвнпм нивпу. 

 

ЗНАОЕ И РАЗФМЕВАОЕ 

 

Ф пбласти ЗНАОЕ И РАЗУМЕВАОЕ ушеник/ушеница уме да: 

● преппзна пснпвне елеменуе музишке писменпсуи 

● ппище пснпвне каракуерисуике: 

 музишких инсуруменауа 

 исупријскп-суилских перипда 

 музишких жанрпва 

 нарпднпг суваралащува 

 

СЛФШАОЕ МФЗИКЕ 

 

Ф пбласти СЛУШАОЕ МУЗИКЕ ушеник/ушеница уме на пснпву слущаоа 
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музишких примера да именује: 

● музишке изражајне елеменуе 

● извпђашки сасуав 

● музишке жанрпве 

● српски музишки фплклпр 

 

МФЗИЧКП ИЗВПЂЕОЕ 

 

Ф пбласти МУЗИЧКП ИЗВПЂЕОЕ ушеник/ушеница уме да: 

● пева једнпсуавне дешје, нарпдне или пппуларне кпмппзиције 

● извпди једнпсуавне дешје, нарпдне или пппуларне кпмппзиције на бар једнпм 

инсуруменуу 

 

МФЗИЧКП СУВАРАЛАШУВП 

 

Ф пбласти МУЗИЧКП СТВАРАЛАШТВП ушеник/ушеница уме да: 

● направи музишке инсуруменуе кприсуећи предмеуе из пкружеоа 

● псмисли маое музишке целине на пснпву ппнуђених мпдела 

● извпди прауеће риумишке и мелпдијскп-риумишке депнице на направљеним 

музишким инсуруменуима 

● ушесувује у пдабиру музике за дауи жанрпвски и исупријски кпнуексу 

 

СРЕДОИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на средоем нивпу. 

 

ЗНАОЕ И РАЗФМЕВАОЕ 

 

Ф пбласти ЗНАОЕ И РАЗУМЕВАОЕ ушеник/ушеница уме да анализира 
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ппвезанпст: 

● музишких елеменауа и каракуерисуика музишких инсуруменауа са музишкпм 

изражајнпщћу (нпр. брз уемпп са живахним каракуерпм) 

● сурукууре и драмауургије пдређенпг музишкпг жанра (нпр. пперски финале са 

дпгађајима у драми) 

● пблика нарпднпг музицираоа са специфишним кпнуексупм нарпднпг живпуа 

 

СЛФШАОЕ МФЗИКЕ 

 

Ф пбласти СЛУШАОЕ МУЗИКЕ ушеник/ушеница уме да: 

● ппище и анализира каракуерисуике звушнпг примера крпз садејсувп ппажених 

музишких елеменауа (нпр. узбуркана мелпдија кап резулуау специфишнпг риума, 

уемпа, агпгике, динамике, инуервалске сурукууре) 

● преппзна сурукууру пдређенпг музишкпг жанра 

 

НАПРЕДНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на напреднпм нивпу. 

 

ЗНАОЕ И РАЗФМЕВАОЕ 

 

Ф пбласти ЗНАОЕ И РАЗУМЕВАОЕ ушеник/ушеница: 

● зна функцију елеменауа музишке писменпсуи и извпђашких сасуава у пквиру музишкпг дела 

● разуме исупријске и друщувене пкплнпсуи насуанка жанра и пблика музишкпг фплклпра 

● криуишки и аргуменупванп пбразлаже свпј суд 

● уме креауивнп да кпмбинује изражајне музишке елеменуе у есуеуишкпм кпнуексуу (пдређени 

музишки ппсуупак дпвпди у везу са жељеним ефекупм) 

 

СЛФШАОЕ МФЗИКЕ 
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Ф пбласти СЛУШАОЕ МУЗИКЕ ушеник/ушеница уме да анализира слущни 

пример и пткрије везу ппажајних карактеристика са: 

● сурукууралнпм и драмауурщкпм димензијпм звушнпг примера 

● жанрпвским и исупријскп-суилским кпнуексупм звушнпг примера 

● кпнуексупм насуанка и применпм разлишиуих пблика музишкпг фплклпра 

 

МФЗИЧКП ИЗВПЂЕОЕ 

 

Ф пбласти МУЗИЧКП ИЗВПЂеое ушеник/ушеница уме да: 

● извпди разнпврсни музишки реперупар певаоем и свираоем кап сплисуа и у 

щкплским ансамблима 

 

МФЗИЧКП СУВАРАЛАШУВП 

 

Ф пбласти МУЗИЧКП СТВАРАЛАШТВП ушеник/ушеница уме да: 

● псмищљава прауеће аранжмане за Прфпв инсуруменуаријум и друге задауе 

музишке инсуруменуе 

● импрпвизује и/или кпмппнује маое музишке целине (риумишке и мелпдијске) у 

пквиру разлишиуих жанрпва и суилпва 

● псмисли музику за щкплску предсуаву, приредбу, перфпрманс 

 

ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА 

НАСУАВНИ ПРЕДМЕУ ИСУПРИЈА 

 

ПБЛАСУИ 

 

Пбразпвни суандарди су дефинисани за следеће пбласуи: 
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• ИСУПРИЈСКП ЗНАОЕ 

• ИСУРАЖИВАОЕ И УФМАШЕОЕ ИСУПРИЈЕ  

 

ИСУПРИЈСКП ЗНАОЕ шини скуп прганизпваних инфпрмација и ппјмпва из исупријске науке кпје 

ппседује ушеник/ушеница на крају пснпвнпг пбразпваоа: знаоа п времену и прпсупру, 

разумеваое хрпнплпгије, ппзнаваое важних шиоеница, ппјмпва, лишнпсуи и прпцеса из 

наципналне и ппщуе исуприје, разумеваое узрпшнп-ппследишних веза, кап и веруикална и 

хпризпнуална перспекуива у исуприји. Исупријскп знаое служи кап пснпв за сагледаваое 

савременпг свеуа кпји узима у пбзир временску димензију, у кпјем је садржанп разумеваое да 

садащои дпгађаји и збиваоа имају свпје кпрене у прпщлпсуи (шесуп у далекпј прпщлпсуи), а 

нису самп резулуау нешега щуп се недавнп дпгпдилп. 

Веруикална перспекуива пднпси се на прпушаваое прпмене и кпнуинуиуеуа упкпм времена. 

Хпризпнуална перспекуива пднпси се на пдређиваое месуа 

ппјединашних дпгађаја, дещаваоа или упкпва у щирем еврппскпм кпнуексуу. ИСУРАЖИВАОЕ И 

УФМАШЕОЕ ИСУПРИЈЕ шине вещуине, умеоа, суавпви и вреднпсуи кпји су заснпвани на уппуреби 

исупријских извпра, кприщћеоу разлишиуих средсуава у функцији исупријскпг исураживаоа и 

суицаоа знаоа, и мулуиперспекуивнпсу и присураснпсуи у уумашеоу исуприје. Исураживаое и 

уумашеое исуприје служи кап пснпва за аналиуишке вещуине и умеое уумашеоа, кпје ће 

ушеници мпћи да уппуребе у будућнпсуи да би разумели свеу у кпме живе и прпмене кпје се 

дещавају и кпје ће им ппмпћи да прпцене ппдауке кпји дп оих дплазе прекп медија и из других 

извпра. Сваки исказ са лисуе суандарда знаоа, вещуина и умеоа пднпси се на кљушна знаоа из 

истприје за крај пбавезнпг пбразпваоа, кпјa су сасуавни деп Прирушника за насуавнике. Листе 

кљушних знаоа из исуприје за крај пбавезнпг пбразпваоа насуале су кап резулуау рада пкп 

псамсуп насуавника исуприје на семинарима „Ппдрщка насуави исуприје“, кпји су реализпвани у 

сарадои Минисуарсува прпсвеуе и сппруа, Завпда за вреднпваое квалиуеуа пбразпваоа и 

васпиуаоа и Друщува исупришара Србије „Супјан Нпвакпвић“. 

ПСНПВНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на oснпвнпм нивпу. 

 

ИСУПРИЈСКП ЗНАОЕ 

 

Ф пбласти ИСТПРИЈСКП ЗНАОЕ ушеник/ушеница: 

● именује и разликује пснпвне временске пдреднице 

● именује исупријске перипде и зна редпслед исупријских перипда 

● зна ппделу на праисуприју и исуприју 

● уме да пдреди кпјем веку припадају важне гпдине из прпщлпсуи 

● уме да пдреди кпјем исупријскпм перипду припадају важне гпдине из прп- 
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щлпсуи 

● преппзнаје знашеое пснпвних ппјмпва из исуприје цивилизације 

● именује најважније ппјаве из наципналне исуприје 

● именује најважније ппјаве из ппщуе исуприје 

● зна на кпјем прпсупру су се пдиграле најважније ппјаве и дпгађаји из наци- 

пналне и ппщуе исуприје 

● уме да наведе узрпке и ппследице најважнијих ппјава из прпщлпсуи 

 

ИСУРАЖИВАОЕ И УФМАЧЕОЕ ИСУПРИЈЕ 

 

Ф пбласти ИСТРАЖИВАОЕ И ТУМАЧЕОЕ ИСТПРИЈЕ ушеник/ушеница: 

● преппзнаје на пснпву каракуерисуишних исупријских извпра (уексууалних, 

сликпвних, мауеријалних) п кпјпј исупријскпј ппјави, дпгађају и лишнпсуи је 

реш 

● преппзнаје разлику између уексууалнпг исупријскпг извпра и других уексупва 

ппзнауих ушенику, кпји гпвпре п исуим исупријским ппјавама 

● преппзнаје једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске инфпрмације дауе у 

фпрми слике 

● уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске инфпрмације дауе у 

фпрми исупријске каруе у кпјпј је наведена легенда 

● уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске инфпрмације дауе у 

фпрми уабеле 

● уме да прпшиуа једнпсуавне и каракуерисуишне исупријске инфпрмације дауе у 

фпрми графикпна 

● зна да исуе исупријске ппјаве мпгу разлишиуп да се уумаше 

● преппзнаје разлишиуа уумашеоа исуе исупријске ппјаве на једнпсуавним 

примерима 
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СРЕДОИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на средоем нивпу. 

 

ИСУПРИЈСКП ЗНАОЕ 

 

Ф пбласти ИСТПРИЈСКП ЗНАОЕ ушеник/ушеница: 

● уме да ппвеже лишнпсу и исупријски фенпмен са пдгпварајућпм временскпм 

пдредницпм и исупријским перипдпм 

● преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу наципналне, регипналне и свеуске исуприје 

● преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу регипналне и свеуске исуприје 

● преппзнаје да ппсупји ппвезанпсу ппјава из прпщлпсуи са ппјавама из сада- 

щопсуи 

● зна и разуме узрпке и ппследице важних исупријских фенпмена у наципналнпј 

исуприји 

● зна и разуме узрпке и ппследице важних исупријских прекреуница из ппщуе 

исуприје 

 

 

ИСУРАЖИВАОЕ И УФМАЧЕОЕ ИСУПРИЈЕ 

 

Ф пбласти ИСТРАЖИВАОЕ И ТУМАЧЕОЕ ИСТПРИЈЕ ушеник/ушеница: 

● уме да закљуши п кпјем дпгађају, фенпмену и лишнпсуи је реш на пснпву садржаја 

каракуерисуишних писаних исупријских извпра 

● уме да закљуши п кпјем исупријскпм фенпмену је реш на пснпву каракуерисуи- 

шних сликпвних исупријских извпра 

● уме да пдреди из кпје еппхе или са кпг гепграфскпг прпсупра ппуише исупријски извпр када је 

уексу извпра неппзнау ушенику, али су у оему наведене експлициуне инфпрмације п пспбинама 

еппхе или гепграфскпг прпсупра 

● уме да пдреди угап гледаоа на исупријску ппјаву (ппбедника или ппбеђенпг) 

на пснпву ппређеоа два исупријска извпра кпји гпвпре п исупм исупријскпм 
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дпгађају, фенпмену 

● преппзнаје да ппсупји присураснпсу у ппјединим уумашеоима исупријских 

лишнпсуи, дпгађаја, фенпмена 

 

НАПРЕДНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на напреднпм нивпу. 

 

ИСУПРИЈСКП ЗНАОЕ 

 

Ф пбласти ИСТПРИЈСКП ЗНАОЕ ушеник/ушеница: 

● уме да примени знаое из исупријске хрпнплпгије (уме прецизнп да пдреди 

кпјпј деценији и веку, исупријскпм перипду припада пдређена гпдина, лишнпсу 

и исупријски фенпмен) 

● уме да пбјасни специфишнпсуи важних исупријских ппјмпва и да их примени у 

пдгпварајућем исупријскпм кпнуексуу 

● зна специфишне деуаље из наципналне и ппщуе исуприје 

● разуме на кпји нашин су ппвезане ппјаве из наципналне, регипналне, ппщуе 

исуприје 

● разуме какп су ппвезане ппјаве из прпщлпсуи и садащопсуи 

● уме да закљуши защуп је дпщлп дп пдређених исупријских дпгађаја и кпје су 

ппследице важних исупријских дещаваоа 

 

ИСУРАЖИВАОЕ И УФМАЧЕОЕ ИСУПРИЈЕ 

 

Ф пбласти ИСТРАЖИВАОЕ И ТУМАЧЕОЕ ИСТПРИЈЕ ушеник/ушеница: 

● уме да изврщи селекцију исупријских извпра 

● уме да анализира и прпцени релеванунпсу исупријскпг извпра 

● уме да анализира и прпцени ближе хрпнплпщкп ппреклп извпра 
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● уме да пдреди на пснпву анализе исупријскпг извпра кпнуексу у кпјем је насуап извпр и 

кпнуексу п кпјем гпвпри извпр (идеплпщки, кулуурплпщки, спцијални, пплиуишки, гепграфски 

кпнуексу извпра) 

● уме да прпшиуа исупријске инфпрмације у разлишиуим симбплишким мпдали- 

уеуима и ппвеже их са преухпдним исупријским знаоем (закљушује на пснпву 

исупријске каруе без ппнуђене легенде, уппређује два графикпна и закљушује п 

ппјави) 

● уме да издвпји разлике и слишнпсуи у уумашеоима и извприма кпји се пднпсе на исуу 

исупријску ппјаву 

● уме да изрази суав и мищљеое п пдређенпм уумашеоу исупријскпг фенпмена и 

да пдреди врсуу присураснпсуи (манипулација, прппаганда, суерепуип...) 
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ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА 

НАСУАВНИ ПРЕДМЕУ ГЕПГРАФИЈА 

 

ПБЛАСУИ 

 

Пбразпвни суандарди су дефинисани за следеће пбласуи: 

• ГЕПГРАФСКЕ ВЕЩУИНЕ 

• ФИЗИШКА ГЕПГРАФИЈА 

• ДРФЩУВЕНА ГЕПГРАФИЈА 

• РЕГИПНАЛНА ГЕПГРАФИЈА 

 

Пбласу ГЕПГРАФСКЕ ВЕЩУИНЕ шини скуп знаоа и пракуишних вещуина 

кпјима ушеници уреба да пвладају у насуави гепграфије, а пднпсе се на ппзнаваое пријенуације 

у прпсупру, пракуишнп кприщћеое и ппзнаваое гепграфске каруе, кприщћеое суауисуишкпг или 

другпг мауеријала кпји је сисуемауизпван у уабеле, дијаграме, схеме и мпделе. 

Пбласуи ФИЗИШКА ГЕПГРАФИЈА и ДРФЩУВЕНА ГЕПГРАФИЈА шине 

гепграфска знаоа/шиоенице, везе и закпниупсуи у гепграфскпм пмпуашу Земље у кпме се 

дпдирују, прпжимају и развијају Земљине сфере, шинећи јединсувену нераздвпјиву целину. 

Пбласу РЕГИПНАЛНА ГЕПГРАФИЈА шини скуп гепграфских знаоа/ 

шиоеница, везе и закпниупсуи на кпмплекснпм гепграфскпм прпсупру испреплеуанпм 

делпваоем прирпде и људи, шиме се указује на пбележја, прпблеме и специфишнпсуи регија у 

свеуу и регија у нащпј земљи. 

 

ПСНПВНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на пснпвнпм нивпу. 

 

ГЕПГРАФСКЕ ВЕШУИНЕ 

 

Ф пбласти ГЕПГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ ушеник/ушеница: 
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● разуме ппјам пријенуације и навпди нашине пријенуисаоа 

● навпди и пписује нашине предсуављаоа Земљине ппврщине (глпбус и гепграфска каруа) 

● преппзнаје и шиуа гепграфске и дппунске елеменуе каруе 

 

ФИЗИЧКА ГЕПГРАФИЈА 

 

Ф пбласти ФИЗИЧКА ГЕПГРАФИЈА ушеник/ушеница: 

● именује небеска уела у Суншевпм сисуему и навпди оихпв расппред 

● пписује пблик Земље и преппзнаје ппјаве и прпцесе везане за оена креуаоа 

● именује Земљине сфере (лиупсферу, аумпсферу, хидрпсферу, бипсферу) и 

преппзнаје оихпве пснпвне пдлике 

 

 

ДРФШУВЕНА ГЕПГРАФИЈА 

 

Ф пбласти ДРУШТВЕНА ГЕПГРАФИЈА ушеник/ушеница: 

● ппзнаје пснпвне ппјмпве п суанпвнищуву и насељима и упшава оихпв прпсупрни расппред 

● дефинище ппјам привреде и преппзнаје привредне делаунпсуи и привредне 

гране 

 

РЕГИПНАЛНА ГЕПГРАФИЈА 

 

Ф пбласти РЕГИПНАЛНА ГЕПГРАФИЈА ушеник/ушеница: 

● преппзнаје пснпвне прирпдне и друщувене пдлике наще државе 

● именује кпнуиненуе и преппзнаје оихпве пснпвне прирпдне и друщувене 

Пдлике 
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СРЕДОИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на средоем нивпу. 

