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НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ
Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања ОШ''Ђура Јакшић'' припремио је стручни актив за развој
школског програма.
Основно и средње образовање и васпитање остварује се на на основу Школског програма за први и други циклус основног образовања и
васпитања.Школски програм доноси Школски одбор, по правилу сваке четврте године.
Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма , односно програма одређених облика стручног образовања. Школским
програмом обезбеђује се остваривање принципа циљева стандарда постигнућа, према потребама ученика и родитеља, односно старатеља и
локалне заједнице.
Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања је основни радни документ који обухвата све садржаје,
Процесе иактивности који су усмерени на остваривање циљева, задатака и исхода, акоји су регулисани на националном и школском нивоу.
ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ПРОГРАМ ОСТВАРУЈЕ ЈЕ : СРПСКИ ЈЕЗИК
Polazne osnove za izradu {kolskog programa su:
1.
Закону о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' број 55/2013.)
2.
Закон о основама система образовања (''Службени гласник РС'' број 72/2009, и 55/2013.)
3.
Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања («Службени гласник РС-Просветни
гласник» бр. 10/04, 20/04 и 1/05, 1/06.)
4.
Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и
васпитања («Сл. гласник РС –Просветни гласник» бр. 7/2007.)
5.
Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС- Просветни гласник» бр. 8/2013.)
6.
Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС- Просветни гласник» бр. 8/2013.)
7.
Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС- Просветни гласник» бр. 8/2013.)
8.
Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима за основну школу («Просветни гласник» бр.
5/01,8/03, 10/03, 20/04, 1/05, 9/05, 15/05, 6/06, 7/07, 4/07,6/08.)
9.
Правилник о наставном плану и програму Верска настава за први разред основне школе («Просветни гласник», бр.5/01, 10/2004, 23/04, 9/05,
1/2006, 7/08.)
10. Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (''Просветни гласник'' РС 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 3/05,
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08 и 8/08.)
11. Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2013/14. годину
12. Правилнику о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (''Просветни гласник''
РС 2/92, 2/2000.)
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13. Правилнику о условима и поступку напредовања ученика у основној школи (»Службени гласник РС» – 47/94.)
14. Стручно упутство за организовање наставе техничког образовања, хора и оркестра и спортских активности у основној школи, бр. 610-00-71/93-02
од 21.јуна 1993. године
15. Уредби о организовању и остваривању Верске наставе и алтернативних предмета основне школе (''Службени гласник РС бр. 46/2001.)
16. Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Просветни гласник“ бр.1/2010.)
17. Правилник о плану уџбеника („Просветни гласник“ бр.1/2010.)
18. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања („Просветни гласник“ бр.2/2010.)
19. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и васпитања и наставног
програма за пети разред („Просветни гласник“ бр.4/2013.)
20. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и
васпитања(„Просветни гласник“ бр.2/2010.)
21. Правилник о општим стандардимаа постигнућа- образовни стандарди за крај обавезног образовања („Просветни гласник“ бр.5/2010.)
22. Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања („Просветни гласник“
бр.7/2010.)
23. Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног и васпитања и наставном
програму за трећи разред („Просветни гласник“ бр.1/2013.)
24. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(„Просветни гласник“ бр. 7/2010.)
25. Правилник о општим стандрдима постигнућа-образовни стандрди
за крај обавезног образовања(,,Просветни гласник“ бр.5/2010.)
26. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете:српски језик,математика и природа и
друштво(,,Просветни гласник“ бр.5/2011.)
27. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (,,Просветни гласник“ бр.67/2013.)
28. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања (,,Просветни гласник“ бр.4/2013.)
29. Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и васпитања (,,Просветни гласник“ бр.1/2013.)
30. Правилник о наставном плану и програму за први, други , трећи и четврти разред основног образовања и васпитања (,,Просветни гласник“
бр.7/2011.)
31. Правилник о наставном плану за други циклусосновног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и
васпитања (Просветни гласник РС, бр 6/17)
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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
Основна школа "Ђура Јакшић" је једна од четири основне школе у граду Параћину. Налази се у ширем центру града, на територији месне
заједнице Врапчане .
Према познатим изворима прва основна школа у Параћину је отворена 1833.г. одмах по ослобођењу од Турака. Од те прве параћинске
школе наслеђе води данашња модерна и савремена школа ''Ђура Јакшић''. Подаци о месту и локацији прве школе у Параћину указују на простор
данашњег хотела ''Петрус'', одакле се после Првог светског рата школа сели у зграду данашње Музичке школе и библиотеке ''Вићентије Ракић''.У
овој згради школа ј е радила све до 1972.г. када ученици и наставници прелазе у новоизграђену зграду у Раваничкој улици, где се и данас налази.
Рационализацијом школске мреже и наставног кадра матичној школи је 1969. г. припојена шесторазредна школа из села Чепуре. Данас је ова
школа четвороразредна са 2 комбинована одељења. Од 1978.г. престаје да постоји шетвороразредна школа у Шавцу тако да ученици из овог села
од тада похађају наставу у матичној школи.Од почетка је у новој школској згради примењена организација рада по специјализованим учионицама,
а од школске 1976/77. године и рад у петодневној наставној седмици.
Основна школа ″Ђура Јакшић″ има традицију успеха, иновација и ширења просветних и културних идеја.
Из њених клупа изашли су многи научници, лекари, просветни радници, уметници, привредници..., а данас захваљујући тој својој
традицији брзим кораком улази у тренд савремености, стварајући боље услове за реформске задатке који је очекују. За своја постигнућа и мисију
коју врши, добила је највиша друштвена и стручна признања: СО-е Параћин диплому поводом 175 г. рада школе 2008.г., Сребрни знак за значајне
резултате у остваривању задатака и циљева Црвеног крста од Црвеног крста Србије2010.г., Сребрну значку од Републичког одбора Покрета
горана Србије 2010.г., Признање Центра за социјални рад Параћин, 2012.г., Захвалницу математичког друштва ''Архимедес'' Београд (2011, 2012,
2013.г.) за учешће на математичком такмичењу ''Мислиша'', Захвалнице Туристичке организације Параћин (2012.г. за учешће на Међународном
карневалу, Захвалница Општинског одбора за сузбијање и превенцију болести зависности. О квалитету и резултатима сведоче многе награде
признања и висока репутација ученика на свим нивоима такмичења.
Приликом првог екстерног вредновања априла 2015. године квалитет рада школе је оцењен највишом оценом – четворком.
РЕСУРСИ ШКОЛЕ И СРЕДИНЕ
Наставно особље: У школи је запослено 42 професора и наставника, 14 у разредној настави, 28 у предметној настави, 3 стручна сарадника
(2 психолога-педагог, 1 библиотекар), и директор школе.
Школски простор чини:13 специјализованих учионица, кабинет за информатику са библиотеком, продужени боравак и фискултурна сала.
У школској 2013/14. години настава ће се реализовати у објекту који има кабинете и фискултурну салу.
У току школске 2006/07 године завршено је опремање мултимедијалне учионице и библиотеке и овај простор је у функцији од 1.
септембра 2007. Из пројекта Дигитална учионица 2010. г кабинет је опремљен савременом рачунарском опремом за 25 ученика..
Ученици млађих разреда имају своје учионице. У учионици се налази одговарајући намештај и ормани у којима су смештена наставна
средства и радни материјал. Настава физичког и здравственог васпитања одвијаће се у фискултурној сали, дворишту. Ученицима је на
располагању и библиотека која осим лектире поседује књиге савремених дечјих писаца.
Школа броји 555 ученика од првог до осмог разреда, распоређених у 24 одељења у матичној школи и 2 комбинована одељења од првог до
четвртог разреда у селу Чепуре. У први разред ове године уписано је 60 ученика, 56 у матичној школи који су распоређени у 3 одељења и 4 у
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издвојеном одељењу. Од укупног број ученика њих петоро није похађало предшколску установу. Сви ученици су прошли проверу готовости за
полазак у школу и већина њих је припремљена за праћење наставе. Један број ученика има лошу артикулацију гласова, недовољно развијену
графомоторику и лабилну пажњу. За два ученика се у школи ради индивидуални образовни план
Опремљеност школе: школа је солидно опремљена наставним средствима. Школа поседује 10 касетофона са ЦД-ом, 3 телевизора и ДВД,
6 лап-топова, 4 видео-бима, 4 штампача, 2 мултифункцијска штампача, 2 фотокопир апарата, дигитални фото апарат и камеру, 1 музичку линију,
озвучење и бинокуларни микроскоп за потребе кабинета за биологију. Специјализоване учионице су опремљене адекватним и потребним
наставним средствима, које задовољавају нормативе. школа врши сталну набавку нових наставних средстава у складу са својим могућностима.
Кабинет за информатику је опремљен са 25 савремених рачунара, 1 штампачем, скенером, ДВД читачем, ЦД резачем. школа поседује библиотеку
са великим избором лектире и савремених дела.
Ресурси средине: школа има веома добро организовану и развијену сарадњу са локалном заједницом. То је дугогодишња сарадња, која се
стално проширује и продубљује на обострану корист и задовољство. Врата школе су према локалној заједници стално отворена за сарадњу.
Родитељи и представници локалне заједнице помажу школи финансијски, али много чешће помажу својим струковним знањима и умењима.
Школа такође сарађује и са невладиним организацијама: УНИЦЕФ-ом и ''Дечјим видицима''
УВАЖАВАЊЕ УЗРАСНИХ, РАЗВОЈНИХ И ИНДИВИДУАЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ДЕЦЕ
Да би се разлике међу ученицима у погледу начина учења и брзине напредовања поштовале односно уважавале неопходно је да се настава
и образовање индивидуализује. То значи да се садржаји рада, степен њихове сложености и облици организације процеса учења прилагођавају
индивудуалним особеностима, интересовањима и потребама како би се сваком ученику омогућило да развије знање и вештине дефинисане
циљевима и задацима образовања.
ПОТРЕБЕ ДЕЦЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Општи принципи система образовања и васпитања
Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле:
1. 1) једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке,
религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у
развоју и инвалидитета, као и по другим основама;
2. 2) квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним
и личним образовним потребама сваког детета, ученика и одраслог;
3. 3) образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негује отвореност, сарадња, толеранција,
свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине,
солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог;
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4. 4) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања којима се излази у сусрет
различитим потребама ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа;
5. 5) једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и васпитања, у складу са потребама и
интересовањима деце, ученика и одраслих, без препрека за промене, настављање и употпуњавање образовања и образовање током целог
живота;
6. 6) оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са савременим захтевима професије за коју се припремају.
Систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује и:
1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених циљева образовања
и васпитања;
2) разноврсне облике сарадње са организацијама надлежним за послове запошљавања и локалном заједницом и широм друштвеном средином
како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању;
3) ефикасност, економичност и флексибилност организације система ради постизања што бољег учинка;
4) отвореност према педагошким и организационим иновацијама.
У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:
1) правовременом укључивању у различите видове предшколског васпитања и образовања;
2) адекватној припремљености за школско учење и за прелазак на више нивое образовања и васпитања;
3) могућности да ученици и одрасли са изузетним способностима (талентовани и обдарени), без обзира на сопствене материјалне услове имају
приступ одговарајућим нивоима образовања и установама, као и идентификацији, праћењу и стимулисању ученика са изузетним
способностима, као будућег научног потенцијала;
4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју и са инвалидитетом, без обзира на сопствене материјалне услове имају
приступ свим нивоима образовања у установама, а лица смештена у установе социјалне заштите, болесна деца, ученици и одрасли остварују
право на образовање за време смештаја у установи и током болничког и кућног лечења;
4а) смањењу стопе осипања из система образовања и васпитања, посебно особа из социјално угрожених категорија становништва и
неразвијених подручја, особа са сметњама у развоју и инвалидитетом и других особа са специфичним тешкоћама у учењу и подршци њиховом
поновном укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног образовања;
4б) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју појединца и напредовању у образовном и
професионалном смислу;
5) остваривању права на образовање, без угрожавања других права детета и других људских права.
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Свако лице има право на образовање и васпитање.
Грађани Републике Србије једнаки су у остваривању права на образовање и васпитање, без обзира на пол, расу, националну, верску и језичку
припадност, социјално и културно порекло, имовно стање, узраст, физичку и психичку конституцију, сметње у развоју и инвалидитет, политичко
опредељење или другу личну особину.
Лица са сметњама у развоју и са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава њихове образовне и васпитне потребе у
редовном систему образовања и васпитања, у редовном систему уз појединачну, односно групну додатну подршку или у посебној предшколској
групи или школи, у складу са овим и посебним законом.
Лица са изузетним способностима имају право на образовање и васпитање које уважава њихове посебне образовне и васпитне потребе, у
редовном систему, у посебним одељењима или посебној школи, у складу са овим и посебним законом.
Страни држављани и лица без држављанства имају право на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан за држављане
Републике Србије.
ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Циљеви образовања и васпитања јесу:
1. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним
потребама и интересовањима;
2. стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у даљем тексту: знања, вештине и ставови), језичке, математичке,
научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом друштву;
3. развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
4. развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационокомуникационих технологија;
5. оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном раду и
свакодневном животу;
6. развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и укључивање у међународне
образовне и професионалне процесе;
7. развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;
8. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;
9. развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних
компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;
10. развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја
физичких способности;
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11. развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња;
12. развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски
рад и неговање другарства и пријатељства;
13. развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању
људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне
одговорности;
14. формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности
држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких
заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине;
15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање
различитости.
ОПШТИ ИСХОДИ И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса образовања и васпитања којим се oбезбеђује да деца, ученици и
одрасли стекну знања, вештине и вредносне ставове кojи ће допринети њиховом развоју и успеху, развоју и успеху њихових породица, заједнице и
друштва у целини.
Систем образовања и васпитања мора да обезбеди све услове да деца, ученици и одрасли постижу опште исходе, односно буду оспособљени да:
1. усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање;
2. науче како да уче и да користе свој ум;
2а) овладају знањима и вештинама потребним за наставак школовања и укључивање у свет рада;
3. идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење;
4. раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице;
5. одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима;
6. прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације;
7. ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;
8. ефикасно и критички користе науку и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини;
9. схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разумеју да нису изоловани;
10. покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остварењу циљева
и постизању успеха.
Oстваривање општих исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом на свим нивоима образовања,
кроз све облике, начине и садржаје рада.
Стандарди образовања и васпитања обухватају:
1. опште и посебне стандарде знања, вештина и вредносних ставова ученика и одраслих (у даљем тексту: општи и посебни стандарди
постигнућа);
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2. стандарде знања, вештина и вредносних ставова (у даљем тексту: компетенције) за професију наставника и васпитача и њиховог
професионалног развоја;
3. стандарде компетенција директора, просветног инспектора и просветног саветника;
4. стандарде квалитета уџбеника и наставних средстава;
5. стандарде квалитета рада установе.
Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на сваки ниво, циклус, врсту образовања, образовни профил,
разред, предмет, односно модул.
Општи стандарди постигнућа утврђују се на основу општих исхода образовања и васпитања по нивоима, циклусима и врстама образовања и
васпитања, односно образовним профилима.
Посебни стандарди постигнућа утврђују се према разредима, предметима, односно модулима, на основу општих исхода образовања и васпитања и
општих стандарда постигнућа.
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога то потребно, посебни стандарди постигнућа
могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз стално праћење његовог развоја.
За ученика са изузетним способностима посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз стално праћење развоја.
ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС
•
•

Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и
информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву
Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија
сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у
економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.

Циљеви и задаци програма образовања су:
•
•
•
•
•
•
•

Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, света у коме живе, у складу са
њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима
Подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика
Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учењач
Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот
Развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних
мањина
Омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања
Развијање свести о значају заштите и очување природе и животне средине
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Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва
Уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се
темеље на начелима различитости и добробити за све
Развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске
толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост
Поштовање права деце, људских и граћанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски урећеном
друштву
Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности

Циљеви основног образовања и васпитања
Циљеви основног образовања и васпитања јесу:
1) пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом,
развојним потребама и интересовањима;
2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке, научне, уметничке, културне, медијске,
техничке, финансијске и информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице;
3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање на језицима различитих уметности;
4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и
информационо-комуникационих технологија;
5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и свакодневном животу;
6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота;
7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;
8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;
9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;
10) развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких
способности;
11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња;
12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и
неговање другарства и пријатељства;
13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању
људских и грађанских права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави
Србији, поштовање и неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких
заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне равноправности и толеранције.
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ИСХОДИ
Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће:
1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити способни да тако стечена знања примењују и
размењују;
2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику националне мањине и најмање једном страном
језику користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;
3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену;
4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној
средини;
5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за сопствено изражавање;
6) бити оспособљени за самостално учење;
7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације;
8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење и релевантна знања;
9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим активностима;
10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању;
11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у њиховом остваривању;
12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању
и развоју;
13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да сарађују са њиховим припадницима;
14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и заједнице.
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2018/2019-2021/2022.

НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
''Сл. гласник РС –Просветни гласник'' 10/2017 (14.12.2017) – утврђује се програм наставе и учења за први разред основног
образовања и васпитања почев од школске 2018/19.године.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

А. ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Математика
Енглески језик
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено
васпитање
Укупно : А
Р.б.
Б. ИЗБОРНИ
ПРОГРАМИ
1.
Верска
настава/Грађанско
васпитање *
Укупно: Б
Укупно А + Б

ПРВИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
5
180
5
180
2
72
2
72
/
/
1
36
1
36
3
108

ДРУГИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
5
180
5
180
2
72
2
72
/
/
2
72
2
72
3
108

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Недељно Годишње
5
180
5
180
2
72
/
/
2
72
2
72
2
72
3
108

19

684

20

720

20

720

20

720

1

36

1

36

1

36

1

36

1
20

36
720

1
21

36
756

1
21

36
756

1
21

36
756

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности
Редни ОБЛИК ОБРАЗОВНО
ПРВИ РАЗРЕД
ДРУГИ РАЗРЕД
ТРЕЋИ РАЗРЕД
број
ВАСПИТНОГ РАДА
Недељно
Годишње
Недељно
Годишње Недељно Годишње
1.
Редовна настава
20
720
21
756
21
756
2.
Пројектна настава **
1
36
1
36
1
36
3.
Допунска настава
1
36
1
36
1
36
4.
Додатни рад
5.
Настава у природи***
7-10 дана годишње
7-10 дана годишње
7-10 дана годишње
Редни
број
1.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
5
180
5
180
2
72
/
/
2
72
2
72
2
72
3
108

ПРВИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1

36

ДРУГИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
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36

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Недељно Годишње
1

36

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
21
756
1
36
1
36
1
36
7-10 дана годишње
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1

36

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

2.
3.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

старешине
Ваннаставне
активности ****
Екскурзија

1-2

36-72

1-3 дана годишње

1-2

2018/2019-2021/2022.

36-72

1-3 дана годишње

1-2

36-72

1-3 дана годишње

1-2

36-72

1-3 дана годишње

*- ученик бира један од понуђених изборних програма
**- пројектна настава је обавезна за све ученике
***- настава у природи организује се у складу са важећим правилником
****- школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ШКОЛСКА 2018/19, 2019/20, 2020/21
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

А. ОБАВЕЗНИ
ДРУГИ РАЗРЕД
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТИ
Недељно Годиш е Недељно Годишње
Нед љно Годишње
Српски језик
5
1 0
5
18
5
180
Математика
5
180
5
180
5
180
Енглески језик
2
72
2
72
2
72
Свет око нас
2
72
Природа и друштво
2
72
2
72
Ликовна култура
2
72
2
72
2
72
Музичка култура
2
72
2
72
2
72
Физичко васпитање
3
108
3
08
3
1 8
Здравствено васпитање*
1
36
1
36
1
36
УКУПНО : А
20
720
20
720
20
720
Р.б.
Б. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
1.
Верска настава/
1
36
1
36
1
36
Грађанско васпитање **
2.
Народна традици а
1
36
1
36
1
36
3.
Рука у тесту
1
36
1
3
1
36
4.
Чувари рироде
1
36
1
6
1
36
5.
Од играчке до рачунара
1
36
1
36
1
36
6.
Шах
1
36
1
36
1
36
Укупно: Б
2
72
2
72
2
72
Укупно А + Б
22
792
22
792
22
792
*наставник реализује предложене теме из области здравственог васп. интегрисаним тематским планирањем кроз обавезне и изборне
предмете – (''Просветни гласник РС, 6/2017.)
** Ученик бира један од понуђених обавезних наставних предмета и изучава га до краја циклуса
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2018/2019-2021/2022.

Облици о-в рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
Редни
број
1.
2.
3.
Р.бр.

1.
2.

3.

ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
ОСТАЛИ
ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског
старешине
Друштвене,
техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
Екскурзија

ДРУГИ РАЗРЕД
Недељно Годишње
22
792
1
36
-

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Недељно Годишње
22
792
1
36
-

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
22
792
1
36
1
36

1

36

1

36

1

36

1-2

36-72

1-2

36-72

1-2

36-72

1-3дана годишње

1-3дана годишње

1-3дана годишње

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Обавезни
наставни
предмет
Српски
језик
и
књижевност
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Хемија
Математика
Биологија
Информатика
и
рачунарство

ПЕТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
5
180

ШЕСТИ РАЗРЕД
Недељно Годишње
4
144

СЕДМИ РАЗРЕД
Недељно Годишње
4
144

ОСМИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
4
136

2
2
2
1
1
/
/
4
2
1

2
2
1
1
2
2
/
4
2
1

2
2
1
1
2
2
2
4
2
-

2
2
1
1
2
2
2
4
2
-

72
72
72
36
36
/
/
144
72
36

72
72
36
36
72
72
/
144
72
36
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36
36
72
72
72
144
72
-

68
34
34
68
68
68
68
136
68
-
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Техника и технологија
Техничко
и
информатичко
образовање
14.
Физичко и здравствено
васпитање
16.
Физичко васпитање
УКУПНО: А

2
-

72
-

2
-

72
-

2

72

2

68

2

72+54*

2

72+54*

-

-

-

-

24

918

25

954

2
26

72
936

2
26

68
952

Редни
број
1.

ПЕТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36

ШЕСТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36

СЕДМИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36

ОСМИ РАЗРЕД
Недељно Годишње
1
34

2
-

72
-

2
-

72
-

2
1

72
36

2
1

3
27

108
1026

3
28

108
1062

29

144
1080

1020

12.
13.

Обаезни избори
наставни предмет
Верска
настава
/
Грађанско васпитање
2.
Француски језик
3.
Физичко васпитање –
изабрани спорт
УКУПНО: Б
УКУПНО: А+Б
Редни
број
1.
2.
3.
4.

Изборни наставни
предмет
Информатика
и
рачунарство
Цртање, сликање,
вајање
Хор и оркестар
Чувари природе

ПЕТИ РАЗРЕД
Недељно Годишње
-

ШЕСТИ РАЗРЕД
Недељно Годишње
-

СЕДМИ РАЗРЕД
Недељно Годишње
1
36

ОСМИ РАЗРЕД
Недељно Годишње
1
36

1

36

-

-

-

-

-

-

1

36

1
1

36
36

1
-

36
-

1
-

36
-

Редни
број
1.

Облик
образовноваспитног рада
Редовна настава

ПЕТИ РАЗРЕД
Недељно Годишње
27
1026

ШЕСТИ РАЗРЕД
Недељно Годишње
28
1062

2.

Слободне наставне
активности1
Допунска настава
Додатна настава

1

36

1

36

1
1

36
36

1
1

36
36

Остали
облици
образовноваспитног рада

ПЕТИ РАЗРЕД
Недељно Годишње

3.
4.
Редни
број

68
34
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

1.
2.
3.
4.

1

2

Час
одељењског
старешине
Ваннаставне
активности2
Екскурзија
Додатна настава

2018/2019-2021/2022.

1

36

1

36

1

36

1

36

1
36
До 2 дана одишње

1
36
До 2 дана годишње

активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада . Ученик обавезно бира једну активност са
листе од три слободне наставне активности које школа нуди.
Ваннаставне активности могу да буду : друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге активности у складу са
просторним и људским ресурсима школе.
Слободне наставне

ФАКУЛТАТИВНИ САДРЖАЈИ
Факултативни део наставног плана и програма обухвата предмете којим се задовољавају интереси ученика у складу са могућностима школе , као
садржаје и облике слободних активности.
-

Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности које се реализују саставни су део Годишњег плана рада школе и
планова образовно васпитног рада.
Циљ, задаци и садржаји екскрзија и наставе у природи остварују се на основу наставног план и ппрограма образовно-васпитног рада и
школског програма и саставни су део Годишњег плана рада школе. Насзава у природи организује се за ученике од другог до четвртог
разреда у трајању од 7 дана годишње.
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ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА
СРПСКИ ЈЕЗИК
Садржаји
-Књижевност;
језик,граматика и
правопис; Култура
изражавања
(усмено и писмено)

Активности ученика у образовноваспитном раду
- именује и чита слова,
- прави речи од слова,
- прави од речи реченице,
- чита текстове, препознаје слова, речи,
реченице
- игра се мењајући гласове у речима,
- вежба у изговарању обавештења,
питања и заповести
- вежба у изговору и писању гласова ч, ћ,
ђ, х, р
- започиње реченицу великим словом
- пише лична имена и презимена и
једночлана имена насеља
- употребљава тачку, упитник и узвичник
- пише по диктату
слушање
- читање текстова
- учествовање у
причању
- - рецитовање
активно слушање
- састављање реченица
- именује и чита слова латинице
- - писање по диктату

Активности наставника у
образовно-васпитном раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања

- 25 -

Начин и поступак
остваривања
- демонстративна
- текстуална
- дијалошка

Циљеви и задаци садржаја програма
- правилно изговорати гласове
- правилно интонирати реченицу
правилно изговарати гласове, речи
и реченице
- поштовати тачку, упитник и
узвичник правилно употребљавати
велико слово на почетку реченице
у писању имена и презимена и
имена једночланих назива
-савладавање просте реченице
- стицање основних појмова о
именицама, глаголима и придевима
- -савладавање реченица по значењу
и облику
- - овладавање усменим и писменим
изражавањем према захтевима
програма
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МАТЕМАТИКА
Садржаји
Предмети у простору
и односи међу њима;
Линија
и
област;Природни
бројеви
до
100;
Мерење и мере
Блок бројева до 1000;
Геометријски
објекти и њихови
међусобни односи

Активности ученика у образовноваспитном раду
- сабирање и одузимање
- множење и дељење
- примењивање стечених знања
- запажање
Уочава
- посматра
именује
разликује
именује
посматра
групише
пребројава
броји
сређује по редоследу
упоређује
мери и процењује
-

Активности наставника у
образовно-васпитном раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-подстиче
на
логично
мишљење
-развија кооперативност
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Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

- демонстративна
- дијалошка
- илустративна
- истраживачка

- орјентисати се у простору користећи одреднице
горе, доле, изнад, испод, лево, десно...
- разликовати и именовати геометријска тела
- одређивати положај предмета
- разликовати и именовати тачку, дуж и линију
- умети да их нацрта
- овладати руковањем геометриским прибором
- упоређивати по облику и дужини
- користити математичке термине: скуп, елеменат
- уочити једноставне правилности
- читати, писати и упоређивати бројеве од 0 до
100
- употребљавати знаке једнакости и неједнакости
- савладати сабирање и одузимање до 100
- схватити појам 0
- упознати метар, динар, пару
- знати вредност новчаница и поступак плаћања
- мерити дужину: стопом, кораком...
- формирају представу о правој и полуправој
- уочавају и цртају углове (оштар, прав и туп угао)
- цртају правоугаоник, квадрат, троугао и
кружницу
-да савладају читање и писање природних бројева
у декадном бројевном систему
- упознају скуп природних бројева и исте приказу ју
тачкама бројевне полуправе
- знају да читају, састављају израчунавају вредност
израза са више операција
- знају да решавају једноставније једначине и
неједначине у скупу природних бројева
-упознају разломке,њихово читање,писање и
значење
-да упознају и науче формуле за израчунавање
површине правоугаоника, квадрата,коцке и квадра
-

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

МАТЕМАТИКА
Садржаји
програма

Скуп природних
бројева

Мерење и мере

Површина

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА
Активности ученика у
образовно-васпитном
раду

- сабирање и одузимање
- множење и дељење
- примењивање стечених
знања
- запажање
- уочавање

- упоређивање
- мерење
- прављење модела
- примена стечених
знања
- посматрање

- упоређивање
- мерење
- рачунање
- примена стечених
знања

Активности наставника у образовноваспитном раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-наводи на повезивање и примену знања
-подстиче на логично мишљење
-развија кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-наводи на повезивање и примену знања
-подстиче на логично мишљење
-развија кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстицање
-дискутује
-анализира
-мотивише
-наводи на повезивање и примену знања
-подстиче на логично мишљење
-развија кооперативност
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Начин и поступак
остваривања

- демонстративна
- интерактивна
- илустративна
- игра

- експериментална
- демонстративна
- игра
- илустративна

- експериментална
- демонстративна
- игра
- илустративна

Циљеви и задаци садржаја програма

- да савладају читање и писање природних бројева у
декадном бројевном систему
- упознају скуп природних бројева и исте приказу ју
тачкама бројевне полуправе
- знају да читају, састављају израчунавају вредност
израза са више операција
- знају да речавају једноставније једначине и
неједначине у скупу природних бројева
- упознају разломке,њихово читање,писање и значење

- да упознају јединице за површину
- претварају јединице у мање и веће јединице мере

- да упознају и науче формуле за израчунавање
површине правоугаоника, квадрата,коцке и квадра

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОПУНСКА НАСТАВА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА
Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од
програмско-тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање,
са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.
Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима
организује допунски рад. Такође бира активности, методе које ће најпре довести до напретка.
Садржаји програма

У зависности од
наставног предмета
одређује се садржај из
редовног наставног плана
код кога постоји потреба
за допунским радом

Активности ученика у
образовно-васпитном
раду

-слуша,
-поставља питања,
- чита,
уочава
-именује
-разликује
-упоређује

Активности наставника у
образовно-васпитном раду

Начини и поступци извођења
програма

- презентује наставни садржај и
прилагођава методе ученичким
способностима,објашњава,
одговара на постављена питања,
демонстрира,
мотивише,
ослобађа
треме,
подстиче,
охрабрује, похваљује,сугерише,
објашњава,
демонстрира
на
карти,

индивидуални,
групни,
фронтални
кооперативна;
интерактивно,
пару,текстуално,
демонстрационо
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рад
у
Дијалошки,

Циљеви и задаци садржаја програма

Боље разумевање појмова, усвајање основних
знања,
препознавање,
разумевање
наставникових
инструкција,
повезивање
градива, примена наученог

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОДАТНА НАСТАВА НАСТАВА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА
За додатни рад се опредељују даровити ученици и ученици посебних интересовања. Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде, интерна школска
такмичења у циљу припрема за све нивое такмичења које се организују) и постепено их уводити у области професионалне оријентације .
Садржаји програма
У
зависности
од
наставног
предмета
одређује се садржај из
редовног
наставног
плана
који
се
проширују у складду са
узрастом
и
интересовањима
ученика

Активности ученика у образовноваспитном раду
- примењује претходно стечена
знања; - уочава на примерима;
упоређује;
-уз помоћ наставника решава
тестове са ранијих такмичења, чита,
анализира, интерпретира. Слушају,
разговарају, пишу, прикупљају
материјал(исечци из штампе,са
интернета), праве паное,уређују
кабинет,
истражују,
открива
релације и изражава их,упоређује,
уочава

Активности наставника у
образовно-васпитном раду
Презентује наставне садржаје;
- Мотивише на закључивање;
- Припрема за такмичења;
- Подстиче креативност
- Мотивише на стваралачки
однос
-усмерава ученика
-подстиче на размишљање
-развија
код
ученика
аналитичко,синтетичко,
индуктивно,дедуктивно
мишљење
Наводи на размишљање
-прилагођава
методе
способностима
ученика,
поставља проблем
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Начини и поступци
извођења програма
- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни;
- индивидуални
демонстративни

Циљеви и задаци садржаја програма
- припрема ученика за школско, општ
међуопштинско и републичко такмичење траж
давање обавештења;
-описивање и именовање предмета;
-изражавање припадности;
Развијање културе усменог и писменог
изражавања,
истраживачког
духа,
проширивање знања,развијање стваралачког
и критичког мишљења

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Садржаји програма
Израда
годишњег
програма рада

Активности наставника
Сарадња са тимовима на
нивоу Школе

Начин и поступак оств.
Састанци са руководством и
члановима тимова,
разговори,размене мисљења,
успостављање додирних
тачака

Циљеви и задаци садржаја програма
Постизање нивоа потребне припремљености за
реализовање активности на годисњем нивоу

Обликовање интерног
календара културних
активности

Сарадња са Организацијом
Црвеног крста;
;анализа календара такмицења
Министарства просвете и
календара Дечје недеље

Договори, посете,
организоване посете, састанци

Кореспонденција планираних активности Тима
за културне и спортске активности са
програмима
Министарства
просвете
и
одговарајуцих институција

Обликовање интерног
календара спортских
активности

Увид у календар такмичења
Министарства
просвете,календар
Дечије
недеље

Дооговори, анализе, састанци

Уклапање у програм такмичења Министарства
просвете,креативна сарадња са спортским
организацијама, удружењима и другим школама

Креативно
ангажовање
ученика;самостални радови,
пробе,
учешћа,
јавни
наступи и такмичења

Праћење,критичко
посматрање,вредновање;
израде
сценарија,режија;организацио
ни и технички послови;
руковођење секцијама

Наступи,презентрације
драмских,литерарних,поетски
х и хорских остварења

Организованје културног и спортског живота
Школе.Осмишљавање садржаја који ће
допринети подизању нивоа квалитета културног
и медијског профила Школе.Јавна културна
презентација Школе која ће привући родитеље
да се определе за нашу школу. Путем спортских
активности афирмисати здравље и пожељан
такмичарски дух код ученика.

Упознавање
позоришног
живота
у
нашем
граду;израда
самосталних
изложби,јавни
наступи,
заједнички
наступи
са
ученицима Музичке школе

са локалним Позориштем,
Градским музејом, општином,

Присуствовање позоришним
представама, посете музеју,
изложбама, учешће у јавним
манифестацијама

Интеграција Школе у културни, спортски и
јавни живот града и непосредно упознавање
ученика са значајем културних институција на
пољу друштвене егзистенције.Сагледавање
значаја просвете за општи културни и естетскоцивилизацијски развој савременог друштва

Припрема
и
организовање
Дана
школе,
приредбе,културне
смотре;
учешће
у
културним
и
спортским
манифестацијама
у
организацији Школе
Учешће у културним
активностима локалне
средине

Активности ученика у
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Садржаји програма

Активности ученика

Спортска недељаМеђуодељенска
такмичења,
шетња,
трчање
на
градском
стадиону, такмичење у
оквиру секције...

Активно
учешће
ученика
у
садржајевима,
суђење,
асистенција...

Јесењи и пролећни кросТакмичење у трчању на
различите дужине стаза
зависно од узраста деце

Трчање

Спортска такмичења

Учешће
и
представљање школе
на такмичењима у
кошарци,
одбојци,
рукомету, фудбалу и
стоном тенису и
пливању

Активности наставника

Организација,
спровођење активности,
додељивање
задатака
ученицима,
суђење,
обезбеђивање потребних
алата,
вођење
активности

Вођење деце,
распоређивање
узрастима

по

Вођење
деце
на
такмичења, одређивање
састава који ће да игра,
осмишљавање тактике
игре...

Начин и поступак
остваривања
Неке од активности
ће се обављати у
оквиру
редовних
часова, неке за време
секција а неке после
часова, зависно од
врсте активности
Деца ће се окупити у
школском дворишту
и
онда
ће
их
наставници одвести
на место реализације
активности
Деца ће се окупити у
школком дворишту и
онда
ће
их
наставници одвести у
школу где ће бити
организовано
такмичење
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Циљеви и задаци садржаја програма

-Стицање навике за систематским вежбањем
-Развијање осећаја за фер плеј
-Припремање за школска такмичења

-Развијање љубави деце према базичној физичкој вештини-трчању

-Стицање навике за систематским вежбањем
-Развијање осећаја за фер плеј

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Садржаји програма

Активности ученика

Активности наставника

Израда програма за заштиту
ученика од насиља, злостављања
и занемаривања

Активно учешће деце у
изради програма

Активно учешће у изради
програма

Континуирано
усклађивање
подзаконских аката школе са
свим законским изменама

Дефинисање
одговорности
процедура и
актера школе

улога
и
у
примени
поступака свих

Формирање
и
Вршњачког тима

едукација

Индивидуално-саветодавни рад
са ученицима који су актери у
ситуацијама насиља

Начин и поступак
остваривања
На састанку ШТ

Информисање ученика о
законским изменама

Размена информација у
сарадњи са секретаром
школе

На састанку ШТ

Учествовање у доношењу
правила понашања у школи

Учествовање у
извршавању процедура и
поступака

На седници Наставничког
већа

Учешће у радионицама,
постављање плаката с
правилима понашања и
саветима за ненасилну
комуникацију

Реализација едукативних
радионица

На часовима ОС

Подршка деци која трпе
насиље и рад са децом која
врше насиље

На одмору, пре и после
наставе

Разговори, размена
информација
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Циљеви и задаци садржаја програма

едукација свих актера школе у циљу
сензибилизације на појаву и препознавање
насиља,злостављања и занемаривања;
- помоћ ученицима у стицању увида у
персоналне проблеме и указивање на могуће
начине њиховог решавања;
- перманентно разрађивање начина и техника
за праћење и процену предузетих мера и
остваривање ефикасности;
- кроз сарадњу са Тимом за инклузивно
образовање и Тимом за социјалну заштиту,
пружање
помоћи
ученицима
са
поремећајима у понашању и опсервација и
идентификација ученика с одређеним
социјалним проблемима.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Обавештавање
родитеља
и
разговор о ситуацијама насиља

Разговори, размена
информација

Сарадња Тима са Тимом за
социјалну заштиту и Тимом за
инклузивно образовање

Активно учешће деце у свим
тимовима

Евалуација
програма
и
евентуалне измене на основу
документације

Исказивање мишљења о
активностима програма

2018/2019-2021/2022.

Разговори ОС, предметних
наставника и чланова ШТ
са родитељима

На одмору, пре и после
наставе

Размена информација са
члановима Тимова

На састанцима тимова

Школски Тим за заштиту
деце /ученика од
насиља,злостављања и
занњмаривања

На састанцима
ШТ,седници Наставничког
већа и састанцима ВТ
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2018/2019-2021/2022.

ПРЕВЕНЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Садржаји програма

Активности ученика

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Израда програма за
Активно учешће ученика
заштиту ученика од
у изради програма
дискриминације
Континуирано
Информисање ученика о
усклађивање
законским изменама
подзаконских аката
школе са свим изменама
Упознавање свих актера
Информисање ученика
у образовању са
на ЧОС-у
Правилником о
поступању установе у
случају сумње или
утврђеног
дискриминаторног
понашања и вређања
угледа, части или
достојанства личности
Дефинисање улога и
Учествовање у
одговорности у примени доношењу правила
процедура и поступака
понашања у школи
свих актера школе
Стручно усавршавање
/
запослених ради
унапређивања
компетенција за
превенцију и
интервентне активности

Активности
наставника

Начин и
поступак
остваривања

Активно учешће у
изради програма

На састанку ШТ

Размена информација у
сарадњи са секретаром
школе

На састанку ШТ

Информисање
наставника

На седници
Наставничког већа

Учествовање у
извршавању процедура
и поступака

На седници
Наставничког већа

Учешће на обукама

Акредитовани
програми којима
се унаређују
компетенције за
превенцију
дискриминаторног
понашања
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Циљеви и задаци садржаја
програма

- Едукација свих актера
школе на појаву и
препознавање
дикриминаторног понашања,
вређања угледа, части или
достојанства личности
- Помоћ ученицима у стицању
увида у персоналне проблеме
и указивање на могуће начине
њиховог решавања
- Перманентно разрађивање
начина и техника за праћење
и процену предузетих мера и
остваривања ефикасности
- Кроз сарадњу са Тимом за
инклузивно образовање и
Тимом за социјалну заштиту
пружање помоћи ученицима
са поремећајима у понашању
и опсервација и
идентификација ученика са
социјалним проблемима

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Подршка деци и
Разговор, размена
родитељима из
информација
мањинских и осетљивих
група
Предавања и радионице
Активно учешће на
за превазилажење
радионицама и дискусији
стереотипа и предрасуда,
развијања свести о
штетности
дискриминације,
унапређење толеранције,
уважавања и поштовања
различитости и др.
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
Проверавање добијене
Разговор, размена
информације о
информација
дискриминаторном
понашању.
Заустављање
дискриминаторног
понашања и смиривање
учесника

Разговор ОС, предметни
наставници,
информисање,
родитељски састанци
Вођење радионица и
предавања од стране ОС
и стручних сарадника

Индивидуални
разговори,
родитељски
састанак, акције
Часови
одељенског
старешине и
радионице

Разговор са ученицима

Обавештавање, позивање
родитеља
Прикупљање
релевантних
информација и
консултације

/

Позивање, разговор ОС,
стручни сарадник
Учешће у анализи и
прикупљању
информација

Предузимање мера и
активности

Изношење предлога

Прикупљање
информација од
учесника и
сведока
Прекид
дискриминаторног
понашања,
одвајање
учесника,
разговор,
смиривање
ситуације
Телефоном,
разговор у школи
Разговор са
учесницима,
сведоцима,
анализа ситуације,
састанак ШТ
Појачан васпитни
рад, по потреби
васпитно дисцилински
поступак, план

Размена информација

Заустављање
дискриминаторног
понашања одмах након
добијене информације о
истом, сви запослени

Активно учшће ОС, ШТ
у доношењу мера и
праћењу ефеката
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Вођење евиденције

/

Стручни сарадник, ОС

Индивидуални рад са
ученицима који трпе
чине или сведоче
дискриминаторно
понашање

Разговор, размена
информација, по потреби
обављање друштвено
корисног рада

Индивидуални рад са
ученицима, ОС, стручни
сарадник
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2018/2019-2021/2022.

заштите од
дискриминације,
друштвенокористан рад
Вођење и чување
документације о
свим ситуацијама
дискриминације и
дискриминаторног
понашања
Појачан васпитни
рад, разговор,
друштвенокористан рад

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
Садржаји програма
Израда
програма
превенцију
болести
зависности, васпитно
запуштног
и свих
облика
деликвеног
понашања

Активности
ученика

Активности
наставника

Учешће деце у
изради програма

Учешће наставника у
изради програма

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

На састанку ШТ

Континуирано
усклађивање
подзаконских
аката
школе
са
свим
законским изменама

Информисање
ученика о
законским
изменама

Континуирано
информисање у
сарадњи са
секретаром школе

На састанку

Дефинисање улога и
одговорности
у
примени процедура и
поступака свих актера
школе

Учествовање у
доношењу правила
понашања у школи

Учествовање у
доношењу правила
понашања у школи

На седници
Наставничког већа

Реализација
радионица

На часовима ОС

Разговори ОС и
предметних
наставника

На одмору, пре и
после наставе

Реализација радионица
о
штетности
и
опасности
употреба
ПАС, као и о ризицима
деликвентог понашања

Учестововање у
радионицама

Обавештавање
родитеља и разговор о
ситуацијама употребе
ПАС
и/или
испољавања ризичних
облика понашања

Разговори, размена
информација
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Унапређење квалитета живота ученика:
-развијањем негативног става код ученика, према
коришћењу ПАС, развијање социјално пожељних облика
комуникације и стварање безбедне средине за живот и рад
ученика
-укључивање свих носилаца превентивних и интервентних
активности

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Евалуација програма и
евентуалне измене на
основу документације

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Исказивање
мишљења о
активностима
програма

Исказивање мишљења
о активностима
програма

2018/2019-2021/2022.

На састанцима,
седници
Наставничког већа

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Садржаји програма

Друштвене активности

Техничке активности

Хуманитарне
активности

Спортске активности

Активности
ученика
Израда
паноа,
зидних
новина,
посете, изложбе,
учешће у акцијама
локалне заједнице

Израда
честитки,израда
модела,
уређење
простора,
израда
васкршњих украса

Активности
наставника
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира

Начин и поступак
остваривања
Дијалошка,
текстуална,
метода писаних радова,
излагање,
демонстративна,систематско
посматрање, пралтични рад,
илустративна,
експериментална, принцип
очигледности

Циљеви и задаци садржаја програма
Сарадња са локалном заједницом Развијае свести о
здравом начину живота, поштовање разлика и
уважавање својих и туђих потреба, изграђивање
личних критичких ставова

Развијање
креативности,
стваралачког
рада,
уредности,
прецизности,изграђивање
личнихкритичких ставова

Прикупљање
помоћи, учешће у
хуманитрним
акцијама,
помоћ
ученицима
који
слабије напредују
такмичење
у
спортским
вештинама, учешће
у кросу,
Игре без гранца

Развијање хуманости, Поштовање разлика и туђих
потреба, развијање такмичарског духа

Развијање такмичарског духа, Развијање моторичке
спретности и физичких способности
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Посете
музеју,
биоскопу,
позоришту,
библиотеци, ....

Културне активности

2018/2019-2021/2022.

Развијање опште културе, Развијање и подстицање
стваралачке
активности,
развијање
маште
орггиналности и смисла за лепо,оспособљавање
ученика за испуњење слободног времена садржајима
из области културе, науке, технике, уметности,....

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ
Садржаји програма

Самоспознаја

Информисање
занимањима

Могућности школовања

о

Активности ученика

Активности наставника

Ученицислушају,
посматрају, причају,
описују, упоређују,
цртају, одговарају на
питања,
дискутују,
предлажу,
користе
рачунаре,
праве
паное, сарађују у
групи или пару.
Ученицислушају,
посматрају, причају,
описују, упоређују,
цртају, одговарају на
питања,
дискутују,
предлажу,
користе
рачунаре,
праве
паное, сарађују у
групи или пару.
Ученицислушају,
посматрају, причају,
описују, упоређују,
цртају, одговарају на
питања,
дискутују,
предлажу,
користе
рачунаре,
праве
паное, сарађују у
групи или пару.

Наставник
припрема
материјал за радионице,
организује,
реализује
радионице,
информише,
пише, црта, мотивише,
прати активности ученика,
подстиче
на
рад,
објашњава, демонстрира
Наставник
припрема
материјал за радионице,
организује,
реализује
радионице,
информише,
пише, црта, мотивише,
прати активности ученика,
подстиче
на
рад,
објашњава, демонстрира
Наставник
припрема
материјал за радионице,
организује,
реализује
радионице,
информише,
пише, црта, мотивише,
прати активности ученика,
подстиче
на
рад,
објашњава, демонстрира

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

радионице

Ученици треба да кроз радионице, тестове, интроспекцију и
саветовање препознају своје таленте, интересовања, вредности,
склоности и могућности;
Општициљ ове области је освешћивањеличнихафинитетаи
капацитетаученика у оквирустицања реалне сликеосеби.

радионице

Ученици треба да истражују свет занимања и професија, која су
знања, вештине и особине потребне за успешно бављење
занимањем, какве могућности постоје на тржишту рада;
Општи циљ ове области је стицање знања о различитим
информационим понудама о школи и занимању, као и
оспособљавање ученика да активно и самостално користе
расположиве информације.

радионице

Ученици треба да се упознају са могућностима за школовање школама, факултетима и другим образовним установама и сазнају
како изгледа школовање за њихово жељено занимање;
Општи циљ је упознавање ученика са начинима информисања о
могућностима школовања.
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Реални сусрети

Одлука
занимања

о

избору

Ученици одлазе на
реалне сусрете ако су
ван
школе,
присуствују излагању
експерата,
постављају питања,
учествују у неким
практичним
активностима.
Ученицислушају,
посматрају, причају,
описују, упоређују,
цртају, одговарају на
питања,
дискутују,
предлажу,
користе
рачунаре,
праве
паное, сарађују у
групи или пару.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Наставник
организује
долазак
експерата,
организује одлазак деце у
друге школе или установе
(организације),
води
ученике на реалне сусрета,
охрабрује
ученике
да
поставлјају питања.
Наставник
припрема
материјал за радионице,
организује,
реализује
радионице,
информише,
пише, црта, мотивише,
прати активности ученика,
подстиче
на
рад,
објашњава, демонстрира

2018/2019-2021/2022.

Сусрети са
експерима у
школи и/или
одласци у друге
школе или
организације

Ученици треба да се упознају са представницима жељених
занимања и радним окружењем, испробавају поједине радне
задатке и распитују се о занимањима и потребном школовању;
Општи циљ ове области је упознавање са светом рада и
опробавање ученика у аутентичним систуацијама у свету рада

радионице

Ученици треба да боље познају себе, имају потребне информације
и да су сигурнији у доношењу одлука.
Општи циљ је оснажити ученике да самостално донесу одлуку о
даљем школовању и занимању.
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Садржаји програма

Систематски прегледи ученика и вакцинација

Стоматоошки систематски прегледи и санација

Континуирана сарадња са ЗЗЗЗ, Црвеним крстом,

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Редовни
систематски
прегледи, прегледи
пред одлазак у Здравствена заштита, Развијање свести о важности превенциј и заштите
школу у природи, здравља
на
екскурзије,
летовања,
зимовања
Редовни прегледи
код
школског Развијање свести о важности превенциј и заштите здравља уста и зуба
стоматолога,
Предавања,
трибине,
радионице

Развијање свести о здравим стиловима живота важности превенције, здраве
исхране,
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2018/2019-2021/2022.

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Садржаји програма

Активности ученика

Активности наставника

Упознавање запослених о
плану и програму рада
Тима

-Ученици као главни
учесници
у
образовању
и
васпитању обавезни
су да уважавају и
поштују
личности
других-ученика,
запослених,
родитеља.
-Да поштују правила
установе и сва она
акта
којима
се
уређују
њихова
права,обавезе
и
одговорностии

Наставник има кључну
улогу у тиму;
-Помаже прилагођавању
деце, охрабрује их за
сарадњу са вршњацима,
помаже родитељима у
раду са децом код куће
-Непрестано приступа и
мења свој приступ деци
уколико има потребе за
тим
у
складу
са
способностима, знањем
интресовањима
и
потребама ученика

Мера
превенције
за
стварање
безбедне
средине за живот и рад
ученика

- Активно учествују у
раду
одељенске
заједнице,
као
чланови ученичког
парламента посебно
доприносе
и
учествују
у
превентивним
активностима

-Укључује родитеље у
наставу,
консултује
стручњаке кад год је то
могуће у планирању,
праћењу и постављању
циљева
-Пропагира образовну
политику
којом
се
уважавају различитости

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

-Установа
може
да
укључи у тим за
социјалну заштиту и
представнике родитеља
и
по
потреби
одговарајуђе стручњаке
(лекар,
представник
полиције)

-Упућивање и стручно усавршавање запослених ради
унапређивања компетенција ради благовременог уочавања и
реаговање на насиље, постојање различитих видова насиља као
и како их препознати.
-Упознавање осталих запослених у ком домену је потребна
социјална заштита и шта ће све радити Тим током једне
наставне године.
-Врло је битно истакнути да је заштита детета јадинствен
процес у коме учествују раѕличити системи а кључна реч је
сарадња.

-Одвија се у школи где
стручни сарадници уз
сарадњу учитеља
учествују у обукама које
мере превенције треба
користити као и
препоѕнавање
социјалног проблема
независно од тога да ли
га дете поседује или
његова породица

-Израда прогарама за заштиту ученика
-Организовање разговора, трибина,обука о безбедности и
заштити ученика
-Дефиинисање правила понашања и последица кршења правила
-Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља
-Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља(савет
родитеља,школски одбор,ученички парламент,наставничко
веће)
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Мера интервенције у
ситуацијама када се јавља
насиље, злостављање и
занемаривање у школи

-Ученици
похађају
школу да би учили,
развијали и неговали
културу понашања
-уколико се процени
да постоји потреба да
се
прилагоди
обр.вас.рад
ученик
наставља рад по
ИОП-у

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

-Прилагођава наставно
градиво могућностима и
способностима
сваког
детета
као
и
у
инклузивном процесу
- Осoбa коja минимизира
ефekат eтикетирања у
рaзреду и један од оних
кoји су зaслужни за
друштвено прихватање
индивидуалних разлика

-Стручни
сарадници
тада
уколико
је
потребно извештавају
ЦСР који на основу
темељних
извештаја
одлазе
у
обилазак
породице
-Могућ је и долаѕак
сарадника ЦСР у школу
где ће такође обавити
разговор са родитељима
и учеником и покушати
да реше проблем

2018/2019-2021/2022.

-Дефинисање процедура и поступаказа социјалну заштиту и
реаговање у датим ситуацијама
-Сарадња са
евидентирање

релевантним

службама

и

континуирано

-Саветодавни рад са родитељима
-Пружање помоћи ученицима са поремећајем у понашању,тј.са
ученицима са казненим делима, ѕапуштеним ученицима, оних
који долазе из проблематичних породица

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Садржаји програма

Активности ученика

Активности наставника

Дан заштите животиња

Прикупљање
материјала,
израда
постера на задату
тему, презентација,
истраживање, обрада
података, решавање
проблема извођење
ѕакључака, дискусија,
изложба радова

Менторска
улога
наставника,
омогућити
подстицајну средину за рад
и учење, сарадња, праћење,
усмеравање,
развијање
потреба
и
могућности
личног
ангажовања
у
заштити животне средине

Национални
дан
дуванског дима

без

Светски дан воде
Светски дан заштите
биодиверзитета.
Природни ресурси

Светски дан чистог
ваздуха – Присуство
прашине у ваздуху

Извођење вежбе

Упознати
ученике
са
поступком вежбе и начином
извођења

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Изложба
радова
ученика на задате
теме,
постављање
едукативно
–
информативних
постера у кабинету за
биологију и у холу
школе, презентација

Разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне
средине, стекну знања у вези са изворима и последицама
угрожавања животне средине, схвате значај озонског омотача,
изграде ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту
животне средине, развијају еколошку, здравствену и културу
живљења, постицање на тимски рад, схвате значај очувања
биодиверзитета, упознају природне ресурсе и значај
рационалног коришћења

Плочице премазане
вазелином
распоредити
на
различита места у
школи и школском
дворишту након 4
часа
покупити
плочице, посматрати
под лупом и извести

изграде ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту
животне средине, схвате значај оувања ваздуха и основне
изворе загађења, развијање еколошке свести
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2018/2019-2021/2022.

закључке

Дан борбе против сиде

Дан енергетске
ефикасности

Израда црвених трака
као
симбол
солидарности
са
оболелима од хива

Израда
анкете

и

анализа

Дан планете Земље

Активно учествовање
у трибини, израда
предмета
од
рециклираног
материјала,
учествовање
у
локалним еколошким
акцијама

Дан заштите животне
средине

Извођење закључака
и осврт на еколошке
акције током године

Упознавање,
едукација
ученика кроз презентације,
кратке филмове , сарадља
са Црвеним крстом
Менторска
улога
наставника, израда анкете,
упознавање са начином
реализације вежбе, анализа
резултата
Трибина – Заштита животне
средине
Радионица – Отпад и
рециклажа
припрема
материјала, сарадња са
локалном
заједницом,
организовање
локалних
еколошких акција
Праћење,
опажање,
закључивање

Приказ филмова и
презентација, израда
црвених трака

Познаје основне механизме деловања превентивних мера у
очувању здравља

Израда
анкете

изграде ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту
животне средине, развијају еколошку, здравствену и културу
живљења, развој еколошке свести, схватају значај и потребу за
енергетском ефикасношћу, очување природних ресурса и
упознавање са коришћењем и рационалном употребом тих
ресурса у области енергетике

и

анализа

Трибина – Заштита
животне средине
Радионица – Отпад и
рециклажа
Учешће у локалним
еколошким акцијама

изграде ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту
животне средине, развијају еколошку, здравствену и културу
живљења, развој еколошке свести, схватају значај и потребу
очувања природних ресурса, Разумеју улогу и значај личног
ангажовања у заштити животне средине, стекну знања у вези са
изворима и последицама угрожавања животне средине

Израда
паноа
презентација

Разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне
средине, развој еколошке свести
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Сарадња са друштвеним делатностима

Консултативни разговори у
вези израде финансијског
плана,
Помоћ
при
спровођењу
јавних
набавки,

Успешна израда финансијског плана уз сагледавање реалних могућности
локалне самоуправе, Поштовање прописа у области финансијског пословања

Сарадња са МУП-ом

Организација
трибина,
предавања,
контролни
прегледи возила приликом
одласка на екскурзије,
излете и школе у природи

Утицати на повећање свести о безбедности у саобраћају,

Сарадња са месном заједницом

Заједничке
акције
озелењавања,
уклањања
графита, чишћење околине
школе, .....

Учешће у акцијама месне заједнице, подизање свести о

Сарадња са градском управом

Културне
и
активностима
управе

Учешће у културним, спортским и другим активностима локалне управе

Садржаји програма

спортске
локалне
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Садржаји програма

Помоћ
родитељима
у
остваривању васпите функције
породице

Активности наставника

Начин и поступак
остваривања

Предавања
,
индивидуални
разговори, разговори у
сарадњи са стручним
сарадницима

Родитељски
сатанци,групни
разговори, индивидуални
контакти, Дан пријема
родитеља,Обезбеђивање
и упућивање родитеља на
литературу

Анимира
родитеље,
подстиче их, извештава
Укључивање родитеља у живот и
рад школе и њихово ангажовање
у активностима од значаја за
школу

Сарадња са родитељима на пољу
ПО

Оргаизује
посете
предузећима, сарађује са
средњим
школама,
извештава родитеље,...

Заједничка израд кодекса
понашања,
израда
процедура реаговања у
случајевима вршњачког
или било ког другог
злостављања
и
малтретирања, сардњљ
на писању пројеката за
унапређење материјално
техничких
услова
рада,учешће у културној
и
јавној
делатности
школе
организујући
спортске
Организовати трибине,
заједничке посете СШ,
предузећима која могу да
приме ученике
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Циљеви и задаци садржаја програма

Ојачати породицу, указати на важност правилног функционисања породице;
Успоставити добру сарадњу ради јединственог деловања на васпитање и
образовање деце

Узејамно повезивање и деловање школе и породице као услов за успешно
остваривање циљева васпитања и образовања деце

Утицати на правилан избор занимања

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ПРОГРАМ ИЗЛЕТА НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈА
НАСТАВА У ПРИРОДИ ИЗЛЕТИ И ПОСЕТЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА
Настава у природи
РАЗРЕД
ДРУГИ
ТРЕЋИ
ЧЕТВРТИ

ДЕСТИНАЦИЈА
Златибор
Златибор
Златибор

Време реализације
април
април
април

Маршрута
Соко бања
Крушевац - Врњачка бања
Београд
Крагујевац – Аранђеловац - Опленац

Време извођења
Мај
Мај
Мај
Мај

Излети
Разред
I
II
III
IV

V разред
Ниш, Нишка тврђава, Чегар, Ћеле кула, Медијана, Нишка бања
VI разред
Суботица, Палић, Нови Сад, С. Карловци, Хопово,Зобнатица (2 дана)
VII разред Кладово, Лепенски вир, Сребрно језеро Виминацијум, Пожаревац(два дана)
VIII разред Ваљево, Лозница, Тршић, Тара, Кремна, Мокра гора, Дрвенград, Шарган,
Овчар бања (три дана)
Излет историјско-географске секције реализоваће се у мају 2018. на релацији:
Параћин- Нови Сад, Сремска Митровица
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2018/2019-2021/2022.

Програм излета
- за ученике I разреда једнодневни излет на релацији Параћин – Соко бања - Параћин. Панорамско разгледање Бованског језера, обилазак и
упознавање са извориштем реке Моравице, разгледање турског купатила, шетња бањским парком. Реализација наставног програма свет око
нас- врсте дрвећа и паркова, рекреација ученика кроз посете бањским извориштима.
- за ученике II разреда једнодневни излет на релацији: Крушевац (обилазак музеја, гледање позоришне представе) - Врњачка бања (обилазак
бање, топлих извора и паркова) - Параћин. Реализоваће се садржај из српског језика, света око нас, ликовне културе, музичке културе и
физичког васпитања.
- За ученике III разреда једнодневни излет на релацији Параћин – Београд – Параћин. Обилазак торња на Авали, панорамско разгледање
града, обилазак Кнез Михајлове улице, Калемегдана, гледање позоришне представе. Реализоваће се садржај из српског језика, природе и
друштве, ликовне културе и физичког васпитања.
за ученике IV разреда једнодневни излет на релацији: Параћин – Крагујевац-Топола- Аранђеловац – Параћин. Посета акваријуму у Крагујевцу,
обилазак Карађорђевог града, летњиковца Петра Карађорђевића и цркве Светог Ђорђа на Опленцу, обилазак Буковичке бање и Покајнице.
Упознавање различитих облика рељефа, животињског и биљног света, историјских и верских објеката. Упознавање биљног света на поменутом
простору. Реализоваће се садржај из српског језика, природе и друштве, ликовне културе и физичког васпитања.
Активности ученика у
образовно – васпитном
раду

Наставне области

СРПСКИ ЈЕЗИК

-

посматрање
уочавање
причање
описивање
писање
читање

Активности наставника
у образовно –
васпитном раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи
на
повезивање и примену
знања

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма
-

-

дијалошка
текстуална
писаних радова
излагања

-

-
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Развијање способности
посматрања и уочавање
богатства облика, боја, звукова и
гласова у природи (у шуми, на
ливади, ...)
Доживљавање лепог у природи и
сталних промена у њој
Богаћење речника
Упућивање ученика да
доживљавају, разумеју и
изражавају слике и осећања
изражена у књижевним
текстовима
Изражавање сопственог утиска

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

МАТЕМАТИКА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

-

-

СВЕТ ОКО НАС

-

упоређивање
процењивање
израда задатака
уочавање
мерење
закључивање

разгледање
уочавање сличности
и разлика
препознавање
именовање
уређивање окружења
одржавање хигијене

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи
на
повезивање и примену
знања
-подстиче на логично
мишљење
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи
на
повезивање и примену
знања
-постављање
занимљивих питања
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2018/2019-2021/2022.