 

ГЕПГРАФСКЕ ВЕШУИНЕ 

 

Ф пбласти ГЕПГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ ушеник/ушеница: 

● пдређује суране свеуа у прпсупру и на гепграфскпј каруи 

● пдређује пплпжај месуа и уашака на гепграфскпј каруи 

● преппзнаје и пбјащоава гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, прпцесе и 

пднпсе кпји су предсуављени мпделпм, сликпм, графикпм, уабелпм и схемпм 

● приказује ппнуђене гепграфске ппдауке на немпј каруи карупграфским 

изражајним средсувима (бпјама, линијама, прпсуим гепмеуријским знацима, 

симбплишким знацима...), графикпм, уабелпм и схемпм 

 

ФИЗИЧКА ГЕПГРАФИЈА 

 

Ф пбласти ФИЗИЧКА ГЕПГРАФИЈА ушеник/ушеница: 

● пписује небеска уела и оихпва креуаоа 

● разликује и пбјащоава гепграфске шиоенице - пбјекуе, ппјаве, прпцесе и 

пднпсе у Земљиним сферама (лиупсфери, аумпсфери, хидрпсфери, бипсфери) 

 

ДРФШУВЕНА ГЕПГРАФИЈА 

 

Ф пбласти ДРУШТВЕНА ГЕПГРАФИЈА ушеник/ушеница: 

● разликује и пбјащоава креуаое суанпвнищува (прирпднп и механишкп) и 

сурукууре суанпвнищува 

● именује међунарпдне прганизације у свеуу (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, 

Црвени крсу...) 
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РЕГИПНАЛНА ГЕПГРАФИЈА 

 

Ф пбласти РЕГИПНАЛНА ГЕПГРАФИЈА ушеник/ушеница: 

● пписује прирпдне и друщувене пдлике наще државе и навпди оене гепграфске 

регије 

● пписује прирпдне и друщувене пдлике кпнуиненауа и навпди оихпве гепграфске регије 

НАПРЕДНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на напреднпм нивпу. 

 

ГЕПГРАФСКЕ ВЕШУИНЕ 

 

Ф пбласти ГЕПГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ ушеник/ушеница: 

● дпнпси  закљушке п прпсупрним (упппграфским) и каузалним везама гепграфских шиоеница - 

пбјекауа, ппјава, прпцеса и пднпса на пснпву анализе гепграфске каруе 

 

ФИЗИЧКА ГЕПГРАФИЈА 

 

Ф пбласти ФИЗИЧКА ГЕПГРАФИЈА ушеник/ушеница: 

● преппзнаје димензије Земље и пбјащоава ппследице Земљинпг пблика и оених креуаоа 

● пбјащоава физишкп-гепграфске закпниупсуи у гепграфскпм пмпуашу (климауску и 

бипгепграфску зпналнпсу) и навпди мере за оегпву защуиуу, пбнпву и унапређиваое 

 

ДРФШУВЕНА ГЕПГРАФИЈА 

 

Ф пбласти ДРУШТВЕНА ГЕПГРАФИЈА ушеник/ушеница: 

● пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених факупра на развпј и размещуај 

суанпвнищува и насеља 

● пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених факупра на развпј и размещуај 

привреде и привредних делаунпсуи 
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РЕГИПНАЛНА ГЕПГРАФИЈА 

 

Ф пбласти РЕГИПНАЛНА ГЕПГРАФИЈА ушеник/ушеница: 

● пбјащоава гепграфске везе (прпсупрне и каузалне, дирекуне и индирекуне) и 

закпниупсуи (ппщуе и ппсебне) у нащпј земљи и уме да издвпји гепграфске 

регије 

● пбјащоава гепграфске везе (прпсупрне и каузалне, дирекуне и индирекуне) и 

закпниупсуи (ппщуе и ппсебне) у Еврппи и уме да издвпји гепграфске регије 

● пбјащоава гепграфске везе (прпсупрне и каузалне, дирекуне и индирекуне) и 

закпниупсуи (ппщуе и ппсебне) на ваневрппским кпнуиненуима и уме да издвпји гепграфске 

регије. 
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ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА 

НАСУАВНИ ПРЕДМЕУ ФИЗИКА 

 

ПБЛАСУИ 

 

Пбразпвни суандарди су дефинисани за следеће пбласуи: 

• СИЛЕ 

• КРЕУАОЕ 

• ЕЛЕКУРИШНА СУРФЈА 

• МЕРЕОЕ 

• УППЛПУА И ЕНЕРГИЈА 

• МАУЕМАУИШКЕ ПСНПВЕ ФИЗИКЕ 

 

За један брпј исказа, нпр. пних кпји су ппвезани са вещуинама мереоа, ппсупји самп 

индирекуна ппуврда у резулуауима испиуиваоа, збпг упга щуп кприщћени инсуруменуи 

испиуиваоа нису имали мпгућнпсуи да уакве вещуине измере. Ипак, пни су укљушени у 

суандарде зауп щуп су уе кпмпеуенције преппзнауе кап биуне. За предмеуе прирпдних наука 

(Биплпгија, Физика и Хемија) дпдаунп су 

дефинисани заједнишки пбразпвни суандарди кпји се пднпсе на експеримену у прирпдним 

наукама (сурана 48). 

 

ПСНПВНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на пснпвнпм нивпу. 

 

СИЛЕ 

 

Ф пбласти СИЛЕ ушеник/ушеница: 
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● уме да преппзна гравиуаципну силу и силу уреоа кпје делују на уела кпја мирују или се крећу 

равнпмернп 

● уме да преппзна смер делпваоа магнеуне и елекурпсуауишке силе 

● разуме принцип сппјених судпва 

 

КРЕУАОЕ 

 

Ф пбласти КРЕТАОЕ ушеник/ушеница: 

● уме да преппзна врсуу креуаоа према пблику пууаое 

● уме да преппзна равнпмернп креуаое 

● уме да израшуна средоу брзину, пређени пуу или прпуеклп време акп су му 

ппзнауе друге две велишине 

 

ЕЛЕКУРИЧНА СУРФЈА 

 

Ф пбласти ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА ушеник/ушеница: 

● уме да преппзна да суруја уеше самп крпз прпвпдне мауеријале 

● уме да преппзна магнеуне ефекуе елекуришне сурује 

 

МЕРЕОЕ 

 

Ф пбласти МЕРЕОЕ ушеник/ушеница: 

● уме да шиуа мерну скалу и зна да пдреди вреднпсу најмаоег ппдепка 

● уме да преппзна мерила и инсуруменуе за мереое дужине, масе, запремине, 

уемпераууре и времена 

● зна да кприсуи пснпвне јединице за дужину, масу, запремину, уемпераууру и 

време 

● уме да преппзна јединице за брзину 

● зна пснпвна правила мереоа, нпр. нула ваге, хпризпнуални пплпжај, зауегнууа 
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мерна урака 

● зна да мери дужину, масу, запремину, уемпераууру и време 

 

ЕНЕРГИЈА И УППЛПУА 

 

Ф пбласти ЕНЕРГИЈА И ТППЛПТА ушеник/ушеница: 

● зна да агрегаунп суаое уела зависи пд оегпве уемпераууре 

уме да преппзна да се механишким радпм мпже меоауи уемперауура уела 

 

 

СРЕДОИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на средоем нивпу. 

 

СИЛЕ 

 

Ф пбласти СИЛЕ ушеник/ушеница: 

● уме да преппзна еласуишну силу, силу ппуиска и пспбине инерције 

● зна пснпвне пспбине гравиуаципне и еласуишне силе, и силе ппуиска 

● уме да преппзна када је пплуга у суаоу равнпуеже 

● разуме какп пднпси сила ууишу на врсуу креуаоа 

● разуме и примеоује кпнцепу гусуине 

● зна да хидрпсуауишки приуисак зависи пд висине сууба флуида 

 

КРЕУАОЕ 

 

Ф пбласти КРЕТАОЕ ушеник/ушеница: 

● уме да преппзна убрзанп креуаое 

● зна щуа је механишкп креуаое и кпје га физишке велишине пписују 
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● уме да преппзна пснпвне ппјмпве кпји пписују псцилаупрнп креуаое 

 

МЕРЕОЕ 

 

Ф пбласти МЕРЕОЕ ушеник/ушеница: 

● уме да кприсуи важније изведене јединице SI и зна оихпве пзнаке 

● уме да преппзна дпзвпљене јединице мере изван SI, нпр. лиуар или упну 

● уме да кприсуи префиксе и преувара брпјне вреднпсуи физишких велишина из 

једне јединице у другу, нпр. килпмеуре у меуре 

● зна када мереоа ппнављамп вище пууа 

 

ЕЛЕКУРИЧНА СУРФЈА 

 

Ф пбласти ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА ушеник/ушеница: 

● зна да разликује елекуришне прпвпднике и изплаупре 

● зна називе пснпвних елеменауа елекуришнпг кпла 

● уме да преппзна да ли су извпри наппна везани реднп или паралелнп 

● уме да израшуна пуппр, јашину сурује или наппн акп су му ппзнауе друге две 

велишине 

● уме да преппзна упплпуне ефекуе елекуришне сурује 

● разуме ппјмпве енергије и снаге елекуришне сурује 

 

ЕНЕРГИЈА И УППЛПУА 

 

Ф пбласти ЕНЕРГИЈА И ТППЛПТА ушеник/ушеница: 

● зна да кинеуишка и ппуенцијална енергија зависе пд брзине, пднпснп висине на 

кпјпј се уелп налази 

● уме да преппзна ппјаве кпд кпјих се елекуришна енергија урпщи на механишки 

рад 
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● уме да преппзна ппјмпве рада и снаге 

● зна да унууращоа енергија зависи пд уемпераууре 

● зна да запремина уела зависи пд уемпераууре 

 

МАУЕМАУИЧКЕ ПСНПВЕ ФИЗИКЕ 

 

Ф пбласти МАТЕМАТИЧКЕ ПСНПВЕ ФИЗИКЕ ушеник/ушеница: 

● разуме и примеоује пснпвне мауемауишке фпрмулације пднпса и закпниупсуи у 

физици, нпр. дирекуну и пбрнууу прпппрципналнпсу 

● уме да преппзна векупрске физишке велишине, нпр. брзину и силу 

● уме да кприсуи и инуерпреуира уабеларни и графишки приказ зависнпсуи 

физишких велишина 

 

НАПРЕДНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на напреднпм нивпу. 

 

СИЛЕ 

 

Ф пбласти СИЛЕ ушеник/ушеница: 

● разуме и примеоује услпве равнпуеже пплуге 

● зна какав је пднпс сила кпје делују на уелп кпје мирује или се равнпмернп 

креће 

● зна щуа је приуисак шврсуих уела и пд шега зависи 

● разуме и примеоује кпнцепу приуиска у флуидима 

КРЕУАОЕ 

 

Ф пбласти КРЕТАОЕ ушеник/ушеница: 

● уме да примени пднпсе између физишких велишина кпје пписују равнпмернп 
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прпменљивп правплинијскп креуаое 

● уме да примени пднпсе између физишких велишина кпје пписују псцилаупрнп 

креуаое 

● зна какп се меоају пплпжај и брзина при псцилаупрнпм креуаоу 

● зна пснпвне физишке велишине кпје пписују уаласнп креуаое 

● уме да преппзна пснпвне пспбине звука и свеулпсуи 

● зна какп се прелама и пдбија свеулпсу 

 

МЕРЕОЕ 

 

Ф пбласти МЕРЕОЕ ушеник/ушеница: 

● уме да преувара јединице изведених физишких велишина у пдгпварајуће јединице SI сисуема 

● уме да мери јашину сурује и наппн у елекуришнпм кплу 

● зна щуа је грещка мереоа 

 

ЕЛЕКУРИЧНА СУРФЈА 

 

Ф пбласти ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА ушеник/ушеница: 

● зна какп се везују пуппрници и инсуруменуи у елекуришнпм кплу 

 

ЕНЕРГИЈА И УППЛПУА 

 

Ф пбласти ЕНЕРГИЈА И ТППЛПТА ушеник/ушеница: 

● разуме да се укупна механишка енергија уела при слпбпднпм паду пдржава 

● уме да преппзна каракуерисуишне прпцесе и уермине кпји пписују прпмене 

агрегауних суаоа 

 

ЕКСПЕРИМЕНУ 
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(заједнишка пбласу за предмеуе прирпдних наука: Биплпгију, Физику и Хемију) 

 

Ф пбласти ЕКСПЕРИМЕНТ на пснпвнпм нивпу ушеник/ушеница: 

● ппседује мануелне сппспбнпсуи ппуребне за рад у лабпрауприји 

● уме да се придржава пснпвних правила ппнащаоа у лабпрауприји 

 

Ф пбласти ЕКСПЕРИМЕНТ на средоем нивпу ушеник/ушеница: 

● уме уабеларнп и графишки да прикаже резулуауе ппсмаураоа или мереоа 

● уме да врщи једнпсуавна уппщуаваоа и сисуемауизацију резулуауа 

● уме да реализује експеримену пп упуусуву 

 

Ф пбласти ЕКСПЕРИМЕНТ на напреднпм нивпу ушеник/ушеница: 

● уме да дпнесе релевануан закљушак на пснпву резулуауа мереоа 

● уме да преппзна пиуаое на кпје мпжемп да пдгпвпримп ппсмаураоем или експерименупм
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ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА 

НАСУАВНИ ПРЕДМЕУ МАУЕМАУИКА 

 

ПБЛАСУИ 

 

Пбразпвни суандарди су дефинисани за следеће пбласуи: 

• БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ СА ОИМА 

• АЛГЕБРА И ФФНКЦИЈЕ 

• ГЕПМЕУРИЈА 

• МЕРЕОЕ 

• ПБРАДА ППДАУАКА 

 

ПСНПВНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на oснпвнпм нивпу. 

 

БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ СА ОИМА 

 

Ф пбласти БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ СА ОИМА ушеник/ушеница уме да: 

● прпшиуа и запище разлишиуе врсуе брпјева (прирпдне, целе, раципналне) 

● преведе децимални запис брпја у разлпмак и пбраунп 

● уппреди пп велишини брпјеве исупг записа, ппмажући се сликпм кад је уп 

ппуребнп 

● изврщи једну пснпвну рашунску пперацију са брпјевима исупг записа, ппмажући се сликпм кад 

је уп ппуребнп (у слушају сабираоа и пдузимаоа разлпмака самп са исуим именипцем); рашуна, 

на пример 1/5 пд n, где је n дауи прирпдан брпј 

● дели са псуаукпм једнпцифреним брпјем и зна када је један брпј дељив другим 

● кприсуи целе брпјеве и једнпсуавне изразе са оима ппмажући се визуелним 
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предсуавама 

 

АЛГЕБРА И ФФНКЦИЈЕ 

 

Ф пбласти АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ ушеник/ушеница врщи фпрмалне пперације кпје су 

редуциране и зависе пд интерпретације; уме да: 

● рещи линеарне једнашине у кпјима се неппзнауа ппјављује самп у једнпм шлану 

● израшуна суепен даупг брпја, зна пснпвне пперације са суепенима 

● сабира, пдузима и мнпжи мпнпме 

● пдреди вреднпсу функције дауе уаблицпм или фпрмулпм 

 

ГЕПМЕУРИЈА 

 

Ф пбласти ГЕПМЕТРИЈА ушеник/ушеница: 

● влада ппјмпвима: дуж, пплуправа, права, раван и угап (упшава оихпве мпделе 

у реалним сиууацијама и уме да их нацруа кприсуећи прибпр; разликује неке 

врсуе углпва и паралелне и нпрмалне праве) 

● влада ппјмпвима: урпугап, шеувпрпугап, квадрау и правпугапник (упшава оихпве мпделе у 

реалним сиууацијама и уме да их нацруа кприсуећи прибпр; ушеник разликује пснпвне врсуе 

урпуглпва, зна пснпвне елеменуе урпугла и уме да израшуна пбим и ппврщину урпугла, квадрауа 

и правпугапника на пснпву 

елеменауа кпји неппсреднп фигурищу у даупм задауку; уме да израшуна неппзнауу сураницу 

правпуглпг урпугла примеоујући Пиуагприну уепрему) 

● влада ппјмпвима: круг, кружна линија (издваја оихпве пснпвне елеменуе, упшава оихпве 

мпделе у реалним сиууацијама и уме да их нацруа кприсуећи прибпр; уме да израшуна пбим и 

ппврщину круга даупг пплупрешника) 

● влада ппјмпвима: кпцка и квадар (упшава оихпве мпделе у реалним сиууацијама, зна оихпве 

пснпвне елеменуе и рашуна оихпву ппврщину и запремину) 

● влада ппјмпвима: купа, ваљак и лппуа (упшава оихпве мпделе у реалним 

сиууацијама, зна оихпве пснпвне елеменуе) 

● инууиуивнп схвауа ппјам ппдударних фигура (креуаоем дп ппклапаоа) 
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МЕРЕОЕ 

 

Ф пбласти МЕРЕОЕ ушеник/ушеница уме да: 

● кприсуи пдгпварајуће јединице за мереое дужине, ппврщине, запремине, масе, 

времена и углпва 

● преувпри веће јединице дужине, масе и времена у маое 

● кприсуи разлишиуе аппене нпвца 

● при мереоу пдабере пдгпварајућу мерну јединицу; запкругљује велишине 

исказане даупм мерпм 

 

ПБРАДА ППДАУАКА 

 

Ф пбласти ПБРАДА ППДАТАКА ушеник/ушеница уме да: 

● изражава пплпжај пбјекауа сврсуавајући их у врсуе и кплпне; пдреди пплпжај уашке у првпм 

квадрануу кппрдинаунпг сисуема акп су дауе кппрдинауе и пбраунп 

● прпшиуа и разуме ппдауак са графикпна, дијаграма или из уабеле, и пдреди 

минимум или максимум зависне велишине 

● ппдауке из уабеле прикаже графикпнпм и пбрнууп 

● пдреди задауи прпценау неке велишине 

 

СРЕДОИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на средоем нивпу. 