Примена стечених знања о
мерењу и јединицама мера
Утврдити и продубити стечена
знања о сабирању и одузимању
двоцифрених бројева
Примена стечених знања кроз
решавање текстуалних задатака
из свакодневних ситуација
- упознају најважније равне и
просторне геометријске фигуре и
њихове узајамне односе
- уочавају и стичу спретност у
цртању праве, дужи, кривих и
изломљених линија
-

-

дијалошка
демонстративна
писаних радова
текстуална

-

-

дијалошка
демонстративна
очигледности
практичних
радова
писаних радова
експериментална

-

-

-

Усвајање основних временских
одредница – сналажење у
времену и простору
Уочавање и опажање живе и
неживе природе у непосредној
околини
Развијање одговорног односа
према окружењу
Уочавање и именовање
различитих временских промена

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Природа и друштво

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

- разгледање
- посматрање
- уочавање
сличности
и разлика

-

-

певање
играње
слушање

шетање
трчање
такмичење
савладавање
природних препрека
одржавање личне
хигијене

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи
на
повезивање и примену
знања
-постављање
занимљивих питања
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

2018/2019-2021/2022.

- Проширивање знања о лековитим
водама,

- дијалошка
систематско
посматрање
- текстуална
- писаних радова

- Упознавање сведока прошлости
- Уочавање разлика и сличности
међу крајевима,
Упознавање биљног и животињског
света, одлика рељефа, начина
живота
људи
у
различитим
крајевима
...

-

дијалошка
демонстративна

-

-

-

демонстративна
дијалошка
самосталног рада

-

-
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Извођење народних дечјих игара
Учење нове песме
Развијање осећаја за ритам и
мелодију
Подстицање расположења и
ведрине

Развијање издржљивости,
истрајности и упорности
Упознавање ученика за
коришћење „трима” за
саморекреацију
Развијање хигијенских навика
ради ефикаснијег очувања
здравља, повећања отпорности
организма од штетног утицаја
савременог начина живота
Развијање координације,
гипкости, равнотеже и
експлозивне снаге

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

-

-

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

-

посматрање
уочавање
прикупљање
природног
материјала
преобликовање

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија
кооперативност

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
причање
-поставља проблем
препознавање својих -подстиче
осећања и осећања
-дискутује
других
-анализира
-мотивише
-координира
--наводи на повезивање
и примену знаља

2018/2019-2021/2022.

-

-

дијалошка
демонстративна
експериментална
-

-

дијалошка
демонстративна

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ
Основни
Активности наставника у
облици
Активности ученика у
образовно – васпитном
извођења
образовно – васпитном раду
раду
програма
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Развијање код ученика смисла за
спајање различитих облика и
материјала и предмета како би
добили нову, занимљиву целину,
и то посматрањем и
прикупљањем материјала и
предмета из непосредног
природног окружења
Подстицање оригиналности и
креативности код ученика

Развијање другарства и
пријатељства
Поштовање разлика
Уважавање својих и туђих
потреба

Циљеви и задаци садржаја програма

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ИЗЛЕТИ
рекреативно – сазнајног карактера

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

-

КУЛТУРНО – ЗАБАВНЕ
АКТИВНОСТИ (библиотека, музеј,
биоскоп, позориште.....)

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ

-

шетање
уочавање
учење
препознавање
прикупљање биљака,
гранчица, каменчића
прављење хербаријума

посматрање
опажање
играње
певање
креирање маски и фризура
имитирање
такмичење у знању, умењу
и вештинама

-

причање
размена искустава
прилагођавање
учење правила
понашања

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знаља
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-анализира проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
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2018/2019-2021/2022.

-

-

излагањ
а
дијалош
ка
очиглед
ности
практич
них
радова

демонст
ративна

експеримент
ална
практич
них
радова

-излагања
демонстрати
вна
-дијалошка

-

-

Развијање правилног односа
према природи и њеном очувању
Развијање спретности и
кондиције у природи
Стицање нових знања
Примена стечених знања на
очигледним, природним
објектима
Боравак на шистом ваздуху ради
очувања здравља

- Неговање лепоте и задовољства у
дружењу
- Развијање такмичарског духа
- Подстицање оригиналности и
креативности
-Препознавање склоности ученика и
карактеристичних особина

- Развијање другарских односа
- Прилагођавање новим условима
живота
Подстицање
на
културно
понашање у различитим животним
ситуацијама (у посети, шетњи, игри,
у
ресторану,
купатилу,
соби,
дискотеци, продавници...)
- Развијање осећања припадања у
групи
- Развијање толеранције и сарадње

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА

5.разред
Садржаји, места и објекти
које треба посетити

Број дана

Краљево- Таково- ОрашацВишевац-В.ПланаПожаревац(ергела
љубичево, Кћуа М. БарилиВиминацијум-ПокајницаРадовањси луг-КрагујевацКраљево

2

Активности у образовно-васпитном
раду
-Посматрање
-Упоређивање
-Дружење
-Разговор (постављање питања и
давање одговора)
-певање
-упознавање
-проширивање знања
-корелација међу предметима

Образовно-васпитна
област
Српски језик
Географија
Историја
Ликовна култура
Биологија

Циљеви и задаци садржаја програма
-упознавање на терену онога што је у 5. разреду научено
из наведених наставних области
-упознавање, проширивање и сагледавање географских
објеката и појмова
-упознавање и проширивање знања о културно историјским елементима
-упознавање са биљкама и животињама кроз геолошкоисторијски развој
-разгледање и упознавање фресака и других елемената
ликовне културе

6. разред
Садржаји, места и
објекти које треба
посетити
-Краљево- СтуденицаСопоћани-Ђурђеви
стпови-Копаоник-БрусЂавоља
варошПролом бања- Краљево

Број
дана

2

Активности у образовно-васпитном раду
- посматрање
- упоређивање
упознавање
нових
предела,
културноисторијских споменика
- упознавање природно - географских
Феномена
- упознавање са основним одликама
византијске културе Срба ( фреске, слике)
и модерним правцима сликарства
- корелација међу наставним предметима
- проширивање знања

Образовноваспитна област
- историја
- географија
- ликовна
култура
- биологија
- српски
језик
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Образовно-васпитни циљеви и задаци екскурзије
- проширивање и усвајање дела наставног. програма,
непосредним упознавањем садржаја наставних предмета,
појава и процеса и природно-географских феномена, као и
односа у природној и друштвеној средини
- упознавање културног наслеђа и прив. достигнућа у вези са
делатношћу школе
- уочавање узр.последничних односа у конкретним природним
и друштвеним условима
- развијање интересовања за природу и изграђивање
еколошких навика
- развијање позитивних односа према националним,
културним и естетским вредностима
- развијање позитивних социјалних односа
- подстицање испољавања позитивних емоционалних
доживљаја

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

7.разред
Садржаји, места и објекти које
треба посетити
КраљевоКрушевацГамзиград- Feliks Romulijana
(Зајечар)-Неготин-Ђердап
хидроелектрана-Доњи
Милановац-Голубац-Сребрно
језеро- Краљево.

Број
дана

2

Активности у образовно-васпитном раду
-посматрање
-упоређивање
-упознавање нових предела,културноисторијских споменика
-упознавање
природно-географских
феномена
-упознавање са остацима римске културе
на нашим просторима
-корелација међу наставним предметима
-проширивање знања

Образовно-васпитна
област

Историја
Географија
Ликовна култура
Биологија
Српски језик

Циљеви и задаци садржаја програма
-савлађивање и усвајање дела наставног
програма(примереног
узрасту
ученика)
непосредним упознавањем садржаја више
наставних предмета,
- уочавање и анализирање појава и односа у
друштвеној средини
- упознавање културног наслеђа
-рекреативно-здравствени опоравак ученика

8.разред
Садржаји, места и објекти које
треба посетити

Краљево – Ваљево- ТршићТроноша - Фрушка Гора Сремски Карловци( Гимназија,
Богословија, Музеј) – Суботица (
Градска кућа) – Нови Сад(
петроварадин,Матица
српска,
Српско народно позориште) Краљево

Број дана

3

Активности у
васпитном раду

образовно

-

-Посматрање
-Упоређивање
-Дружење
-Разговор
(постављање
питања и давање одговора)
-певање
-упознавање
-проширивање знања
-корелација међу предметима

Образовноваспитна област

Српски језик
Географија
Историја
Ликовна
култура
Биологија
Физика
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Циљеви и задаци садржаја програма
-упознавање на терену онога што је у 8 разреду научено из
наведених наставних области
-упознавање, проширивање и сагледавање географских
објеката и појмова
-упоузнавање и проширивање знања о културно -историјским
елементима
-упознавање са биљкама и животињама кроз геолошкоисторијски развој
-упознавање са делом и радом Јована Јовановића Змаја
-разгледање и упознавање фресака и других елемената ликовне
културе
-проширивање и упознавање културе изражавања и упознавање
са делом и радом песника Брнака Радичевића
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Садржаји програма

Активности ученика

Активности наставника

Промовисање програма
читања
и
културних
догађаја кроз квизове
такмичења,
изложбе,
постављање паноа на
задате теме

Припремање
материјала
на
задате
теме,
постављање паноа

Анализирање потреба
за информацијама и
изворима
знања
ученика у образовном
процесу школе

Обука
ученика
за
коришћење каталога и
претраживање
базе
података по различитим
параметрима
(аутор,УДК,)

Практичан рад на
рачунару

Израда е – каталога

Савладавање вештине
учења (прикупљање,
бирање,бележење,
вредновање)

Приказ
књиге
„Заинтересујте ђаке
за учење “

Упознавање ученика са
теоријом
и
методологијом учења

Начин и поступак
остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

На
часовима
одељенске
заједнице,
у
библиотеци

Развијање културе читања код ученика, говорне културе као
и потреба, навика и интересовања закоришћење библиотечке
грађе

У библиотеци

Оспособљавање за самостално коришћење и проналажење
потребне књижне и некњижне грађе

У библиотеци,
часу

- 55 -

на

Оспособљавање ученика у овладавању вештина за учење
током читавог живота
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ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Садржаји програма

Активности

Обука запослених из прве помоћи

Присуство
вежбање,

Обука запослених у школској кухињи
о правилном и безбедном чишћењу
опреме за рад у склду са ХАСАП
стандардом

Предавања

Процедуре
понашања професора
физичког при повређивању ученика
на вежбама, такмичењима , при
изазивању нереда на утакмицама
које организује школа

Састанак,
предавање

предавњу,

обука,

Укључивање
родитеља
ради
елиминисања могућег злостављања
од стране ученика према вршњацима
и према запосленима

Циљеви и задаци садржаја програма

Усмено излагање ,
практичне вежбе

Оспособоти одређени број запослених за пружање прве помоћи при
повређивању како ученика тако и запослених

Усмено излагање ,
практичне вежбе

Оспособоти запослене у школској кухињи да правилно безбедно
рукују опремом за рад у склду са ХАСАП стандардом

Усмено излагање ,
израда ходограма,
практичне вежбе

Утврђивање процедура
понашања професора физичког при
повређивању ученика на вежбама, такмичењима , при изазивању
нереда на утакмицама које организује школа ради повећања
сигурности и заштите ученика

Усмено
излагање,
презентација

Оспособоти помоћно особље
одлагање отпадом и смећем

за правилнои безбедно по здравље

Усмено излагање ,
презентација

Оспособоти помоћно особље
средстава за хигијену

да правилно и безбедном користи

Усмено излагање

Елиминисање могућег
злостављања од стране ученика према
вршњацима и према запосленима, избећи ризичне ситуације, оснажити
ученике и запослене за мирно решавање конфликата

Предавања

Управљање отпадом и смећем

Обука помоћног особља о правилном
и безбедном коришћењу средстава за
хигијену

Начин и поступак
остваривања

Предавања

Састанак са саветом
родитеља, родитељски
састанци
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Pedago{ko-korektivni rad
Pedago{ko-korektivni rad je zna~ajna obaveza u~iteqa i predmetnih nastavnika, osobito odeqenskih stare{ina, ali i
stru~nih saradnika. [kola }e razraditi programe za podr{ku u~enicima u procesu u~ewa, li~nog i socijalnog razvoja. Planovi rada
}e biti koncipirani uva`avaju}i sopsobnosti i mogu}nosti u~enika, a zadaci i aktivnosti }e biti diferencirani prema
indivudualnim potrebama u~enika. Gde je neophodno [kola }e, zajedno sa roditeqima, tra`iti pomo} i stru~waka iz drugih
institucija.
Bi}e preduzimane slede}e mere:
1. U~iteqi i nastavnici vodi}e ra~una o pravilnom dr`awu tela u~enika pri sedewu, stajawu i ketawu.
2. Povremenim mewawem mesta sedewa u odnosu na tablu spre~ava}e se nepotrebne deformacije na ki~menom stubu.
3. U prvim mesecima a i tokom godine (po potrebi), logoped }e izvr{iti testirawe artikulacije, proveru poznavawa slova,
nivo usvojenosti ~itawa i pisawa, obavi}e dijagnosticirawe i ukqu~i}e u~enike u individualni i grupni korektivni rad.
4.Blagovremeno }e biti uo~avani u~enici prvog i ostalih mla|ih razreda koji pri ~itawu, pisawu i drugim {kolskim
poslovima dr`e glavu nisko i bi}e predlagano roditeqima da takvu decu vode na specijalisti~ki pregled kod specijaliste za o~i.
5. Za decu koja nose nao~are ili slu{ne aparate potrebno je utvrditi koja mesta u odeqewu im najvi{e odgovaraju.
6.Nagluvi i gluvi u~enici }e biti ukqu~eni u slu{ne i govorne ve`be, s ciqem da se doprinese potpunije ostvarivawe razvoja
govora i jezika kao jednog od osnovnih zadataka nastave sa u~enicima o{te}enog sluha, jer od stepena realizacije razvoja govora ove
dece zavisi uspe{an nivo vaspitno obrazovnog rada.
7. U~iteqi i nastavnici fizi~kog vaspitawa }e na ~asovima fizi~kog vaspitawa uvoditi ve`be kojima se koriguje
nepravilan i obezbe|uje pravilan fizi~ki razvoj u~enika.
8. U zavisnosti od psihomotornog razvoja pojedini u~enici }e biti ukqu~ivani u posebne ve`be kojim }e se doprineti
normalan rast i napredovawe.
9. U~iteqi, nastavnici i stru~ni saradnici }e obratiti posebnu pa`wu da neki u~enici kojima su neophodna izvesna
pomagala ne izbegavaju da ih koriste.
10. Deca koja imaju razvojne probleme, emocionalne smetwe, probleme u pona{awu i u~ewu uputi}e se {kolskom psihologu i
{kolskom pedagogu.
11. Posebnu pa`wu posvetiti u~enicima koji su promenili sredinu, zbog ~ega je neophodno da savladaju izvesne razlike u toku
prethodnog {kolovawa u onom delu gde je s wima potreban dopunski rad.
12. [kolski pedagog, {kolski psiholog i logoped, u saradwi sa odeqenskim stare{inama i roditeqima, blagovremeno }e
utvr|ivati uzroke slabijeg napredovawa nekih u~enika i u procesu savetodavnog rada sa nastavnicima, u~enicima i roditeqima
predlaga}e mere koje je potrebno preduzimati da se sporije napredovawe otkloni.
13. Svi nastavnici i stru~ni saradnici su du`ni da prilagode profesionalno pona{awe i zahteve prema u~enicima koji
imaju zdravstvene probleme ozbiqnije prirode, telesne nedostatke i razne funkcionalne smetwe.
14. Posebna pa`wa se mora posve}ivati stvarawu klime me|usobnog po{tovawa i uva`avawa, a da u~enici sa razvojnim
problemima budu lepo prihva}eni i ne budu ismevani od strane ostalih u~enika.
15. [kola mora pokazati poseban smisao za saradwu sa u~enicima koji imaju smetwe u razvoju i sa wihovim roditeqima.
16. O deci koja imaju zdravstvenih i raznih funkcionalnih smetwi, o radu s wima i wihovom napredovawu, stru~ni
saradnici vode evidenciju, vode}i ra~una koje ~iwenice nisu za javnu upotrebu.
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ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА
ОБРАЗОВНА ПОДРШКА
Индивидуални образовни план, индивидуални програм и индивидуализовани начин рада
За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у
образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план.
Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и
његово осамостаљивање у вршњачком колективу.
Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и ученика, а посебно:
1)
2)

дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну
подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;
циљеви образовно-васпитног рада;

3)

посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете са образложењем за одступање од посебних
стандарда;

4)

индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;

5)

индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње.

За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни план, сходно ставу 3. овог члана, осим тачке 3).
Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима
за пружање додатне подршке ученицима из става 3. овог члана.
Тим из става 5. овог члана у предшколској установи чине васпитач, стручни сарадници, сарадници, родитељ, односно старатељ, а по
потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.
Тим из става 5. овог члана у школи чини наставник разредне наставе, односно одељењски старешина и предметни наставници, стручни
сараданик школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.
Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана.
У првој години уписа у установу, индивидуални образовни план доноси се и вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког
полугодишта.
Наставник и васпитач при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује свој план са индивидуалним образовним планом детета
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ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Оцењивањем ученика процењује се оствареност прописаних циљева и стандарда постигнућа у току савладавања школског програма, а за ученике
са сметњама у развоју прилагођених стандарда постигнућа у савладавању индивидуалног образовног плана.
Ученик се оцењује из свих наставних предмета и владања. У току школске године оцењивање је бројчано и описно и врши се на основу праћења
напредовања ученика у савлађивању школског програма а на основу посебних стандарда постигнућа.
У првом разреду обавезног образовања оцењивање и закључна оцена су описне.
У другом разреду оцењивање и закључна оцена су бројчани осим за, верску наставу и грађанско васпитање.
У трећем и четвртом разреду оцењивање и закључна оцена су су бројчани осим за верску наставу и грађанско васпитање.
У петом, шестом, седмом и осмом разреду оцењивање и закњучна оцена су бројчане, осим за верску наставу и грађанско васпитање.
Описно оцењивање, које је квалитативно и формативно, доприноси обезбеђивању услова за остваривање планираних циљева образовања,
односно услова за развој ученика кроз васпитно-образовни процес у школи.
Током првог разреда, као почетног у институционализованом процесу образовања, оцена и оцењивање, пре свега, су у функцији праћења
напредовања ученика: шта је ученик усвојио, шта му теже иде, шта треба додатно подржати идр. На основу чега се даље прави план наредних
активности у раду са учеником;
Дефинисани циљеви образовања, а посматрани и као корак до остваривања циљева за први и други циклус, представљају наставницима
кључни ослонац да осмишљавају своју праксу оцењивања у контексу целовитости наставног процеса, која је, у функцији праћења напредовања
ученика и планирања наредних наставних активности. Према томе, нужно је уважавати особености индивидуалног тока развоја и напретка
појединог ученика у савлађивању школског програма.
Потребно је да наставник ученику, континуирано и на адекватан начин (примерено учениковој способности да разуме и прихвати) ,
указује на квалитет његовог постигнућа у различитим доменима активности и знања. Овим се ученицима омогућава да развијају способност да
самостално прате и да самостално себе процењују (оцењују) на релативно објективан начин. Постављањем основа за развој способности
евалуације већ у првом разреду, ученици почињу да се оспособљавају да и активно учествују у свом развоју и образовању.
Формативна улога оцењивања захтева да оно има улогу подстицајне повратне информације, што значи да се мора водити рачуна о
следећем:
- повратна информација је ефикасна када је добро увремењена,тј. дата
непосредно након активности на коју се односи, или током
обављања активности,
- она мора да буде конкретна, тј. мора да се односи на активности и продукте детета, а не на личност или трајне карактеристике особе,
- она мора бити позитивно интонирана, тј. прво да садржи истицање оних елемената који су за похвалу, а тек потом оних елемената у
односу на које би дете требало или могло да уложи додатне напоре.
Сумативна евалуација је вредновање у завршној фази образовног процеса. Финална евалуација има за циљ да сумира исходе и процени
њихов квалитет.
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Овако постављено и реализовано праћење напретка ученика и оцењивање (квалитативно, континуирано, коректно, позитивно и адекватно
образложено) , доприноси и њиховом развоју појма о себи, формирању реалне слике о себи, о ономе што знају, умеју, о својим способностима,
што је значајно за развој самопоштовања ученика и здравог односа према себи.
ЕЛЕМЕНТИ, МОДЕЛИ ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМИРАЊА НАСТAВНОГ РАДА
Стручни актив за развој школског програма је размотрио више модела, односно могућности како да се у школском програму прикажу
циљеви, задаци,исходи, садржаји и активности па је одлучено да начин планирања прилагоди својим потребама и прошири другим потрбним
елементима.
Планирање и програмирање обавезних, обавезних изборних, изборних наставних предмета као и осталих облика образовно-васпитног рада
извршено је по следећем моделу: наставне теме, васпитно – образовни циљеви и задаци, садржаји, активности наставника и ученика,типологија
наставног часа, облици и методе рада, наставна средства и литература, време реализације, место реализације, начин евалуације, иновације. Сви
елементи планирања и програмирања наставног рада биће конкретизовани у писаним припремама наставника.
У оперативним плановима рада наставника назначене су наставне наставне јединице које се баве заштитом деце од насиља а део су
акционог плана превентивних активности Програма заштите деце од злостављања и занемаривања.
Такође су назначене наставне јединице које се односе на професионалну оријентацију и иновације у настави.
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Пра}еwе оствариваwа {колског програма је континуиран задатак ~ланова {колског тима са циqем унапре|еwа свих сегмената {колског
програма.
Пра}еwе оствариваwа {колског програма реализова}е се на основу неколико елемената, који }е се оперативно разра|ивати у поступку
планираwа и реализације пра}еwа:
Садр`ај пра}еwа оствариваwа {колског програма: постигну}е у~еника, оствареност циqева и задатака, ускла|еност циqева и задатака са
садр`ајима и темама, адекватност наставних метода и облика рада, активност у~еника и наставника, наставна средства, временска динамика,
ускла|еност са узрасним и развојним карактеристикама у~еника, фактори који подр`авају реализацију планираног и фактори који ометају
реализацију планираног у {колском програму.
На~ин пра}еwа оствариваwа {колског програма: разли~ите методе и технике оцеwиваwа у~еника, мереwе постигну}а у~еника, у~ени~ки
радови, мереwе задовоqства у~еника и наставника у раду, диференцираwе разли~итих нивоа постигну}а у~еника и процеwиваwе активности
у~еника.
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Инструмент пра}еwа оствариваwа {колског програма: тестови, анкете, скале процене, упитници, модели евалуације, изве{таји о
у~еницима.
Сарадници у тиму за пра}еwе оствариваwа {колског програма: наставници, стру~ни сарадници, директор, {колски тимови других
{кола, надзорници за осигураwе квалитета МПС-а, родитеqи, институције које су заду`ене за унапре|иваwе праксе оцеwиваwа и вредноваwа.
Временска динамика пра}еwа оствариваwа {колског програма: месе~но, класификациони периоди, током целе године.
ЕВАЛУАЦИЈА И САМОЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВНИКА
Ради {то боqег и успе{нијег оствариваwа {колског програма неопходан је и рад са наставницима на развијаwу свести о битности
самопроцене сопственог рада, да би се пове}ала објективност процене на свим нивоима. По`еqно је да сваки наставник по завр{еном дану постави
себи питаwа:
 Да ли је успео да оствари планиране циqеве и задатке?
 У којој мери су циqеви и задаци остварени код појединих у~еника?
 Колико су и да ли су примеwене методе и технике одговарале у~еницима?
 Колико су се поклопиле са планираним циqевима и задацима?
 [та би могло да се промени у циqу побоq{аваwа наредних ~асова?
Оваквим ставом према сопственом раду и оваквом оријентацијом наставник }е бити у стаwу да у~енике осопособи за самооцеwиваwе {то је један од
битних циqева наставног рада.
ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Оцеwиваwе је у функцији пра}еwа напредоваwа у~еника: {та је у~еник усвојио од прописаних циqева и задатака, {та му те`е иде, {та треба
додатно подр`ати те се на основу тога прави план наредних активности у раду са у~еником.
Дефинисани циqеви и задаци образоваwа за пети, {ести, седми и осми разред, представqају наставницима кqу~ни ослонац оцеwиваwа у
контексту целовитости наставног процеса. При том }е ну`но ува`авати особености идивудуалног тока развоја и напретка појединог у~еника у
савла|иваwу {колског програма.
Пра}еwе развоја и напредоваwа у~еника обавqа се на на~ин који обезбе}ује {то адекватније и објективније сагледаваwе.
Наставник }е у~енику континуирано и на адекватан на~ин (примерено у~ениковој способности да разуме и прихвати) указивати на квалитет
wеговог постигну}а у разли~итим доменима активности. Истовремено }е се омогу}ити у~еницима да развијају способност да самостално прате и
оцеwују квалитет свог рада и сопствено пона{аwе у односу на стандарде и критеријуме и да самостално себе процеwују и оцеwују на релативно
објективан на~ин. Тиме }е се у~еници оспособити да активно у~ествују у свом развоју и образоваwу.
Формативно оцеwиваwе има улогу подстицајне повратне информације и при том се мора водити ра~уна о следе}ем:
o повратна информација је ефикасна када је добро увремеwена,
o она мора да буде конкретна, тј. да се односи на активности и продукте детета а не на ли~ност и карактеристике особе,
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o треба да је позитивно интонирана, тј. да прво исти~е оне елементе који су за похвалу, а потом оне елементе које би дете требало и могло да
поправи ула`у}и додатне напоре.
У петом, {естом, седмом и осмом разреду у~еници }е бити оцеwивани број~ано из свих предмета осим из верске наставе и гра|анског
васпитаwа из којих се оцеwују описно. Оцеwиваwе из наставних предмета који захтевају посебне способности у~еника вр{и}е се полазе}и од
способности у~еника, степена спретности и уме{ности, а посебно }е се узимати у обзир анга`оваwе у~еника. Оцеwиваwем се подсти~е
самопоуздаwе у~еника и развој wегове ли~ности, као и wегово активно у~е{}е у настави и ваннаставним активностима.
Повратне информације о напредоваwу у~еника, остварености циqева и задатака и задовоqаваwу развојних потреба у~еника прикупqа}е се :
o методом посматраwа (пригодно, систематско, оп{те и селективно),
o анализом у~ени~ких радова,
o разговором са у~еницима,
o писменим испитиваwем (диктати, кра}и контролни задаци, неформални и стандардизовани тестови.....),
o усменим испитиваwем (усмено излагаwе у~еника на задату тему, дискусијама, разговором, обја{wаваwем појава, процеса и појмова...),
Овим }е се, код у~еника, допринети развоју појма о себи, формираwу реалне слике о себи, о ономе {та знају и умеју, о својим способностима,
{то је зна~ајно за развој самопо{товаwа у~еника и здравог односа према себи.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗНАЊА
Образовни стандарди представљају суштинска знања, вештине и умења која ученици треба да поседују на крају одређеног разреда, циклуса
или нивоа образовања. То су искази који нас упућују на знања и вештине које очекујемо код ученика на одређеном нивоу постигнућа.
Образовни стандарди су основа за прикупљање поузданих и ваљаних података о степену остварености очекиваних постигнућа и, посредно,
циљева и задатака васпитања и образовања.
Стандарди остварености задатака, односно постигнућа, одређују се тако да буду у одређеној мери изнад нивоа који се у датом тренутку може
утврдити на основу испитивања ученика како би се на тај начин утицало на развој квалитета образовања. На основу испитивања постигнутог,
стандарди се мењају и померају на више.
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА ШКОЛЕ
На{а {кола има за циq:
o да подсти~е стру~но усавр{аваwе наставника за креативни рад уз кори{}еwе адекватних и ефикасних метода у циqу постизаwа
квалитетних постигну}а у~еника и wиховог целокупног развоја,
o негује разумеваwе, сарадwу и по{товаwе свих у~есника образовно-васпитног процеса при ~ему развијамо свест о самоодговорности.
@елимо да постанемо {кола у којој наставни процес и у~еwе пру`ају квалитетно, савремено образоваwе и развијају способности
применqиве у свакодневном `ивоту. У на{ој {коли сваки у~еник у интеракцији са носиоцима наставног процеса налази себе и задовоqеwе својих
потреба.
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
АУТОРИ ПРОГРАМА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС:
Ивана Јовчић
Зорица Давидовић
Јасмина Савић
Дејан Милетић
Снежана Ђокић
Јелена Блажевић
Живка Радосављевић
Марија Живковић
Сузана Станојевић
Снежана Смиљанић
Славица Обрадовић
Зорица Николић
Маријана Толић
Емина Станковић
Драгана Милојковић
Александра Димитријевић
Ненад Поповић
Светлана Гајић
Драгана Милидраг

професор разредне наставе
професор разредне наставе
наставник разредне наставе
професор разредне наставе
професор разредне наставе
професор разредне наставе
професор разредне наставе
професор разредне наставе
професор разредне наставе
професор разредне наставе
професор разредне наставе
наставник разредне наставе
професор разредне наставе
професор разредне наставе
професор енглеског језика
професор енглеског језика
вероучитељ
професор разредне наставе, директор школе
психолог-педагог
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АУТОРИ ПРОГРАМА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС:
Марија Лукић, професор српског језика
Сања Јеремић, професор српског језика
Драгана Стањевић, професор српског језика,
Александра Димитријевић професор енглеског језикa
Марија Живановић, професор енглеског језика
Драгана Тарановски, професор француског језика
Марија Живковић, професор француског језика
Милан Симић, професор ликовне културе
Саша Марковић, професор музичке културе
Марија Стошић Митровић, професор историје,
Биљана Милошевић, професор географије
Виолета Цветковић, професор физике
Светлана Ристић, професор математике
Мирјана Пауновић-Максимовић, професор математике
Јадранка Јоксимовић, професор математике
Љиљана Савић, професор биологије
Боринка Милошевић, професор биологије
Игор Цветковић, наставник хемије
Зорица Милојковић, наставник хемије и професор техничког образовања
Љиљана Митић, професор техничког образовања
Радмило Обрадовић, професор техничког образовања
Слађана Петровић, професор информатике
Дарко Бајкић, професор физичког васпитања
Слободан Максимовић, професор физичког васпитања
Ненад Поповић, наставник верске наставе
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ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
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Назив предмета

СРПСКИ ЈЕЗИК

Циљ

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика
ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању
националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из
српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања
интеркултуралности.
први
180 часа

Разред
Годишњи фонд часова

−
−
−
−
−
−

−
−

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
разликује изговорени глас и
написано слово; изговорене и
написане речи и реченице;
влада основном техником читања и
писања ћириличког текста;
разуме оно што прочита;
активно слуша и разуме садржај
књижевноуметничког текста који му
се чита;
препозна
песму,
причу
и
драмскитекст;
одреди главни догађај, време
(редослед догађаја) и место
дешавања у вези са прочитаним
текстом;
уочи ликове и прави разлику између
њихових позитивних и негативних
особина;
изрази својемишљење о понашању
ликова у књижевном делу;

САДРЖАЈИ

ОБЛАСТ/ТЕМА

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

КЊИЖЕВНОСТ
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Глас и слово;штампана и писана слова ћириличког писма.
Речи и реченице као говорне и писане целине.
Текстови засићени словима која се обрађују / текстови предвиђени
за глобално читање.
Све врсте текстова који су написани штампаним или писаним
словима.
Језичке игре.
Аналитичко-синтетичка вежбања; лексичка и синтаксичка
вежбања; моторичке вежбе.
Писање (преписивање, самостално писање и диктат).
Читање (шчитавање / глобално читање, гласно и тихо читање);
питања којима се проверава разумевање прочитаног.
Изговор и писање гласова који ученицима причињавају тешкоће
(нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ).
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА
Поезија
Народна песма, Ја сам чудо видео
Јован Јовановић Змај, Зимска песма
Војислав Илић, Пролетња зора / Воја Царић, Пролеће / Мира
Алечковић, Ветар сејач
Десанка Максимовић, Првак; Хвалисави зечеви / У гостима /
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−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
препозна загонетку и разуме њено
значење;
препозна баснуи разуме њено
значење;
разликује слово, реч и реченицу;
правилно изговори и напише кратку
и потпуну реченицу једноставне
структуре са одговарајућом
интонацијом, односно
интерпункцијским знаком на крају;
правилно употреби велико слово;
учтиво учествује у вођеном и
слободном разговору;
обликује усмену поруку служећи се
одговарајућим речима;
усмено препричава; усмено прича
према слици/сликама и о
доживљајима;
усмено описује ствари из
непосредног окружења;
бира и користи одговарајуће речи у
говору; на правилан начин користи
нове речи у свакодневном говору;
напамет говори краће књижевне
текстове;
учествује у сценском извођењу
текста;
пажљиво и културно слуша
саговорнике;
слуша, разуме и парафразира
поруку;

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

ОБЛАСТ/ТЕМА

Ливадскозвонце
Гвидо Тартаља, Китова беба / Мрави / Постеља за зеку
Бранко Ћопић,Јежева кућица (читање у наставцима)
Душан Радовић, Јесења песма / Срећна Нова година
Љубивоје Ршумовић, Ау што је школа згодна;Дете / Деца су
украс света
Стеван Раичковић, Цртанка / Бранислав Лазаревић, Сликар
Перо Зубац, Добар друг ти вреди више
Драгомир Ђорђевић, Није лако бити дете
Проза
Народна прича,Свети Сава и ђаци
Народна прича, Деда и репа / Голуб и пчела
Народна басна, Лисица и гавран
Доситеј Обрадовић,Два јарца; Две козе
Лав Николајевич Толстој,Два друга
Драган Лукић, Јоца вози тролејбус / Игор Коларов, Дум-дум
Оливер и његов бубањ
Ђуро Дамјановић,Дан кад је јутро било слово / Весна Ћоровић
Бутрић,Ноћни ћошак
Избор из народних и ауторских загонетки (Десанка Максимовић,
Загонетке лаке за прваке ђаке, Загонетке Григора Витеза и Бране
Цветковића)
Драмски текстови
Гвидо Тартаља, Зна он унапред
Душан Радовић, Тужибаба
Александар Поповић, Неће увек да буде први
Бора Ољачић, Први дан у школи
Популарни и информативни текстови
Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о
значајним личностима српског језика, књижевности и културе
(Свети Сава, Вук Стефановић Караџић, знаменита завичајна
личност и др.); Милан Шипка: Буквар
- 69 -
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−
−
−
−

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
слуша интерпретативно читање и
казивање књижевних текстова ради
разумевања и доживљавања;
примењује основна правописна
правила;
пише читко и уредно;
писмено одговара на постављена
питања;

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

ОБЛАСТ/ТЕМА

ДОМАЋА ЛЕКТИРА
Јован Јовановић Змај, Песме за децу (избор)
Избор из басни и сликовница за децу
Књижевни појмови:
− песма;
− прича;
− догађај; место и време збивања;
− књижевни лик – изглед, основне особине и поступци;
− драмски текст за децу;
− шаљива песма;
− басна;
− загонетка.

− спаја више реченица у краћу целину;
− пише реченице по диктату
примењујући основна правописна
правила;
− гласно чита, правилно и са
разумевањем;
− тихо чита (у себи) са разумевањем
прочитаног;
− пронађе информације експлицитно
изнете у тексту.

ЈЕЗИК
Граматика, правопис и ортоепија

- 70 -

Реченица; реч; слово.
Улога гласа / слова у разликовању значења изговорене односно
написане речи.
Реченице као обавештење, питање и заповест.
Велико слово на почетку реченице, у писању личних имена и
презимена, имена насеља (једночланих) и назива места и улице у
којој ученик живи, као и назив школе коју похађа.
Правилно потписивање (име, па презиме).
Тачка на крају реченице;место и функција упитникаи узвичника у
реченици.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

САДРЖАЈИ

ОБЛАСТ/ТЕМА

Говорење

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

2018/2019-2021/2022.

Слушање

Писање
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Вођени и слободни разговор.
Говорни предлошци.
Усмена порука.
Причање, препричавање и описивање.
Казивање књижевног текста.
Драмски, драматизовани текстови, сценска импровизација.
Сценскоизвођењетекста (драмско и луткарско).
Богаћење речника: лексичке и синтаксичке вежбе.
Разговорне, ситуационе и језичке игре.
Стварне и симулиране ситуације.
Слушна порука.
Аудио-визуелни записи.
Игре за развијање слушне пажње.

Питања о сопственом искуству, бићима, предметима, појавама,
сликама, о књижевном и некњижевном тексту.
Писана порука.
Kраћа текстуална целина: о сопственом искуству, о доживљају, о
сликама, поводом књижевног текста.
Реченице / кратак текст погодан за диктирање.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

ОБЛАСТ/ТЕМА

Читање

Књижевни текстови.
Текстови са практичном наменом: позивница, упутство, списак за
куповину и др.
Нелинеарни текстови: текст у табели, распоред часова, стрип,
улазница и др.
Информативни текстови:
1. уџбенички: Милан Шипка, Буквар; текстови о знаменитим
личностима српске културе;
2. вануџбенички: о правилима учтивог понашања (бонтон); о
месту у којем ученици живе; о животињама итд.

Кључни појмови: почетно читање и писање, књижевност, језик и језичка култура.
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Српски језик
МЕСЕЦ

ОБРАДА

УТВРЂ.

СВЕГА

47

39

86

ОБЛАСТ ТЕМА
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

10

19

16

16

13

5

7

1

2

2

1

8

12

13

1

34

6

40

2

4

5

3

3

7

10

17

1.

ПОЧЕТНО
ЧИТАЊЕ
ПИСАЊЕ

2.

КЊИЖЕВНОСТ

3.

ЈЕЗИК
(Граматика
правопис и
ортоепија)

4.

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

10

4

3

3

2

1

2

2

4

6

8

29

37

Укупно

20

23

20

21

17

9

21

19

20

10

96

84

180

И
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Назив предмета

МАТЕМАТИКА

Циљ

Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и
вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према
математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и
вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за
даљи развој математичких појмова.
први
180 часова

−

−
−

−
−
−

−

−
−
−

−
−

−

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
одреди међусобни положај предмета и бића и њихов
положај у односу на тло;
упореди предмете и бића по величини;
уочи и именује геометријске облике предмета из
непосредне околине;
именује геометријска тела и фигуре;
групише предмете и бића са заједничким својством;
сложи/разложи фигуру која се састоји од познатих
облика;
разликује: криву, праву, изломљену, затворену и
отворену линију;
црта праву линију и дуж помоћу лењира;
броји унапред и уназад и са прескоком;
прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве стотине
и прикаже их на бројевнојправој;
користи редне бројеве;
разликује парне и непарне бројеве, одреди највећи и
најмањи број, претходника и следбеника;
користи појмове: сабирак, збир, умањеник, умањилац,
разлика;

ОБЛАСТ/ТЕМА

ГЕОМЕТРИЈА

Разред
Годишњи фонд часова

ПОЛОЖАЈ,
ВЕЛИЧИНА И ОБЛИК
ПРЕДМЕТА
ЛИНИЈЕ

БРОЈЕВИ

- 74 -

САДРЖАЈИ
Просторне релације.
Величина предмета и бића.
Геометријска тела: лопта, коцка, квадар, ваљак,
пирамида и купа.
Геометријске фигуре: круг, правоугаоник,
квадрат и троугао.
Права, крива и изломљена линија.
Затворена и отворена линија.
Тачкаи линија. Дуж.
Бројање, писање и читање бројева.
Приказивање бројева помоћу тачака на
бројевној правој.
Упоређивање бројева.
Редни бројеви.
Сабирање и одузимање бројева у оквиру 20 и
приказивање на бројевној правој.
Сабирање и одузимање бројева до 100 без
прелаза преко десетице и приказивање на
бројевној правој.
Својства сабирања.
Откривање непознатог броја у једнакостима с
једном операцијом.
Динар, кованице и новчанице до 100 динара.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

−

−
−

−
−

−
−

−

−

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
сабира и одузимадва једноцифрена броја не записујући
поступак;
сабира и одузима до 100 без прелазапреко десетице;
раставиброј на сабирке и примени замену места и
здруживање сабиракаради лакшег рачунања;
реши текстуални задатак са једном операцијом;
разликује новчане апоене до 100 динара и упореди
њихову вредност;
уочи правило и одреди следећи члан започетог низа;
прочита и користи податке са једноставнијег стубичног
и сликовног дијаграма или табеле;
измери дужину задатом, нестандардном јединицом
мере;
преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на основу
задатог упутства.

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

ОБЛАСТ/ТЕМА

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Мерење дужине нестандардним јединицама
мере.

Кључни појмови: односи у простору, геометријски облици, број, сабирање и одузимање и мерење.
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

МАТЕМАТИКА

МЕСЕЦ

ОБРАДА

УТВРЂ.

СВЕГА

ОБЛАСТ ТЕМА

1.

ПОЛОЖАЈ,
ВЕЛИЧИНА
ОБЛИК
ПРЕДМЕТА

И

2.

ЛИНИЈЕ

3.

БРОЈЕВИ

4.

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Укупно

IX

X

13

10

10

13

23

7

3

5

5

10

10

20

23

XI

20

20

XII

21

21

I

17

17

II

9

9

III

21

21
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IV

19

19

V

VI

17

6

46

94

140

3

4

3

4

7

20

10

64

116

180
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Назив предмета

СВЕТ ОКО НАС

Циљ

Циљ наставе и учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног
окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.
први
72 часа

Разред
Годишњи фонд часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
− препозна и искаже радост, страх, тугу и бес
уважавајући себе и друге;
− правовремено и примерено ситуацији
искаже своје основне животне потребе за
храном, водом и одласком у тоалет;
− се понаша тако да уважава различитости
својих вршњака и других људи;
− придржава се договорених правила
понашања у школи и прихвата последице
ако их прекрши;
− сарађује са вршњацима у заједничким
активностима;
− одржава личну хигијену и адекватно се
одева у циљу очувања здравља;
− чува своју, школску и имовину других;
− прати инструкције одраслих у опасним
ситуацијама: поплава, земљотрес, пожар;
− својим речима опише пример неке опасне
ситуације из свог непосредног окружења;
− примењује правила безбедног понашања на

ОБЛАСТ/ТЕМА

Ја и други

НЕПОСРЕДНО
ОКРУЖЕЊЕ

Породични дом, школа

Здравље и безбедност

- 77 -

САДРЖАЈИ
Основна осећања (радост, страх, туга и бес).
Основне животне потребе (дисање, храна,
вода, спавање и потреба за тоалетом).
Сличности и разлике по полу, старости,
способностима и интересовањима.
Групе људи: породица, школска заједница,
разред, одељење, суседи.
Права и обавезе чланова група.
Правила понашања појединаца и групе.
Празници: породични, школски.
Здрав начин живота: становање, одевање,
исхрана, лична хигијена, рад, одмор.
Безбедно понашање у саобраћају на путу од
куће до школе(кретање улицом са и без
тротоара, прелажење преко улице, безбедно
место за игру).
Опасне ситуације по живот, здравље и
околину, превенција и правилно понашање (у
дому и школској средини, саобраћају, током
природних непогода).

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
путу од куће до школе приликом кретања
улицом са и без тротоара и преласка улице;
− снађе се у простору помоћу просторних
одредница: напред-назад, лево-десно, горедоле и карактеристичних објеката;
− одреди време својих активности помоћу
временских одредница: делови дана,
обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада,
после, јуче, данас, сутра, прекјуче,
прекосутра;
− посматрањем и опипавањем предмета
одреди својства материјала: тврдо-меко,
провидно-непровидно, храпаво- глатко;
− учествује у извођењу једноставних огледа
којима испитује природне феномене;
− разликује природу од производа људског
рада на примерима из непосредног
окружења;
− препознаје облике појављивања воде у
непосредном окружењу: потоци, реке, баре,
језера;
− препознаје изглед земљишта у
непосредном окружењу: равница, брдо,
планина;
− идентификује биљке и животиње из
непосредног окружења на основу њиховог
спољашњег изгледа;
− уочава разноврсност биљака и животиња

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

Кретање и сналажење у простору у односу на
просторне одреднице: напред-назад, левоОријентација у простору десно, горе-доле и карактеристичне објекте.
Сналажење у времену у односу на временске
и времену
одреднице: делови дана, обданица и ноћ,
дани у недељи, пре, сада, после, јуче, данас,
сутра, прекјуче, прекосутра.

Човек ствара

Разноврсност природе
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Човек ради и ствара (материјали и средства
за рад, производи људског рада).
Материјали за израду предмета (дрво, камен,
метал, стакло, гума, пластика, папир,
тканина) и њихова својства (тврдо-меко,
провидно-непровидно, храпаво- глатко).
Сунчева светлост и топлота.
Основна својства ваздуха: провидност,
мирис, кретање.
Облици појављивања воде: потоци, реке,
баре, језера, киша, снег.
Облици појављивања воде у непосредном
окружењу.
Основна својства воде: укус, мирис,
провидност, раствара поједине материјале.
Изглед земљишта: равница, брдо, планина.
Изглед земљишта у непосредном окружењу.
Основна
својства
земљишта:
боја,
растреситост, влажност;
Карактеристичне биљке и животиње у
непосредном окружењу.
Изглед и делови тела биљака.
Изглед и делови тела животиња на
примерима сисара, птица, риба, инсеката.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
ОБЛАСТ/ТЕМА
САДРЖАЈИ
стању да:
на основу спољашњег изгледа;
Човеково тело–делови тела (глава, труп ,
руке и ноге) и чула (вида, слуха, укуса,
− препознаје главу, труп, руке и ноге као
мириса и додира).
делове тела и њихову улогу у његовом
Значај воде, ваздуха, земљишта, сунчеве
свакодневном животу;
светлости и топлоте за живот биљака,
− препознаје улогу чула вида, слуха, мириса,
животиња/човека.
укуса и додира у његовом свакодневном
Одговоран однос човека према животној
функционисању и сазнавању окружења;
средини (штедња воде, одлагање отпада на
предвиђена места, брига о биљкама и
− штеди воду и одлаже отпад на предвиђена
животињама).
места;
− се понаша тако да не угрожава биљке и
животиње у непосредном окружењу;
− повезује резултате учења и рада са
уложеним трудом.
Кључни појмови: оријентација, култура живљења и друштвена стварност у непосредном окружењу.
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

СВЕТ ОКО НАС
МЕСЕЦ

ОБРАДА

УТВРЂ.

СВЕГА

4

4

8

6

4

10

5

4

9

5

4

9

3

3

6

ОБЛАСТ ТЕМА

1.

ЈА И ДРУГИ

IX

X

XI

3

3

2

2.

ПОРОДИЧНИ
ДОМ, ШКОЛА

3

4

2

3.

ЗДРАВЉЕ И
БЕЗБЕДНОСТ

2

2

5

4.

ОРИЈЕНТАЦИЈА У
ВРЕМЕНУ И
ПРОСТОРУ

5.

ЧОВЕК СТВАРА

6.

РАЗНОВРСНОСТ
ПРИРОДЕ
Укупно

XII

I

9

IV

V

VI

2

4

9

III

1

7

8

II

8

6

2

2

9

6

9

4

15

15

30

4

9

6

9

4

38

34

72
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Назив предмета

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Циљ

Циљ наставе и учења предметафизичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке
способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и
примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада.
први
108 часова

Разред
Годишњи фонд часова

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
примени једноставнe, двоставне
општеприпремне вежбе (вежбе
обликовања);
правилно изведе вежбе, разноврсна
природна и изведена кретања;
комбинује и користи усвојене моторичке
вештине у игри и у свакодневном животу;
одржава равнотежу у различитим
кретањима;
разликује правилно од неправилног
држања тела и правилно држи тело;
примењује правилну технику дисања
приликом вежбања;
изведе кретања, вежбе и
кратке саставе уз музичку пратњу;
игра дечји и народни плес;
користи основну терминологију вежбања;
поштује правила понашања на просторима
за вежбање;
поштује мере безбедности током вежбања;

ОБЛАСТ/ТЕМА

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ

Ходање и трчање
МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ

Скакања и
прескакања
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САДРЖАЈИ
Вежбе за развој снаге.
Вежбе за развојпокретљивости.
Вежбе за развој издржљивости.
Вежбе за развој брзине.
Вежбе за развој координације.
Ходање:
– кратким корацима,
– дугим корацима,
– у различитом ритму,
– ходање са реквизитом,
– ходање са променом, правца и смера.
Техника трчања:
– трчање преко препрека,
– трчање са променом правца и смера,
– брзо трчање 20 m са стартом из различитих
почетних положаја,
– игре са коришћењем научених облика
ходања и трчања.
Поскоци у месту.
Поскоци у кретању.
Скакања удаљ.
Скакања увис.
Прескакање дуге вијаче.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
одговорно се односи према објектима,
справама и реквизитима у просторима за
вежбање;
поштује правила игре;
навија фер и бодри учеснике у игри;
прихвати сопствену победу и пораз;
уредно одлаже своје ствари пре и након
вежбања;
наведе делове свога тела и препозна
њихову улогу;
уочи промену у расту код себе и других;
уочи разлику између здравог и болесног
стања;
примењује здравствено-хигијенске мере
пре, у току и након вежбања;
одржава личну хигијену;
учествује у одржавању простора у коме
живи и борави;
схвати значај коришћења воћа у исхрани;
правилно се понаша за столом.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ОБЛАСТ/ТЕМА

Бацања и хватања

Пузања,
вишења, упори и
пењања

Вежбе на тлу

Вежбе равнотеже
- 82 -

САДРЖАЈИ
Вежбе скакања и прескакања упором рукама.
Игре уз коришћење различитих облика скакања
и прескакања.
Бацање лоптице из места у даљину и у циљ.
Бацање лоптице из кретања.
Бацање лопте увис.
Вођење лопте.
Додавање лопте.
Игре са вођењем, додавањем лопте и гађањем у
циљ.
Пузања на тлу.
Пењања.
Провлачења.
Вис лежећи опружено.
Помицања улево и удесно у вису лежећем и
вису слободном.
Упори.
Основни садржаји
Основни ставови и положаји.
Поваљка на леђима.
Став на лопатицама (свећа).
Колут напред из чучња у чучањ.
Поваљка на стомаку.
Састав од научених елемената.
Игре са усвојеним вежбама.
Проширени садржаји
Колут назад из чучња у чучањ, низ косу
површину.
Одељењско
такмичење
са
задатом
комбинацијом вежби.
Ходање по линији.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

Вежбе са
реквизитима

Плес и Ритимика

Полигони

Култура вежбања и
играња

ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА

Здравствено
васпитање
- 83 -

Ходање по шведској клупи.
Лагано трчање на шведској клупи или ниској
греди.
Кратак састав на линији обележеној на тлу,
шведској клупи и ниској греди.
Вежбе обликовања са реквизитима.
Трчања, поскоци и скокови уз коришћење
реквизита.
Дизање и ношење предмета и реквизита на
различите начине.
Елементарне игре са реквизитима.
Игре са ластишом.
Ходање и трчање са променом ритма, темпа и
динамике уз пљесак и уз музичку пратњу.
Галоп напред.
Дечји поскок.
Њихање и кружење вијачом или траком.
Суножни скокови кроз вијачу са обртањем
напред.
Народно коло по избору.
Кобиновани полигон од
усвојених вештина (вежби).
Основни термини у вежбању.
Вежбам безбедно.
Чувам своје и туђе ствари.
Правила елементарних игара.
Некад изгубим, а некада победим.
Навијам фер.
Упознај своје тело.
Растемо.
Видим, чујем, осећам.
Моје здравље.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОБЛАСТ/ТЕМА

Кључни појмови: васпитање, физичко вежбање, игра, здравље и култура.
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2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ
Ко све брине о мом здрављу?
Лична хигијена.
Хигијена простора у коме живим.
Хигијена простора у коме вежбам.
Животне намирнице и правилна исхрана.
Заједно за столом.
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ФИЗИЧКO И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
МЕСЕЦ

ОБЛАСТ ТЕМА
1.
2.
3.
4.

ХОДАЊЕ И
ТРЧАЊЕ
СКАКАЊЕ И
ПРЕСКАКАЊЕ
БАЦАЊЕ И
ХВАТАЊЕ
ПУЗЕЊА,
ВИШЕЊА, УПОРИ
И ПЕЊАЊЕ

9

3

2

2

1

1

2

2

1

2

1

1

1

5

8

13

2

2

2

2

1

2

2

2

3

6

12

18

3

3

2

1

1

1

6

9

15

1

1

2

4

5

9

1

1

4

7

11

4

5

9

6

6

12

3

3

6

1

2

3

1

2

3

43

65

108

3

6.

ВЕЖБЕ
РАВНОТЕЖЕ

7.

ВЕЖБЕ СА
РЕВИЗИТИМА

8.

ПЛЕС И РИТМИКА

9.

ПОЛИГОНИ
КУЛТУРА
ВЕЖБАЊА И
ИГРАЊА

1

10.
11.

ЗДРАВСТВЕНО

1

2

Укупно

12

14

3

3

1

VI

1

2
3

V

5

XII

ВЕЖБЕ НА ТЛУ

IV

4

XI

5.

III

СВЕГА

X

2

II

УВЕЖБ.

IX

2

I

ОБУЧАВ.

1

2
2

1

2

2

3

1

1

1

2

2

1

2
2

1

2

12

13

11

6

12
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10

12

6

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Назив предмета

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ

Циљ наставе и учења предмета ликовна култура је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и
естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос
према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.
први
36 часова

Разред
Годишњи фонд часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању
да:

ОБЛАСТ /ТЕМА

– опише, својим речима, визуелне карактеристике
–

–
–
–
–

по којима препознаје облике и простор;
пореди своје утиске и утиске других о
уметничким делима, изгледу објеката/предмета
и облицима из природе и окружења;
одреди, самостално и у сарадњи са другима,
положај облика у простору и у равни;
црта на различитим подлогама и форматима
папира;
користи материјал и прибор у складу са
инструкцијама;
обликује једноставне фигуре од меког

ЛИКОВНА КУЛТУРА
И ОКРУЖЕЊЕ
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САДРЖАЈИ
Простор. Отворени и затворени простор, природа и
простор који је човек обликовао. Карактеристичне
визуелне одлике по којима се препознаје врста простора.
Значај чувања споменика или значајних објеката у
најближем окружењу. Значај уређења простора у коме
ученик борави.
Уметничка занимања и продукти. Сликар – слика, вајар –
скулптура, фотограф – фотографија... Изглед употребних
предмета које су дизајнирали уметници.
Установе културе (биоскоп, музеј, галерија, позориште,
библиотека…). Правила понашања и облачења у
различитим установама културе, договорена правила
понашања.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању
да:
материјала;
– одабере, самостално, начин спајања најмање два
материјала;
– преведе једноставне појмове и информације у
ликовни рад;
– изрази, материјалом и техником по избору, своје
замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања;
– преобликује, сам или у сарадњи са другима,
употребне предмете мењајући им намену;
– изрази познате појмове мимиком и покретом
тела, без звука;
– повеже одабрану установу културе са њеном
наменом;
– поштује договоре и правила понашања и
облачења приликом посете установама културе.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОБЛАСТ /ТЕМА

ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ

ОБЛИКОВАЊЕ
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2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ
Облици. Облици из природе, облици које је створио човек,
правилни и неправилни облици. Својства облика (цело,
део, велико, мало, високо, ниско, краће, дуже, уско,
широко, светло, тамно, обојено, безбојно, једнобојно,
шарено, меко, тврдо, глатко, храпаво, обло, рогљасто).
Положај облика у простору и у равни (горе, доле, између,
испод, у, на, испред, иза, усправно, положено, косо, лево,
десно).
Кретање. Покретни и непокретни облици. Кретање бића и
машина. Смер кретања облика (налево, надесно, нагоре и
надоле). Безбедност усаобраћају – илузија величине
покретних и непокретних објеката у односу на удаљеност
од посматрача.
Светлост и сенка. Природни и вештачки извори осветљења.
Промена осветљености у току дана. Изглед облика и сенке
у зависности од осветљења.
Материјал и прибор. Поступци правилног и безбедног
руковања и одржавања материјала, прибора и радне
површине, значај одржавања хигијене и безбедног
руковања прибором.
Обликовање скулптуре. Обликовање меких материјала
поступком додавања. Спајање разноврсних материјала.
Обликовање цртежа. Врсте линија (отворена, затворена,
права, крива, светла, тамна, широка, уска, дугачка, кратка,
непрекинута, испрекидана, груба, нежна, спирална,
таласаста, степенаста...). Изражајна својства линија у
односу на материјал и прибор.
Обликовање слике. Боја природних облика и боја облика
које је створио човек. Изражајна својства боје у односу на
материјал и прибор.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању
да:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОБЛАСТ /ТЕМА

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

Кључни појмови: простор, облик и линија.
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2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ
Преобликовање. Предмети и материјал погодни за
преобликовање (оштећени предмети, амбалажа, остаци
тканина...).
Различите информације као мотивација за стваралачки рад.
Природа и непосредно окружење; машта и стварни
догађаји; приче, песме и текстови из књига и часописа за
децу и уџбеника, уметничка дела...
Читање визуелних информација. Илустрација у дечјим
књигама и уџбеницима. Стрип. Цртани и анимирани филм
– традиционално урађени (слободоручно обликовани или
нацртани ликови) и савремени (урађени у апликативном
програму). Прича у цртаном и анимираном филму. Изглед
места и ликова.
Знак. Графички знак (ноте, слова и цифре), гестовни и
звучни знак. Лепо писање. Украсна слова.
Традиција. Празници и украшавање.
Невербално изражавање. Пантомима, игре, перформанс.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
МЕСЕЦ

ОБРАДА

УТВРЂ.

СВЕГА

5

5

10

3

4

7

4

5

9

ОБЛАСТ ТЕМА

1.

ЛИКОВНА
КУЛТУРА
ОКРУЖЕЊЕ

И

2.

ОДНОСИ У
ВИДНОМ ПОЉУ

3.

ОБЛИКОВАЊЕ

4.

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

Укупно

IX

X

XI

4

4

2

2

XII

4

I

4

4

4

III

IV

V

VI

1
1

4

II

2

4

4

4

4
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4

2

4

6

10

4

4

2

19

17

36
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Назив предмета

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Циљ

Циљ наставе и учења предмета музичка култура је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према
музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности,
естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и
културe свoгa и других нaрoдa.

Разред
Годишњи фонд часова

први
36 часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању
да:
− објасни својим речимаутиске о слушаном делу,
особине тона, доживљај прегласне музике и
њеног утицаја на телои зашто је тишина важна;
− разликује одабране звукове и тонове, певање /
свирање; хор / један певач / група певача;
оркестар / један свирач / група свирача, боју
различитих певачких гласова и инструмената и
музичке изражајне елементе;
− препозна музички почетак и крај и понављање
теме или карактеристичног мотива у слушаном
делу;
− повезује музичко дело у односу на њему
блиске ситуације, врсту гласа и боју
инструмента са карактером дела;
− поштује договорена правила понашања при
слушању музике;
− користи самостално или уз помоћ одраслих,
доступне носиоце звука;
− изговара у ритму уз покрет бројалице;
− пева по слуху песме различитог садржаја и

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Уметничка музика у цртаним и анимираним филмовима. Однос
звук – лик, музика – радња.
Композиције које илуструју различита осећања.
Звук и тон (извори).
Звуци тела (пулс, куцање срца, дисање...). Звуци из природе и
окружења. Звучни знак (школско звоно, аутомобилска сирена...).
Тон: боја (различити гласови и инструменти), трајање (кратак –
дуг), јачина (гласан – тих), висина (висок – дубок).
Тишина и одсуство звука.
Композиције које илуструју различите боје људског гласа и
инструмената.
Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, два гласа,
два инструмента, један свирач, група свирача, оркестар).
Различити жанрови везани за ситуације значајне за ученике
(празници, приредбе, свечаности, рођендани, венчања,
новогодишње и божићне песме...).
Музичка прича.
Карактер дела и елементи музичке изражајности (условљеност).
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању
да:
расположења;
− пева по слуху уз покрет народне песме,
музичке игре;
примењује правилан начин певања и договорена
правила понашања у групном певању и свирању;
свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације,
ритмичку пратњу уз бројалице и песме,
једноставне аранжмане, свирачке деонице у
музичким играма;
повезује почетне тонове песама-модела и
једноставних наменских песама са бојама, ритам
са графичким приказом;
објашњава својим речима доживљај свог и туђег
извођења;
учествује у школским приредбама и
манифестацијама;
направи дечје ритмичке инструменте;
ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању
ритмичку целину помоћу различитих извора
звука, ритмичку пратњу за бројалице, песме и
музичке игре помоћу различитих извора звука,
музичко питање и одговор на ритмичким
удараљкама, једноставну мелодију на краћи
задати текст;
изабере према литерарном садржају одговарајући
музички садржај.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОБЛАСТ/ТЕМА

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ
Музички бонтон.
Музика и здравље.
Носиоци звука (це-де плејер, ем пе 3 плејер, рачунар...).