 

БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ СА ОИМА 

 

Ф пбласти БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ СА ОИМА ушеник/ушеница уме да: 

● уппреди пп велишини брпјеве записане у разлишиуим пблицима 

● пдреди супрпуан брпј, реципрпшну вреднпсу и апсплууну вреднпсу брпја; 

израшуна вреднпсу једнпсуавнијег израза са вище рашунских пперација 
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разлишиупг приприуеуа, укљушујући пслпбађаое пд заграда, са брпјевима исупг 

записа 

● примени пснпвна правила дељивпсуи са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама 

● кприсуи брпјеве и брпјевне изразе у једнпсуавним реалним сиууацијама 

 

АЛГЕБРА И ФФНКЦИЈЕ 

 

Ф пбласти АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ ушеник/ушеница је рашунске прпцедуре 

дпвеп/ла дп сплиднпг степена увежбанпсти; уме да: 

● рещи линеарне једнашине и сисуеме линеарних једнашина са две неппзнауе 

● пперище са суепенима и зна щуа је квадрауни кпрен 

● сабира и пдузима пплинпме, уме да ппмнпжи два бинпма и да квадрира бинпм 

● упши зависнпсу међу прпменљивим, зна функцију y=ax и графишки инуерпреуира оена 

свпјсува; везује за уа свпјсува ппјам дирекуне прпппрципналнпсуи и пдређује неппзнауи шлан 

прпппрције 

● кприсуи једнашине у једнпсуавним уексууалним задацима 

 

ГЕПМЕУРИЈА 

 

Ф пбласти ГЕПМЕТРИЈА ушеник/ушеница уме да: 

● пдреди суплеменуне и кпмплеменуне углпве, упoредне и унакрсне углпве; рашуна са оима 

акп су изражени у целим суепенима 

● пдреди пднпс углпва и сураница у урпуглу, збир углпва у урпуглу и шеувпрпуглу и да рещава 

задауке кприсуећи Пиуагприну уепрему 

● кприсуи фпрмуле за пбим и ппврщину круга и кружнпг прсуена 

● влада ппјмпвима: призма и пирамида; рашуна оихпву ппврщину и запремину 

када су неппхпдни елеменуи неппсреднп дауи у задауку 

● израшуна ппврщину и запремину ваљка, купе и лппуе када су неппхпдни елеменуи 

неппсреднп дауи у задауку 

● упши пснпсимеуришне фигуре и да пдреди псу симеурије; кприсуи ппдударнпсу и везује је са 

каракуерисуишним свпјсувима фигура (нпр. паралелнпсу и једнакпсу сураница паралелпграма) 
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МЕРЕОЕ 

 

Ф пбласти МЕРЕОЕ ушеник/ушеница уме да: 

● ппреди велишине кпје су изражене разлишиуим мерним јединицама  за дужину и масу 

● преувпри изнпс једне валууе у другу правилнп ппсуављајући пдгпварајућу 

прпппрцију 

● дауу велишину искаже приближнпм вреднпщћу 

 

 

ПБРАДА ППДАУАКА 

 

Ф пбласти ПБРАДА ППДАТАКА ушеник/ушеница уме да: 

● влада пписпм кппрдинаунпг сисуема (пдређује кппрдинауе уашака, пснп или 

ценуралнп симеуришних иуд) 

● шиуа једнпсуавне дијаграме и уабеле и на пснпву оих пбради ппдауке пп једнпм криуеријуму 

(нпр. пдреди ариумеуишку средину за дауи скуп ппдауака; ппреди вреднпсуи узпрка са средопм 

вреднпщћу) 

● пбради прикупљене ппдауке и предсуави их уабеларнп или графишки; предсуавља средоу 

вреднпсу медијанпм 

● примени прпценуни рашун у једнпсуавним реалним сиууацијама (на пример, 

прпмена цене некпг прпизвпда за дауи прпценау) 

НАПРЕДНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на напреднпм нивпу. 

 

БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ СА ОИМА 

 

Ф пбласти БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ СА ОИМА ушеник/ушеница уме да: 

● пдреди вреднпсу слпженијег брпјевнпг израза 

● пперище са ппјмпм дељивпсуи у прпблемским сиууацијама 

● кприсуи брпјеве и брпјевне изразе у реалним сиууацијама 
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АЛГЕБРА И ФФНКЦИЈЕ 

 

Ф пбласти АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ ушеник/ушеница је ппстигап/ла виспк степен увежбанпсти 

извпђеоа пперација уз истицаое свпјстава кпја се примеоују; уме да: 

● сасуавља и рещава линеарне једнашине и неједнашине и сисуеме линеарних 

једнашина са две неппзнауе 

● кприсуи пспбине суепена и квадраунпг кпрена 

● зна и примеоује фпрмуле за разлику квадрауа и квадрау бинпма; увежбанп 

урансфпрмище алгебарске изразе и свпди их на најједнпсуавији пблик 

● разликује дирекунп и пбрнууп прпппрципналне велишине и уп изражава 

пдгпварајућим записпм; зна линеарну функцију и графишки инуерпреуира оена 

свпјсува 

● кприсуи једнашине, неједнашине и сисуеме једнашина рещавајући и слпженије 

уексууалне задауке 

 

ГЕПМЕУРИЈА 

 

Ф пбласти ГЕПМЕТРИЈА ушеник/ушеница уме да: 

● рашуна са углпвима укљушујући и преувараое угапних мера; закљушује кприсуећи пспбине 

паралелних и нпрмалних правих, укљушујући углпве на урансверзали 

● кприсуи пснпвна свпјсува урпугла, шеувпрпугла, паралелпграма и урапеза, рашуна оихпве 

пбиме и ппврщине на пснпву елеменауа кпји нису пбавезнп неппсреднп дауи у фпрмулацији 

задаука; уме да их кпнсуруище 

● пдреди ценурални и периферијски угап, рашуна ппврщину исешка, кап и дужину лука 

● израшуна ппврщину и запремину призме и пирамиде, укљушујући слушајеве када неппхпдни 

елеменуи нису неппсреднп дауи 

● израшуна ппврщину и запремину ваљка, купе и лппуе, укљушујући слушајеве 

када неппхпдни елеменуи нису неппсреднп дауи 

● примени ппдударнпсу и слишнпсу урпуглпва, ппвезујући уакп разна свпјсува гепмеуријских 

пбјекауа 
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МЕРЕОЕ 

 

Ф пбласти МЕРЕОЕ ушеник/ушеница уме да: 

● пп ппуреби преувара јединице мере, рашунајући са оима 

● прпцени и запкругли дауе ппдауке и рашуна са уаквим приближним 

вреднпсуима; изражава пцену грещке (нпр. маое пд 1 динар, 1cm, 1g) 

 

ПБРАДА ППДАУАКА 

 

Ф пбласти ПБРАДА ППДАТАКА ушеник/ушеница уме да: 

● пдреди пплпжај (кппрдинауе) уашака кпје задпвпљавају слпженије услпве 

● уумаши дијаграме и уабеле 

● прикупи и пбради ппдауке и сам сасуави дијаграм или уабелу; цруа график кпјим предсуавља 

међузависнпсу велишина 

● примени прпценуни рашун у слпженијим сиууацијама 
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ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА 

НАСУАВНИ ПРЕДМЕУ БИПЛПГИЈА 

 

ПБЛАСУИ 

Пбразпвни суандарди су дефинисани за следеће пбласуи: 

• ПСПБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

• ЈЕДИНСУВП ГРАЂЕ И ФФНКЦИЈЕ КАП ПСНПВА ЖИВПУА 

• НАСЛЕЂИВАОЕ И ЕВПЛФЦИЈА 

• ЖИВПУ Ф ЕКПСИСУЕМФ 

• ШПВЕК И ЗДРАВЉЕ 

• ППСМАУРАОЕ, МЕРЕОЕ И ЕКСПЕРИМЕНУ 

 

Пваква ппсуавка пбразпвних суандарда, псим щуп има шврсуп упприщуе 

у ппсупјећим циљевима и задацима прпграма и градива Биплпгије, исупвременп 

указује и на мпгућу прекпмппзицију Насуавнпг плана и прпграма Биплпгије, прауећи  пшекивани 

развпј сисуема пбразпваоа и нпвих знаоа у биплпгији. Пбразпвни суандарди из пбласуи 

ППСМАУРАОЕ, МЕРЕОЕ И ЕКСПЕРИМЕНУ мпћи ће да псуваре самп пне щкпле кпје су адекваунп 

ппремљене. 

За предмеуе прирпдних наука (Биплпгија, Физика и Хемија) дпдаунп су 

дефинисани заједнишки пбразпвни суандарди кпји се пднпсе на експеримену у 

прирпдним наукама. 

 

  

ПСНПВНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на пснпвнпм нивпу. 

 

ПСПБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 
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Ф пбласти ПСПБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ушеник/ушеница: 

● уме да наведе пснпвне каракуерисуике живпг свеуа 

● разликује живу и неживу прирпду у неппсреднпм пкружеоу и у уипишним 

слушајевима 

● преппзнаје пснпвне слишнпсуи и разлике у изгледу и ппнащаоу биљака и 

живпуиоа 

● уме да наведе називе пеу царсуава и ппзнаје уипишне предсуавнике исуих 

● зна да ппсупје прпсупрне и временске прпмене кпд живих бића и ппзнаје пснпвне шиоенице п 

упме 

 

ЈЕДИНСУВП ГРАЂЕ И ФФНКЦИЈЕ КАП ПСНПВА ЖИВПУА 

 

Ф пбласти ЈЕДИНСТВП ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАП ПСНПВА ЖИВПТА 

ушеник/ушеница: 

● зна да су најмаои прганизми саграђени пд једне ћелије у кпјпј се пдвијају сви 

каракуерисуишни живпуни прпцеси и зна пснпвне каракуерисуике грађе уакве 

ћелије 

● зна да је ћелија најмаоа јединица грађе свих вищећелијских прганизама у шијим пдељцима се 

пдвијају разнпврсни прпцеси, и зна пснпвне каракуерисуике грађе уих ћелија 

● зна пснпвне каракуерисуике грађе биљака, живпуиоа и шпвека и пснпвне 

функције кпје се пбављају на нивпу прганизма 

● ппзнаје пснпвну прганизацију пргана у кпјима се пдвијају разлишиуи живпуни 

прпцеси 

● разуме да је за живпу неппхпдна енергија кпју прганизми пбезбеђују исхранпм 

● разуме да су ппједини прпцеси заједнишки за сва жива бића (дисаое, 

надражљивпсу, ппкреуљивпсу, расуеое, развиће, размнпжаваое) 

● зна да прганизми функципнищу кап независне целине у суалнпј инуеракцији са пкплинпм 

 

НАСЛЕЂИВАОЕ И ЕВПЛФЦИЈА 
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Ф пбласти НАСЛЕЂИВАОЕ И ЕВПЛУЦИЈА ушеник/ушеница: 

● разуме да јединка једне врсуе даје ппупмке исуе врсуе 

● зна пснпвне ппјмпве п прпцесима размнпжаваоа 

● зна да свака ћелија у прганизму садржи генеуишки мауеријал 

● зна за ппјам и пснпвну улпгу хрпмпзпма 

● зна пснпвне принципе наслеђиваоа 

● зна какп делују гени и да се суешене пспбине не наслеђују 

● зна да пд зигпуа насуаје прганизам и да се уај прпцес назива развиће зна пснпвне наушне 

шиоенице п евплуцији живпуа на Земљи 

● Земљи има заједнишкп ппреклп са шијпм се исупријпм мпжемп уппзнауи на пснпву фпсилних 

записа 

● зна да је прирпднп пдабираое пснпвни механизам прилагпђаваоа прганизама 

 

ЖИВПУ Ф ЕКПСИСУЕМФ 

 

Ф пбласти ЖИВПТ У ЕКПСИСТЕМУ ушеник/ушеница: 

● преппзнаје пснпвне екплпщке ппјмпве (живпуна средина, суанищуе - бипупп, 

живпуна заједница - бипценпза, пппулација, екплпщка нища, екпсисуем, бипм, 

бипсфера) и зна најппщуије шиоенице п оима 

● преппзнаје ууицаје ппјединих абипуишких и бипуишких факупра на прганизме 

и пппулације 

● уме на задаупм примеру да пдреди мауеријалне и енергеуске упкпве у екпсисуему, шланпве 

ланаца исхране и правце кружеоа најважнијих супсуанци (впде, угљеника, азпуа) 

● преппзнаје живпуне услпве кпји владају у каракуерисуишним екпсисуемима 

Србије и најважније предсуавнике врсуа кпје их насељавају 

● преппзнаје пснпвне ппследице развпја шпвешансува на прирпду (ууицај киселих кища, 

пзпнских рупа, ппјашаое ефекуа суаклене бащуе, глпбалне климауске прпмене) и најважније 

врсуе загађиваоа впде, ваздуха, земљищуа 

● разуме ууицај шпвека на биплпщку разнпврснпсу (несуанак врсуа, сеша щума, 

инуензивна ппљппривреда, пупад) 
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● преппзнаје пснпвне прпцесе важне у защуиуи и пшуваоу живпуне средине 

(рециклажу, кпмппсу) и у защуиуи бипдиверзиуеуа (наципналних паркпва, 

прирпдних резервауа) 

● зна щуа мпже лишнп предузеуи у защуиуи свпг неппсреднпг живпунпг 

пкружеоа 

 

ЧПВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

Ф пбласти ЧПВЕК И ЗДРАВЉЕ ушеник/ушеница: 

● зна пснпвне мере за пдржаваое лишне хигијене и хигијене пкплине и разуме 

защуп је важнп да их се придржава 

● разуме знашај примене хигијенских навика у исхрани и ппсебнп знашај уермишке пбраде хране  

● разуме знашај пдржаваоа хигијене кућних љубимаца, дпмаћих и дивљих 

живпуиоа и правилнпг ппхпђеоа са оима 

● разуме защуп је важнп да се придржава званишних упуусуава кпја се пднпсе на 

заразне бплесуи (епидемије и пандемије) 

● преппзнаје пснпвне знаке ппремећаја функције ппјединих пргана и пснпвне 

симпупме инфекције и разликује суаое у кпме мпже сам да инуервенище пд 

суаоа када мпра да се пбрауи лекару 

● разуме преднпсуи и недпсуауке уппуребе дпдауака у храни и исхрани 

(кпнзерванси и некпнурплисана уппуреба виуамина, ануипксиданауа, минерала 

иуд.) и ппаснпсуи дп кпјих мпже да дпведе неуравнпуежена исхрана (редукципне 

дијеуе, преуеранп узимаое хране и сл.) и ппзнаје пснпвне принципе правилнпг 

кпмбинпваоа живпуних намирница__ 

● разуме да загађеое живпуне средине (впде, ваздуха, земљищуа, бука, иуд.) и 

неке прирпдне ппјаве (UV зрашеое) неппвпљнп ууишу на здравље шпвека 

● зна и разуме какав знашај за здравље имају умерена физишка акуивнпсу и 

ппщупваое биплпщких риумпва (сна, пдмпра) 

● разуме да ппсупје пплне бплесуи, ппзнаје мере превенције и мпгуће пууеве 
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инфекције, кап и оихпве негауивне ппследице на здравље 

● зна да ппсупје прирпдне прпмене у ппнащаоу кпје насуају кап ппследица 

физиплпщких прпмена (пуберуеу, менппауза), зна да у адплесценупм дпбу мпгу 

да се ппјаве психплпщки развпјни прпблеми (ппремећаји у исхрани, ппремећаји 

ппнащаоа, ппремећаји сна и сл.) 

● разуме пдгпвпрнпсу и ппаснпсу превременпг суупаоа у сексуалне пднпсе и 

разуме защуп абпруус у дпба развпја има негауивне ппследице на физишкп и 

менуалнп здравље 

● зна да бплесуи зависнпсуи (преуерана уппуреба дувана, алкпхпла, дрпге) 

неппвпљнп ууишу на укупан квалиуеу живпуа и зна кпме мпже да се пбрауи за 

ппмпћ (инсуиууцијама и сурушоацима) 

● зна какп се уреба ппнащауи према пспби кпја бплује пд бплесуи зависнпсуи или је ХИВ 

ппзиуивна 

 

 

СРЕДОИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на средоем нивпу. 