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО
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Изговор бројалице у ритму уз покрет – пљескање, пуцкетање
прстима, корачање, дланом о надланицу, ударом о клупу.
Звучне ономатопеје и илустрације.
Држање тела и дисање – правилaн начин певања.
Правилна дикција – изговарање брзалица и бројалица.
Певање песама по слуху различитог садржаја и карактера.
Певање песама уз покрет – песме уз игру и народне песме.
Певање модела и наменских песама и повезивање њихових
почетних тонова уз боју (до-зелено, ре-браон, ми-жуто, фа-плаво
и сол-црвено).
Дечји ритмички инструменти и начииа свирања на њима.
Свирање по слуху пратње уз бројалице и песме – пулс, ритам,
груписање удара.
Певање и извођење музичких игара уз свирање на дечјим
инструментима – песме уз игру, дидактичке игре, музичке
драматизације.
Свирање инструменталних аранжмана на дечјим ритмичким
инструментима и на алтернативним изворима звука.
Свирање графички представљеног ритма.
Музички бонтон.
Израда дечјих ритмичких инструмената од различитих
материјала.
Стварање звукова из непосредне околине и природе спонтаном
или договореном импровизацијом.
Креирање сопствених покрета уз музику која се изводи или

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању
да:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОБЛАСТ/ТЕМА

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ
слуша.
Стварање звучних ефеката и једноставне ритмичке пратње
користећи различите изворе звука.
Бирање инструмената на основу звука и стварање једноставне
ритмичке пратње уз бројалице, песме и музичке игре.
Стварање мањих ритмичких целина на основу музичког
искуства – изговором у ритму, различитим покретима,
предметима и дечјим ритмичким инструментима.
Стварање музичких питања и одговора на дечјим ритмичким
инструментима у дијалогу.
Стварање једноставне мелодије на краћи текст.
Бирање познатих музичких садржаја, звучних ономатопеја и
илустрација за стварање звучне приче – праћење литерарног
текста.

Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам и извођење.
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
МЕСЕЦ

ОБРАДА

УТВРЂ.

СВЕГА

8

7

15

6

6

12

ОБЛАСТ ТЕМА

1.

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

2.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

3.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО
Укупно

IX

X

XI

XII

4

4

4

3

1

4

4

4

4

I

3

3

II

2

2

III

4

4

- 93 -

IV

V

VI

2
2

5

2

5

4

9

4

5

2

19

17

36
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ Циљ учења програма грађанско васпитање jе подстицање развоjа личности коjа jе одговорна према своjим правима и правима других,
отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествуjе у животу школске заjеднице, уважаваjући принципе, процедуре и вредности
демократског друштва.
Разред
Годишњи фонд часова

први
36 часова

ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању
да:
наведе у чему jе успешан и у чему жели да
напредуjе;
– уочава међусобне разлике и сличности са
другим
ученицима у одељењу;
– понаша се на начин коjи не угрожава потребе,
права
и осећања других;
– препозна код себе и других основна осећања;
– препознаjе примере поштовања и кршења
права
детета у свом окружењу, причама, филмовима;
– преиспитуjе своjе поступке и прихвата да не
мора
увек да буде у праву;
– тражи помоћ у ситуациjама кршења своjих и
туђих
права;
– разликуjе добру и лошу комуникациjу у
сопственом
искуству, ближем окружењу, књижевним
делима,

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

ЉУДСКА
ПРАВА
Ја и други у
одељењу

Идентитет
Ко сам jа? Наше jаке стране, у чему смо успешни,
у чему бисмо волели да
напредуjемо.
Таленти и интересовања коjа поседуjемо.
Наше сличности и разлике.
Основна осећања (радост, страх, туга, бес) и како
се препознаjу.
Потребе и права
Разлике између жеља и основних животних
потреба.
Права детета
Кршење и заштита права
Препознавање кршења права детета.
Коме се обратити у ситуациjама кршења права
детета.
Одговорност према себи и другима.
Функционисање заjеднице
Одељење/група као заjедница.
Вредности одељења/групе – равноправност,
одговорност, солидарност,
поштовање и брига за друге, толерантност,

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО
Одељење/група
као заjедница
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ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању
да:
филмовима;
– комуницира слушаjући саговорника и тражи
обjашњење онога што не разуме;
– слободно износи мишљење, образлаже идеjе,
даjе
предлоге и прихвата да други могу имати
другачиjе
мишљење;
– сарађуjе и преузима различите улоге у
групи/тиму;
– договара се и одлучуjе у доношењу
одељењских
правила и да се понаша у складу са њима;
– своjим речима образложи неопходност правила
коjа
регулишу живот у заjедници;
– препозна добре стране свог одељења и оно што
би
требало променити/побољшати;
– заjедно са вршњацима и наставником учествуjе
у
решавању проблема у одељењу;
– учествуjе у изради плана jедноставне акциjе;
– са другим ученицима изводи и документуjе
jедноставну акциjу;
– доприноси промоциjи акциjе;
– на jедноставан начин вреднуjе изведену акциjу.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОБЛАСТ/ТЕМА

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ
праведност, поштење.
Уважавање различитости.
Правила у одељењу/групи и њихова функциjа.
Одлучивање у одељењу/групи.
Одговорност деце и одраслих за функционисање
заjеднице.
Комуникациjа
Слушање/неслушање.
Кад разговарамо држимо се теме.
Изношење мишљења.
Уважавање саговорника.
Сарадња
Групни рад, договарање и сарадња са вршњацима
и одраслима.
Планирање и извођење jедноставне акциjе у
одељењу/групи
Кораци у планирању и извођењу акциjе.
Чиме се поносимо и чиме нисмо задовољни у
одељењу.
Избор теме/проблема/aктивности коjом ћемо се
бавити.
Одређивање циља и израда плана акциjе – подела
улога, договор о
роковима, начину реализациjе.
Извођење и документовање акциjе – видео,
фотографиjе, текстови и сл.
Промоциjа акциjе на нивоу школе – приказивање
другим одељењима,
родитељима и сл., прављење постера или паноа,
обjављивање прилога у
школском листу.
Вредновање акциjе – чиме смо задовољни, шта jе

ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ
Комуникациjа и
сарадња

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ
Акциjа
одељења/групе
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

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

САДРЖАЈИ
могло бити боље.

Кључни појмови: различитости, комуникација и права.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
МЕСЕЦ

ОБРАДА

УТВРЂ.

СВЕГА

ОБЛАСТ ТЕМА

1.

2.

3.

4.

ЉУДСКА ПРАВА
Ја
и
други
у
одељењу
ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО
Одељење/група као
заједница
ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ

IX

X

XI

4

5

3

1

XII

I

II

5

4

V

VI

4

5

3

4

IV

12

2

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ
Укупно

III

4

3

2

2

7

2

4

4

2

12

4

4

4

2

36
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Разред: Први
Годишњи фонд часова: 36
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Укупан
бр.часова

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Недељни фонд часова: 1

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Наставна тема
Број часова
обрада
утврђивање
систематизација
Увод
1
/
/
Заједница као основ живота
3
1
/
Заједница љубави, Бога, човека
4
1
/
и природе
Неизмерна љубав Божја –
4
3
/
Христос се роди
Црква – Заједница са Богом
7
1
/
Христова љубав према човеку и
3
/
1
свету
Наша брига о свету – творевини
4
2
1
Божјој
36
26
8
2
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укупно
1
4
5
7
8
4
7
36
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ТЕМА
(наставне јединице)
I – УВОД
1. Учимо о нашој
вери - уводни час

ЦИЉ
упознавање ученика и
вероучитеља
упознавање ученика са
садржајима предмета и
начином рада
мотивисање ученика за
похађање часова верске
наставе

II - ЗАЈЕДНИЦА
КАО ОСНОВ
ЖИВОТА

Моја породица
Моја школа и
другари
Ми смо део
Божје породице
(Цркве)

ученицима пружити
основ за разумевање
човека као бића
заједнице
пружити ученицима
елементарно знање о Богу
као бићу заједнице

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:
Когнитивни аспект:
да разуме основнa сазнања о темама
које ће се обрађивати на настави
Православног катихизиса
Афективни аспект:
бити подстакнут да активно
учествује на часовима верске
наставе

Когнитивни аспект:
моћи да опише и објасни значење
појма заједнице као и његов однос
према њему блиским особама
(породици)
моћи да препозна да не можемо
једни без других
знати да нас љубав повезује са
другима
знати да се правилно осени крсним
знаком
знати да је Бог Света Тројица
(Заједница)
знати да крштењем постајемо

чланови Божје породице (Цркве)
- 98 -
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ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

приче и слике
које
приказују
породицу
може и прича о
„малој породици“
(деца са једним
родитељем, или
старатељем)
садржаји у вези са
животом у школи
(нова заједница);
односи у
заједници,

правила
понашања

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Катихизација као литургијска
делатност - заједничко је дело
катихете (вероучитеља) и његових
ученика.
Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не
постоји ради гомилања информација
(„знања о вери“), већ као настојање
да се учење и искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у живот кроз
слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве.
На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и са
начином вредновања њиховог рада.
Врсте наставе
Настава се реализује кроз следеће

облике наставе:

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

теоријска настава (35 часова)
Афективни аспект:
пожелети да чини добро другима
(ближњима) у својој заједници
желети да изражава хришћанску
љубав према Богу и ближњима
III - ЗАЈЕДНИЦА
ЉУБАВИ БОГА,
ЧОВЕКА И
ПРИРОДЕ
Послушност
Даривање – нашa
љубав
Цео свет на дар
Оче наш - зовемо
нашег Бога

пружити основ за
разликовање и
упоређивање
породичних односа и
односа који владају у
Цркви
пружити основ за
упознавање односа који
владају између човека и
Бога
пружити основ за
разумевање да је молитва
наш разговор са Богом
омогућити ученицима да
увиде да се породични
односи и односи у Цркви
исказују на конкретан
начин
ученицима пружити основ

Когнитивни аспект:
знати да заједница са Богом почива
на слободи
знати да је послушност израз
љубави
моћи да препозна да је даривање
плод љубави
моћи да сазна да је молитва
разговор са Богом

Божја породица (ко
су чланови Божје
породице; како се
постаје њен члан...)

приче које говоре о
томе да када некога
волимо, онда га и
слушамо
како можемо да
помогнемо
другоме;
љубављу чиним
добра дела

моћи да усвоји текст молитве Оче
наш

садржаји који говоре
и приказују лепоту
створеног света

знати да је Бог Отац створио свет
из љубави

песмица: „Ал` је леп
овај свет“, Ј.Ј. Змај

моћи да препозна да је наш
живот Божји дар

Бог је цео свет
створио из љубави

знати да Бог жели да живимо у
заједници са Њим
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практична настава (1 час)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици;
Практична настава се реализује у
цркви – учешћем у литургијском
сабрању;
Дидактичко методичка упутства за
реализацију наставе
Уводне часове требало би осмислити
тако да допринесу међусобном
упознавању ученика, упознавању
ученика с циљевима, исходима,
наставним садржајима, али и тако да
наставник стекне почетни увид у то
каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног катихизиса,
група располаже.
Реализација програма требало би да
се одвија у складу с принципима
савремене активне наставе, која
својом динамиком подстиче ученике

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

за разумевање да се кроз
међусобне односе љубави
остварује јединство

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Афективни аспект:
показивати жељу да љубав исказује на
конкретан начин

на
истраживачки и проблемски приступ
садржајима тема. У току реализације
стављати нагласак више на
доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно.

бити мотивисан да љубав према
Богу изражава молитвом

IV - НЕИЗМЕРНА
ЉУБАВ БОЖЈА ХРИСТОС СЕ

пружити ученицима
неопходно знање о

Когнитивни аспект:
•моћи да препозна основне
догађаје библијске приповести о
Христовом рођењу
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Новозаветно
сведочанство о
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РОДИ!
Бог долази у овај
свет

доласку Спаситеља у свет
указати ученицима да је
послање Сина Божјег дар
љубави Бога Оца свет

пружити ученицима
елементарно знање о
– Божић у мом дому Светоме Сави
Христос се роди

Како је Растко
постао Св. Сава
Свети Сава, слава
у школи и у мојој
породици

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

моћи да препозна и именује главне
личности из библијске приче о
Христовом рођењу (уз помоћ
иконе празника и по кључним
симболима)

Христовом
Рођењу
(препричано и
прилагођено)

•моћи да препозна да је прослава
празника догађај целе породице кроз
који се остварује заједница љубави
моћи да усвоји текст (садржај) и
мелодију песме (Божић, Божић)

„Божић, Божић
благи дан“

педагошким захтевима у погледу
употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних
средстава.

Свети Сава –
остварени син Бога
Оца (кроз љубав и

Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног

моћи да препозна да је Свети Сава
посветио свој живот Богу због
љубави према Њему

заједницу са Богом,
свако од нас постаје
као Свети Сава)

садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да
води рачуна и о психолошким
чиниоцима извођења наставе –
узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији
ученика.

Афективни аспект:
По завршетку теме:
код ученика ће се развити жеља да
активно учествује у прослави
Христовог рођења
код ученика ће се развити жеља да
према ближњима подражава пример
љубави Светога Саве
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Божићна песма:

Химна Светом
Сави

Квалитет наставе се постиже када
се наставни садржаји реализују у
складу са савременим

У остваривању савремене наставе
наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и
координатор ученичких

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

V - ЦРКВА ЗАЈЕДНИЦА СА
БОГОМ
Бог ствара свет
Свет је наш дом

Прихватимо
дарове Божје

пружити ученицима
елементарно знање о
стварању света
омогућити ученицима да
схвате и доживе Цркву
као заједницу сабраног
Божјег народа
подстицати ученике на
лично учешће у животу
Цркве

Где је љубав ту је
Бог
Христова вечера са
ученицима
Литургија окупљање Божје
породице
Пост – стаза
љубави

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Когнитивни аспект:
•моћи да опише појединости
библијске повести о стварању
света
моћи да разликује оно што је Бог
створио од онога што је човек
направио на примерима из
непосредног окружења
знати зашто за Бога кажемо да је
Творац
•моћи да објасни, на елементарном
нивоу, повезаност људи и природе
уочити да се у Цркви остварује

2018/2019-2021/2022.

Библијско
казивање о
стварању света
Живот првих
људи-Божја жеља да
свет буде Црква
Човек не прихвата
Божје даровенепослушност и
себичност

активности у наставном процесу.
Настава је успешно реализована
ако је ученик спреман да Цркву
схвати као простор за
остваривање своје личности кроз
заједничарење са ближњима и
Тројичним Богом који постаје
извор и пуноћа његовог живота.
Евалуација наставе
Евалуацију наставе
(процењивање успешности
реализације наставе и

јединство људи и природе са
Богом
знати да у заједници са Богом
учествујемо слободно – само ако то
желимо (пример Светога Саве и
његовог слободног избора)

Прича: „Где је
љубав, ту је Бог“,
Л.Н. Толстој

остварености задатака и
исхода наставе) наставник
ће остварити на два начина:

Прва Литургија
(Христови
ученици);

да се упозна са Литургијом као

„Православна
читанка“, с. Нина
Неранџић и Ана
Савковић

процењивањем реакције
ученика или прикупљањем
коментара ученика путем
анкетних евалуационих
листића;

догађајем (заједничком трпезом) на
којем се окупља Божја породица
Афективни аспект:
код ученика ће се развити жеља да
својом послушношћу изражава своју
љубав и слободу
ученик ће желети да учествује у
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провером знања које
ученици усвајају на часу и
испитаивањем ставова;
Оцењивање
Непосредно описно
оцењивање ученика
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

може се вршити кроз:

Литургији

усмено испитивање;
писмено испитивање;
посматрање понашања
ученика;
Оквирни број часова по
темама
Увод – 1
Заједница као основ живота – 4
Заједница љубави Бога,
човека и природе – 5
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VI – ХРИСТОВА
ЉУБАВ ПРЕМА указати ученицима на
ЧОВЕКУ И СВЕТУ величину Христове
љубави према људима и
Христова љубав
свету
према човеку и
пружити ученицима
свету
елементарно знање о
Христовом страдању и
Препознајемо
васкрсењу
Христову љубав
Христос васкрсе!

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Когнитивни аспект:
упознати Христово учење као
„учење“ о љубави и праштању (на
примерима из јеванђељских прича)
препознати и разумети да је права
љубав када је показујемо делима
усвојити садржај и мелодију песме
„Знаш ли ко те љуби силно“
бити у могућности да опише
појединости библијске повести о
Христовом Васкрсењу
препознати и именовати главне
личности из библијске приче о
Христовом Васкрсењу (уз помоћ
иконе празника и по кључним
симболима)
препознати да је прослава празника
догађај целе породице
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Јевађељска прича
Милостиви
Самарјанин

Неизмерна љубав БожјаХристос се роди! – 6
Црква – заједница са Богом – 8

Песмица: „Знаш ли ко Христова љубав према
те љуби слилно“
човеку и свету – 4
Новозаветно
сведочанство о
Христовом
Васкрсењу
(препричано и
прилагођено )
Прича: „Добро
дрво“ Ш.
Силверстејн

Наша брига о свету – 6
Евалуација – 1+1

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин
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кроз који се остварује заједница
љубави
моћи да опише прослављање
Васкрса у својој породици
знати обичаје у вези са Васкрсом
Афективни аспект:
развијати потребу да делима
исказују љубав
развијати жељу да учествује у
припремама за прославу овог
највећег хришћанског празника
VII – НАША
БРИГА О СВЕТУ

Човек домаћин у
свету
Радост служења

омогућити ученицима да у
Христу препознају узор
љубави према свету и
човеку
подстицати ученике да
љубав према Богу
изражавају кроз љубав
према људима и природи

Љубав према
људима и природи
је љубав према Богу установити обим
разумевања и квалитет
стечених знања у току
Сваки човек је за
школске године из
нас Христос
Православног катихизиса
27.Научили смо о
нашој вери

Когнитивни аспект:
моћи да преприча одабране приче
које говоре о Христовој љубави
према свету и човеку
на елементарном нивоу моћи да
објасни међусобну повезаност свих
људи и природе
препознати и именовати поступке
људи који су прожети љубављу
према природи, људима и Богу
уочити у којој мери је напредовао и
савладао градиво Православног
катихизиса 1. разреда основне школе
Афективни аспект:
развијати жељу да се брине о
биљкама и животињама и
целокупној природи
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Разне приче о које
говоре о служењу
човека човеку
Човекова брига за
очување
природе,
биљака и
животиња
Прича Свети
Герасим и лав
Јордан
Приче и слике о
кућним
љубимцима

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:
• Српски језик и књижевност
• Свет око нас
• Ликовна култура
• Музичка култура
• Народна традиција
• Грађанско васпитање
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2018/2019-2021/2022.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Разред: ПРВИ
Годишњи фонд часова: 72
Недељни фонд часова: 2
ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком
систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван однос
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Укупан
бр.часова

HELLO
SCHOOL
FAMILY AND FRIENDS
YOU AND ME
TOYS AND GAMES
MY BODY
FOOD
MY HOUSE

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Број часова
обрада
утврђивање
систематизација
израда пројекта
3
4
1
1
3
3
1
1
3
3
1
1
4
3
1
1
3
4
1
3
5
1
1
3
4
1
1
3
6
1
1
25
32
7
8
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укупно
9
8
8
9
8
10
9
11
72

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

- поздраве и отпоздраве примењујући једноставна
1. Hello
језичка средства;
Здраво
-разумеју јасно постављена једноставна питања личне
Поздрављање
и природе иодговаре на њих;
представљање;
- разумеју и упућују позиве на заједничку активност;
именовање бројева - разумеју упутства и молбе и реагују на њих;
до 5; позив на - упућују молбе и захвалност;
заједничку
- разумеју и користе формалне и неформалне поздраве и
активност;
поштују устаљена правила учтивости.
изражавање
упутстава и молби и
захавалности.

- препознају и именују предмете из непосредног
окружења;
- разумеју кратке, једноставне описе предмета из
непосредног окружења и реагују на њих;
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КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕ
ТНЕ
КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ
Изразе који се користе за Комуникација
поздрављање,
Сарадња
представљање, и основну Естетска
друштвену комуникацију Дигитална
са вршњацима – Hello! I’m
(Betty).
What’s
your
name?Hi.
Myname’sRon.Goodbye.
Bye. One, two, three, four,
five. Let’splay!;песме и
приче које се односе на
тему.
*Кроз ову, као и кроз теме
кјо
следе,
наставник
постепено уводи основну
комуникацију у учионици
на енглеском језику –
налоге и упутства, молбе,
захваљивања и сл –
Open/Closeyourbooks,
please.
Listenanddraw/circle…
Cutandstick. May/Can I go
out, please?
Изразе и речи које се Комуникација
односе на тему; језичке Сарадња
структуре What’sthis / Естетска
that?
It’s
a Дигитална

НАЧИН
ОСТВАРИВА
ЊА
ПРОГРАМА

Посматрање и
праћење,
усмена провера
кроз
играње
улога
у
паровима,
симулације у
паровима
и
групама.

Посматрање и
праћење,
усмена провера
кроз
играње

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

2. School
Школа
Описивање
предмета.

- описују предмете из непосредног окружења користећи
једноставна језичка средства;
- упуте кратке и једноставне молбе, искажу и прихвате
захвалност;
- уочавају сличности и разлике у школском животу у
циљној култури и код нас.

ruler/rubber.Whatcolour is
ti? It’s (yellow). Is it a
computer? Yes, it is. No,
itisn’t; песме и приче које
се односе на тему.

3. Familyandfriends
Пријатељи
и
породица
Представљање себе
и других; тражење и
давање
основних
информација личне
природе;
изражавање
припадања.

- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- представе себе и другог;
- разумеју јасно постављена једноставна питања личне
природе иодговаре на њих;
- постављају питања личне природе;
- изразе припадање;
- уочавају сличности и разлике у породичним односима
и односима према кућним љубимцима у циљној култури
и код нас.

Речи којима се именују
чланови породице и кућни
љубимци;језичке
структуреWho’sthis/that?
It’smyfather/mother/grandfa
ther… This is my (dog). Is
thatyour (sister)? Yes, it is. /
No, itisn’t.;песме и приче
које се односе на тему.
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КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕ
ТНЕ
КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ

Комуникација
Сарадња
Естетска
Дигитална

НАЧИН
ОСТВАРИВА
ЊА
ПРОГРАМА

улога
у
паровима,
симулације у
паровимаи
групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
пројекти.

Посматрање и
праћење,
усмена провера
кроз
играње
улога
у
паровима,
симулације у
паровимаи
групама,
задаци у радној
свесци, тестови

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕ
ТНЕ
КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ

4. Youand me
Ти и ја
Тражење и давање
основних информација личне природе;
бројење до 10;
описивање
живих
бићаи
предмета;
исказивање потреба,
осета и осећања.

- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју јасно постављена једноставна питања личне
природе иодговаре на њих;
- постављају питања личне природе;
- препознају и именују бројеве до 10;
- разумеју једноставне описе живих бића;
- описују жива бића и предмете користећи
најједноставнија језичка средства;
-разумеју свакодневне исказе у вези сa непосредним
потребама, осетима и осећањима и реагује на њих
- изразе основне потребе, осете и осећања кратким и
једноставним језичким средствима;
- разумеју и примењују правила учтиве комуникације.

Речи које се односе на
тему – happy, sad, hungry,
thirsty, fat, thin, small, big;
jезичке структуре Howold
are you? I’m (six). Are you
(happy)? Yes, I am. / No,
I’mnot. Is (she) sad? Yes,
(she) is. No, (she) isn’t.
She’s (thin). It’s (big);
песме и приче које се
односе на тему.

5. Toysandgames

- препознају и именују појмове који се односе на тему;

Изразе и речи којима се Комуникација
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Комуникација
Сарадња
Естетска
Дигитална

НАЧИН
ОСТВАРИВА
ЊА
ПРОГРАМА

слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
пројекти.
Посматрање и
праћење,
усмена провера
кроз
играње
улога
у
паровима,
симулације у
паровимаи
групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
пројекти.

Посматрање и

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ

Играчке и игре
Разумевање
и
давање једноставних
упут-става и налога;
изражавање
припадања/неприпа
дања
и
поседовања/непоседовања;

- разумеју кратка и једноставна упутства и налоге и
реагују на њих; дају кратка и једноставна упутства и
налоге;
- разумеју једноставне исказе којима се изражава
припадање / неприпадање, поседовање / непоседовање и
реагују на њих;
- траже и дају једноставне исказе којима се изражава
припадање/ неприпадање, поседовање/ непоседовање

6. Mybody
Моје тело
Разумевање
и
давање једноставних
упут-става и налога;
описивање
живих
бића.

- препознају и именују појмове који се односе на тему;
- разумеју и реагују на кратке налоге;
- дају кратке налоге;
-разумеју једноставне описе живих бића;
- опишу жива бића користећи једноставна језичка
средства;
- разумеју и примењују правила учтиве комуникације.

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ
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КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕ
ТНЕ
КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ
именују играчке; језичке Сарадња
структуре
Standup. Естетска
Clapyourhands. Comeand Дигитална
sit with me. I Havegot a
(bike). I haven’tgot a
(robot).
Haveyougot
a
(robot)? Yes, I have. No, I
haven’t; приче и песме које
се односе на тему.

Речи којима се именују
делови
тела;
језичке
структуре Touchyour nose.
(She) hasgot (twolegs). He
hasn’tgot ) (bigfeet). Has
(it) gotthreeeyes? Yes, (it)
has. No,(it) hasn’t; приче и
песме које се доносе на
тему.

Комуникација
Сарадња
Естетска
Дигитална

НАЧИН
ОСТВАРИВА
ЊА
ПРОГРАМА

праћење,
усмена провера
кроз
играње
улога
у
паровима,
симулације у
паровимаи
групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
пројекти.
Посматрање и
праћење,
усмена провера
кроз
играње
улога
у
паровима,
симулације у
паровимаи
групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања,

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕ
ТНЕ
КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ

- препознају и именују појмове који се односе на тему;
-разумеју
једноставне
исказе
за
изражавање
допадања/недопадања и реагује на њих; траже мишљење
и изражава допадање/недопадање једностав-ним
језичким средствима;
- разумеју кратке и једноставне молбе и реагују на њих;
- упуте кратке и једноставне молбе;
- искажу и прихвате захвалност на једноставан начин;
- уочавају сличности и разлике у начину исхране у
циљној култури и код нас.

Речи којима се именује
храна; језичке структуре I
like (apples). I don’tlike
(beans).
Twobananas,
please. Here you are.
Thanks; песме и приче које
се односе на тему.

Комуникација
Сарадња
Естетска
Дигитална

- препознају и именују појмове који се односе на тему;
разумејуједноставнаобавештењаоположајуупросторуире
у агујунањих;
тражеипружајукраткаиједноставнаобавештењаоположај
уупростору.

Речи којима се именују
просторије у стану/кући,
намештај
и
одећа;
предлоге за место – in, on,
under; језичке структуре
Where’sthe (ball)? It’s (in)

Комуникација
Сарадња
Естетска
Дигитална

7. Food
Храна
Изражавање
допадања/недопадања;
исказивање
учтивих молби и
захваљивања.

8. Myhouse
Моја кућа
Исказивање
положаја
простору;
описивање

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
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НАЧИН
ОСТВАРИВА
ЊА
ПРОГРАМА

различите
технике
формативног
оцењивања,
пројекти.
Посматрање и
праћење,
усмена провера
кроз
играње
улога
у
паровима,
симулације у
паровимаи
групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
пројекти.
Посматрање и
праћење,
усмена провера
кроз
играње
улога
у
паровима,

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

предмета;
изражавање
припадања/неприпа
дања.

- разумеју једноставне исказе којима се изражава
припадање/неприпадање; тражи и даје једноставне
исказе којима се изражава припадање/ неприпадање;
- именују земље у којима се енглески говори као
матерњи језик.

thewardrobe. Where are the
(shoes)? They’re (under) the
table. His (shoes) are
(green).. Her (shirt) is
(yellow); приче и песме
које се односе на тему.
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КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕ
ТНЕ
КОМПЕТЕНЦИ
ЈЕ

НАЧИН
ОСТВАРИВА
ЊА
ПРОГРАМА

симулације у
паровимаи
групама,
задаци у радној
свесци, тестови
слушања,
различите
технике
формативног
оцењивања,
пројекти.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОПУНСКА НАСТАВА (МАТЕМАТИКА)
Разред:
1.
Годишњи фонд часова:
36
Недељни фонд часова: 1
ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Допунска настава се организује за ученике који из објективних разлога у редовној настави имају потешкоће у напредовању
тј. не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја.
Ред.бр.
1.
2.
3.
Укупан
бр.часова
ОБЛАСТ/ТЕМА

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Наставна тема
Број часова
обрада
утврђивање
систематизација
Положај, величина и облик
10
предмета
Линија и област
3
Бројеви до 100
23
36

ИСХОДИ

Ученик треба да уме да:

1.Положај, величина и Уочи положај предмета у
непосредној околини
облик предмета

Упореди предмете и бића ои
дужини, висини и ширини
Разликује предмете по облику
и именујепредмете облика
квадрата, круга, троугла и
правоугаоника, као и
предмете облика квадра,
ваљка, пирамиде и коцке

САДРЖАЈИ

-Горе,
доле,
изнад,
испод,
лево,
десно,
испред, иза, између
-Краће, дуже, више,
ниже, уже, шире
-Предмети облика круга,
правоугаоника, квадрата
и троугла
Предмети облика квадра,
ваљка, пирамиде и коцке
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Компетенција за
целоживотно учење
Комуникација
Сарадња

укупно
10
3
23
36

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Програм се остварује у
учионици фронталним и
индивидуалним обликом
рада.
Методе:
разговора,
демонстрације, графичких
радова

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

2. Линија и област

Бројеви до 100

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

Ученик трба да уме да -Линија
уочи, именује и нацрта -Тачка
линију, тачку и дуж.
-Дуж

Компетенција за
целоживотно учење
Комуникација

Програм се остварује у
учионици фронталним и
индивидуалним обликом
рада.
Методе:
разговора,
демонстрације, графичких
радова

Ученик треба да уме да:

Компетенција за
целоживотно учење
Комуникација

Програм се остварује у
учионици фронталним и
индивидуалним обликом
рада.
Методе:
разговора,
демонстрације, графичких
радова

Уочава разне примере скупова
Прочита и запише дати број и
уме да упореди бројеве по
величини
Сабира и одузима бројеве у
првој десетици а затим до 20
Сабира и одузима до 100 без
прелаза преко десетица

3.

Скуп
Писање, читање и
упоређивање бројева до 10
Сабирање и одузимање у
првој десетици
Писање, читање и
упоређивање бројева до 20
Сабирање и одузимање до
20
Писање, читање и
упоређивање бројева до
100
Сабирање и одузимање од
20 до 100 без прелаза преко
десетице
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3.

Сарадња

Сарадња

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОПУНСКА НАСТАВА (СРПСКИ ЈЕЗИК)
Разред:
1.
Годишњи фонд часова:
36
Недељни фонд часова: 1
ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Допунска настава се организује за ученике који из објективних разлога у редовној настави имају потешкоће у напредовању
тј. не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја.

Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Укупан
бр.часова
ОБЛАСТ/ТЕМА

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Наставна тема
Број часова
обрада
утврђивање
систематизација
Основе читања и писања
5
Почетно писање и читање
18
Језик
7
Књижевност
2
Језичка култура
4
36

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

Ученик постиже напредак у Визуелне и акустичке
Основе
читања
и развијању
визуелног вежбе
писања
опажања, вештине слушања Графомоторичке вежбе
(Припрема за писање и и развијању моторичких
читање)
способности.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Компетенција за
целоживотно учење
Комуникација

3.

Сарадња

укупно
5
18
7
2
4
36

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Програм се остварује у
учионици фронталним и
индивидуалним обликом
рада.
Методе:
разговора,
демонстрације, графичких
радова

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

Почетно
писање

читање

Језик

Књижевност

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

и Ученик влада основном Познавање слова, читање и
техником
читања писање
ћириличног текста; пише
штампаним
словима
ћирилице

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Компетенција за
целоживотно учење
Комуникација
Сарадња
Естетска компетенција

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Програм се остварује у
учионици фронталним и
индивидуалним обликом
рада.
Методе:
разговора,
демонстрације, графичких
и писаних радова

Ученик треба да :
-препознаје реченице, речи,
гласове и слова
-препознаје врсте реченица
по
комуникативној
функцији
-почиње реченицу великим
словом,
завршава
је
одговарајућим
интерпункцијским знаком;
употребљава велико слово
приликом
писања
личних,имена, презимена и
назива насеља

Реченица, реч, глас, слово
–препознавање
Препознавање реченица
као обавештења, питања
заповести; употреба тачке,
упитника и узвичника

1.Компетенција
целоживотно учење
2.Комуникација
3.Сарадња
4.Естетска
компетенција

за Програм се остварује у
учионици фронталним и
индивидуалним обликом
рада.
Методе:
разговора,
демонстрације, графичких
и писаних радова

Ученик треба да:
-разликује песму од приче,
одговара на једноставна
питања у вези са текстом,
познаје и користи основне
делове текста ( наслов, име
аутора, садржај текста),
препознаје основну тему

Појмови: текст (песма,
прича); тумачење текстова
( остваривање
комуникације са текстом)

1.Компетенција
целоживотно учење
2.Комуникација
3.Сарадња
4.Естетска
компетенција

за Програм се остварује у
учионици фронталним и
индивидуалним обликом
рада.
Методе:
разговора,
графичких и писаних
радова
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ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

текста, процењује да ли му
се садржај текста допада.
Језичка култура

Ученик треба да :
-постиже
напредак
у
развијању
слободе
у
вербалној комуникацији и
развоју
комуникативних
способности
-уме својим речима да
прича на задату тему
-уме да преприча краћи
текст на основу датог плана
препричавања
- уме својим речима да
описује
илустрацију,
предмет, биће

Усмено препричавање о
догађајима и доживљајима
Препричавање
Описивање
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2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

1.Компетенција
целоживотно учење
2.Комуникација
3.Сарадња
4.Естетска
компетенција

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

за Програм се остварује у
учионици фронталним и
индивидуалним обликом
рада.
Методе:
разговора,
писаних радова

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Разред:
1.
Годишњи фонд часова:
36
Недељни фонд часова: 1
ЦИЉ ПРЕДМЕТА:стварање услова за подстицање развоја ученика, његових способности и стваралаштва, односа према раду и одговорности,
усвајање и развој основних социјалних и моралних вредности, развој еколошке свести, подстицање изградње сопственог система вредности који
се темељи на различитости и добробити за све.
Ред.бр.
1.
2.
3.
Укупан
бр.часова

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Наставна тема
Број часова
обрада
утврђивање
систематизација
Школа и школска правила
18
Значајни датуми
9
„Школа без насиља“
9

ОБЛАСТ/ТЕМА

Школа
правила

и

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Упознавање са радом Компетенције
за
школе,
просторијама, целоживотно учење
правилима, ...
Естетска компетенција
Сарадња
Комуникација
Одговоран однос према
околини и здрављу

школска Ученик треба да зна:
-школске просторије и
њихову намену
-правила
понашања
у
школским просторијама
-да
чува
заједничку
имовину
и
одржава
хигијену учионице
-и примењује формулисана
одељенска правила
-значај помагања другу
Значајни датуми
Ученик треба да :
Обележавање:
-разуме значај обележавања Дечије недеље
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Компетенције
целоживотно учење

укупно
18
9
9

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Фронталним,
индивидуалним и групним
радом унутар школских
просторија реализују се
припремљени садржаји.

за У зависности од времена
ови часови се реализују

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

„Школа без насиља“

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

Ученик треба да:
-развије
социјалне
и
комуникативне вештине
- разуме значај сарадње и
договора
- разуме потребе других и
искаже своје потребе
-поштује и увежи друга без
обзира на разлике(пол, боја
коже)

Радионице:
-Формулисање
одељенских правила
-Уа, неправда
-Баскет и графити
-Ко глуми, ко не глуми
-Где се Коста растужи,
ту трава не расте
-Где је добра воља да
журка буде боља
-Шта је добро, а шта зло?
Шта је крађа, а шта лаж?
-Како се такмичимо
-Шта не волим и од чега
стрепим

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
НАЧИН
ОПШТЕ И
ОСТВАРИВАЊА
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
ПРОГРАМА
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
одређеног празника
Дана школе
Естетска компетенција
као приредбе, изложбе,
-креативно допринесе раду Нове године
Сарадња
посете, радионице...
групе
Школске славе –Свети Комуникација
Сава
Одговоран однос према
Пролећа
околини и здрављу
Дана жена
Светског Дана здравља
Светски Дан књиге
Дана заштите животне
средине
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Компетенције
за
целоживотно учење
Естетска компетенција
Сарадња
Комуникација
Одговоран однос према
околини и здрављу

Програм
„Школе
без
насиља“
остварује
се
помоћу кратких филмова
и анализом истих.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

Разред:
1.
Годишњи фонд часова:
36
Недељни фонд часова: 1
ЦИЉ ПРЕДМЕТА:Пројектна настава је предвиђена као облик образовно-васпитног рада. Циљ јој је достизање исхода усмерених на логичко и
критичко мишљење, као и припрема и оспособљавање ученика за лако сналажење ученика у свакодневном животу, у процесу учења, у свету
технике и технологије.Због специфичности пројектне наставе не можемо направити годишњи план већ планирамо и реализујемо пројекте уз
поштовање узрасних карактеристика деце, њихових предзнања, интересовања и потреба.
Ред.бр.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Наставна тема
Број часова
обрада
утврђивање
систематизација

укупно

1.
2.
Укупан
бр.часова
ОБЛАСТ/ТЕМА

36

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

Ученик треба да:
-разуме сврху онога што се
учи
-развије мотивацију, своје
вештине и искуства
-самостално
проналази
информације
-реши проблем, самостално
учи, сарађује и ради у
групи,
доноси
одлуке,
критички се односи према
властитом и туђем раду

Реална
питања
из
непосредног окружења
Повезивање
садржаја
свих наставних предмета
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Кроз одељенске пројекте и
групни рад на задацима ,
кроз
проблемску
и
истраживачку наставу, где
доминира тимски рад

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Разред:
1.
Годишњи фонд часова:
36
Недељни фонд часова: 1
ЦИЉ ПРЕДМЕТА: је да се сваком ученику омогући развијање посебних интересовања, да испоље своју креативност и да се докажу на посебним
пољима науке, спорта и културе.
Ред.бр.
1.
2.
3.
Укупан
бр.часова
ОБЛАСТ/ТЕМА

Наука

Култура

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Наставна тема
Број часова
обрада
утврђивање
систематизација
Наука
4
Култура
26
Екскурзија
6
36

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Ученик треба да:
Дан планете Земље
Компетенције
за
-разуме значај и користи Светски Дан здравља
целоживотно учење
могућности рециклирања
Светски Дан књиге
Естетска компетенција
-разуме значај правилне Обележавање Дана сунца Сарадња
исхране
Комуникација
Одговоран однос према
-разуме значај писане речи
околини и здрављу
-креативно допринесе раду
групе

Ученик треба да :
Обележавање:
-разуме значај обележавања Дана општине
одређеног празника
Дечје недеље
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укупно
4
26
6
36

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
У зависности од времена
ови часови могу да се
реализују у школском
дворишту, на градском
тргу или библиотеци.

Компетенције
за У зависности од времена
целоживотно учење
ови часови се реализују
Естетска компетенција
као приредбе, изложбе,

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

Екскурзија

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
-креативно допринесе раду Дана школе
Сарадња
групе
Нове
године Комуникација
(новогодишња приредба)
Школске славе- Свети
Сава
Дана жена
Дана породице
Ученик треба да:
Путовање,
природне Компетенције
за
-користи
правила лепоте,
упознавање целоживотно учење
понашања у аутобусу, у посећеног места
Естетска компетенција
току ручка
Сарадња
- пажљиво слуша водоча
Комуникација
-брине о себи и својим
стварима
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
посете, радионице...

Ове
активности
се
реализују према плану и
програму
туристичке
агенције.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ДРУГИ РАЗРЕД
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

СРПСКИ ЈЕЗИК
Разред: Други
Фонд часова: 180
Циљ: Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика
на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана
књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског
књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима
српског језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и
писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника
и читаоца);
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено
изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи
(доживљајног, усмереног, истраживачког);
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање
књижевноуметничких дела разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и
часописа за децу;
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања;
навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање
начином вођења дневника о прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења
- 125 -
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(позориште, филм);
- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима
српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка,
рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других
моралних вредности;
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.
Оперативни задаци:
-овладавање техником читања и писања на оба писма;
- савладавање просте реченице (појам, главни делови);
- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима;
постепено
увођење
у
тумачење
основне
предметности
књижевног
дела
(осећања,
догађаји,
радње,
ликови, поруке, језичко-стилске карактеристике);
овладавање
усменим
и
писменим
изражавањем
према
захтевима
програма
(препричавање,причање,
описивање, извештавање);
- постепено упознавање методологије израде писменог састава
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и
број
теме

1.
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Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Број часова
обрада
утврђивање
систематизација

Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
Укупан
број
часова

Језик
Књижевност
Језичка култура

28
52
5

21
25
28

8
9
4

57
86
37

3 теме

85

74

21

180

Садржај програма

Граматика:
реченицаобавештење, питање и заповест.
Уочавање
потврдних
и
одричних реченица. Обележја
реченице у говору и у тексту.
Препознавање главних делова
реченице.
Уочавање
и
препознавање именице
и
глагола. Разликовање основних
глаголских
облика
за
исказивање садашњег, прошлог
и будућег времена; разликовање
потврдних
и
одричних
глаголских
облика.
Разликовање броја и рода
именица;
глас,
слово,
самогласници, слоготворно р.
Подела речи на слогове.

Број
часов
а

57

Активности
ученика
у
васпитнообразовномра
ду
-саставља
реченице,
прави
самостални
речник, пише
честитке,
писма,
пише
по диктату уз
примену
обрађених
правописних
паравила;
решавају
задатке;

Активности
наставника у
васпитнообразовномра
ду

Начин и поступак Циљеви и
остваривања
програма
програма (методе
и технике)

прати,
усмерава,
вреднује,
ствара
ситуацију,
сугерише,
подстиче,
дискутује,
анализира,
наводи
на
повезивање и
примену знања

Дијалошка,
демонстративно илустративна,
објашњење, усмено
изражавање,
посматрање,
метода графичких
радова,
метода
писаних
радова,
хеуристичка,
текстуална
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укупно

задаци

садржаја

- основно описмењавање ученика
на темељима ортографских и
ортоепских стандарда књижевног
језика
- упознавање језичких појава и
појмова, овладавање нормативном
граматиком
и
стилким
могућностима српског језика

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редн
и
број
теме

2.

Садржај програма

Правопис: Употреба великог
слова у писању личних имена и
презимена, надимака, имена
животиња,
вишечланих
географских имена и улица.
Писање адреса. Растављање
речи на крају реда, писање
речце ли и речце не. Тачка,
упитник, узвичник, две тачке и
запета у набрајању. Усвајање
латинице.
Лектира,
лирика,
драма,
популарни и информативни
текстови: текстови који су дати
у Просветном гласнику и који
су дати у читанци.
Читање текста: увежбавање и
усавршавање технике читања
наглас и у себи с разумевањем
прочитаног.
Усклађивање
интонације и темпа читања са
природом
текста.
Читање
дијалошког текста по улогама.
Читање наглас и у себи са
ограниченим
временом
и
унапред
постављеним
захтевима. Тумачење текста:
Слободно саопштавање утисака
о
прочитаном
тексту.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Број
часов
а

Активности
ученика
у
васпитнообразовномра
ду

Активности
наставника у
васпитнообразовномра
ду

Начин и поступак Циљеви и
остваривања
програма
програма (методе
и технике)

86

посматра,
разговара
о
посматраном,
чита, рецитује,
драматизује,
смишља,
приче, користи
дечју штампу и
непознате
текстове,
слуша

прати,
усмерава,
вреднује,
ствара
ситуацију,
сугерише,
подстиче,
дискутује,
анализира,
наводи
на
повезивање и
примену знања

Дијалошка,
усмено
изражавање,
посматрање,
метода
писаних
радова,
хеуристичка,
текстуална
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задаци

садржаја

- увежбавање и усавршавање
гласног
читања
(правилног,
логичког и изражајног) и читања
у
себи (доживљајног, усмереног,
истраживачког)
- оспособљавање за самостално
читање,доживљавање,разумевање,
тумачење
и
вредновање
књижевно
уметничких дела разних жанрова
- упознавање,читање и тумачење
популарних
иинформативних
текстова
из
илустрованих
енциклопедија и часописа за децу
-развијање
потребе
за
књигом,способности да се њоме
самостално служи,

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редн
и
број
теме

3.

Садржај програма

Разумевање прочитаног текста,
уочавање
хронологије
и
повезаности
догађаја
у
приповедању. Откривање и
тумачење
порука
текста.
Схватање важнијих целина у
тексту
и
одређивање
поднаслова.
Књижевни
појмови:Лирика,
песма, осећања: стих, строфа –
на нивоу препознавања и
именовања. Епика: фабуларедослед
догађаја,
поруке,
епска песма, бајка, баснапрепознавање.
Драма: драмски јунак, драмска
радња, драмски сукоб, дијалог,
позорница, глумац- на нивоу
препознавања.
Препричавање садржаја краћих
текстова, филмова, позоришних
представа,
радијских
и
тлевизијских емисија за децу.
Причање о догађајима и
доживљајима- индивидуално и
по заједничком плану; предмет
причања:
ближе
и
даље
окружење, стварност и машта,
непосредно доживљавање и

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часов
а

37

2018/2019-2021/2022.

Активности
ученика
у
васпитнообразовномра
ду

Активности
наставника у
васпитнообразовномра
ду

слуша,
практично
комуницира,
слободно
и
усмерено
препричава,при
ча, описује на
основу
онога што је
видео,

прати,
усмерава,
вреднује,
ствара
ситуацију,
сугерише,
подстиче,
дискутује,
анализира,
наводи
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Начин и поступак Циљеви и
остваривања
програма
програма (методе
и технике)

дијалошка,
демонстративно илустративна,
усмено
изражавање,
метода графичких
радова,
метода
писаних
радова,
на хеуристичка,

задаци

садржаја

- развијање способности за
правилно, течно, економично и
уверљиво, усмено и писмено
изражавање;богаћење
речника,језичког
и
стилског
израза
- оспособљавање за успешно
служење књижевним језиком у
различитим видовима његове
усмене и писмене употребе и у

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редн
и
број
теме

Садржај програма

сећање
раније
стеченог
искуства; причање према низу
слика. Описивање предмета са
којима се ученик први пут
среће. Описивање биљака и
животиња
на
основу
непосредног
посматрања.
Усвајање основних елемената
приступа описивању. Усмена и
писмена вежба: Ортоепске
вежбе- Правилан изговор речи,
исказа, краћих реченица и
пословица. Ортографске вежбепреписивање реченица и краћих
одломака ради усавршавања
технике и брзине писања.
Увежбавање читког и уредног
рукописа.
Ауто-диктат
и
контролни диктат. Лексичке и
семантичке вежбе: основно и
преносно
значење
речи;
синоними и хомоними ;
некњижевне речи и њихова
замена.
Синтаксичке вежбесамостално
и
подстицајно
састављање
реченица,
проширивање
задатих
реченица, прилагођавање реда
речи
комуникативним

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часов
а

2018/2019-2021/2022.

Активности
ученика
у
васпитнообразовномра
ду

Активности
наставника у
васпитнообразовномра
ду

доживео,
осетио,
извештавају

повезивање и текстуална
примену знања
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Начин и поступак Циљеви и
остваривања
програма
програма (методе
и технике)

задаци

садржаја

различитим
комуникативним
ситуацијама
( улога говорника, слушаоца,
саговорника )

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редн
и
број
теме

Садржај програма

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часов
а

Активности
ученика
у
васпитнообразовномра
ду

Активности
наставника у
васпитнообразовномра
ду

потребама
у
контексту.
Загонетање
и
одгонетање,
решавање ребуса, укрштених
речи.
Казивање
напамет
научених
стихова.
Израда
домаћих писмених задатака (до
осам) и њихова анализа на часу.
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Начин и поступак Циљеви и
остваривања
програма
програма (методе
и технике)

задаци

садржаја

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред: други
Фонд часова: 180
Циљ:
ученици

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

МАТЕМАТИКА

усвоје
елементарна
потребна
за
схватање
појава
и
зависности
у
животу
и
математичких
знања
у
решавању
разноврсних
задатака
из
образовања
и
за
самообразовање;
као
и
да
доприносе
погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.

математичка
знања
која
су
друштву;
да
оспособи
ученике
за
примену
усвојених
животне
праксе,
за
успешно
настављање
математичког
развијању
менталних
способности,
формирању
научног

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
- ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним
појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у
различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и
укључивање у рад;
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног
мишљења;
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и
изучавању природних појава;
- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом
и усменом облику;
- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и
основне законе тих операција;
- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и
политехничком васпитању и образовању;
- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност,
уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад;
- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе
формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика;
- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.
Оперативни задаци:
- савладају сабирање и одузимање до 100;
- схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак множења;
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- упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења;
- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без употребе ових назива);
- уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца;
- савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до аутоматизма);
- савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед извођења рачунских
операција;
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају да одреде
вредност израза са две операције;
- упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у најједноставнијим
примерима сабирања и одузимања;
- умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном операцијом
(на основу веза између компонената операције);
- схвате појам половине;
- уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломљених линија;
- уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи;
- упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец).
Ред.бр.
1.

Редни
број
теме

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Број часова
обрада
утврђивање
систематизација
Природни бројеви до 100
55
82
8
Наставна тема

укупно
145

2.

Геометријска тела и фигуре

8

9

3

20

3.

Мерење и мере

3

5

2

10

Укупан
број
часова

3 теме

66

114

13

180

Садржај програма

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовномраду

Активности
наставника
васпитнообразовномраду
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Редни
број
теме
1.

2.

Садржај програма

Сабирање
и
одузимање
природних бројева до 100 (с
прелазом преко десетице).
Комутативност
и
асоцијативност
сабирања.
Множење
и
дељење
природних бројева. Знаци за
множење и дељење. Речи:
чиниоци, производи, дељеник,
делилац. Количник, нула и
јединица као чиниоци. Нула
као дељеник. Комутативност
и асоцијативност множења.
Изрази
(две
операције).
Заграде, редослед рачунских
операција. Слова као замена
за неки број. Одређивање
непознатог
броја
у
једнакостима.
Појам
половине,
решавање
једноставнијих
задатака
(највише две операције).
Предмети
облика
лопте,
ваљка, квадра и коцке.
Упоређивање предмета по
облику, ширини, висини и
дебљини. Цртање разних
кривих и изломљених линија.
Отворена
и
затворена
изломљена линија. Уочавање
и цртање правоугаоника и

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовномраду
145
поставља
и
решава
математичке
изразе, примењује
правилност
у
редоследу
рачунских
операција
усваја и правилно
примењује свако
својство
у
рачунским
операцијама,
одређује
половину
датог
броја.

20

црта
праве, дужи као и
криве
и
изломљене
линије,
црта
правоугаоник
и
квадрат
на
квадратној мрежи

Активности
наставника
васпитнообразовномраду

2018/2019-2021/2022.

Начин и поступак Циљеви и задаци
у остваривања
садржаја програма
програма (методе и
технике)

излаже
градиво,
објашњава,
мотивише,
подстиче,
усмерава,
храбри,
помаже,
прати,
диктира,
отклања
нејасноће,
даје
упутства
за
рад,
упућује на активно
коришћење уџбеника,
проверава
ниво
усвојености знања

савладавање
основних
операција
с
природним
бројевима
као
и
Дијалошка,
основних знакова тих
монолошка,
операција
демонстративна,
- упознају употребу
метода
писаних слова као ознаку за
радова,
непознати
број
хеуристичка
- умеју да решавају
текстуалне задатке са
једном и две рачунске
операције,
као
иједначине са једном
операцијом

излаже
градиво,
објашњава,
демонстрира,
мотивише,
подстиче,
усмерава,
храбри,
помаже,
прати,
отклања нејасноће, даје
упутства
за
рад,
упућује на активно

Дијалошка,
монолошка,
демонстративна,
посматрање,
илустративна,
учење
путем
открића,
метода
графичких радова,
хеуристичка
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равне и просторне
геометријске фигуре
и
њихове
узајамне
односе
- уочавају и стичу
спретност у цртању
праве, дужи, кривих и
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Редни
број
теме

Садржај програма

квадрата
мрежи.

3.
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на

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовномраду
квадратној

Мере дужи помоћу метра,
дециметра и центиметра.
Мере за време: час, минут,
дан, седмица, недеља, месец.
Односи
међу јединицама
упознатих мера.

10

Активности
наставника
у
васпитнообразовномраду
коришћење уџбеника и
правилно
коришћење прибора за
рад,
проверава
ниво
усвојености знања
излаже
градиво,
објашњава,
демонстрира,
мотивише,
подстиче,
усмерава,
храбри,
помаже,
прати,
Мери, процењује,
отклања нејасноће, даје
утврђује
упутства
за
рад,
рачунањем
упућује на активно
коришћење уџбеника и
правилно
коришћење прибора за
рад,
проверава
ниво
усвојености знања
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Начин и поступак Циљеви и задаци
остваривања
садржаја програма
програма (методе и
технике)
изломљених линија
- уочавају и цртају
правоугаоник
и
квадрат
на квадратној мрежи
Дијалошка,
монолошка,
демонстративна,
посматрање,
илустративна,
учење
путем
открића,
хеуристичка

упознају
и
примењују
мере за дужину и
време
- оспособити ученике
за
прецизност у мерењу
- решавају ситуације
из
свакодневног живота
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Разред: други

2018/2019-2021/2022.

СВЕТ ОКО НАС

Фонд часова: 72
Циљ: Циљ изучавања интегрисаног наставног предмета Свет око нас је да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне

и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Откривањем света код
деце се развијају сазнајне способности, формирају се основни појмови и постепено се граде основе за систем појмова из области природе, друштва и културе.
Истовремено стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса подстиче се
природна радозналост деце. Усвајањем елементарних форми функционалне писмености омогућује се стицање и размена информација, комуницирање у
различитим животним ситуацијама и стварају се могућности за даље учење. Примена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварању одговорног
односа ученика према себи и свету који га својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем - ситуација; различитих извора знања,
графичких и електронских медија, с намером да се код ученика развије функционална писменост као подлога за даље учење. окружује и омогућује му успешну
интеграцију у савремене токове живота. Општи циљ интегрисаног наставног предмета Свет око нас јесте да деца упознају себе, своје окружење и развију
способности за одговоран живот у њему.

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
Образовни: формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; - овладавање почетним техникама сазнајног процеса и почетним

методама и техникама учења; - подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу у складу
са њиховим когнитивно-развојним способностима; - подстицање и развијање истраживачких активности деце; - подстицање уочавања узрочно-последичних
веза, појава и процеса, на основу различитих параметара; - описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом окружењу; слободно исказивањесвојих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем - ситуација;

Васпитни: - усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и дограђивања; - развијање еколошке свести. подстицање и развијање истраживачких активности деце; - развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за
критеријум понашања према другима; - развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремност за његово очување
Функционални: - развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; - развијање
основних елемената логичког мишљења; - развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; - оспособљавање за
самостално учење и проналажење информација; - подстицање и развијање истраживачких активности деце; - подстицање уочавања једноставних
узрочнопоследичних веза, појава и процеса, слободног исказивања својих запажања и предвиђања; - решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе,
самостално и у тиму; - оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; -оспособљавање ученика за коришћење различитих извора знања,
графичких и електронских медија, с намером да се код ученика развије функционална писменост као подлога за даље учење.
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Оперативни задаци: развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова; - развијање способности

запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; - развијање основних елемената логичког мишљења; развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; - оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва; - стицање елементарне научне писмености и стварање
основа за даље учење; - усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и дограђивања; - развијање еколошке
свести.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.

ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ
ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ
КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И
ВРЕМЕНУ
ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА

4.
Укупан
број
часова

Редни Садржај
број
програма
теме

1.

Број часова
утврђивање
систематизација
3
1
5
1
2
1

обрада
11
11
9
18
49

7
17

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитнообразовном раду

-Насеља (појам и
11
врстенасељанекад
и сад)
-Рељеф и
површинске воде
у
месту и околини
-Живимо у насељу
(групе

- посматрање са
усмереном и
концентрисаном
пажњом ради јасног
запажања и уочавања
света у окружењу; Описивање вербално или
ликовно изражавање

- утиче мотивационо
и подстицајно на
развој способности
ученика уз
максимално
коришћење
диференцираних
захтева и
интересантних начина
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3
6

укупно
15
17
12
28
72

Начин и поступак
остваривања
програма (методе
и технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

Основна интенција
наставе предмета
Свет око нас није
само на усвајању
програмских
садржаја већ на
подстицању
развојних
потенцијала детета.

- сналажење у насељу
- познавање улоге људи у
различитим групама
- правилно понашање у
групи
- познавати и придржавати
се основних правила у
саобраћају
-слободно исказивање

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

2.

људи, улоге
појединаца и
група)
-Правила
понашања у групи
(права и
одговорности
припадника групе,
обичаји,
традиција и
празници некад
и сад)
-Сналажење у
насељу
(улица, број,
карактеристични
објекти...)
- Саобраћај у
насељу (врсте
саобраћаја и
комуникације,
саобраћајна
средства, ред и
безбедност и
култура
понашања у
саобраћају...)
-Човек ствара
(услови за
живот и рад,
потребе људи,
производи
људског рада)
-Исти материјал –
различити
производи,
различити
материјали за

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

11

спољашњих и
унутрашњих
запажања; Процењивање самостално
одмеравање; Груписање уочавање сличности
и различитости ради
класификовања; Праћење континуирано
посматрање ради
запажања промена; Бележење записивање
графичко,
симболичко,
електронско
бележење опажања; Експериментисање намерно
модификоване
активности, огледи
које изводи сам
ученик; Истраживање испитивање
својстава и особина,
веза и
узрочнопоследичних
односа; - Сакупљање
- прављење
колекција, збирки,
албума из природног
и друштвеног
окружења; - Играње дидактичке,

рада у циљу
поштовања права на
различитост, како у
нивоу предзнања
ученика, тако и
динамике развоја
њихових
потенцијалних
способности. преношење
информација,
излагање градива,
презентација
садржаја; -вођење
наставног процеса; постављање циљева
часа: -планирање
садржаја, облика,
метода и средстава
рада; -подстицање
стручне интеракције у
функцији ученичког
сазнавања; -пружање
информација
ученицима из дате
области, примена
разноврсних начина
за развијање, подстицање и
одржавање
радозналости и
интересовања за
интелектуални рад
код ученика; процењивање ученика
и њиховог сазнајног
напредовања,
понашања и
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Наведени садржаји
су усмерени на
развој
интелектуалних,
психофизичких,
когнитивноконативних и
социјалноафективних сфера
личности детета,
што се очитава у
наведеним
циљевима. Од
учитеља се очекује
да оствари
интегрисани
приступ у
формирању
појмова. Значајне
активности
ученика у оквиру
предмета Свет око
нас јесу:
посматрање ,
описивање ,
процењивање ,
праћење, бележење
, практиковање,
експериментисање,
истраживање,
сакупљање ,
стварање , играње ,
активности у
оквиру минипројекта .
Нас.методе:
Дијалошка,
монолошка,

својих запажања и
предвиђања и самостално
решавање једноставних
проблема – ситуација
- развијање различитих
социјалних вештина и
прихватање основних
људских вредности за
критеријум понашања
према другима

- описивање и симулирање
неких појава и моделовање
једноставних објеката у
свом окружењу подстицање и развијање
истраживачких активности
код деце - описивање
продуката људског рада и
стварања развијање
основних научних појмова
из природних наука -

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

исти производ
-Разноврсност
материјала
(дрво, камен,
метал, стакло,
разне врсте
пластике, гума,
папир, картон,
пластелин...) Основна својства
материјала
(тврдоћа,
еластичност,
пластичност...)
и њихов значај за
људскуде
латност
- Понашање
материјала под
механичким
утицајима
- Утицај топлоте
на тела
(промена
температуре,
ширење и
скупљање,
топљење и
очвршћавање,
сагоревање...)
-Топлотна
проводљивост
материјала
-Могућност
наелектрисавања
тела и
особине које тада
испољавају

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

едукативне и
спонтане игре; Активности у оквиру
минипројекта осмишљавање и
реализација.

личности; процењивање
наставног процеса и
процењивање
сопственог рада;
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демонстративна,
посматрање,
метода писаних
радова,
интерактивна,
текстуална,
илустративна,
учење путем
открића,
Партиципативне
методе учења,
Решавање проблемситуација,
Кооперативне
методе,
Интерактивне
методе
,Амбијентално
учење, Игра - као
најживотнија
ситуација
Облици рада:
Фронтални,
индивидуални,
групни, рад у пару,
организоване
посете, шетње,
излети, настава у
природи,.

развијање радозналости,
интересовања и
способности за
активноупознавање
окружења - развијање
еколошке свести

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

3.

- Електрична
проводљивост
материјала
(провера помоћу
струјног кола са
батеријом и
малом сијалицом)
- Комбиновање
материјала
и прављење нових
целина
-Дан, одређивање
доба дана
према положају
Сунца,
трајање дана
-Кретање у
простору и
времену (промена
положаја
у току времена)
- Шта све утиче на
брзину
кретања тела
(облик и
величина тела,
материјал од
кога је начињено,
подлога,
средина, јачина
деловања)
- Брзина кретања
организама у
зависности од
обликатела и
средине у којој
живе
-Мерење времена

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

- подстицање дечјих
интересовања,питања,идеја
и одговора у вези са
појавама,процесима и
ситуцијама у окружењу сналазити се у времену сналазити се у простору

9
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4.