 

ПСПБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

 

Ф пбласти ПСПБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ушеник/ушеница: 

● примеоује криуеријуме за разликпваое живпг пд неживпг на каракуерисуишнпм биплпщкпм 

мауеријалу (препарауима, пгледима) 

● ппзнаје и кприсуи криуеријуме за разликпваое биљака и живпуиоа и примеоује их у 

уипишним слушајевима 

● ппзнаје криуеријуме пп кпјима се царсува међуспбнп разликују на пснпву 

оихпвих свпјсуава дп нивпа кпла/класе 

● уме да пбјасни везу између прпмена у прпсупрнпм и временскпм пкружеоу и 

прпмена кпје се дещавају кпд живих бића у пкплнпсуима када делује маои брпј 

шинилаца на уипишне заједнице живих бића или прганизме 
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ЈЕДИНСУВП ГРАЂЕ И ФФНКЦИЈЕ КАП ПСНПВА ЖИВПУА 

 

Ф пбласти јЕДИНСТВП ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАП ПСНПВА ЖИВПТА 

ушеник/ушеница: 

● разуме да ппсупје пдређене разлике у грађи ћелија у зависнпсуи пд функције кпју пбављају у 

вищећелијским прганизмима (разлике између биљне и живпуиоске ћелије, између кпщуане и 

мищићне ћелије и сл.) 

● зна и уппређује слишнпсуи и разлике између нивпа прганизације јединке: зна 

да се ћелије кпје врще исуу функцију групищу и пбразују укива, укива са исупм 

функцијпм пргане, а пргани са исупм функцијпм сисуеме пргана 

● зна каракуерисуике и пснпвне функције сппљащое грађе биљака, живпуиоа и 

шпвека 

● разуме да је за живпу неппхпдна енергија кпја се прпизвпди, складищуи и пдаје у 

специфишним прпцесима у ћелији и да се уп назива меуабплизам 

● разуме да биљне ћелије, захваљујући специфишнпј грађи, мпгу да везују 

енергију и суварају (синуеуищу) слпжене (хранљиве) мауерије 

● разуме да и у биљнпј и у живпуиоскпј ћелији слпжене мауерије мпгу да се 

разграђују, при шему се пслпбађа енергија у прпцесу кпји се назива дисаое 

● ппзнаје уермин хпмепсуаза и зна да пбјасни щуа пн знаши 

● зна да је неппхпдна кппрдинација функција у вищећелијским прганизмима и 

зна кпји пргански сисуеми пмпгућују пву инуеграцију 

● зна да нервни и ендпкрини сисуеми имају улпгу у пдржаваоу хпмепсуазе 

 

НАСЛЕЂИВАОЕ И ЕВПЛФЦИЈА 

 

Ф пбласти НАСЛЕЂИВАОЕ И ЕВПЛУЦИЈА ушеник/ушеница: 

● разуме пснпвне разлике између пплнпг и беспплнпг размнпжаваоа 

● разуме механизам насуанка зигпуа 

● разуме защуп ппупмци лише на рпдиуеље и оихпве преуке, али нису иденуишни са оима 
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● зна да на развиће прганизама ппред генеуишкпг мауеријала ууише и средина 

● упшава да ппсупје разлике између јединки исуе врсуе и разлишиуих врсуа и зна 

да су пне насуале делпваоем евплуципних механизама 

● упшава прилагпђенпсу прганизама и разуме да упкпм евплуције прирпднп 

пдабираое дпвпди дп прилагпђаваоа прганизама на услпве живпуне средине 

 

ЖИВПУ Ф ЕКПСИСУЕМФ 

 

Ф пбласти ЖИВПТ У ЕКПСИСТЕМУ ушеник/ушеница: 

● уппуребљава екплпщке ппјмпве у ппису уипишних сиууација у прирпди 

● зна и правилнп именује делпве екпсисуема, заједница и пппулација и зна да 

ппище везе између делпва 

● уме да на разнпврсним примерима пдреди пснпвне мауеријалне и енергеуске 

упкпве у екпсисуему, пснпвне пднпсе исхране и најважнија свпјсува бипценпза 

и пппулација 

● зна да у прирпди ппсупји кружеое ппјединих супсуанци (впде, угљеника и 

азпуа) 

● преппзнаје разлишиуе бипме и зна оихпв пснпвни расппред на земљи 

● преппзнаје живпуне услпве кпји владају у ппјединим екпсисуемима Еврппе и 

свеуа и каракуерисуишне предсуавнике врсуа кпје их насељавају 

● зна да пбјасни пснпвне прилагпђенпсуи живих прганизама на живпу у ваздущнпј, впденпј и 

земљищнпј средини 

● разуме ппследице загађеоа впде, ваздуха и земљищуа, кап и знашај пшуваоа 

прирпдних ресурса и ущуеде енергије 

● разуме знашај прирпдних дпбара у защуиуи прирпде (наципналних паркпва, 

прирпдних резервауа, бпуанишких бащуа, зпп-врупва) 

 

ЧПВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 



 

1509 
 

Ф пбласти ЧПВЕК И ЗДРАВЉЕ ушеник/ушеница: 

● ппзнаје пснпвне механизме делпваоа превенуивних мера у пшуваоу здравља 

● разуме знашај и зна пснпвне принципе правилнпг кпмбинпваоа живпуних 

намирница 

● зна какп се шува хранљива вреднпсу намирница 

● зна механизме кпјима загађеое живпуне средине угрпжава здравље шпвека 

● зна механизме делпваоа хемијских мауерија на физиплпщке прпцесе у прганизму и на 

ппнащаое (ууицај алкпхпла, разлишиуих врсуа дрпга, енергеуских напиуака и сл.) 

 

НАПРЕДНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на напреднпм нивпу. 

 

ПСПБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

 

Ф пбласти ПСПБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ушеник/ушеница: 

● примеоује криуеријуме за разликпваое живпг пд неживпг у гранишним 

слушајевима и у ауипишним примерима (вируси, делпви прганизама, плпдпви 

и сл.) 

● уме да пбјасни защуп је нещуп класификпванп кап живп или кап неживп 

● разуме криуеријуме пп кпјима се разликују биљке и живпуиое и уме да их 

примени у ауипишним слушајевима 

● ппзнаје криуеријуме пп кпјима се царсува међуспбнп разликују на пснпву 

оихпвих свпјсуава дп нивпа класе/реда најважнијих група 

● уме да пбјасни везу између прпмена у прпсупрнпм и временскпм пкружеоу 

и прпмена кпје се дещавају кпд живих бића у кпмплексним сиууацијама у 

слпженијим заједницама 
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ЈЕДИНСУВП ГРАЂЕ И ФФНКЦИЈЕ КАП ПСНПВА ЖИВПУА 

 

Ф пбласти јЕДИНСТВП ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАП ПСНПВА ЖИВПТА 

ушеник/ушеница: 

● зна каракуерисуике и пснпвне функције унууращое грађе биљака, живпуиоа и 

шпвека 

● разуме мпрфплпщку ппвезанпсу ппјединих нивпа прганизације и оихпву 

међуспбну функципналну услпвљенпсу 

● разуме узрпке развпја и услпжоаваоа грађе и функције упкпм евплуције 

● разуме да је у псувариваоу каракуерисуишнпг ппнащаоа неппхпдна функци- 

пнална инуеграција вище сисуема пргана и разуме знашај уакве инуеграције 

ппнащаоа за преживљаваое 

● разуме слишнпсуи и разлике у инуеграцији грађе и функције јединке упкпм 

живпунпг циклуса 

● зна и разуме главне мпрфплпщке и функципналне каракуерисуике пргана 

кпји инфпрмищу прганизам п суаоу у пкплини и оихпву улпгу у пдржаваоу 

унууращое равнпуеже (улпга нервнпг сисуема) 

● зна и разуме главне мпрфплпщке и функципналне каракуерисуике пргана кпји 

реагују на прпмене у пкплини и каракуерисуике пргана кпји враћају прганизам 

у равнпуежу пнда када је из ое избашен (суреснп суаое - улпга ендпкринпг 

сисуема) 

● зна и разуме кпје су ппследице суреснпг суаоа за прганизам 

 

НАСЛЕЂИВАОЕ И ЕВПЛФЦИЈА 

 

Ф пбласти НАСЛЕЂИВАОЕ И ЕВПЛУЦИЈА ушеник/ушеница: 

● разуме разлику између уелесних и пплних ћелија у ппгледу хрпмпзпма и депба 

● разуме да пплне ћелије насуају пд ппсебних ћелија у прганизму 

● зна функцију генеуишкпг мауеријала и оегпву пснпвну улпгу у ћелији 
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● зна да је брпј хрпмпзпма у ћелији каракуерисуика врсуе 

● разуме какп разлишиуи евплуципни механизми, меоајући ушесуалпсу пспбина у пппулацијама, 

дпвпде дп евплуције 

● разуме да шпвек мпже да ууише на смер и брзину евплуципних прпмена свпјих 

пппулација и пппулација других врсуа 

 

ЖИВПУ Ф ЕКПСИСУЕМФ 

 

Ф пбласти ЖИВПТ У ЕКПСИСТЕМУ ушеник/ушеница: 

● уме да пбјасни какп разлишиуи делпви екпсисуема ууишу један на други кап и 

међуспбне пднпсе пппулација у бипценпзи 

● разуме да се уз мауеријалне упкпве увек пренпси и енергија и пбраунп и 

инуерпреуира пднпсе исхране у екпсисуему (ауупурпфне, хеуерпурпфне, 

сапрпурпфне живпуне кпмплексе, ланце исхране и урпфишке пирамиде) 

● разуме знашај кружеоа ппјединих супсуанци у прирпди (впде, угљеника и 

азпуа) 

● разуме прпсупрну и временску прганизацију живпуних заједница и пппулација 

● предвиђа на пснпву задауих услпва средине уип екпсисуема кпји у уим услпвима 

насуаје 

● ппзнаје механизме кпјима развпј шпвешансува изазива прпмене у прирпди (ууицај киселих 

кища, пзпнских рупа, ппјашаое ефекуа суаклене бащуе, глпбалне 

климауске прпмене) 

● ппзнаје механизме делпваоа мера защуиуе живпуне средине, прирпде и 

бипдиверзиуеуа 

● разуме защуп се непгранишен развпј шпвешансува не мпже пдржауи у пгранишеним услпвима 

целе планеуе 

 

ЧПВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

Ф пбласти ЧПВЕК И ЗДРАВЉЕ ушеник/ушеница: 
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● ппзнаје узрпке и физиплпщке ппследице заразних бплесуи 

● ппзнаје пснпвне принципе лешеоа заразних и других бплесуи 

● разуме пснпвне биплпщке прпцесе кпји леже у пснпви физиплпщки правилне 

исхране 

● ппзнаје главне кпмппненуе намирница и оихпву хранљиву вреднпсу 

● ппзнаје симпупме и главне каракуерисуике бплесуи меуабплизма и узрпке збпг 

кпјих насуају (гпјазнпсу, анпрексија, булимија, щећерна бплесу) 

● разуме механизме ппремећаја функције ппјединих пргана 

● ппзнаје пснпвне биплпщке механизме кпји дпвпде дп развијаоа бплесуи 

Зависнпсуи 

● разуме механизме суреснпг суаоа и ууицај јаких негауивних емпција на 

физиплпщке прпцесе у прганизму и на ппнащаое ппјединца 

 

ППСМАУРАОЕ, МЕРЕОЕ И ЕКСПЕРИМЕНУ 

 

(Заједнишка пбласу за предмеуе прирпдних наука: Биплпгију, Физику и Хемију) 

 

Ф пбласти ППСМАТРАОЕ, МЕРЕОЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ на пснпвнпм нивпу 

ушеник/ушеница: 

● уме да разликује и кприсуи једнпсуавне прпцедуре, уехнике и инсуруменуе за 

прикупљаое ппдауака у биплпгији (ппсмаураое, брпјаое, мереое) 

● уме да пп упуусуву и уз ппмпћ насуавника реализује једнпсуавнп исураживаое, 

пппуни фпрмулар, прикаже резулуауе у уабели/графикпну и извесуи п резулуауу 

● зна какп да се ппнаща у лабпрауприји и на уерену и правила п раду и безбеднпсуи рада 

● уме пп упуусуву да изведе унапред ппсуављени експеримену и пдгпвпри на 

једнпсуавну хиппуезу уз ппмпћ и навпђеое насуавника 

 

Ф пбласти ППСМАТРАОЕ, МЕРЕОЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ на средоем нивпу 

ушеник/ушеница: 
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● уме да уз навпђеое реализује слпженп прикупљаое ппдауака, сисуемауизује ппдауке и 

извесуи п резулуауу 

● зна щуа је грещка инсуруменуа и прецизнпсу мереоа и уме пп упуусуву да 

калибрище инсурумену 

● уме, уз ппмпћ насуавника, да прави графикпне и уабеле према два криуеријума уз кпменуар 

резулуауа 

● уме на задаупм примеру, уз ппмпћ насуавника, да ппсуави хиппуезу, фпрмира и реализује 

једнпсуаван експеримену и извесуи п резулуауу 

 

Ф пбласти ППСМАТРАОЕ, МЕРЕОЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ на напреднпм нивпу ушеник/ушеница: 

● разуме знашај и уме сампсуалнп да реализује сисуемаускп и дугпурајнп прикупљаое ппдауака 

● уме да псмисли једнпсуаван прпупкпл прикупљаоа ппдауака и фпрмулар за упис резулуауа 

● уме сампсуалнп да прави графикпне и уабеле према два криуеријума уз  деуаљан извещуај 

● разуме знашај кпнурпле и прпбе у експерименуу (варираое једнпг/вище факупра), уме да 

ппсуави хиппуезу и извуше закљушак 

● зна, уз пдгпварајуће навпђеое насуавника, сампсуалнп да псмисли, реализује и 

извесуи п експерименуу на примеру кпји сам пдабере 
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ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА 

НАСУАВНИ ПРЕДМЕУ ХЕМИЈА 

ПБЛАСУИ 

 

Пбразпвни суандарди су дефинисани за следеће пбласуи: 

• ППЩУА ХЕМИЈА (супсуанце, сурукуурe, свпјсува и прпмене) 

• НЕПРГАНСКА ХЕМИЈА (елеменуи, непрганска једиоеоа и реакције) 

• ПРГАНСКА ХЕМИЈА (прганска једиоеоа, сурукуура и реакције) 

• БИПХЕМИЈА (биплпщки важна прганска једиоеоа) 

• ХЕМИЈА ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ 

 

За предмеуе прирпдних наука (Биплпгија, Физика и Хемија) дпдаунп су дефинисани заједнишки 

пбразпвни суандарди кпји се пднпсе на експеримену у прирпдним наукама (сурана 56). 

 

 

ПСНПВНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на oснпвнпм нивпу. 

 

ППШУА ХЕМИЈА 

 

Ф пбласти ППШТА ХЕМИЈА ушеник/ушеница зна: 

● да прави разлику између елеменауа, једиоеоа и смеща из  свакпдневнпг живпуа на пснпву 

оихпве слпженпсуи 

● o пракуишнпј примени елеменауа, једиоеоа и смеща из сппсувенпг пкружеоа на пснпву 

оихпвих свпјсуава 

● на пснпву кпјих свпјсуава супсуанце мпгу да се разликују, кпјим врсуама прпмена супсуанце 

ппдлежу кап и да се при прпменама укупна маса супсуанце не меоа 

● да су шисуе супсуанце изграђене пд аупма, мплекула и јпна, и уе шесуице међуспбнп разликује 

пп наелекурисаоу и слпженпсуи грађе 
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● уип хемијске везе у мплекулима елеменауа, кпваленуним и јпнским 

једиоеоима 

● квалиуауивнп знашеое симбпла најважнијих хемијских елеменауа, хемијских 

фпрмула најважнијих предсуавника класа непрганских и прганских једиоеоа, и 

квалиуауивнп знашеое хемијских једнашина реакција пксидације 

● щуа су расувпри, какп насуају и примере расувпра у свакпдневнпм живпуу 

● знашеое следећих уермина: супсуанца, смеща, расувпр, расувараое, елемену, 

једиоеое, аупм, мплекул, јпн, кпваленуна веза, јпнска веза, пксидација, пксид, 

киселина, база, сп, индикаупр 

 

Ф пбласти ППШТА ХЕМИЈА ушеник/ушеница уме да: 

● загрева супсуанцу на безбедан нашин 

● измери масу, запремину и уемпераууру супсуанце 

● сасуави апараууру и изведе ппсуупак цеђеоа 

● у једнпсуавним пгледима испиуа свпјсува супсуанци (агрегаунп суаое, мирис, 

бпју, магнеуна свпјсува, расувпрљивпсу), кап и да уа свпјсува ппище 

 

НЕПРГАНСКА ХЕМИЈА 

 

Ф пбласти НЕПРГАНСКА ХЕМИЈА ушеник/ушеница зна: 

● пснпвна физишка и хемијска свпјсува немеуала и меуала (агрегаунп суаое, 

прпвпдљивпсу упплпуе и елекурициуеуа и реакцију са кисепникпм) 

● везу између свпјсуава немеуала и меуала и оихпве пракуишне примене 

● да преппзна меуале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на пснпву оихпвих 

физишких и хемијских свпјсуава 

● да на пснпву фпрмуле именује пснпвне класе непрганских једиоеоа 

● примере пксида, киселина, база и спли у свакпдневнпм живпуу кап и пракуишну примену пвих 

једиоеоа 

● пснпвна физишка и хемијска свпјсува пксида, киселина, база и спли 
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Ф пбласти НЕПРГАНСКА ХЕМИЈА ушеник/ушеница уме да: 

● ууврди пснпвна физишка свпјсува пксида (агрегаунп суаое, бпју, мирис) 

● дпкаже киселп-базна свпјсува супсуанце ппмпћу индикаупра 

● испиуа расувпрљивпсу спли 

● безбеднп рукује супсуанцама, ппсуђем и прибпрпм 

 

ПРГАНСКА ХЕМИЈА 

 

Ф пбласти ПРГАНСКА ХЕМИЈА ушеник/ушеница зна: 

● фпрмуле, називе и функципналне групе најважнијих угљпвпдпника, алкпхпла, 

карбпнилних једиоеоа, карбпксилних киселина и есуара 

● пснпвна физишка и хемијска свпјсува угљпвпдпника, алкпхпла, карбпнилних 

једиоеоа, карбпксилних киселина и есуара 

● пракуишан знашај угљпвпдпника, алкпхпла, карбпнилних једиоеоа, карбпксилних киселина и 

есуара у свакпдневнпм живпуу 

 

БИПХЕМИЈА 

 

Ф пбласти БИПХЕМИЈА ушеник/ушеница зна: 

● да наведе физишка свпјсува (агрегаунп суаое и расувпрљивпсу) масуи и уља, 

угљених хидрауа, прпуеина 

● примере и засуупљенпсу масуи и уља, угљених хидрауа и прпуеина у 

Намирницама 

 

ХЕМИЈА ЖИВПУНЕ СРЕДИНЕ 

 

Ф пбласти ХЕМИЈА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ ушеник/ушеница зна: 

● знашај безбеднпг ппсуупаоа са супсуанцама, нашине оихпвпг правилнпг 
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складищуеоа, а са циљем пшуваоа здравља и живпуне средине 

СРЕДОИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на средоем нивпу. 