(појам
сата и коришћење
часовника)
-Временске
одреднице: дан,
седмица, месец,
година
-Делови године –
годишња доба трајање
Заједничке
особине живих
бића
- О биљкама;
- Процеси који се
одвијају у
живим бићима
(дисање,
исхрана, раст,
остављање
потомства)
- Разлике међу
живим
бићима у
зависности од
средине у којој
живе
-Разноврсност
биљака у
мојој околини
- О животињама;
- Разноврсност
животиња у
мојој околини
-Значај биљака и
животиња
за човека
- Човек као део

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

- развијање одговорног
односа према окружењу
као и интересовања и
спремности за његово
очување - слободно
исказивање својих
запажања - схватање
значаја повезаности живе и
неживе природе -уочавање
заједничких и раѕличитих
особина живих бића оспособљавање ученика да
препознају и разумеју
сопствена осећања и
потребе и њихову
међусобну повезаност, - да
штите и остварују своје
потребе на начин који не
угрожава друге

28
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живе
природе и његова
улога у
очувању природне
равнотеже
-Где све има воде
(облици
појављивања и
основна
својства воде)
- Променљивост
облика и
слободна
површина воде,
услови тока
-Ваздух свуда око
нас, ваздух
– услов живота
- Како препознати
ваздух
(кроз сопствено
кретање и
покретање тела)
-Сунце – извор
светлости и
топлоте и услов
живота
-Промене које
настају при
загревању и
хлађењ уводе и
ваздуха (промена
температуре,
испаравање и
замрзавање воде,
настајањеоблака,
магла,
падавине, ветар...)
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-Дуга
-Земљиште –
услов за раст и
развој биљака
- Веза живе и
неживе
природе
-Промене у
природи и
активности људи
у
зависности од
годишњих
доба
-Облик тела
живих бића у
зависности од
средине у
којој она живе
-Без чега не могу
жива бића
– нераскидива
веза живе и
неживе природе
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2018/2019-2021/2022.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Разред: други
Фонд часова: 108
Циљ:
разноврсним
и
систематским
моторичким
активностима,
у
повезаности
са
васпитно-образовним
подручјима,
допринесе
интегралном
развоју
личности
ученика
(когнитивном,
моторичком),
развоју
моторичких
способности,
стицању,
усавршавању
и
примени
моторичких
умења,
неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
- развој и усавршавање моторичких способности;
- стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и стицање
теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитнообразовног подручја;
- формирање морално-вољних квалитета личности;
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада;
- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине.
Оперативни задаци:
- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром;
- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
- стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим условима:
елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и
ограничењима сопственог тела;
- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских навика;
- формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко описмењавање";
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.
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осталим
афективном,
навика
и

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Ред.бр.
1.
2.
3.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Број часова
обучавање
увежбавање
провера
Ходање и трчање
4
11
2
Скакање и прескакање
8
9
3
Вежбе бацања и хватања (скакање
4
4
1
и прескакање) упором рукама
Наставна тема

укупно
17
20
9

4.

Вишења и пењања

6

4

2

12

5.
6.
7.
8.

Вежбе на тлу
Вежбе равнотеже
Вежбе реквизитима
Ритмичке вежбе и народни
плесови и
елементарне игре

3
3
6
5

9
4
9
5

3
/
2
1

15
7
17
11

39

55

14

108

Укупан
број
часова
Редн
и
број
теме

Садржај програма

Број
часов
а

1.

- вежбе ходања и
правилан рад руку.
- ходање са променом
правца.
-трчање преко препрека.
-брзо тм трчање до 10 м
и прелазак у споро

17

Активности
Активности
ученика
у наставника у васпитноваспитнообразовном раду
образовном раду
дискусија
- ходање, трчање
вежбање
поређење
анализирање
објашњавање
- такмичење
- 145 -

Начин
и Циљеви
и
поступако
задаци
стваривања
садржаја
програма
програма
(методе
и
технике)
разликује
дијалошки, правилно
монолошки
од неправилног
-демонстрација држања
тела
практично - развијање и
вежбање
усавршавање
моторичких

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редн
и
број
теме

Садржај програма

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часов
а

Активности
Активности
ученика
у наставника у васпитноваспитнообразовном раду
образовном раду

трчање.
-трчање са променом
правца.
-игра са различитим
облицима
ходања
и
трчања.

2.

3.

- прескакање вијаче и
палице поређаних на тлу
(једноножним, суножним
одскоком,
комбинацијом)

20

- прескакање шведске
клупе (боком,
упор,
маказице). Скок у даљ и
у ви; прескакање кратке
вијаче у месту (с ногу на
ногу са уласком и

9

дискусија
ходање
трчање
вежбање
порежење
анализирање
објашњавање
- такмичење

самосталан
и
инте
рактиван
рад
(паро
ви,тројке,групе,ти
м),

демонстрира
вежбе
обликовања,
усмерава ученике на
самостално
извођење
истих,
организује
рад
у
групама са различитим
задацима,
контролише
шта
је
ученик
од
постављених
задатака
остварио,
прилагођава
вежбање
индивид.
могућностима ученика,
подстиче
моторичке способности
учиника
и
упућује их да у слободно
време
самостално
вежбају,
развија
физичку кондицију код
ученика и поставља
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Начин
и Циљеви
и
поступако
задаци
стваривања
садржаја
програма
програма
(методе
и
технике)
способности
- умења, знања
и
навике користе
у
свакодневним
условима
живота
и
рада
развијање
координације,
гипкости,
равнотеже
и
дијалошки,
експлозивне
монолошки
снаге
-демонстрација
- умења, знања
практично
и
вежбање
навике користе
метод
у
имитациј
свакодневним
условима
живота
и
рада
практично - изводи покрет
у
вежбање
-демонстрација задатом смеру
дијалошки, - вешто изводи
једноставне
монолошки,
форме

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редн
и
број
теме

4.

5.

6.

Садржај програма

изласком);
вежбе
руковања
лоптом:
бацање у вис, вођење у
месту, ходању, трчању,
гађање
лоптом
у
импровизовани кош или
гол)
- њихање уз помоћ на
дохватном вратилу
- пењање уз лестве
(комбиновање
са
пењањем
бочно,
са
наизменичним
прихватањем
и
опирањем).
- упор чучећи, упор
лежећи.
- два повезана колута
напред, колут напред и
спојено
скок,
комбинација два спојена
колута напред, колут
назад из чучња у чучањ.
- ходање по ниској греди
или клупи (на целом
стопалу,
у
успону,
наизменично,
наскок,
ходање са предножењем

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часов
а

2018/2019-2021/2022.

Активности
Активности
ученика
у наставника у васпитноваспитнообразовном раду
образовном раду

Начин
и Циљеви
поступако
задаци
стваривања
садржаја
програма
програма
(методе
и
технике)
здравствено- хигијенске
природног
навике, води рачуна о
кретања
безбедности ученика на
вежбалишту.

вежбање,
такмичење

12
вежбање
разговор
анализирање
- поређење

практично
вежбање
-демонстрација
дијалошки,
монолошки

15

- самосталан и
инте
рактиван
рад
(паро
ви,тројке,групе,т
им)
- вежбање

-демонстрација
практично
вежбање
дијалошки,
монолошки
-аналитичко
синтетичка

7

вежбање
разговор
анализирање
- поређење

практично
вежбање
-демонстрација
дијалошки,
монолошки
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и

- вешто изводи
једноставне
форме
природног
кретања
слуша
упутства
и
изводи покрет у
задатом смеру
- вешто изводи
једноставне
вежбе
слуша
упутства
и
поштује
договорена
правила
- умења, знања
и
навике користе
у
свакодневним

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Редн
и
број
теме

Садржај програма

Број
часов
а

7.

- реквизити (палице,
вијаче, обручи, коцке)
користе се приликом
вежби
обликовања,
обучавања и увежбавања
појединих садржаја.

17

- елементи ходања и
трчања уз коришћење
вијаче:
њихање,
кружење, два суножна
поскока са окретањем
вијаче,...
- плесови: Ми смо деца
весела, једно коло по
избору.

11

8.

Активности
Активности
ученика
у наставника у васпитноваспитнообразовном раду
образовном раду

вежбање
анализирање
поређење
-класификација

вежбање
анализирање
поређење
трчање
скакање
- такмичење
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2018/2019-2021/2022.

Начин
и Циљеви
и
поступако
задаци
стваривања
садржаја
програма
програма
(методе
и
технике)
условима
живота
и
рада
- вешто изводи
дијалошка,
задате
монолошка
вежбе
са
практично
реквизитима
вежбање
- развијање и
-демонстрација
усавршавање
-аналитичко моторичких
синтетичк
способности
усклађује
једноставне и
задате
дијалошка,
покрете
уз
монолошка
музику
практично
правилно
вежбање
изводи
-демонстрација
основне кораке
народних
плесова

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Разред: Други

2018/2019-2021/2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Фонд часова: 72
Циљ: Циљ васпитнообразовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са
демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
ОБРАЗОВНИ - настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи; да развија памћење, повезивање опажених инфор., што чини основу за увођење у визуелно мишљење; - стварање услова за разумевање природних законитости
и друштвених појава; - стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовновизуелног изражавања; схватање ликовно-визуелног рада као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке имагинације; - стекну искуства о: оплемењивању животног и
радног простора, контрасту облика, карактеру облика, коришћењу материјала за рад, визуелним знаковима, опажањима облика у кретању, компоновању,
рекомпоновању, дејству светлости на карактер облика;
ВАСПИТНИ -развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности; -развијати ученикове потенцијале у области ликовности
и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава; - развијати љубав према вредностима израженим у
делима свих облика уметности;да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување културних добара; - развију навику лепог
писања; - развију осетљивост за лепо писање (ћириличка и латиничка палеографија). развијати смисао за креативна решења и естетску процену
ФУНКЦИОНАЛНИ - да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, примењују у раду и животу; - развијати сензибилитет за лепо
писање; - развијати моторичке способности ученика - опажају, сећају се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације; -оспособљавање за превођење
визуелне перцепције у ликовном раду и да уочавају ликовне вредности у вербалним описима, литералним текстовима и фотографијама
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Оперативни задаци:
Ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног естетског сензибилитета за медијуме, уз коришћење разних материјала за
компоновање, покрет у композицији, орнаментику, простор, одабирање случајно добијених ликовних односа по личном избору, плакат и ликовне поруке као
могућност споразумевања; - увођење ученика у различите могућности комуникација; - стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове
природне и културне околине, те активног учествовања у квалитетном естетском и просторном уређењу животне околине.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.

КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У ПРОСТОРУ
ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА
КАРАКТЕР ОБЛИКА
АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ ПРОСТОР
ЛЕПО ПИСАЊЕ СА
КАЛИГРАФИЈОМ
КОНТРАСТ КАО МОТИВАЦИЈА
ЗА ОПАЖАЊЕ ОБЛИКА
РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И
СИМБОЛА
ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА
УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА
ЗАМИШЉАЊА
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА
ИЛИ ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ
СПАЈАЊЕМ ВЕЗИВАЊЕМ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Укупан
број
часова

обрада
4
4

Број часова
утврђивање
2
4

укупно
6
8

5
2

5
2

10
4

13

9

22

2

2

4

4

2

6

4
4

2
2

6
6

42

30

72
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Редни Садржај
број
програма
теме

1.

2

3.

4.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Кретање више
облика у
простору,
кретање једног
облика у
простору.
Појмови:
кретање, простор
Природна и
вештачка
светлост,
силуета, сенка
(сопствена и
бачена), фигура
и позадина,
светло и сенка у
фигури.
Појмови:
светлост,
силуета.
Израда маски,
костима и
сцене.
Појмови:
амбијент, сцена.

6

Писање
латиничких
слова
упоредо са
ћириличким
словима. Писање

4

8

Посматра, опипава,
објашњава, црта,
слика, изражава,
ствара, дискутује,
комуницира,
закључује, мисли,
креира

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у васпитнообразовном раду

Начин и поступак
остваривања
програма (методе
и технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

Усмерава, наводи,
ствара ситуацију,
сугерише, подстиче,
дискутује, анализира,
мотивише, координира,
развија
кооперативност,планира,
организује

Најбоље је учење
од природе,
посматрањем,
опажањем и
уочавањем
непоновљивости
природе, из чега ће
произаћи и потреба
за очувањем
природе, а потом
симболичан израз
карактеристичних
елемената који ће
означити и
природу ученика.
Наставне
методе:Дијалошка,
монолошка,
демонстративна,
илустративна,
објашњење,
експеримент,
слика, метода
практичног рада
Облици рада:
Фронтални,
индивидуални, рад
у пару, групни

опажање и схватање
кретања у простору опажање облика у кретању
- развијање стваралачке
имагинације

10

- 151 -

- стицање искуства о
дејству светлости на
карактер облика - упознају
и уочавају појаву
светлости и сенке која их
прати

- ликовно учење у
формирању сценског
израза - безбедно и
примерено користе алатке
и материјал за ликовно
изражавање
- развијати навику лепог
писања - развијати
осетљивост за лепо писање
( ћирилична и латинична
палеографија)

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

5.

6.

латиничких и
ћириличких
слова у складу са
калиграфским
принципима.
Појмови:
латиница и
ћирилица
Природни и
вештачки
облици, слагање
-разлагање,
разлагање
-слагање,
једнобојан
-вишебојан,
обрађен
-необрађен, прав
- крив,
једноставан сложен,
испупчен удубљен.
Појмови:
контраст
Печат, грб,
симболи,
словни и нотни
знаци.
Појмови:
хералдика

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Начин и поступак
остваривања
програма (методе
и технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

22

- стицање искуства о
контрасту облика,
карактеру облика,
коришћењу материјала за
рад - адекватно и активно
учествује у презентацији
радова

4

- стицање искуства о
контрасту облика,
карактеру облика,
коришћењу материјала за
рад - адекватно и активно
учествује у презентацији
радова
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Редни Садржај
број
програма
теме

7.

8.

9.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Једнобојна
композиција
употребних
предмета.
Појмови: клуаж,
једнобојан
Замишљања

6

Преобликовање
предмета
њиховим
спајањем
везивањем

6

Активности
наставника у васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Начин и поступак
остваривања
програма (методе
и технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

-стицање искуства у
коришћењу и
комбиновању предмета за
израду одређених
тродимензионалних
ликовних композиција
-ликовно изражавање
доживљаја из искуства,
непосредног окружења као
и из маште
- оспособити ученике да
свет мисаоно-вербалне
комуникације пренесу у
свет ликовног изражавања,
заједничка анализа радова
уз конструктивна решења
- стицање искуства о
компоновању и
рекомпоновању - безбедно
и правилно коришћење
алатки и материјала за
ликовно изражавање

6
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Разред: Други

2018/2019-2021/2022.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Фонд часова: 36
Циљ: развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; - оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања; - развијање

осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и других народа

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
Образовни : - упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа; - развијање критичког мишљења; - упознавање основа музичке
писмености и изражајних средстава музичке уметности. -певање и свирање ,уз поступно упознавање и усвајање ритмичких структура ,музичког писма и
интонације; -слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке културе; - развијање и подстицање стваралачких могућности музичког
изражавања ученика; - упознавање основне музичке писмености - стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови,неки инструменти,
звуци из животног кружења); - развијање меморије ученика; - усвајање музичког речника у вези са свирањем
Васпитни: стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука; - навикавање ученика на пажљиво
слушање музике (што је услов за квалитетно доживљавање музичких дела); -развијање извођачких вештина ученика и њихов стваралачки приступ певању/
свирању
Фунционални: неговање способности извођења музике (певање/свирање) -подстицање стваралач ког ангажовања у свим музичким активностима (извођење,
слушање, истраживање и стварање звука); -Опонашање звукова из непосредне околине, спонтаном или договореном импровизацијом (звуци у кући, звуци
града, звуци у природи...); --упознавање музичких дела уметничког и народног стваралаштва -Прављење властитих дечјих инструмената - Ритмичким и
звучним ефектима креирати једноставне пратње за бројалице, песме, приче, стихове, музичке игре, користећи при том различите изворе звука (глас, тело, дечји
ритмички инструменти). - Смишљање малих ритмичких целина помоћу различитих извора звука (говором, изговарањем група гласова, различитим
предметима, дечјим инструментима). - Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици

Оперативни задаци: Ученици треба да: - певају песме по слуху; - слушају вредна дела уметничке и народне музике; - изводе дечје, народне и уметничке

игре; - свирају на дечјим музичким инструментима; - усвајају основе музичке писмености
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.

Извођење музике
Слушање музике
Стварање музике

Укупан
број
часова
Редни Садржај програма
број
теме

1.

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

-Певање песама (учење 10
по слуху)
Различитог садржаја и
расположења,
традиционалне и
уметничке музике које
су примерене
гласовним
могућностима и
узрасту ученика.
Повезивање садржаја
песама са садржајима
Осталих наставних пред
Мета уколико је могуће
(ученици и
школа, годишњадоба,
празници
и обичаји, завичај и
домовина,

певају (по скуху),
слушају, свирају,
изводе дечије
народне и
уметничке музичке
игре, повезују
различите садржаје
песама, препознају
темпо, различите
тонске боје (гласове
и инструменте),
опонашају звукове
импровизацијом,
креирају
једноставне пратње
за бројалице песме
креирају покрете,
драматизују,
ликовно изражавају,

обрада
6
12
4
22

Број часова
утврђивање
4
3
7
14

укупно
10
15
11
36

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

демонстрира, свира,
пева, подстиче
ученике да певају,
слушају,
импровизује рукама,
ногама, бројчано
оцењује, прати
напредовање
ученика, развија
естетски доживљај,
машту, храбри...

неговање
способности
извођења музике
(певање/свирање)
-подстицање
стваралач ког
ангажовања у
свим музичким
активностима
(извођење,
слушање,
истраживање и
стварање звука);
-Опонашање
звукова из
непосредне
околине,
спонтаном или
договореном

-развијање интересовања
музичке осетљивости и
креативности
-оспособљавање за
разумевање могућности
музичког изражавања
-развијање осетљивости за
музичке вредности
-упознавање музичке
традиције и културе свог
народа
-неговање способности
извођења музике
(певање,свирање)
-подстицање стваралачког
ангажовања у свим
музичким активностима
(извођење, слушање,
истраживање и стварање
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Редни Садржај програма
број
теме

природа и околина,
животиње...);
- Певање и
извођењемузичкихигара
(игреузпокрет,
дидактичкеигре)
- Певање једноставних
модела и
Наменских песама као
звучне припреме за
поставку музичке
писмености.
- Свирање пратње за
бројалице,
песме,игре на
различитим изворима
звука (тело, предмети,
ритмички дечји
инструменти).
На основу искуства у
Извођењу музике,
препознати:
темпо (брзо - споро),
динамичке разлике
(гласно тихо, постепено
појачавање и
утишавање),
различита расположења
(весело,
шаљиво, тужно, нежно,
одлучно...)

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

праве дечије
музичке
инструменте...
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2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

импровизацијом
(звуци у кући,
звуци града,
звуци у
природи...); -упознавање
музичких дела
уметничког и
народног
стваралаштва Прављење
властитих дечјих
инструмената Ритмичким и
звучним
ефектима
креирати
једноставне
пратње за
бројалице, песме,
приче, стихове,
музичке игре,
користећи при
том различите
изворе звука
(глас, тело, дечји
ритмички
инструменти). Смишљање
малих ритмичких
целина помоћу
различитих

звука)
-упознавање
традиционалне и
уметничке музике свога и
других народа

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај програма
број
теме

2.

на основу изражајних
елемената
(динамика, темпо,
ритам,
мелодија),
познату песму на
основу карактер
истичног одломка
мелодије.
- Слушање вокалноИнструменталних
композицијаза
децу и
кратких
инструменталних
композ
иција различитог
садржаја
и расположења, као и
музичких прича.
- Слушање народних
песама и
игара.
Услушаним примерима
препозна
ти: различите тонске
боје
(гласове и
инструменте),
различита темпа,
Динамичке разлике,
Различита расположења

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)
извора звука
(говором,
изговарањем
група гласова,
различитим
предметима,
дечјим
инструментима).
- Креирање
покрета уз
музику коју
певају или
слушају ученици
Наставне методе:
Дијалошка,
текстуална,
метода
стваралачког
рада,
илустративнодемонстративна
,слушалачка
Облици рада:
Индивидуални,
фронтални,
групни, рад у
пару

15
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Циљеви и задаци
садржаја програма

-стицање навике слушања
музике,подстицање
доживљаја и
оспособљавање за
разумевање музичких
порука
-развијање критичког
мишљења (исказивање
осећања о музици која се
изводи и слуша)
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Редни Садржај програма
број
теме

3.

на основу изражајних
елемената, као и
композицију коју су су
слушали, а на основу
карактеристичног
одломка
-Оспособљавати
ученике да наведу
примере присуства
музике у
свакодневномживоту
Опонашање звукова из
непосредне околине,
-једноставне пратње за
бројалице,песме, приче,
стихове,
Музичке игре
-Креирање покрета уз
музику
-смишљање малих
ритмичких цел
Ина помоћу различитих
извора звука

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

-подстицање стваралачког
ангажовања у свим
музичким активностима
(извођење,слушање,
истраживање, стварање
звука)
- упознавање основа
музичке писмености и
изражајних средстава
музичке уметности

11
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Разред: Други

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Фонд часова: 36
Циљ: подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај наставни предмет треба да пружи могућност
ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за
формирање аутономне, компонентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује себе и друге.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: - подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима;
- подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других;
- оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и њихову међусобну
повезаност, да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге;
- развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина ненасилне
комуникације;
- оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба и вршњачком
посредовању;
- развијање креативног изражавања;
- оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему и да активно
доприносе развоју школе по мери детета;
- оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у њиховом
остваривању;
- развијање и неговање основних људских вредности
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наставна тема

Број часова

укупно

Договарање и сарадња са вршњацима и
одраслима

2

Самопоштовање и уважавање других

3

Моја осећања и потребе

7

Комуникативне способности и вештине
ненасилне комуникације

4

Ненасилна комуникација у решавању
сукоба у вршњачком посредовању

4

Школа какву желим

4

Дечја права

6

Врлине и вредности

4

Евалуација

2

Укупан
број
часова

36
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Редн
и
бројт
еме
1.

2.

3.

Садржај програма

- сусрет родитеља, наставника и
ученика; размена о узајамним
очекивањима, потребама,
захтевима, тешкоћама везаним
за остваривање програма
грађанског васпитања.
-упознавање ученика са
садржајем предмета и начином
рада
- репрортери- кроз игру
интервјуисања упознају
квалитете својих другова и уче
да о њима говоре са
уважавањем.
-поносим се што... ученици
саопштавају своје поступке
којима су чинили добро
другима
- изражавање захвалности
другоме- ученици уче како да
изразе захвалност за неки
поступак према њима.
- речник осећања- уче како да
именују и препознају различита
осећања
- како се ко осећа- сагледавају
ефекте оптужујућих порука
- о стиду и срамоти- откривају
заштитну улогу стида и начине

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часов
а

Активности
ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном
раду

2

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

- подстицање групног
рада,договарања и
сарадње са вршњацима
и
одраслима
- активно учествовање у
процесу васпитања

3

7

Разговара, црта, закључује,
слуша,
игра се, препознаје своја
осећања,
илуструје, вежба, учествује у
игри,
асоцијација, посматра,
проверава,
комуницира, имитира,
изражава своја мишљења и
искуства,
процењује, презентује
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подстицање
самосвести,самопоштов
а
-радионичарска
ња и уважавања других
- дијалошка
- развијати
- монолошка
самопоштовање и
- истраживачка
самопоуздање
- илустративна
- аналитичко
синтетичка
- игра улога
- оспособљавање
ученика
демонстративн
да препознају и
а
разумеју
- технике
сопствена осећања и
опуштања
потребе и њихову
међусобну

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редн
и
бројт
еме

4.

5.

Садржај програма

да превазиђу осећање стида
-љубомора- ученици уче да
препознају и именују осећања и
потребе која су у основи
љубоморе
- кривица- уче да преведу осуде
о себи и позитиван програм
како могу другачије да поступе
- ја и љубав- доживљај и
изражавање љубави и
експресија љубави
- моје потребе- различити
начини задовољавања потреба и
свест о могућности избора
- како да кажем- кроз игру и
размену ученици упознају
разлике између насилног и
ненасилног изражавања
- слушање и неслушањеначини побољшања узајамне
комуникације
- да ли се чујемо- саосећајно и
не-саосећајно слушање
- чујем ти срце- саосећајно
слушање када се саговорник
изражава насилно
- кад ја нећу- зашто говоре нећу
и уместо тога шта је то што
желе и што их спречава да

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часов
а

Активности
ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном
раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

повезаност,да
штите и остварују своје
потребе на начин који
не
угрожава друге

4
развијање
комуникативне
способности,невербалне
и вербалне
комуникације,вештина
ненасилне
комуникације

- оспособљавање
ученика
за примену вештина

4
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Редн
и
бројт
еме

6.

7.

Садржај програма

прихвате захтев другог
- посредовање у сукобу између
дечака и девојчица
- посредовање у сукобу између
ученика истог пола
- посредовање у сукобу између
родитеља и деце
- породично стабло- деца уче о
родбинским везама и видовима
понашања које могу да их
ојачају или ослабе
- жирафе у учионици- ефекти
нардби и захтева и осећања
када се нешто ради из
негативне или позитивне
мотивације
- шта се коме допада- уче да
артикулишу јасне захтеве у вези
са оним што би волели да
промене у школи
- шта можемо да урадимо-кроз
игру разматрају различите
акције које би могли сами да
предузму да живот у школи
учине лепшим себи и другима.
- дечија права- упознају се са
Конвенцијом о дечијим
правима и бирају и рангирају
права по важности за њих.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часов
а

Активности
ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном
раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

ненасилне
комуникације
у решавању сукоба и
вршњачком поседовању

4

- развијање креативног
изражавања
- оспособљавање
ученика
да упознају непосредно
друштвено окружење и
сопствено место у њему
и
да активно доприносе
развоју школе по мери
детета

- оспособљавање
ученика
да упознају и уважавају
дечја права и да буду

6
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Редн
и
бројт
еме

8.

Садржај програма

- моја одговорност- уче да
препознају везу између права и
одговорности и кроз размену
артикулишу за шта су деца
одговорна у школи и у
породици.
- кад деца крше дечија праваевоцирају различите ситуације
насиља међу децом да разумеју
зашто се то дешава и начине
како да се заштите
- кад родитељи крше дечија
права- насиље у породици
- кад одрасли у школи крше
дечија права- насиље у школи.
- Различити смо али су нам
права иста
- ја то већ умем- листа
вредности и врлина
- шта кад се то десипредочавају им се неке
ситуације у којима деца крше
неке вредности, уче да открију
потребе које децу наводе на то
и да открију начине на које се
те потребе могу задовољити а
да се не крше вредности
- мој омиљени јунак из бајке,
приче, филма- размена о

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часов
а

Активности
ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном
раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

способни да активно
учествују у њиховом
остваривању

4

- развијање и неговање
основних људских
вредности код ученика
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Редн
и
бројт
еме

9.

Садржај програма

вредностима које изражава
њихов омиљени лик
-сарадња- сагледавају важност
сарадње и узајамног
подржавања
- ја пре, ја после- ученици
процењују програм и сопствено
напредовање
- презентација резултата рада
родитељима

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часов
а

Активности
ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном
раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

- развијати способност
процењивања и
критичког мишљења о
свом раду
- упознати родитеље са
резултатима оствареног
програма

2
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Разред: Други
Годишњи фонд часова: 36

Недељни фонд часова: 1

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Укупан
бр.часова

Наставна тема
Увод
Моје место у цркви
Литургијске службе и њихов
смисао
Живот у цркви - лепота
празника
Трпеза Господња
Света Литургија – прослава
Васкрсења
Икона –прозор у вечност
36

Број часова
утврђивање
систематизација
/
/
1
/
1
/

обрада
1
5
5

укупно
1
6
6

4

3

/

7

4
4

1
/

/
1

5
5

3
26

2
8

1
2

6
36
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ТЕМА

(наставне јединице)

I – УВОД
1. Ми смо Црква –
уводни час

ЦИЉ
упознавање ученика са
садржајима и начином
рада
мотивисање ученика за
похађање часова верске
наставе

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:

2018/2019-2021/2022.

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА

Когнитивни аспект:

Упознавање са
моћи да сагледа садржаје којима ће се садржајем програма и
начином рада
бавити настава Православног

Катихизација као литургијска
делатност - заједничко је дело
катихете (вероучитеља) и његових
ученика.

моћи да уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног катихизиса
обрађеног у претходном разреду
школовања.

Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не
постоји ради гомилања информација
(„знања о вери“), већ као настојање да
се учење и искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у живот кроз
слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве.

катихизиса у току 2. разреда основне
школе;

Афективни аспект:
желети да активно учествује на
часовима верске наставе
II – МОЈЕ МЕСТО
У ЦРКВИ

омогућити ученицима
разумевање Крштења
као уласка у Божју
породицу
2.Крштењем
постајемо чланови омогућити ученицима да
разликују појмове: Црква,
Цркве
3.Црква – заједница храм, Литургија
указати ученицима да је
учешће у Литургији
4.Храм – место

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

Когнитивни аспект:
знати да се Крштењем постаје члан
Цркве
знати да је Црква заједница
потпуно другачија од свих
знати да је Црква заједница са
Богом
разликовати значења појмова
Црква (заједница) и храм (место на
којем се сабирамо)
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Икона Христовог
Крштења
Библијска прича о
Ноју – Нојева
барка – брод
спасења
Народна
приповетка
„Седам прутова“
Слике различитих

На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и са
начином вредновања њиховог рада.
Врсте наставе
Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (35 часова)

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

засновано на слободи
окупљања
заједнице
5. Литургија –
догађај Цркве
6.Заједница радости

III –
ЛИТУРГИЈСКЕ
СЛУЖБЕ

ученицима пружити
основно знање о
литургијским службама
омогућити ученицима да
Народ Божји,
уоче да Црква не може да
различите службе
постоји без свих служби
Литургијске
омогућити ученицима да
службе: Епископ,
свештеник и ђакон уоче да свако у Цркви
Многе службе, једна има своју службу
Црква 10.Епископ –
слика Христова на
Литургији
11.Ко су монаси?

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

на елементарном нивоу моћи да
опише зашто се подижу храмови
моћи да уочи да је Литургија
догађај Цркве
знати да у Литургији учесвује само
онај ко је крштен и ко то жели
Афективни аспект:
желети да посети храм и боље
упозна основна обележја
православних храмова

православних
храмова
(спољашњи и
унутрашњи
изглед)
Новозаветно
сведочанство о
Свадби царевог
сина (препричано и
прилагођено)

практична настава (1 час)

Когнитивни аспект:
препознати и именовати основне
службе које постоје на Литургији
знати да свако у Цркви има своју
службу
уочити међусобну повезаност
служби у Цркви
уочити од коликог је значаја за
неку заједницу окупљање свих
њених чланова
уочити да је и он сам важан и
посебан у животу Цркве
моћи да објасни службу Епископа у
Цркви
моћи да увиди сличност службе
Епископа са првосвештеником
Христом
уочити да Eпископ предводи
молитву Цркве
моћи да објасни ко су монаси и шта
су манастири

Садржаји који се
односе на разне
службе људи у
свету
Прича „Отац
управља бродом“
Садржаји који се
односе на службе у
цркви(примери
светитеља и њихових
служби (епископи:
Св. Сава, Св.
Никола...;Св. ава
Јустин;
Св.СерафимСаровс
ки; Св. архиђакон
Стефан, Св.ђакон
Авакум;народ: Св.
Петка, Св.
Димитрије,
Св.Ђорђе)

Уводне часове требало би осмислити
тако да допринесу међусобном
упознавању ученика, упознавању
ученика с циљевима, исходима,
наставним садржајима, али и тако да
наставник стекне почетни увид у то
каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног катихизиса,
група располаже.
Реализација програма требало би да
се одвија у складу с принципима
савремене активне наставе, која
својом динамиком подстиче ученике
на
истраживачки и проблемски приступ
садржајима тема. У току реализације
стављати нагласак више на
доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно.
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Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици;
Практична настава се реализује у
цркви – учешћем у литургијском
сабрању;
Дидактичко методичка упутства
за реализацију наставе
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Афективни аспект:
ученик ће бити подстакнут да
размишља о својој служби у
Цркви

2018/2019-2021/2022.