 

 

ППШУА ХЕМИЈА 

 

Ф пбласти ППШТА ХЕМИЈА ушеник/ушеница зна: 

● какп уип хемијске везе пдређује свпјсува супсуанци (уемпераууре уппљеоа и 

кљушаоа, кап и расувпрљивпсу супсуанци) 

● знашеое уермина: мауерија, хпмпгена смеща, хеуерпгена смеща, анализа и 

синуеза, неуурализација, супсуиууција, адиција, анхидрид, изпмер, изпупп 

● щуа је засићен, незасићен и презасићен расувпр 

● да сасуавља фпрмуле најважнијих предсуавника класа непрганских и прганских једиоеоа и 

једнашине хемијских реакција неуурализације и супсуиууције 

 

Ф пбласти ППШТА ХЕМИЈА ушеник/ушеница уме да: 

● изабере најппгпднији нашин за ппвећаое брзине расувараоа супсуанце 

(ппвећаоем уемпераууре расувараша, усиуоаваоем супсуанце, мещаоем) 

● прпмени кпнценурацију расувпра дпдаваоем расувпрене супсуанце или 

расувараша (разблаживаое и кпнценурпваое) 

● у пгледима испиуује свпјсува супсуанци и ппдауке п супсуанцама приказује 

уабеларнп или щемауски 

● израшуна прпценуни сасуав једиоеоа на пснпву фпрмуле и масу реакуанауа и 

прпизвпда на пснпву хемијске једнашине, уп јесу да ппкаже на пснпву израшуна- 

ваоа да се укупна маса супсуанци не меоа при хемијским реакцијама 

● израшуна масу расувпрене супсуанце и расувараша на пснпву прпценуне 

кпнценурације расувпра и пбрнууп 

● направи расувпр пдређене прпценуне кпнценурације 
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НЕПРГАНСКА ХЕМИЈА 

 

Ф пбласти НЕПРГАНСКА ХЕМИЈА ушеник/ушеница зна да: 

● на пснпву назива пксида, киселина, база и спли сасуави фпрмулу пвих 

супсуанци 

● пище једнашине хемијских реакција синуезе и анализе бинарних једиоеоа 

 

Ф пбласти НЕПРГАНСКА ХЕМИЈА ушеник/ушеница уме да: 

● експерименуалним пууем испиуа расувпрљивпсу и хемијску реакцију пксида са впдпм 

● испиуа најважнија хемијска свпјсува киселина (реакцију са карбпнауима и 

меуалима) 

 

ПРГАНСКА ХЕМИЈА 

 

Ф пбласти ПРГАНСКА ХЕМИЈА ушеник/ушеница зна да: 

● пище једнашине хемијских реакција сагпреваоа угљпвпдпника и алкпхпла 

 

БИПХЕМИЈА 

 

Ф пбласти БИПХЕМИЈА ушеник/ушеница зна: 

● најважније улпгe масуи и уља, угљених хидрауа и прпуеина у живим прганизмима 

 

НАПРЕДНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на напреднпм нивпу. 

 

ППШУА ХЕМИЈА 
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Ф пбласти ППШТА ХЕМИЈА ушеник/ушеница разуме: 

● разлику између шисуих супсуанци (елеменауа и једиоеоа) и смеща, на пснпву 

врсуа шесуица кпје их изграђују 

● какп је пракуишна примена супсуанци ппвезана са оихпвим свпјсувима 

● да су свпјсува супсуанци и прпмене кпјима ппдлежу услпвљене разликама на 

нивпу шесуица 

● сурукууру аупма, мплекула и јпна, кпје их елеменуарне шесуице изграђују и какп пд оихпвпг 

брпја зависи наелекурисаое аупма, мплекула и јпна 

● зависнпсу расувпрљивпсуи супсуанце пд прирпде супсуанце и расувараша 

● знашеое следећих уермина: есуерификација, саппнификација 

 

Фпбласти ППШТА ХЕМИЈА ушеник/ушеница уме: 

● на пснпву свпјсуава сасупјака смеще да изабере и изведе пдгпварајући ппсуупак за оихпвп 

раздвајаое 

● да псмисли експерименуални ппсуупак према задаупм циљу/прпблему/пиуаоу 

за исураживаое, да бележи и приказује резулуауе уабеларнп и графишки, 

фпрмулище пбјащоеое/а и изведе закљушак/е 

● да израшуна прпценууалну засуупљенпсу неке супсуанце у смещи, да извпди 

суехипмеуријска израшунаваоа кпја пбухвауају реакуану у вищку и пднпс масе и 

кплишине супсуанце 

 

НЕПРГАНСКА ХЕМИЈА 

Ф пбласти НЕПРГАНСКА ХЕМИЈА ушеник/ушеница разуме: 

● да су физишка и хемијска свпјсува меуала и немеуала пдређена сурукуурпм 

оихпвих аупма/мплекула 

● хемијска свпјсува пксида (реакције са впдпм, киселинама, хидрпксидима) 

● да ппщуа свпјсува киселина зависе пд оихпве сурукууре (реакције са 

хидрпксидима, меуалима, карбпнауима, бикарбпнауима и базним пксидима) 

● да ппщуа свпјсува база зависе пд оихпве сурукууре (реакције са киселинама и са киселим 

пксидима) 
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● да физишка и хемијска свпјсува спли зависе пд оихпве сурукууре 

 

Ф пбласуи НЕПРГАНСКА ХЕМИЈА ушеник/ушеница уме да: 

● изведе реакцију неуурализације 

 

ПРГАНСКА ХЕМИЈА 

Ф пбласти ПРГАНСКА ХЕМИЈА ушеник/ушеница разуме: 

● хемијске реакције угљпвпдпника, алкпхпла, карбпнилних једиоеоа, карбпкси- 

лних киселина и есуара 

● видпве пракуишне примене угљпвпдпника, алкпхпла, карбпнилних једиоеоа, 

карбпксилних киселина и есуара на пснпву свпјсуава кпја имају 

 

Ф пбласти ПРГАНСКА ХЕМИЈА ушеник/ушеница уме да: 

● пище једнашине хемијских реакција угљпвпдпника, алкпхпла, карбпнилних 

једиоеоа, карбпксилних киселина и есуара 

 

БИПХЕМИЈА 

Ф пбласти БИПХЕМИЈА ушеник/ушеница зна: 

● пснпву сурукууре мплекула кпји шине масуи и уља, угљене хидрауе и прпуеине 

 

Ф пбласти БИПХЕМИЈА ушеник/ушеница разуме: 

● пснпвна хемијска свпјсува масуи и уља (саппнификацију и хидрплизу), угљених хидрауа и 

прпуеина 

 

ЕКСПЕРИМЕНУ 

(заједнишка пбласу за предмеуе прирпдних наука: Биплпгију, Физику и Хемију) 

 

Ф пбласти ЕКСПЕРИМЕНТ на пснпвнпм нивпу ушеник/ушеница уме да: 

● безбеднп рукује пснпвнпм ппремпм за експерименуални рад и супсуанцама 
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● изведе експеримену према даупм упуусуву 

 

Ф пбласти ЕКСПЕРИМЕНТ на средоем нивпу ушеник/ушеница уме да: 

● прикупи ппдауке ппсмаураоем и мереоем и да при упм кприсуи пдгпварајуће 

инсуруменуе 

● уабеларнп и графишки прикаже резулуауе ппсмаураоа или мереоа 

● извпди једнпсуавна уппщуаваоа и сисуемауизацију резулуауа 

 

Ф пбласти ЕКСПЕРИМЕНТ на напреднпм нивпу ушеник/ушеница уме да: 

● преппзна пиуаое/прпблем кпји се мпже експерименуалнп исуражиуи 

● ппсуави хиппуезе 

● планира и изведе експеримену за уесуираое хиппуезе 

● дпнесе релевануан закљушак на пснпву резулуауа дпбијених у експерименуалнпм раду 
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ПБРАЗПВНИ СУАНДАРДИ ЗА НАСУАВНИ 

ПРЕДМЕУ ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ 

 

ПБЛАСУИ 

 

За предмеу ФИЗИЧКП ВАСПИУАОЕ пбразпвни суандарди су дефинисани 

за ури пбласуи. 

 

• ПСППСПБЉЕНПСУ Ф ВЕЩУИНАМА ппдразумева нивп савладанпсуи 

садржаја прпграма Физишкпг васпиуаоа: Сппртске игре (кпщарка, пдбпјка, 

рукпмеу, фудбал), Атлетика (уршаое, скпкпви, бацаое), Вежбе на справама 

и тлу (улп, прескпк, греда, двпвисински разбпј, кругпви, кпо са хвауаљкама, 

врауилп, разбпј), Плес, Ритмишка гимнастика, Пливаое, Стпни тенис и 

Вежбе пбликпваоа. 

• ЗНАОА П ФИЗИШКПМ ВЕЖБАОФ И ФИЗИШКПМ ВАСПИУАОФ садрже: 

пснпвне ппјмпве п физишкпм вежбаоу и пснпвним правилима вежбаоа, 

правила сппруских игара и индивидуалних сппрупва, ууицај физишкпг 

вежбаоа на лишнпсу, кап и смисап физишкпг васпиуаоа. 

• ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИШКПГ ВЕЖБАОА И ФИЗИШКПГ ВАСПИУАОА 

ПД СУРАНЕ ФШЕНИКА пднпси се на: увереоа, суавпве, инуереспваоа, 

уимски рад и самппакууализацију ушеника у физишкпм вежбаоу и физишким 

акуивнпсуима уппщуе и прпцесу физишкпг васпиуаоа ппсебнп. 

Суандардима нису пбухваћени ушеници са ппсебним ппуребама, кап ни уше- 

ници кпји су делимишнп пслпбпђени ппјединих акуивнпсуи из здравсувених разлпга. 

 

Ф пба слушаја насуавник врщи прпверу суандарда у пбласуи ПСППСПБЉЕНПСУ Ф ВЕЩУИНАМА према 

мпгућнпсуима ушеника. 

 

Наппмена: у нащем сисуему физишкпг васпиуаоа знашајнп месуп заузима 
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развпј мпупришких сппспбнпсуи, али пва пбласу није ппсебнп пбухваћена 

суандардима. За уп би билп неппхпднп изврщиуи ппсебнп исураживаое на знаунп већем узпрку и уз предлпг 

уесупва пд кпјих би се фпрмирала наципнална бауерија уесупва. 

 

ПСНПВНИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на пснпвнпм нивпу. 

 

ПСППСПБЉЕНПСУ Ф ВЕШУИНАМА 

 

Ф ппдпбласти СППРТСКЕ ИГРЕ ушеник/ушеница: 

● игра сппруску игру примеоујући пснпвну уехнику, неппхпдна правила и сарађује са шланпвима екипе 

изражавајући сппсувену лишнпсу уз ппщупваое других 

● зна функцију сппруске игре, пснпвне ппјмпве, неппхпдна правила, пснпвне 

принципе уренинга и пружа прву ппмпћ 

 

Ф ппдпбласти АТЛЕТИКА ушеник/ушеница: 

● правилнп урши варијануама уехнике уршаоа на крауке, средое и дуге суазе и 

мери резулуау 

● зна уерминплпгију, знашај уршаоа, пснпве уренинга и пружа прву ппмпћ 

● зна правилнп да скаше удаљ згршнпм варијанупм уехнике и мери дужину скпка 

● зна уерминплпгију, пснпве уренинга и пружа прву ппмпћ 

● зна правилнп да скаше увис варијанупм уехнике маказице 

● зна уерминплпгију, пснпве уренинга и пружа прву ппмпћ 

● правилнп баца куглу из месуа и мери дужину хица 

● зна правила за уакмишеое, сигурнпсна правила, влада уерминплпгијпм, пснпвама уренинга и пружа прву ппмпћ 

 

Ф ппдпбласти ВЕЖБЕ на справама и тлу ушеник/ушеница правилнп извпди 

пснпвне вежбе и кпмбинације на справама и тлу, шува и ппмаже, ппщтује 

сигурнпсна правила, зна називе вежби, пснпве прганизације рада на справи и пружа прву ппмпћ: 

● ушеник/ушеница правилнп извпди вежбе на улу 
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● ушеник/ушеница правилнп извпди прескпке 

● ушеник/ушеница извпди вежбе и кпмбинације вежби на греди 

● ушеница правилнп извпди пснпвне вежбе на двпвисинскпм разбпју 

● ушеник правилнп извпди пснпвне вежбе на кпоу са хвауаљкама 

● ушеник правилнп извпди пснпвне вежбе на кругпвима 

● ушеник правилнп извпди пснпвне вежбе на паралелнпм разбпју 

● ушеник правилнп извпди пснпвне вежбе на врауилу 

 

Ф ппдпбласти ПЛЕС ушеник/ушеница: 

● се успещнп креће у риуму и уемпу музишке прауое у прпсупру пснпвним 

пблицима креуаоа (хпдаое, уршаое) 

 

Ф ппдпбласти РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА ушеница: 

● правилнп извпди пснпвне вежбе из риумишке гимнасуике 

● зна називе вежби и пснпве уренинга, пружа прву ппмпћ 

 

Ф ппдпбласти ПЛИВАОЕ ушеник/ушеница: 

● плива и ппщуује правила сампспасаваоа и безбеднпсуи пкп и у впденпј 

Средини 

 

Ф ппдпбласти ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА ушеник/ушеница: 

● правилнп извпди најмаое један кпмплекс вежби пбликпваоа и приказује вежбе за ппједине делпве уела 

● зна ууицај и знашај вежби пбликпваоа за прганизам, ппзнаје ппделу вежби 

пбликпваоа и оихпву уерминплпгију, и функцију ппјединих вежби у кпмплексу 

 

Ф ппдпбласти СТПНИ ТЕНИС ушеник/ушеница: 

● игра супни уенис примеоујући пснпвне елеменуе уехнике и ппщуује правила 

игре 

● зна функцију супнпг уениса, пснпвне ппјмпве, неппхпдна правила, пснпвне 

принципе уренинга и меупдику уренинга, пружа прву ппмпћ 
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Наппмена: у Прпграму физишкпг васпиуаоа супни уенис се предвиђа у пквиру 

Пбавезнпг избпрнпг предмеуа физишкп васпиуаое - Изабрани сппру и у пквиру 

сисуема щкплских сппруских уакмишеоа. Ф пквиру Пбразпвних стандарда за крај пбавезнпг пбразпваоа супни 

уенис се даје кап пример насуавницима какп мпгу сами изградиуи суандарде за сппруску грану кпја није 

пбухваћена пвим суандардима. 

Супни уенис се, у пвпм циклусу, не предвиђа кап пбавезан суандард. 

 

ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОФ И ФИЗИЧКПМ ВАСПИУАОФ 

 

Ф пбласти ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОФ И ФИЗИЧКПМ ВАСПИУАОФ ушеник/ушеница зна: 

● смисап Физишкпг васпиуаоа 

● ууицај физишкпг вежбаоа 

● пснпвне ппјмпве везане за физишкп вежбаое 

● безбеднпсу упкпм вежбаоа 

● пснпвна правила сппруских игара 

 

ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА 

 

Ф пбласти ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА ушеник/ушеница: 

● исппљава ппзиуиван суав према физишкпм вежбаоу у свакпдневнпм живпуу 

● исппљава заинуереспванпсу за физишкп вежбаое 

● дпказује се крпз физишкп вежбаое 

● исппљава ппзиуиван суав према сарадои са другима у реализацији разлишиуих 

задауака Физишкпг васпиуаоа 

 

СРЕДОИ НИВП 

Следећи искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на средоем нивпу. 

 

ПСППСПБЉЕНПСУ Ф ВЕШУИНАМА 
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Ф ппдпбласти СППРТСКЕ ИГРЕ ушеник/ушеница: 

● игра сппруску игру примеоујући вищи нивп уехнике, већи брпј правила, 

једнпсуавније уакуишке кпмбинације и уз виспк суепен сарадое са шланпвима 

екипе изражава сппсувену лишнпсу уз ппщупваое других 

● зна функцију и знашај сппруске игре, већи брпј правила, принципе и ууицај 

уренинга 

 

Ф ппдпбласти АТЛЕТИКА ушеник/ушеница: 

● правилнп извпди варијануу уехнике щуафеунпг уршаоа 

● зна правилнп да скаше удаљ варијанупм уехнике увинуће 

● зна правилнп да скаше увис леђнпм варијанупм уехнике 

● правилнп баца куглу леђнпм варијанупм уехнике 

● зна правила за уакмишеое 

● ушесувује на уакмишеоу у једнпј аулеускпј дисциплини 

 

Ф ппдпбласти ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ ушеник/ушеница, на справама на кпјима вежба и на тлу зна: мере 

сигурнпсти, шуваое и ппмагаое, називе вежби и пснпве прганизације рада: 

● ушеник/ушеница правилнп извпди вежбе и кпмбинације вежби на улу 

● ушеник/ушеница правилнп извпди згршку 

● ушеница правилнп извпди вежбе и кпмбинације вежби на греди 

● ушеница правилнп извпди вежбе и кпмбинације вежби на двпвисинскпм разбпју 

● ушеник правилнп извпди вежбе и кпмбинације вежби на кпоу са хвауаљкама 

● ушеник правилнп извпди вежбе и кпмбинације вежби на кругпвима 

● ушеник правилнп извпди вежбе и кпмбинације вежби на паралелнпм разбпју 

● ушеник правилнп извпди вежбе и кпмбинације вежби на врауилу 

 

Ф ппдпбласти ПЛЕС ушеник/ушеница: 

● ппвезује прпсупрнп и временски плесне елеменуе у целину, извпди и реализује 

најмаое један пдабрани дешији плес 
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● влада пснпвнпм уерминплпгијпм, преппзнаје и разликује друщувене и нарпдне 

плеспве 

 

Ф ппдпбласти РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА ушеница: 

● правилнп извпди вежбу са реквизиуима 

 

Ф ппдпбласти ПЛИВАОЕ ушеник/ушеница: 

● плива једнпм пд уехника сппрускпг пливаоа, ппседује вещуину сампппмпћи у 

впди и безбеднпг ппнащаоа у и пкп впдене средине 

 

Ф ппдпбласти ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА ушеник/ушеница: 

● правилнп извпди и ппказује вище кпмплекса вежби пбликпваоа без и са 

реквизиуима 

● зна принципе сасуављаоа кпмплекса вежби пбликпваоа и дпзираое 

ппуерећеоа 

 

Ф ппдпбласти Стпни тенис ушеник/ушеница: 

● игра супни уенис кприсуећи вищи нивп уехнике удараца ппвезујући их са 

креуаоем, мпже да пдигра уакуишку замисап и кприсуи вище врсуа сервиса 

● зна функцију и знашај супнпг уениса, већи брпј правила, принципе и ууицаја 

уренинга 

 

Наппмена: у Прпграму физишкпг васпиуаоа супни уенис се предвиђа у пквиру 

Пбавезнпг избпрнпг предмеуа физишкп васпиуаое - Изабрани сппру и у пквиру 

сисуема щкплских сппруских уакмишеоа. Ф пквиру Пбразпвних стандарда за крај пбавезнпг пбразпваоа супни 

уенис се даје кап пример насуавницима какп мпгу сами изградиуи суандарде за сппруску грану кпја није 

пбухваћена пвим суандардима. 

Супни уенис се, у пвпм циклусу, не предвиђа кап пбавезан суандард. 
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ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОФ И ФИЗИЧКПМ ВАСПИУАОФ 

 

Ф пбласти ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОУ И ФИЗИЧКПМ ВАСПИТАОУ 

ушеник/ушеница зна: 

● уерминплпгију 

● пснпве уренинга 

● да дпзира ппуерећеое упкпм вежбаоа 

 

НАПРЕДНИ НИВП 

Скраћени искази пписују щта ушеник/ушеница зна и уме на напреднпм нивпу. 

 

ПСППСПБЉЕНПСУ Ф ВЕШУИНАМА 

 

Ф ппдпбласти СППРТСКЕ ИГРЕ ушеник/ушеница: 

● игра сппруску игру примеоујући слпжене елеменуе уехнике, испуоавајући 

уакуишке задауке, ушесувује у прганизацији ууакмице и суди на ууакмицама 

● зна уакуику игре, сисуем уакмишеоа, нашин прганизпваоа ууакмице и суди 

 

Ф ппдпбласти АТЛЕТИКА ушеник/ушеница: 

● правилнп извпди варијануу уехнике щуафеунпг уршаоа 

● ушесувује на уакмишеоу у аулеускпм пеупбпју 

● зна аулеуска правила неппхпдна за ушесувпваое на уакмишеоу у аулеускпм 

пеупбпју 

 

Ф ппдпбласти ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ ушеник/ушеница, на справама 

на кпјима вежба и на тлу зна: мере сигурнпсти, шуваое и ппмагаое, називе 

вежби, пснпве прганизације рада и ушествује на щкплскпм такмишеоу: 
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● ушеник/ушеница правилнп извпди вежбе и кпмбинацију вежби на улу 

● ушеник/ушеница правилнп извпди згршку и разнпщку са изразиуијим фазама 

леуа 

● ушеница правилнп извпди вежбе и кпмбинацију вежби на греди 

● ушеница правилнп извпди вежбе и кпмбинацију вежби на двпвисинскпм 

разбпју 

● ушеник правилнп извпди вежбе и кпмбинацију вежби на кпоу са хвауаљкама 

● ушеник правилнп извпди вежбе и кпмбинацију вежби на кругпвима 

● ушеник правилнп извпди вежбе и кпмбинацију вежби на паралелнпм разбпју 

● ушеник правилнп извпди вежбе и кпмбинацију вежби на врауилу 

● ушеник ушесувује у гимнасуишкпм пеупбпју, а ушеница ушесувује у гимнасуишкпм шеувпрпбпју 

 

Ф ппдпбласти ПЛЕС ушеник/ушеница: 

● сампсуалнп извпди сппсувену кпмппзицију ппкреуа и креуаоа уз музишку прауоу и успещнп мпупришки у риуму 

и уемпу реализује пдабрани нарпдни, друщувени и дешији плес; влада пснпвама уренинга и ушесувује на 

уакмишеоу 

● зна уерминплпгију плеспва и сисуем уакмишеоа 

 

 

Ф ппдпбласти РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА ушеница: 

● правилнп извпди сампсуални сасуав без и са реквизиуима из риумишке гимнасуике и ушесувује на уакмишеоу 

 

Ф ппдпбласти ПЛИВАОЕ ушеник/ушеница: 

● зна да плива две уехнике сппрускпг пливаоа и уакмиши се 

 

Ф ппдпбласти ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА ушеник/ушеница: 

● сасуавља, правилнп извпди и ппказује слпжене кпмплекса вежби пбликпваоа без и са реквизиуима 

● зна да сасуавља кпмплексе вежби пбликпваоа и дпзира ппуерећеое 

 

Ф ппдпбласти СТПНИ ТЕНИС ушеник/ушеница: 

● игра супни уенис ппвезујући пдиграваое слпжених елеменауа у целину 
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заједнп са креуаоем, фпрмира кпнцепције игре према свпјим психп-физишким 

сппспбнпсуима, прганизује щкплскп уакмишеое, суди на уакмишеоу. 

● зна уакуику супнпг уениса, сисуем уакмишеоа, нашин прганизпваоа меша и 

суди. 

 

Наппмена: у Прпграму физишкпг васпиуаоа супни уенис се предвиђа у пквиру 

Пбавезнпг избпрнпг предмеуа физишкп васпиуаое - Изабрани сппру и у пквиру 

сисуема щкплских сппруских уакмишеоа. Ф пквиру Пбразпвних стандарда за крај пбавезнпг пбразпваоа супни 

уенис се даје кап пример насуавницима какп мпгу сами изградиуи суандарде за сппруску грану кпја није 

пбухваћена пвим суандардима. 

Супни уенис се, у пвпм циклусу, не предвиђа кап пбавезан суандард. 

 

ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОФ И ФИЗИЧКПМ ВАСПИУАОФ 

 

Ф пбласти ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОУ И ФИЗИЧКПМ ВАСПИТАОУ ушеник/ушеница зна: 

● правила индивидуалних сппруских грана и сппруских игара 

● пснпве сисуема уакмишеоа 

● нашин прганизпваоа уакмишеоа 
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ПРПГРАМ:  ЗАШУИУА ДЕЦЕ И 

ФЧЕНИКА ПД НАСИЉА, 

ЗЛПСУАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА Ф 

ПБРАЗПВНП-ВАСПИУНИМ 

ФСУАНПВАМА 

 Фвпђеоем нпвих уехнплпгија, шак и ђашке шарке, кпје у ппследое време прерасуају у 

праве и ууше, дпбиле су мнпгп сурпвије пблике. Пдувек  је билп песнишаоа, щамара и "шарки" у 

щкплама. Али, у ппследое време, нашини међуспбнпг "мушеоа" и ппнижаваоа малплеуника, 

све су ексуремнији. Псим щуп кпнфликуе све шещће "рещавају" бејзбпл палицама, нпжевима, па 

шак и пружјем, ушеници су склпни и да уакве "ппдвиге" снимају камерама, најшещће пним у 

мпбилним уелефпнима. Пд ппшеука гпдине на Инуернеуу је забележенп на десеуине снимака 

пребијаоа и мушеоа врщоака.  

Све уп спада у насилнп ппнащаое кпје се пдражава на целпкупан развпј и живпу деуеуа, 

без пбзира на пблик и месуп дещаваоа. Уещкп је предвидеуи када и где ће се насиље дпгпдиуи, 

кп ће биуи ушесници и какве ће биуи ппследице. Пбразпвнп-васпиуни сисуем пбухвауа највећи 

деп пппулације и један је пд највећих сисуема у Републици Србији. За сву децу у дешијим 

вруићима, щкплама и дпмпвима ушеника налазе се деца за кпју уреба псигурауи безбедне и 

ппуималне услпве да несмеуанп бправе и раде, кап и да буду защуићена пд свих пблика 

насиља, злпсуављаоа и занемариваоа.  

  Сваки пблик насиља злпуппуребе и занемариваоа деце кпји угрпжава и нарущава 

физишки и мпрални инуегриуеу лишнпсуи деуеуа предсуавља ппвреду једнпг пд пснпвних права 

деуеуа кпји су наведени у Кпнвенцији Уједиоених нација п правима детета, а уп је правп на 

живпу, ппсуанак и развпј. Најважнији задаци усуанпва кпје се баве пбразпваоем и васпиуаоем 

деце и младих су да ууишу на фпрмираое суавпва п неприхвауљивпсуи пваквпг ппнащаоа, 

развијаое уплеранције, разумеваоа и прихвауаоа разлишиупсуи.  

Знашеое ппјмпва насиље, злпстављаое и 

занемариваое 

Насиље се дефинище кап сваки пблик једанпут ушиоенпг или ппнпвљенпг вербалнпг 

или невербалнпг ппнащаоа кпје има за ппследицу стварнп или пптенцијалнп угрпженпг 

здравља, развпја и дпстпјанства деце/ушеника. 

Ппщуим прпупкплпм су дефинисани ппјмпви злпсуављаое и занемариваое. Ппштим 

прптпкплпм су дефинисани ппјмпви злпстављаое и занемариваое. Злпупптреба или 

злпстављаое детета пбухвата све пблике физичкпг или емптивнпг злпстављаоа, 

сексуалну злпупптребу, занемариваое или немаран ппступак, кап и кпмерцијалну или 

другу експлпатацију штп дпвпди дп стварнпг или пптенцијалнпг нарушаваоа дететпвпг 
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здравља, оегпвпг преживљаваоа, развпја или дпстпјанства у пквиру пднпса кпји укључује 

пдгпвпрнпст, ппвереое или мпћ.  

Ф складу са прирпдпм делаунпсуи пбразпвнп-васпиуних усуанпва даље ће се кприсуиуи 

ппјам НАСИЉЕ, кпји пбухвауа разлишиуе врсуе и пблике насилнпг ппнащаоа, злпсуављаоа, 

занемариваоа, злпуппуребе или искприщћаваоа.  

Права деуеуа и ушеника у Републици Србији псуварују се у складу са ппуврђеним 

међунарпдним угпвприма, Фсуавпм Републике Србије, Кривишним закпникпм, Закпнпм п 

малплеуним ушинипцима кривишних дела и кривишнп - правнпј защуиуи малплеуних лица, 

Закпникпм п кривишнпм ппсуупку, Закпнпм п прекрщајима, ппрпдишним закпнпм, Закпнпм п 

ппщуем управнпм ппсуупку, Закпнпм п забрани дискриминације, Закпнпм п пснпвама сисуема 

пбразпваоа и васпиуаоа и другим закпнима кпјима се регулищу права деуеуа и ушеника.  

Република Србија се рауификацијпм Кпнвенције п правима деуеуа Фједиоених нација 

пбавезала да пбезбеди псувариваое свих права деуеуа, па и защуиуу пд свих пблика насиља, 

злпсуављаоа и занемариваоа.  

Правилникпм п прпупкплу ппсуупаоа у усуанпви у пдгпвпру на насиље прпписују се 

садржаји и нашини  спрпвпђеоа превенуивних и инуервенуних акуивнпсуи, услпви и нашини за 

прпцену ризика, нашини защуиуе пд насиља, праћеое ефекауа предузеуих мера и акуивнпсуи.  

Знашеое ппјмпва насиље, злпстављаое и занемариваое 

Насиље и злпсуављаое мпже да се јави кап физишкп, психишкп (емпципналнп) и 

спцијалнп.  

Физичкп насиље је ппнащаое кпје мпже да дпведе дп суварнпг или ппуенцијалнпг 

уелеснпг ппвређиваоа деуеуа, ушеника или заппсленпг;  физишкп кажоаваое деце и ушеника пд 

суране заппслених и других пдраслих пспба.  

Психичкп насиље  је ппнащаое кпје дпвпди дп уренуунпг или урајнпг угрпжаваоа 

психишкпг и емпципналнпг здравља и дпсупјансува деуеуа и ушеника или заппсленпг.   

Спцијалнп насиље  је ппнащаое кпјим се искљушује деуе и ушеник из групе врщоака и 

разлишиуих пблика спцијалних акуивнпсуи, пдвајаоем пд других, неприхвауаоем пп пснпву 

разлишиупсуи, ускраћиваоем инфпрмација, изплпваоем пд заједнице, ускраћиваоем 

задпвпљаваоа спцијалних ппуреба. 

Злпупптреба деуеуа и ушеника је све пнп щуп ппјединац или усуанпва шини или не 

шини, щуп негауивнп ууише, нанпси щуеуу, ускраћује или смаоује мпгућнпсу за безбедан или 

здрав развпј.  Исуп уакп ппдразумева и прекпмернп ппдсуицаое кпјим се врщи психплпщки 

приуисак на деуе и ушеника пд суране рпдиуеља или насуавника. 

Сексуалнп насиље  и злпсуављаое је ппнащаое кпјим се деуе и ушеник сексуалнп 

узнемирава, навпди или примправа на ушещће у сексуалним акуивнпсуима кпје не жели или се 

кприсуи за прпсуиууцију, ппрнпграфију и друге пблике сексуалне експлпауације.  

Експлпатација је рад кпји није у најбпљем инуересу деуеуа и ушеника, а у кпрису је 

другпг лица, усуанпве или прганизације и има за ппследицу угрпжаваое физишкпг или 

менуалнпг здравља, мпралнпг, спцијалнпг и емпципналнпг развпја деуеуа и ушеника.  
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Електрпнскп насиље је злпуппуреба инфпрмаципних уехнплпгија кпја има за 

ппследицу ппвреду друге лишнпсуи и угрпжаваое дпсупјансува. Псуварује се слаоем ппрука 

елекурпнскпм ппщупм, СМС-пм, ММС-пм, пууем веб-сајуа, шеупваое, укљушиваоем у фпруме, 

спцијалне мреже и слишнп.  

Занемариваое и немарнп ппступаое је прппущуаое рпдиуеља, друге пспбе кпја је 

преузела бригу п деуеуу или ушенику усуанпве или заппсленпг да у пквиру распплпживих 

средсуава пбезбеди услпве за правилан развпј деуеуа и ушеника у свим пбласуима, а щуп мпже 

да нарущи оегпвп здравље и развпј.  Уп су прппусуи у пбављаоу надзпра и защуиуе деуеуа и 

ушеника пд ппвређиваоа, сампппвређиваоа, уппуребе алкпхпла, дувана, наркпуишкпг средсува 

или психпакуивне супсуанце, укљушиваоа у десурукуивне групе и прганизације и др.  

 

 Превенција насиља, злпстављаоа и 

занемариваоа 

Превенцију насиља, злпстављаоа и занемариваоа чине мере и активнпсти кпјима 

се у устанпви ствара сигурнп и ппдстицајнп пкружеое, негује атмпсфера сарадое, 

уважаваоа и кпнструктивне кпмуникације. 

 Превенуивним акуивнпсуима се:  

1. Ппдиже нивп свесуи и псеуљивпсуи деуеуа и ушеника, рпдиуеља и свих заппслених за 

преппзнаваое насиља, злпсуављаоа и занемариваоа; 

2. Негује аумпсфера сарадое и уплеранције,  уважаваоа кпнсурукуивне кпмуникације у 

кпјпј се не уплерище насиље, злпсуављаое и занемариваое: 

3. Исуишу и унапређују знаоа, вещуине и суавпви ппуребни за кпнсурукуивнп реагпваое на 

насиље; 

4. Пбезбеђује защуиуа деуеуа и ушеника, рпдиуеља и свих заппслених пд насиља, 

злпсуављаоа и занемариваоа. 

Права, пбавезе и пдгпвпрнпсуи свих у усуанпви у превенцији насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа 

Ради превенције насиља, злпсуављаоа и занемариваоа усуанпва је дужна да 

уппзна заппслене, децу, ушенике и рпдиуеље са оихпвим правима, пбавезама и 

пдгпвпрнпсуима, кпје су прпписане закпнпм у Правилнику п прпупкплу и другим 

ппдзакпнским и ппщуим акуима.  

 Заппслени свпјим квалиуеуним радпм меупдама и пблицима рада пбезбеђују 

безбедну средину, а пдељенски суарещина, васпиуаш или сурушни сарадник избпрпм 

пдгпварајућих садржаја и нашина рада дппринпсе суицаоу квалиуеуних знаоа и 

вещуина за узајамнп разумеваое, уважаваое разлишиупсуи и кпнсурукуивнп 

превазилажеое сукпба. Уакпђе пбезбеђују защуиуу деуеуа и ушеника пд незакпниупг 

мещаоа у оегпву приваунпсу, ппрпдицу, дпм и ли преписку, защуиуу пд незакпниуих 

напада на оегпву шасу и углед. Не сме свпјим ппнащаоем да изазпве или дппринесе 

насиљу, злпсуављаоу и занемариваоу. 
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 Фшеници су пбавезни да уважавају и ппщуују лишнпсу других, ппщуују правила 

усуанпве, акуивнп ушесувују у раду пдељенске заједнице, кап шланпви ушенишкпг 

парламенуа ушесувују у превенуивним акуивнпсуима и да свпјим ппнащаоем не 

изазивају, дппринпсе или ушесувују у насиљу и злпсуављаоу.  

 Рпдиуељ је дужан да сарађује са усуанпвпм, ушесувује у превенуивним мерама, 

уважава и ппщуује лишнпсу деуеуа, друге деце, заппслених и рпдиуеља и не сме свпјим 

ппнащаоем да изазпве или дппринесе ппјави насиља, злпсуављаоа и занемариваоа.  

Прпграм защуиуе пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 

Прпгрампм защуиуе пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа свака усуанпва 

пдређује мере и акуивнпсуи кпје пбезбеђују развијаое ппзиуивне аумпсфере и 

безбеднп пкружеое. Прпграм се ууврђује на пснпву анализе суаоа безбеднпсуи, 

присуунпсуи разлишиуих пблика и инуезиуеуа насиља, злпсуављаоа и занемариваоа, 

специфишнпсуи усуанпве и резулуауа самп вреднпваоа и вреднпваоа квалиуеуа рада 

усуанпве.  Прпгрампм защуиуе дефинищу се превенуивне и инуервенуне акуивнпсуи, 

пдгпвпрна лица и временска динамика псувариваоа. Прпграм защуиуе садржи:  

1. Нашине на кпје се превенуивне мере и акуивнпсуи уграђују у свакпдневни 

живпу и рад усуанпве, на свим нивпима; 

2. Сурушнп усаврщаваое заппслених за превенуивни рад, благпвременп 

упшаваое, преппзнаваое, реагпваое на насиље, злпсуављаое и 

занемариваое; 

3. Нашине инфпрмисаоа п пбавезама и пдгпвпрнпсуима у пбласуи защуиуе; 

4. Псппспбљаваое ушеника за акуивнп ушесувпваое у защуиуи; 

5. Садржаје и нашине за ппјашан васпиуни рад ради развијаоа самп 

пдгпвпрнпг и друщувенп пдгпвпрнпг ппнащаоа; 

6. Ппсуупке за ранп преппзнаваое ризика пд насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа; 

7. Нашине реагпваоа на насиље, злпсуављаое и занемариваое, улпге и 

пдгпвпрнпсуи и ппсуупаое у инуервенцији када ппсупји сумоа или се пнп 

дпгађа; 

8. Пблике и садржаје рада са свпм децпм и ушеницима – пнима кпје урпе, 

шине или су сведпци насиља, злпсуављаоа и занемариваоа; 

9.  Нашине, пблике и садржаје сарадое са ппрпдицпм, јединицпм лпкалне 

сампуправе, надлежним прганпм унууращоих ппслпва,ценурпм за 

спцијални рад, здравсувенпм службпм и др. 

10. Нашине праћеоа, вреднпваоа и извещуаваоа пргана усуанпве п 

псувариваоу и ефекуима прпграма защуиуе, а нарпшиуп, у пднпсу на:  

10.1. Фшесуалпсу инциденуних сиууација и брпј пријава; 

10.2. Засуупљенпсу разлишиуих пблика и нивпа насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа; 
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10.3. Брпј ппвреда; 

10.4. Фшесуалпсу и брпј васпиунп – дисциплинских ппсуупака прпуив ушеника 

и дисциплинских ппсуупака прпуив заппслених; 

10.5. Псуварене пбуке у превенцији насиља, злпсуављаоа и занемариваоа; 

10.6. Брпј и ефекуе акција кпје прпмпвищу сарадоу, разумеваое и ппмпћ 

врщоака; 

10.7. Суепен и квалиуеу укљушенпсуи рпдиуеља у живпу и рад усуанпве; 

10.8. Друге парамеуре; 

 

Деца и ушеници, рпдиуељи и заппслени заједнишки планирају, псмищљају и 

спрпвпде превенуивне акуивнпсуи, нашине инфпрмисаоа п садржајима, мерама и 

акуивнпсуима за спрешаваое и защуиуу пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа.         

Уим за защтиту пд насиља, злпстављаоа и 

занемариваоа 

 

Фсуанпва има ппсебан уим за защуиуу пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа. 

Шланпве и рукпвпдипце уима пдређује дирекупр усуанпве из реда заппслених пд кпјих је 

један пдгпвпран за впђеое и шуваое дпкуменуације. Ф уим мпгу да буду укљушени 

предсуавници рпдиуеља и лпкалне заједнице, ушенишкпг парламенуа и пп ппуреби 

пдгпварајуће сурушоаке.  

Задаци уима за защуиуу јесу, нарпшиуп, да:  

1. Припрема прпграм защуиуе; 

2. Инфпрмище децу и ушенике, заппслене и рпдиуеље п планираним 

акуивнпсуима и мпгућнпсуи уражеоа ппдрщке и ппмпћи пд уима за 

защуиуу; 

3. Фшесувује у пбукама и прпјекуима за развијаое кпмпеуенције ппуребних 

за превенцију насиља, злпсуављаоа и занемариваоа; 

4. Предлаже мере за превенцију и защуиуу, прганизује кпнсулуације и 

ушесувује у прпцени ризика и дпнпщеоу пдлука п ппсуупцима у 

слушајевима сумое или дещаваоа насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа; 

5. Фкљушује рпдиуеље у превенуивне и инуервенуе мере и акуивнпсуи; 

6. Прауи и прпцеоује ефекуе предузеуих мера за защуиуу деце и ушеника и 

даје пдгпварајуће предлпге дирекупру; 
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7. Сарађује са сурушоацима из других надлежних пргана, прганизација, 

служби и медија ради свепбухвауне защуиуе деце и ушеника пд насиља, 

злпсуављаоа и занемариваоа; 

8. Впди и шува дпкуменуацију; 

9. Извещуава сурушна уела и пргане управљаоа. 

 

Интервентне активнпсти 

 

Интервенцију у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и занемариваое чине 

мере и активнпсти кпјима се пнп  зауставља, псигурава безбеднпст учесника, 

смаоује ризик пд ппнављаоа, ублажавају ппследице за све учеснике и прате 

ефекти предузетих мера. 

Инуервенција је ппуребна када се деси насиље злпсуављаое и занемариваое 

између деце или ушеника; заппсленпг и деуеуа; рпдиуеља и деуеуа; рпдиуеља и 

заппсленпг, кап и када насиље, злпсуављаое и занемариваое шини уреће лице према 

деуеуу, заппсленпм или рпдиуељу. Зауп је усуанпва дужна да увек инуервенище без 

пбзира на уп где се насиље дпгпдилп, где се дпгађа или где се припрема.  

Разврсуаваое насиља, злпсуављаоа и занемариваоа пп нивпима 

Разврсуаваое насиља, злпсуављаоа и занемариваоа има за циљ 

пбезбеђиваое уједнашенпг инуервенисаоа усуанпва у сиууацијама насиља и 

злпсуављаоа када су акуери деца – ушеници. Исуи пблици насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа мпгу да се јаве на вище нивпа и разликују се у инуезиуеуу, суепену 

ризика, ушесуалпсуи, ппследицама и ушесницима.  

Први нивп:  

 Пблици физишкпг насиља и злпстављаоа су, нарпшитп: удараое шврга, гураое, 

щуипаое, гребаое, гађаое, шупаое, уједаое, саплиуаое, щууираое, прљаое, унищуаваое 

сувари. 

 Пблици психишкпг насиља и злпстављаоа су, нарпшитп: пмалпважаваое, пгпвараое, 

вређаое, ругаое, називаое ппгрдним именима, пспваое, еуикеуираое, имиуираое, 

прпзиваое. 

 Пблици спцијалнпг насиља и злпстављаоа су, нарпшитп: дпбациваое, ппдсмеваое, 

искљушенп из групе или заједнишким акуивнпсуима, фавпризпваое на пснпву разлишиупсуи, 

щиреое гласина.  

 Пблици сексуалнпг насиља и злпстављаоа су, нарпшитп, неумеснп, са сексуалнпм 

ппрукпм: дпбациваое, пспваое, ласцивни кпменуари, щиреое приша, еуикеуираое, сексуалнп 

недвпсмислена гесуикулација. 
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 Пблици насиља и злпстављаоа злпупптребпм инфпрмаципних технплпгија и других 

кпмуникаципних прпграма су, нарпшитп: узнемиравајуће ппзиваое, слаое узнемиравајућих 

ппрука СМС-пм, ММС-пм. 

Други нивп 

 Пблици физишкпг насиља и злпстављаоа су, нарпшитп: щамараое, удараое, гажеое, 

цепаое пдела, щууке, заувараое, пљуваое, пуимаое и унищуаваое импвине, измицаое 

суплице, шупаое за ущи и кпсу.  

 Пблици психишкпг насиља и злпстављаоа су, нарпшитп: уцеоиваое, преуое, 

неправеднп кажоаваое, забрана кпмуницираоа, искљушиваое, манипулисаое. 

 Пблици спцијалнпг насиља и злпстављаоа су, нарпшитп: сплеукареоа, ускраћиваое 

пажое пд суране групе, неукљушиваое, неприхвауаое, манипулисаое, искприщћаваое. 

 Пблици сексуалнпг насиља и злпстављаоа су, нарпшитп: сексуалнп дпдириваое, 

ппказиваое ппрнпграфскпг мауеријала, ппказиваое инуимних делпва уела, свлашеое. 

 Пблици насиља и злпстављаоа злпупптребпм инфпрмаципних технплпгија су, 

нарпшитп: пглащаваое, снимаое и слаое видеп записа, злпуппуреба блпгпва,фпрума и 

шеупваоа, снимаое камерпм ппјединаца прпуив оихпве впље, снимаое камерпм насилних 

сцена, дисурибуираое снимака и слика.  

Треёи нивп 

 Пблици физишкпг насиља и злпстављаоа су, нарпшитп: ууша, дављеое, бацаое, 

прпузрпкпваое ппекпуина и других ппвреда, ускраћиваое хране и сна, излагаое ниским 

уемперауурама, напад пружјем. 

 Пблици психишкпг насиља и злпстављаоа су, нарпшитп: засуращиваое, уцеоиваое уз 

пзбиљну преуоу, изнуђиваое нпвца или сувари, пгранишаваое креуаое, навпђеое на 

кприщћеое наркпуишких средсуава и психпакуивних супсуанци, укљушиваое у десурукуивне 

групе и прганиазције. 

 Пблици спцијалнпг насиља и злпстављаоа су, нарпшитп: преуое, изплација, 

малуреуираое групе према ппјединцу или групи, прганизпваое заувпрених група кпје има за 

ппследицу ппвређиваое других. 

 Пблици сексуалнпг насиља и злпстављаоа су, нарпшитп: завпђеое пд суране 

пдраслих, ппдвпђеое, злпуппуреба пплпжаја, навпђеое, изнуђиваое и принуда на сексуални 

шин, силпваое, инцесу.  

 Пблици насиља и злпстављаоа злпупптребпм инфпрмаципних технплпгија су, 

нарпшитп: снимаое насилних сцена, дисурибуираое снимака и слика, дешија ппрнпграфија. 

 Ради уједнашенпг и примернпг ппсуупаоа, усуанпва у превенцији и инуервенцији на 

насиље, злпсуављаое и занемариваое, ппщуим акупм ууврђује кап лакще ппвреде пбавеза 

ушеника:  

- Ппнављаое насилнпг ппнащаоа са првпг нивпа када васпиуни рад није делпувпран; 

- Насилнп ппнащаое са другпг нивпа када васпиуни рад није делпувпран. 
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Насилнп ппнащаое са урећег нивпа мпже да буде уреуиранп кап уежа ппвреда пбавеза 

и кап ппвреда забране ууврђене Закпнпм, у зависнпсуи пд пкплнпсуи, щуп прпцеоују 

уим за защуиуу и дирекупр. 

  

Инуервенција према нивпима насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 

 Сваки нивп насиља и злпсуављаоа услпвљава и пдређене инуервенуне мере  и 

акуивнпсуи.  

 На првпм нивпу мере предузима пдељенски суарещина у сарадои са 

рпдиуељем у смислу ппјашанпг васпиунпг рада са пдељенскпм заједницпм. Акп 

се насилнп ппнащаое ппнавља и васпиуни рад није делпувпран а ппследице 

уеже, усуанпва инуервенище акуивнпсуима предвиђеним за други или урећи 

нивп. 

 На другпм нивпу акуивнпсуи предузима пдељенски суарещина у сарадои са 

педагпгпм, психплпгпм, уимпм за защуиуу и дирекупрпм, уз пбавезнп ушещће 

рпдиуеља, у смислу ппјашанпг васпиунпг рада. Акп васпиуни рад није 

делпувпран, дирекупр ппкреће васпиунп – дисциплински ппсуупак  и изрише 

меру у складу са закпнпм. 

 На урећем нивпу акуивнпсуи предузима дирекупр са уимпм за защуиуу, уз 

пбавезнп ушещће рпдиуеља, надлежних пргана, прганизација и служби (ценуар 

за спцијални рад, здравсувена служба, пплиција и др.).  Фкпликп присусувп 

рпдиуеља мпже да щуеуи, угрпзи или пмеуа ушеника и ппсуупак дирекупр 

пбавещуава ценуар за спцијални рад, пднпснп пплицију. На пвпм нивпу 

пбавезни су васпиуни рад, ппкреуаое васпиунп дисциплинскпг ппсуупка и 

изрицаое мере у складу са Закпнпм, кап и сарадоу са другпм прганизацијпм 

или службпм. 

Изјаву п насиљу, злпстављаоу и занемариваоу ушеник даје дирекупру уз присусувп 

психплпга или педагпга и рпдиуеља акп није спрешен. Изузеунп, акп ппсупји сумоа или сазнаое 

на насиље, злпсуављаое и занемариваое деуеуа и ушеника у ппрпдици, дирекупр пбавещуава 

ценуар за спцијални рад и пплицију кпји пбавещуавају рпдиуеља, у складу са Закпнпм. Акп 

дпгађај захуева предузимаое непдлпжних инуервенуних мера, дирекупр пбавещуава ценуар за 

спцијални рад и пплицију, а пни пбавещуавају рпдиуеља у складу са Закпнпм. Фкпликп ппсупји 

сумоа да насилни дпгађај мпже да има и елеменуе кривишнпг дела дирекупр пбавещуава 

рпдиуеља и пплицију. 

 Фвек када је заппслени ппшинилац насиља, злпсуављаоа и занемариваоа према деуеуу 

и ушенику у усуанпви дирекупр према заппсленпм предузима мере у складу са Закпнпм, а према 

ушенику мере за защуиуу и ппрдщку на пснпву Правилника п прпупкплу.  

 Када је рпдиуељ ппшинилац насиља и злпсуављаоа према заппсленпм усуанпва је 

дужан да пдмах пбавесуи пплицију.  

 Када је ушеник ппшинилац насиља према заппсленпм, дирекупр је дужан да пбавесуи 

рпдиуеља, а у зависнпсуи пд слушаја и пплицију и ценуар за спцијални рад; да ппкрене васпиунп 

– дисциплински ппсуупак и изрекне васпиунп – дисциплинску меру у складу са Закпнпм.  
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 Фкпликп ппсупји сумоа да је ппшинилац насиља, злпсуављаоа и занемариваоа уреће 

пдраслп лице према ушенику, дирекупр је пбавезан да исупвременп пбавесуи рпдиуеља упг 

ушеника, ценуар за спцијални рад и пплицију. 

 Када се насиље и злпсуављаое у усуанпви дещава између пдраслих лица, дирекупр 

предузима мере у складу са Закпнпм.  

 Ф ппсуупку защтите ушеника пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа усуанпва је 

дужна да:  

- ппсуупак впди ефикаснп и екпнпмишнп 

- пбезбеди защуиуу и ппверљивпсуи ппдауака 

- да ушеника не излаже ппнпвнпм и неппуребнпм даваоу изјава 

Редпслед ппсуупаоа у инуервенцији 

1. Прпвераваое сумое или пткриваое насиља, злпсуављаоа и занемариваоа пбавља се 

прикупљаоем инфпрмација дирекунп или индирекунп. Пнп има за циљ ууврђиваое 

релевануних шиоеница на пснпву кпјих се ппуврђује или пдбацује сумоа на насиље, 

злпсуављаое и  занемариваое. Ф упм ппсуупку ппщуују се принципи ууврђени 

Кпнвенцијпм и правила кпја се примеоују у ппсуупцима у кпјима ушесувује малплеунп 

лице. Врщи се преглед видеп записа у кпликп усуанпва има елекурпнски надзпр над 

прпсупрпм. Када рпдиуељ пријави дирекупру не примеренп ппнащаое заппсленпг 

према оегпвпм деуеуу дирекупр ппсуупа у складу са Закпнпм. Ф слушају не пснпване 

сумое ппјашава се васпиуни рад и прауи ппнащаое ушесника. Када се сумоа ппуврди, 

дирекупр и уим за защуиуу предузимају мере и акуивнпсуи за изврщнп насиље, 

злпсуављаое и занемариваое.   

2. Заустављаое насиља и смириваое ушесника је пбавеза свих заппслених у усуанпви, а 

нарпшиуп најближег присуунпг заппсленпг и дежурнпг насуавника кпји мпра да прекине 

све акуивнпсуи и раздвпји и смири ушеснике у насиљу. Ф слушају да прпцени да је сукпб 

виспкп ризишан и не мпже сам да га заусуави пдмах ће уражиуи ппмпћ.  

3. Пбавещтаваое рпдитеља и предузимаое хитних акција пп пптреби (пружаое прве 

ппмпћи, пбезбеђиваое лекарске ппмпћи, пбавещуаваое пплиције и ценура за 

спцијални рад) пбавља се пдмах накпн заусуављаоа насиља. Акп рпдиуељ није 

дпсуупан или оегпвп пбавещуаваое није у најбпљем инуересу ушеника усуанпва пдмах 

пбавещуава ценуар за спцијални рад.  

4. Кпнсултације у устанпви пбављају: пдељенски суарещина, дежурни насуавник, 

психплпг, педагпг, уим за защуиуу, дирекупр, ушенишки парламену, а ради 

разјащоаваоа пкплнпсуи, анализираоа шиоеница щуп пбјекуивније, прпцене нивпа 

насиља, нивпа ризика и предузимаоа пдгпварајућих мера, избегаваоа кпнфузије и 

спрешаваоа некппрдинисане акције. Акп сви пни заједнп не мпгу са сигурнпщћу да 

реще дпгађај кпнсулуују надлежне пргане и службе: Минисуарсувп прпсвеуе – щкплску 

управу, ценуар за спцијални рад, пплицију, здравсувену службу и др.  

5. Мере и активнпсти предузимају се за све нивпе насиља. Пперауивни план защуиуе 

сашиоава се за кпнкреуну сиууацију другпг и урећег нивпа за све ушеснике насиља. План 

защуиуе зависи пд врсуе и уежине насиље, ппследице насиља, брпја ушесника и слишнп. 

План садржи: акуивнпсуи усмерене на прпмену ппнащаоа – ппјашан васпиуни рад, рад 
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са рпдиуељем, рад са пдељенскпм заједницпм, укљушиваое ушенишкпг парламенуа и 

савеуа рпдиуеља, а пп ппуреби пргана управљаоа; нпсипце уих акуивнпсуи; нашине 

кпјима ће се пбезбедиуи ппнпвнп укљушиваое свих ушесника насиља у заједницу. Мере 

и акуивнпсуи уреба да буду предузеуе уз ушещће ушеника и да буду у складу са оегпвим 

развпјним мпгућнпсуима. Када уим за защуиуу прпцени да је псим васпиунпг ппуребан и 

пбразпван рад, предлпжиће уиму за пружаое дпдауне ппдрщке ушеницима припрему 

индивидуалнпг пбразпвнпг плана.  

План защуиуе сашиоава уим за защуиуу заједнп са пдељенским суарещинпм, 

психплпгпм, педагпгпм (укпликп нису шланпви уима за защуиуу), дирекупрпм и 

рпдиуељем, а пп ппуреби са другим надлежним прганизацијама и службама. Кад гпд је 

уп мпгуће усуанпва ће укљушиуи и предсуавнике пдељенске заједнице, ушенишкпг 

парламенуа, кап и ушеснике у насиљу и злпсуављаоу. План защуиуе укљушује и мере 

кпје усуанпва предузима сампсуалнп, у сарадои са другим надлежним прганизацијама 

и службама и када друге надлежне прганизације и службе спрпвпде акуивнпсуи 

сампсуалнп. Уада се пдређују задаци, пдгпвпрна лица, динамика и нашини међуспбнпг 

извещуаваоа. За урећи нивп насиља дирекупр усуанпве ппднпси пријаву надлежним 

прганима, прганизацијама и службама и пбавещуава Минисуарсувп прпсвеуе, пднпснп 

надлежну щкплску управу, у рпку пд 24х. Пре пријаве пбавља се разгпвпр са 

рпдиуељем, псим акп уиме није угрпжен најбпљи инуерес деуеуа и ушеника. Фкпликп је 

ппуребна кпмуникација са медијима, пдгпвпран је дирекупр акп није ушесник насиља, 

злпсуављаоа и занемариваоа.  Ф упм слушају кпмуникацију са медијима псуварује 

председник пргана управљаоа.  

6. Ефекте предузетих мера и активнпсти прауи усуанпва какп би прпверила успещнпсу и 

даље планирала защуиуу. Уп се псуварује уакп щуп се прауи ппнащаое деуеуа и ушеника 

кпје је урпелп и кпје је изврщилп насиље, али и деце и ушеника кпји су индирекунп били 

укљушени кап сведпци, рпдиуеља и других надлежних пргана, прганизација и служби. 

Ефекуе предузеуих мера прауе и надлежне службе Минисуарсува прпсвеуе.  

 

Дпкументација, анализа и извещтаваое 

 Ф спрпвпђеоу превенуивних и инуервенуих мера и акуивнпсуи усуанпва: 

1. прауи псувариваое прпграма защуиуе усуанпве; 

2. евиденуира слушајеве насиља, злпсуављаоа и занемариваоа другпг и урећег нивпа;  

3. прауи псувариваое кпнкреуних планпва защуиуе другпг и урећег нивпа; 

4. анализира суаое и извещуава; 

Пдељенски суарещина бележи насиље на првпм нивпу; прауи и прпцеоује 

делпувпрнпсу предузеуих мера и акуивнпсуи; ппднпси извещуај уиму за защуиуу, у 

складу са динамикпм предвиђенпм прпгрампм защуиуе. 

 П слушајевима кпји захуевају укљушиваое уима за защуиуу дпкуменуацију впди, 

шува и анализира за ппуребе усуанпве психплпг или педагпг, а изузеунп, други шлан 

уима за защуиуу кпга је пдредип дирекупр. Уим ппднпси извещуај дирекупру два пууа 
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гпдищое. Дирекупр извещуава прган управљаоа, савеу рпдиуеље и ушенишки 

парламену.  

 Извещуај п псувариваоу прпграма защуиуе је сасуавни деп гпдищоег извещуаја 

п раду усуанпве и дпсуавља се Минисуарсуву прпсвеуе, пднпс надлежнпј щкплскпј 

управи. Извещуај садржи, нарпшиуп: анализу ефекауа превенуивних мера и акуивнпсуи 

и резулуауе самп вреднпваоа у пвпј пбласуи, брпј и врсуу слушајева насиља, 

злпсуављаоа и занемариваоа, предузеуе инуервенуне мере и акуивнпсуи, кап и оихпве 

ефекуе. 

 Дирекупр пдлушује п дпзвпли присуупа дпкуменуацији и ппдацима у ппсуупку 

защуиуе деуеуа и ушеника, псим акп је на пснпву закпна, а на захуев суда, пднпснп 

другпг надлежнпг пргана пбавезан да их дпсуави. Кприщћеое дпкуменуације у јавне 

сврхе мпра биуи у складу са Закпнпм. 

 На пснпву анализа суаоа, праћеоа насиља, злпсуављаоа и занемариваоа, 

вреднпваоа квалиуеуа и ефикаснпсуи предузеуих мера и акуивнпсуи у пбласуи 

превенције и инуервенције, усуанпва дефинище даљу пплиуику защуиуе деце и ушеника 

пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа.  

 

 

ПРПГРАМ РАДА НА ИНКЛФЗИВНПМ 

ПБРАЗПВАОФ 

 

Пбразпваое   је правп свакпг  ппјединца . За  свакп  деуе  је  најппуималније  да  расуе  и  

пбразује  се  у  свпјпј прирпднпј средини, са псуалпм децпм, а не изплпванп пд оих. Уакпђе  

свакп деуе мпже да  уши па и деуе са смеуоама  у развпју.   Фшеое ће биуи делпувпрније укпликп 

се уимски направи  дпбра  прпцена  ппуреба  за  ппдрщкпм свакпм ушенику  и пружи адеквауна    

дпдауна  пбразпвна  ппдрщка. Важан  елемену  за  квалиуеунп  пбразпваое,  кпји  је  ппуврдила  

пбразпвна  пракса,  јесуе  и  уп  да  ппзиуиван  суав насуавника  према  деци  кпја  имају  

пдређене  уещкпће  у  ушеоу  дпдаунп  суимулище  ушеое  и развпј кпд пве деце. 

Суални  задауак Сурушнпг  уима  за  ИП  наще  щкпле  је да и  даље прпмпвище инклузивни  

присууп  у  ушеоу,  какп  би  щкпла  била  заисуа  дпсуупна  за  све, за ушенике са  прпсешним  и 

наупрпсешним ппсуигнућима, за дарпвиуе ушенике,  једнакп кап и за ушенике са уещкпћама 

уушеоу. 

Щкплска  пракса  указује  на  уп  да  је  најзнашајнији  сасупјак  успещних  инуеграуивних 

прпграма дпбра међуспбна сарадоа насуавника, рпдиуеља и деце. Зауп је важнп да сви пни 

кпји  сарађују  на  примени  инклузивнпг  присуупа  у  ушеоу  једни друге  дпживљавају  кап 

парунере.  Сурушни  уим  за  ИП прпмпвище  другашији  пуу  пд  пнпг  урадиципналнпг:  где  се 

неки  увек  ппнащају  кап  ппмагаши,  а  неки  кап  пни  кпјима  је  ппмпћ  ппуребна.  Фспещна  

сарадоа  ппдразумева  акуиван  пднпс  свих:  рпдиуеља,  насуавника  и  ушеника.  Свакп  мпра  

да преузме  пдгпвпрнпсу  за  свпју  улпгу  у  уиму какп  бисмп  псуварили циљ  да щкпла нуди  

једнаке щансе за све ушенике. 
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Сурушни уим за ИП у прпцени ппуребе за ппдрщкпм пслаоа се на закпнска акуа  кпја  јаснп и 

прецизнп пдређују кпраке у изради ИПП-а. Уакпђе  и у реализацији, праћеоеу и  вреднпваоу 

ИПП-а ппщуује се закпнска регулауива. ( „ Правилник п ближим услпвима за ууврђиваое права 

на индивидуални пбразпвни план, оегпву примену и вреднпваое”,  „Правилник п дпдаунпј 

пбразпвнпј, здравсувенпј и спцијалнпј ппдрщци деуеуу и ушенику“) 

Прпграм ппдрщке деци кпја је ппуребна дпдауна пбразпвна ппмпћ и ппдрщка садржи :  

 иденуификацију деце са ппсебним ппуребама . 

 псувариваое сарадое са рпдиуељимљ,  

 сарадоа са инуереспрнпм кпмисијпм и Щкплским диспанзерпм 

 фпрмираое сурушнпг уима 

 уппзнаваое насуавника са каракуерисуикама деце 

 израда ИПП-а ппјединашнп за свакп деуе 

 прганизација насуаве,меупде и пблици рада и насуавна средсува 

 ппсмаураое и праћеое развпја деце 

 праћеое реализације ппсуављених циљева 

Идентификација деце са ппсебним пптребама 

Иденуификација деце са ппсебним ппуребама врщи се на пснпву дпсуављених лекарских налаза 

пд суране рпдиуеља, кап и пд усуанпвљенпг ненапредпваоа у васпиунп-пбразпвнпм прпцесу 

иденуификпванпг пд суране насуавника. 

Пствариваое сарадое са рпдитељима 

Рпдиуељ, пднпснп суарауељ, даје сагласнпсу за спрпвпђеое индивидуалнпг пбразпвнпг плана. 

Ппуребнп је усппсуавиуи шврсуу сарадоу ппрпдице и щкпле. Ф прпграм је неппхпднп уврсуиуи 

мищљеое и пшекиваое рпдиуеља и усппсуавиуи дугпрпшну сарадоу, кпја би се пгледала у 

свакпдневнпм кпнуакуу са рпдиуељима и најмаое месешним сасуанцима на кпјима ће се 

ууврдиуи ппсуигнуће деуеуа. Пд рпдиуеља се прикупљају пснпвне и неппхпдне инфпрмације п 

деуеупвпм ппнащаоу, емпципналнпм и здравсувенпм суаоу. 

Сарадоа са интерреспрнпм кпмисијпм и Шкплским диспанзерпм 

Ф ппсуупку испиуиваоа деуеуа уписанпг у щкплу, щкпла мпже да ууврди ппуребу за дпдаунпм 

ппдрщкпм за пбразпваоем  и у упм слушају  упућује  писмени захуев изабранпм лекару 

надлежнпг дпма здравља за прпцену ппуреба за пружаое дпдауне пбразпвне, здравсувене или 

спцијалне ппдрщке, кпје ууврђује инуерреспрна кпмисија. 

Фпрмираое струшнпг тима 

Ф щкпли се фпрмира сурушни уим на пснпву Закпна п пснпвима сисуема пбразпваоа и 

васпиуаоа – Службени гласник РС бр. 72/09. Индивидуални пбразпвни план дпнпси педагпщки 

кплегијум на предлпг сурушнпг уима за инклузивнп пбразпваое. Сурушни уим щкпле шине: 

дирекупр щкпле, щкплски психплпг, један насуавник разредне насуаве и два насуавника 

предмеуне насуаве. Ф рад Уима укљушује се рпдиуељ, пп ппуреби педагпщки асисуену и 

сурушоак ван усуанпве, на предлпг рпдиуеља. 

Фппзнаваое наставника са карактеристикама деце 
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Накпн дпбијених лекарских налаза, пбавещуеоа пд суране рпдиуеља или иденуификације 

ппуребе деуеуа на неки други нашин, насуавницима кпји раде са деуеупм се упућују 

инфпрмације п пснпвним каракуерисуикама, кпје су неппхпдне да би се присуупилп деуеуу на 

најбпљи мпгући нашин. Фппзнауи насуавнике са рпдиуељима, оихпвим мищљеоем и укљушиуи 

их у израду индивидуалнпг плана. 

Израда ИПП-а 

Изради ИПП-а  присуупају шланпви сурушнпг уима. 

ИПП садржи: 

 ппдауке п ушенику 

 медицинску дпкуменуацију, дијагнпзу 

 прпцену сурушних сарадника (функципналне сппспбнпсуи и каракуерисуике ушеника, пднпс 

према другпј деци, прпцена инуелекууалних ппуенцијала, прпцена емпципналнпг суаууса 

деуеуа, прпцена спцијалнпг суаууса) 

 педагпщке импликације дпбијених налаза – упуусува за рад са деуеупм 

 резулуауе ппсмаураоа и прпцеоиваоа (јаке и слабе суране) 

 пшувани ппуенцијал деуеуа 

 уренууни нивп ппсуигнућа 

 друге сервисе ппдрщке и рехабилиуације 

 ппуребе за адапуацијпм у упку васпиунп-пбразпвнпг прпцеса 

 ппдауке п рпдиуељима 

 

Прганизација наставе, метпде и пблици рада и наставна средства 

Индивидуализација у насуави, флексибилнпсу у ппгледу садржаја, меупда и прганизација 

насуаве уреба да буду прихваћени кап правилп у ппдушаваоу уппщуе, а ппсебнп у ппдушаваоу 

деце са билп каквим уещкпћама у ушеоу. 

 сисуемауишнп прауиуи ппсуигнућа и напредпваое деце са ппсебним ппуребама и ппдауке 

унпсиуи у дпкуменуацију 

 пјашавауи инуеграцијску улпгу щкпле, између псуалпг и сувараоем услпва за укљушиваое 

деце са ппсебним ппуребама 

 прилагпђавауи прпсупр и насуавна средсува и ппмагала ппуребама ушеника 

 ппдсуицауи децу да разумеју свпје  другарице и другпве и оихпву „ппсебнпсу“ ради 

ппспещиваоа оихпве адапуације и спцијализације 

 

 

Ппсматраое и праћеое развпја деце 

ИНДИВИДФАЛНИ ПБРАЗПВНИ ПЛАН САДРЖИ: 

 ппдауке п ушенику (име, презиме, месуп и дауум рпђеоа, разред иуд) 

 уренууни нивп ппсуигнућа ушеника из ппјединих пбласуи (предмеуа) 

 дугпрпшне циљеве, кпји се планирају, псувариуи дп пдређенпг перипда 

 краукпрпшне циљеве или кпраке, кпји су неппхпдни у псувариваоу дугпрпшних циљева 

 

Праћеое реализације ппстављених циљева – ЕВАЛФАЦИЈА 

Евалуацију ИПП-а врщи сурушни уим . Псуваренпсу ппсуављених циљева служи кап пснпва за 

даље планираое рада са ушеникпм. 

Индивидуални пбразпвни план дпнпси се и вреднује урпмесешнп у првпј гпдини уписа у щкплу, 

а у свим наредним гпдинама пп ппшеуку свакпг пплугпдищуа. 
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Прпграм сампвреднпваоа 

Сампвреднпваое рада щкпле се у кпнуинуиуеуу врщи сваке щкплске гпдине у складу са Планпм и прпгрампм сампвреднпваоа кап делпм Гпдищоег прпграма 

рада щкпле и Щкплскпг развпјнпг плана. 
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