Разне илустрације
Квалитет наставе се постиже
епископа, свештеника, када се наставни садржаји
ђакона
реализују у складу са савременим
педагошким захтевима у погледу
Слике са Литургије
Слике монаха,
монахиња;
Прича: „Велики
монаси најсличнији
анђелима“
Манастири – извори
љубави и светлости
Слике манастира

IV – ЖИВОТ У
ЦРКВИ – ЛЕПОТА
ПРАЗНИКА

ученицима пружити
основно знање о
великим празницима

Когнитивни аспект:
Пресвета
уочити
разлог нaшег великог Богородица –
поштовања према Богородици
Ваведење и
знати да је Богородица много волела Благовести
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употребе разноврсних метода, облика
рада и наставних
средстава.
Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног
садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да
води рачуна и о психолошким
чиниоцима извођења наставе –
узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији ученика.
У остваривању савремене
наставе наставе наставник је
извор знања, креатор,

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

12. Пресвета
Богородица – мајка
Христова
13.Божић – Христос
се роди!
Богојављење –
Христос је Син
Божји
Свети Сава и
Свети Симеон

Цркве
указати ученицима да се
празници прослављају
литургијски – на
заједничкој молитви
ученицима пружити
основно знање о важности
личности Пресвете
Богородице

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Бога и желела да му служи и да много Богородичини
празници
воли нас
уочити да Богородицу сматрамо
светијом од свих светих
знaти молитву Богородице Дјево
усвојити текст и мелодију песме
„Витлејеме славни граде“
знати да се приликом Крштења
Христовог, Бог открива као Света
Тројица
знати да је Свети Сава наш први
Архиепископ

Молитва
„Богородице Дјево“
Рођење Христово
Прича „ Мали
Данило сведок
Христовог рођења“
Божићна песма:
„Витлејеме славни
граде“
Крштење Христово

знати ко је подигао манастир
Хиландар

Казивање о Светом
Сави и Светом
Симеону

Афективни аспект:
пожелети да радо учестује у
прослављању празника

Песме Св. Владике
Николаја: Брижни
син (о Св. Сави и

пожелети да стваралачки ( кроз
песму, молитву, цртеж ), искаже
своју љубав и поштовање према
Богородици

- 170 -

организатор и координатор
ученичких активности у
наставном процесу.
Настава је успешно реализована ако
је ученик спреман да Цркву схвати
као простор за остваривање своје
личности кроз заједничарење са
ближњима и
Тројичним Богом који постаје извор
и пуноћа његовог живота.
Евалуација наставе
Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити на

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Св. Симеону) и
Хиландар
V – ТРПЕЗА
ГОСПОДЊА
Литургија наш дар
Богу
Литургијски
предмети
Причешће - храна
за живот вечни
19. Слава у мојој
породици

VI – СВЕТА
ЛИТУРГИЈА –
ПРОСЛАВА
ВАСКРСЕЊА
20. Христос је са
нама у Литургији

пружити ученицима
неопходно знање
да у Литургији свет
приносимо Богу
омогућити ученицима
основ за разумевање да се
кроз Причешће остварује
наша
заједница са Богом
ученицима пружити
основно знање о
предметима који се
користе на Литургији
упознати ученике са
основним елементима
славе и њеном везом са
Литургијом

Когнитивни аспект:
•моћи да увиди и каже зашто
приносимо дарове природе Богу
уочити да су дарови које
приносимо Богу, свет у малом
моћи на елементарном нивоу да
препозна и именује литургијске
предмете
уочити да је заједничка трпеза
израз љубави
знати да је Литургија заједничка
трпеза око које се окупљају
чланови Цркве
•моћи да уочи разлику између
Светог Причешћа и друге хране
уочити сличности елемената
Литургије и славе
Афективни аспект:
код ученика ће се развити жеља да
учествује у Литургији

Когнитивни аспект:
пружити ученицима основ препознати значај празновања
Васкрса
за разумевање Литургије
проширити своја знања о
као догађаја остварeња
Христовом Васкрсењу
наше заједнице са Богом
уочити да је Христово Васкрсење
побољшати знање о
изузетан догађај у који је укључена
догађајима везаним за
читава природа
Васкрсење Христово
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Прича о
Литургијским
даровима: вину и
хлебу
Слике литургијских
предмета:Путир,
кашичица, дискос,
звездица,
кадионица...
Слике славе

два начина:
процењивањем реакције ученика или
прикупљањем коментара ученика
путем анкетних евалуационих
листића;
провером знања које ученици
усвајају на часу и испитаивањем
ставова
Оцењивање
Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:
усмено испитивање;
писмено испитивање;
посматрање понашања ученика;
Оквирни број часова по темама
Увод – 1
Моје место у Цркви – 6
Литургијске службе – 6

Причешће, храна
љубави – прича из
књиге «Мали
анђео», Невена
Витошевић
„Корица хлеба“ (Из
житија Св.
Онуфрија)

Живот у Цркви – лепота празника –
6
Трпеза Господња – 5
Света Литургија – прослава
Васкрсења – 5
Икона – прозор у вечност - 5
Евалуација – 1+1

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

21. Причешће у мом
животу
22.Празнујемо
Васкрсење

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

знати да је Христос увек са нама
Афективни аспект:
исказати свој доживљај Христовог
Васкрсења кроз самостални
креативни израз

Христово
23. Христово
Васкрсење – наше
васкрсење

омогућити ученицима да
упознају који су основни
делови храма
приближити ученицима
појам Царства Божјег
указати на иконе као на
24.Православни
посебну пројаву Царства
храм
Небеског
25. Икона - прозор у приближити ученицима
појам светих
Царство Божје
VII
ИКОНА - ПРОЗОР
У ВЕЧНОСТ

26. Буди и ти
иконописац
27. Царство Божје у
светима

Когнитивни аспект:
знати да наброји основне делове
храма
уочити да је унутрашњост храмова
уређена за служење Литургије
знати да објасни ко су светитељи
испричати ко су и шта су све
чинили светитељи које славимо
уочити да постоје светитељи и у
данашње време
сазнати о неким светитељима
новијег доба
Афективни аспект:
бити подстакнут на поштовање и
правилан однос према храму и
иконама
бити подстакнут да воли природу и
друге људе
бити подстакнут да у свим људима
види пријатеље Божје
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„Божије старање“ (о
томе како је у
сиромашном
манастиру аве
Теодосија понестало
хлеба и вина, а ава се
уздао у Божју помоћ. И
Бог се постарао да
монаси добију све
што је потребно за
причешће)
основни делови
храма
иконе Господа,
Богородице, празника,
светитеља
прилагођена и
препричана житија
светих

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:
1.Српски језик и књижевност
2.Свет око нас
3.Ликовна култура
4.Музичка култура
5.Народна традиција
6. Грађанско васпитање
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Разред: 2.
Фонд часова:72

Циљ: наставе енглеског језика у другом разреду је оспособљавање ученике да на енглеском језику комуницирају у усменом облику, на основном нивоу, о
темама из њиховог непосредног окружења, као и подстицање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика и олакшавање
разумевања других и различитих култура и традиција. Стимулише критичко и креативно мишљење, радозналост и истраживачки дух и омогућава одговарајући
социјални и интелектуални развој ученика.

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:остваривање слободне комуникације уз садржај предмета
Оперативни задаци:усвајање представљеног садржаја
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Укупан
број
часова

WE ARE BACK
PARTY TIME
HOME AND FAMILY
YOU AND ME
ANIMALS
MY TOWN
MY FAVOURITE FOOD
CLOTHES

обрада

утврђивање

1
2
2
3
2
3
3
3
19

6
4
4
4
4
4
5
6
37
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Број часова
систематизација израда
пројекта
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8

укупно
9
8
8
9
8
9
10
11
72
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Редни број
теме

Садржај
програма

1. We’reback
Вратили смо
се
Поздрављање
и
представљање
; описивање
предмета.

Изразе и речи
које се односе на
тему; језичке
садржаје Hello!
Myname’s (Meg).
What’s your
name?I’m
(Jack)What’sthis/t
hat? It’s a
(bag/rubber).
What are these?
They’re (apples).
Whatcolours is it?
It’s (red);песме и
приче које се
односе на тему.
*Наставник води
основну
комуникацију у
учионици на
енглеском језику
што више – даје
налоге и
упутства,
инсистира на
учтивим
молбама и
захваљивању –
Open/Closeyourb
ooks, please.
Listenanddraw/cir
cle… Cutandstick.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часова

9

2018/2019-2021/2022.

Активности
ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

Начин и поступак
остваривања програма
(методе и технике)

Циљеви и
задаци
садржаја
програма

Слушање,
понављање,
извођење
дијалога,цртање,
певање,игре

Организује наставни
процес, мотивише
ученике, развија
њихова интересовања,
демонстрира,
поставља питања,
показује картице,
илустације,
објашњава, даје
упутства.

Рад у паровима, групама,
Фронтални,индивидуални

Обнављање
лексике везане
за упознавање,
представљање
и школу.
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2. Party time
Време за
забаву
Честитање;
изражавање
количина;
описивање
предмета.

3.
Homeandfamil
y
Дом и
породица
Представљање
других;
давање
информација
о себи и

May/Can I go out,
please?Маy I
seeyourworkbook
? Yes, miss.
Thankyou.
Изразе и речи
које се односе на
тему; језичке
садржаје
Happybrthiday
(Meg). This is
foryou. Thankyou.
Howmany (dolls)?
Two (dolls). What
are these? They’re
(lollipops).
Whatcolour are
they? They’re
(red). Are tey
(lollipops)? Yes,
they are. No,
theyaren’t. She is
a cat.
She’sblackandwhi
te; песме и приче
које се односе на
тему.
Речи којима се
именују чланови
породице и
кућни
љубимци;језичке
садржајеWho’sth
at? It’smy (sister).
This is my
(grandmother).
This is myfather,

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

8

Слушање,
понављање,
извођење
дијалога,цртање,
певање,игре

Организује наставни
процес, мотивише
ученике, развија
њихова интересовања,
демонстрира,
поставља питања,
показује картице,
илустације,
објашњава, даје
упутства.

Рад у паровима, групама,
Фронтални,индивидуални

Обнављање
лексике
честитке и
примање и
изказивање
захвалности,б
ројева до
10,боја.

8

Слушање,
понављање,
извођење
дијалога,цртање,
певање,игре

Организује наставни
процес, мотивише
ученике, развија
њихова интересовања,
демонстрира,
поставља питања,
показује картице,
илустације,
објашњава, даје
упутства.

Рад у паровима, групама,
Фронтални,индивидуални

Усвајање I
have got ,
постављања
питања,
делова лица
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

тражење и
давање
онформација о
другима;
изража-вање
припадања;
описивање
места –
положаја у
простору.

Bill.
Where’sthepuzzle
? It’s
on/in/underthe
(wardrobe).
Where are
theballs? They’re
(on) the (sofa).
;песме и приче
које се односе на
тему.
4. Youand me
. Речи које се
Ти и ја
односе на
Изражавање
тему;jезичкесадр
поседовања/не жаје I’vegot
поседовања; (elevenkites).
изражавање
Haveyougot a pet
количина;
(cat)? Yes, I have.
описивање
No, I haven’t.(He)
живих бића.
hasgot (fair hair).
(She) hasgot
(bigears). This is
Lilly, myrabbit.
Shehasgotbrowne
yes, bigearsand a
small nose.
I’mRosie.
I’mblackandwhite.
I’vegotbrowneyes
andbrownears;
песме и приче
које се односе на
тему.
5. Animals
Животиње
Описивање
живих бића;

Изразе и речи
које се односе на
тему; језичке
садржајеHowman

9

Слушање,
понављање,
извођење
дијалога,цртање,
певање,игре

Организује наставни
процес, мотивише
ученике, развија
њихова интересовања,
демонстрира,
поставља питања,
показује картице,
илустације,
објашњава, даје
упутства.

Рад у паровима, групама,
Фронтални,индивидуални

Усвајање
глагола Can
Обнављањ
бројева и
усвајање речи
за дивље
животиње

8

Слушање,
понављање,
извођење
дијалога,цртање,

Организује наставни
процес, мотивише
ученике, развија
њихова интересовања,

Рад у паровима, групама,
Фронтални,индивидуални

Усвајање
глагола Can
Обнављањ
бројева и
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изражавање
способности;
изражавање
количина.

6. Mytown
Мој град
Описивање
места

7.
Myfavouritefo
od
Моја омиљена
храна
Изражавање
допадања/нед
опа-дања;
исказивање
потреба.

y (monkeys)
canyousee? I
cansee (three)
monkeys. Canyou
(swim)? Yes, I
can. No, I can’t.
This is a (parrot).
Itcan talk.
Itcanfly, too. This
is mylion.
Itcanrun,
jumpandswim.
Itcan’tfly. приче и
песме које се
односе на тему.
Изразе и речи
које се односе на
тему; језичке
садржаје This is
mytown. There is
a (park). There
are two
(restaurants).
There are two
police stations,
too. Is there a zoo
in yourtown? Yes.
No.
Изразе и речи
које се односе на
тему; језичке
садржаје
What’syourfavour
itefood?Ilike
(meat). I don’tlike
(chips). I want
(fruit). I
don’twant (cola).

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

усвајање речи
за дивље
животиње

певање,игре

демонстрира,
поставља питања,
показује картице,
илустације,
објашњава, даје
упутства.

9

Слушање,
понављање,
извођење
дијалога,цртање,
певање,игре

Организује наставни
процес, мотивише
ученике, развија
њихова интересовања,
демонстрира,
поставља питања,
показује картице,
илустације,
објашњава, даје
упутства.

Рад у паровима, групама,
Фронтални,индивидуални

Усвјање
лексике везане
за нашу
околину,
изражавање
количине

10

Слушање,
понављање,
извођење
дијалога,цртање,
певање,игре

Организује наставни
процес, мотивише
ученике, развија
њихова интересовања,
демонстрира,
поставља питања,
показује картице,
илустације,
објашњава, даје
упутства.

Рад у паровима, групама,
Фронтални,индивидуални

Усвајање
лексике везане
за I like Idont
like,
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8. Clothes
Одећа
Описивање
живих бића.

I’mhungry. Me,
too. Comewith me.
I’vegotsweetsand
cake. Chips. Yum!
They’regood/badf
oryou. песме и
приче које се
односе на тему.
Изразе и речи
које се односе на
тему; језичке
садржаје
I’mwearingjenas.
Look! (He)’s
wearing a (hat).
(She)’s wearing
(glasses). Is (she)
wearing
(jeansandtrainers)
? Yes (she) is. No,
(she) isn’t. This is
Mario.
He’swearing a
sombrero. It’s a
hat.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

11

Слушање,
понављање,
извођење
дијалога,цртање,
певање,игре

Организује наставни
процес, мотивише
ученике, развија
њихова интересовања,
демонстрира,
поставља питања,
показује картице,
илустације,
објашњава, даје
упутства.
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Рад у паровима, групама,
Фронтални,индивидуални

Усвајање
садржаја
везаних за
гардеробу
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Разред: Други
Фонд часова: 36

Циљ: Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости,
етичности и права будућих генерација на очувану животну средину.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
- знати појам животна средина и њене елементе;
- препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средини;
- стицање знања о појавама које угрожавају животну средину;
- формирање навика и развијање одговорног односа према себи и животној средини;
- развијање радозналости, креативности и истраживачких способности;
- развијање основних елемената логичног и критичног мишљења.
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

обрада

Број часова
утврђивање

укупно

1.

Животна средина

3

4

7

2.

Природне појаве и промене у животној
средини

2

3

5

3.

Заштита животне средине и заштита
здравља

4

6

10

4.

Загађивање животне средине

7

7

14

- 180 -

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Укупан
број
часова

16

Редни Садржај програма
број
теме

1.

2.

3.

4.

2018/2019-2021/2022.

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

- Услови живота:
вода, ваздух,
земљиште
- Животна средина
- Биљке и животиње

7

- Загађивање воде,
загађивање ваздуха,
загађивање
земљишта
- Извођење огледа,
истраживање и
акција у одељењу

5

-Биљке и животиње,
брига о њима,
угрожене биљне и
животињске врсте
- Рационално
коришћење
природних
богатстава
- Заштита здравља

10

-Промене на
биљкама и

14

-пише, чита, црта,
говори
инспирисан
догађајем,
посматра,
истражује,
сакупља биљке,
ствара,
упознаје
прошлост планете
и живота
на њој, прави
збирке и албуме,
изражава
сопствено
искуство;
дискутује

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Организује
наставни процес,
мотивише ученике
организовањем
истраживачког
рада , развија
интересовања
ученика,
објашњава,
демонстрира,
подстиче ученике
на
стваралаштво
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20

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

36

Циљеви и задаци садржаја
програма

Правилним,
одмереним и
правовременим
пласирањем
информација означају
Демонстративна, очувања природе
компаративна,
постижу се и многа
дијалошка,
друга добра, као што
Илустративна,
су стицање свести о
писаних радова, себи самом у односу
практична,
на свет који нас
Истраживачка,
окружује и свом
хеуристичка
месту у њему као
природној целини.
Код ученика развити
свест о потреби и
могућностима личног
ангажовања у заштити
животне средине,
усвајање и примена
принципа
одрживости,етичност
и права будућих
генерација на очувану
животну средину

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

животињама у
зависности од
годишњег доба
-Ланци исхране

- 182 -

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК

Разред: други
Фонд часова: 36

Циљ: проналажење путева , спречавања застоја у напредовању; примена индивидуализоване наставе, односно издиференцираних захтева у зависности од
ученика; подстицање и мотивисање ученика да усвоје предвиђене наставне садржаје, односно отклонити неуспех у учењу; навикавање ученика на самосталан
рад и активно учење у заједничком раду и разговору; развијати памћење, мишљење, логичко мишљење и повезивање.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.

Књижевност
-лирика
-епика
-драма
Језик
-граматика
-правопис
Језичка култура

2.
3.
Укупан
број
часова

Број часова
утврђивање
систематизација

обрада

укупно
10

15
11
36
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ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у васпитнообразовном раду

1.

читање текстова
- учествовање у
причи и тексту

10

-изради задатака на
часу
-практична примена
стечених знања
–активно учешће у
раду
–самопроцењивање
напретка

2.

састављање
15
реченица - читање
оба писма преписивање и
писање по диктату

-изради задатака на
часу
-практична примена
стечених знања
–активно учешће у
раду
–самопроцењивање
напретка

3.

учествовање у
разговору одговарање и
постављање
питања описивање
замишљених и
доживљених

-изради задатака на
часу
-практична примена
стечених знања
–активно учешће у
раду
–самопроцењивање
напретка

11

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

-редовно пратити рад
и залагање ученика на
часу
-водити рачуна о
индивидуализацији
приступу ученику
-подстицати код
ученика развој
мишљења и
разумевања
-менторска улога
наставника
редовно пратити рад и
залагање ученика на
часу
-водити рачуна о
индивидуализацији
приступу ученику
-подстицати код
ученика развој
мишљења и
разумевања
-менторска улога
наставника
редовно пратити рад и
залагање ученика на
часу
-водити рачуна о
индивидуализацији
приступу ученику
-подстицати код
ученика развој

- фронтални индивидуални групни - рад у
пару

увежбавања и усавршавања
гласног читања и читањ ау
себи - оспособљавање за
самостално читање и
разумевање

- фронтални индивидуални групни - рад у
пару

поступно и систематично
савладавање правописа и
граматике - овладавање
правописним и граматичким
правилима

- фронтални индивидуални групни - рад у
пару

развијање способности за
правилно усмено и посмено
изражавање - оспособљавање
за успешно служење
књижевним језиком,
смисленим реченицама у
различитим животним
ситуацијама

- 184 -

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

ситуација

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

мишљења и
разумевања
-менторска улога
наставника

- 185 -

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОПУНСКА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА

Разред: други
Фонд часова: 36

Циљ: проналажење путева , спречавања застоја у напредовању; примена индивидуализоване наставе, односно издиференцираних захтева у зависности од

ученика; подстицање и мотивисање ученика да усвоје предвиђене наставне садржаје, односно отклонити неуспех у учењу; навикавање ученика на самосталан
рад и активно учење у заједничком раду и разговору; развијати памћење, мишљење, логичко мишљење и повезивање.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
Укупан
број
часова

Природни бројеви до 100
Геометријски облици
Мерење и мере

Редни Садржај
број
програма
теме

1.

- Скупови
- Цифре – писање
и читање бројева
- Приказивање
бројева помоћу
тачака на
бројевној право

Број часова
утврђивање
систематизација

обрада

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

20

-решавање задатке
-поставља питања
-примена
стечених знања

-објашњавање
-припрема задатака
-подстицање на
активност
- праћење рада и
залагања ученика
-оцењивање
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укупно
20
10
6
36

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

Посматрање
Графичко
представљање
Цртање и
писање Разговор
Индивидуални
фронтални

-Да ученици усвоје основне
чињенице о скуповима,
релацијама и
пресликавањима
-Да науче да броје, , читају,
записују и упоређују бројеве
до 100 као и да исправно

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

ј - Знаци +, - =
- Сабирање и
одузимање
природних
бројева до 100
- Множење и
дељење

2.

Линија, врста
линије - тачка, дуж
Предмети облика
лопте, ваљка,
купе, квадра

10

- посматрање
-уочавање
-цртање
-примена стечених
знања

-објашњавање
-припрема задатака
-подстицање на
активност
-праћење рада и
залагања ученика
-оцењивање

Посматрање
Графичко
представљање
Цртање и
писање Разговор
Индивидуални
фронтални

3.

Јединице за меру
дужине

6

-упоређивање
-мерење
-претварање
-примена стечених
знања

-објашњавање
-припрема задатака
-подстицање на
активност ж
-праћење рада и
залагања ученика
-оцењивање

Посматрање
Графичко
представљање
Цртање и
писање Разговор
Индивидуални
фронтални

- 187 -

Циљеви и задаци садржаја
програма

употребљавају знаке
једнакости и неједнакости Да савладају сабирање и
одузимање, као и таблице
множења и дељења
- савладавање основних
операција -решавање
једноставнијих текстуалних
задатака -развијање
способности примене
наученог
- упознавање основних
геометријских фигура и
њихових међусобних односа
-развијање способности
примене наученог

- упознају и примењују мере
за дужину и време
-развијање способности
примене наученог
Зна вредности новчаница и
поступак плаћања

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

Разред: други
Фонд часова: 36

Циљ: Циљ и задаци слободних активности су да сваком ученику омогући развијање посебних интересовања, да испоље своју креативност и да
се докажу на посебним пољима науке, спорта и културе. Слободне активности ученика организују се за ученике ради јачања образовно -васпитне
делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена, као и ради
богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.

Друштвене и културне
активности
Техничке активности
Хуманитарне активности
Спортске активности

2.
3.
4.
Укупан
број
часова

Број часова
утврђивање
систематизација

обрада

укупно
16
5
5
10
36
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ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

1.

2.

3.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном
раду

Активности
поводом
обележавања: Дан
планете Земље,
Дан воде, Дан
борбе против
пушења, Дан
заштите животне
средине Посете: позоришту музеју учествовање у
активностима
поводом
школских
празника и
прослава: Дан
школе, Савиндан
-уређење
школског
простора
– Израда честитки
поводом
значајних датума

16

- израда паноа
- посете
- изложбе
- учешће на
конкурсима
- цртање
- писање
- посете културним
установама
- јавни наступи

5

- чишћење
- купљење папирића
- сечење, лепљење,
цртање, сликање

- Акције поводом
Дечје недеље -

5

-прикупљање новца,
Школског прибора,

Активности
наствника у
васпитнообразовном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-усмерава
-наводи

- 189 -

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

метода
практичних
радова текстуална кооперативна метода писаних
радова демонстративна
- текстуална стваралачка игра улога

Сарадња са локалном
заједницом
- Развијање свести о здравом
начину живота
- Развијање опште културе
- Развијање и подстицање
стваралачке активности
- Развијање маште,
оригиналности,смисла за
лепо
- Развијање креативности,
стваралачког рада

метода
практичних
радова демонстративна
- стваралачка

- Развијање креативности,
стваралачког рада,
уредности, прецизности,
изграђивање личних критичких ставова према
загађењу животне средине

демонстративна
- кооперативна -

- Развијање хуманог односа Поштовање разлика и

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном
раду

Јесењи и
пролећни крос Сарадња са
Црвеним крстом –
Помоћ болесном
другу – Помоћ
старим особама

4.

Организовање
спортских
такмичења одељенска међуодељењска

играчака…
- припреме за крос
- посете

10

-игра
- различити облици
кретног изражавања

Активности
наствника у
васпитнообразовном
раду
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише

-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
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2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

дијалошка

разумевање туђих потреба
- Развијање такмичарског
духа
- Поштовање разлика и
уважавање својих и туђих
потреба

-демонстративна
- кооперативна дијалошка практично
вежбање

- Развијање такмичарског
духа
- Развијање моторике
спретности, физичких
способности

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

- 191 -

2018/2019-2021/2022.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Фонд часова: 180

2018/2019-2021/2022.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Циљ: Основни циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и
писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка
остварења из српске и светске баштине.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим
ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске,
школске, месне); поступно овладавање начином воёења дневника о прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске
уметности, као и других уметничких остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
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Оперативни задаци:
- овладавање техником читања и писања на оба писма;
- савладавање просте реченице (појам, главни делови) и употреба на практичним примерима;
- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима;
- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађај, радња, ликови, поруке);
- овладавање усменим и писменим изражавањем (препричавање, причање, описивање, извештавање);
- овлдавање методологијом израде писменог састава;
- усвајање функционалних појмова;
- подстицање и неговање, развијање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, рецитаторска, драмска, новинарска секција)
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
1.
2.
3.
Укупан
број
часова

Наставна тема

Број часова
утврђивање
систематизација

обрада

укупно

ЈЕЗИК (граматика и правопис)

20

13

8

41

КЊИЖЕВНОСТ

54

34

5

93

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

7

32

7

46

81

79

20

180
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Редни Садржај програма
број
теме

1.

Именице: заједничке и
властите; род и број именица.
Глаголи: радња, стање,
збивање; разликовање облика
којима се означава садашњост,
прошлост и будућност.
Разликовање лица и броја
глагола. Потврдни и одрични
облик глагола. Придеви: род и
број придева; описни и
присвојни придеви. Реченица:
појам реченице; врсте
реченица по значењу:
обавештајне, упитне, узвичне
и заповедне; главни делови
реченице - предикат и
субјекат; речи које означавају
место, време и начин вршења
радње; потврдни и одрични
облик реченице. Уочавање
управног говора у тексту. Речи
које значе нешто умањено и
увећано. Речи истог облика, а
различитог значења. Речи
различитог облика, а истог или
сличног значења.
ПРАВОПИС: Обнављање и
вежбе у примени правописних
правила. У потреба великог
слова у писању имена народа,
вишечланих географских

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном
раду

41

запажа,
уочава,
усваја знања,
разликује род и
број речи,
повезује
усвојене
појмове,
открива,
негује
примењена
знања,
развија
самосталност у
раду,
графички
представља
језичке појмове,
дефинише
језичке појмове,
примењује
стечена знања

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и поступак
остваривања
програма (методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

припрема
погодне садржаје,
даје објашњења,
подстиче на
мисаону
активност, даје
упутства за рад,
мотивише ученике
за рад,
припрема задатке,
прати и процењује
рад ученика,
развија
интересовања
ученика за
законитости
језика, негује
стваралачки рад,
сугерише
комуникацијску
улогу реченице

-диференцирана
настава на три нивоа
и рад према
индивидуализованим
образовним
плановима 1, 2, 3
(према потребама
ученика у свим
темама -Вежбе
слушања, говорења,
читања и писања, рад на различитим
текстовним
материјалима симулације
животних ситуација
- играње улога кооперативни рад у
малим групама Технике учења: мапе
ума, илустрације и
графичко
представљање
језичких појмова и
њихових односа. методе и технике
које подстичу
рефлексију и давање
повратне
информације –
самопроцен

- овладавање
техником читања и
писања на оба писма;
- савладавање просте
реченице (појам,
главни делови);
- стицање знања о
врстама, роду и броју
именица, глаголима
(глаголска времена,
лице и број),
придевима (род и
број);
- усвајање знања о
реченици – значење и
врсте и главни
делови реченице,
потврдни и одрчни
облик реченице;
- овладавање
осовним
законитостима
српског књижевног
језика;
- усвајање правилне
употребе управног и
неуправног говора у
реченицама;
- уочавање речи које
значе нешто умањено
и нешто увећано,
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Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

имена, празника, наслова
књига, часописа и новина.
Писање датума. Писање
назива улица. Писање бројева
словима. Писање речце НЕ уз
глаголе, придеве и именице.
Писање речце ЛИ. Азбука и
абецеда - изговор напамет и
уочавање примене у
списковима ученика и сл.
Интерпункцијски знак на крају
обавештајних, упитних,
узвичних и заповедних
реченица. Писање сугласника ј
у речима (отклањање грешака
ако их ученици чине) - измеёу
самогласника и - о / о - и;
Писање скраћеница типа: бр.,
уч., стр., год. и скраћенице за
мере.
ОРТОЕПИЈА: Правилно
изговарање гласова Ч, Ћ, Џ, Ђ
и Х. Интонација реченице: тон
и јачина гласа у изговарању
реченице; истицање речи у
реченици (реченични акценат);
интонационо подешавање
гласа у изговарању
обавештајне, упитне, узвичне
и заповедне реченице;
изговарање потврдног и
одричног облика реченице;
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Начин и поступак
остваривања
програма (методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

-диференцирана
настава – Индивидуализивани
задаци истраживачка
настава -Тематска
настава - Лексичке
игре , квизови,
укрштенице,
ребуси... -читалачка
значкаизражајно
казивање /читање
текста Зидне новине,
изложба литерарних
радова - вежбе
јавног наступа аргументовано
представљање
ставадебата Критичка анализа
текстова-лектире проблемска настава стваралчкокреативна настава

речи истог облика а
различитог значења,
речи различитог
облика а истог или
сличног значења;
ПРАВОПИС
- уочавање и
правилна примена
правописних
правила:
велико слово у писањ
имена народа,
вишечланих
географских појмова,
народа, наслова
књига, часописа и
новина, назива улица
правилно писање
датума и бројева
словима
писање речце ли и
речце не
- правилно
коришћење
интерпункцијских
знакова у реченици
- правилно писање
сугласника,
самогласника и
скраћеница
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Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и поступак
остваривања
програма (методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

-диференцирана
настава на три нивоа
и рад према
индивидуализованим
образовним
плановима 1, 2, 3
(према потребама
ученика у свим
темама)
-Вежбе слушања,
говорења, читања и
писања, - рад на
различитим
текстовним
материјалима симулације
животних ситуација
- играње улога кооперативни рад у
малим групама Технике учења: мапе
ума, илустрације и
графичко
представљање
језичких појмова и
њихових односа. методе и технике
које подстичу
рефлексију и давање
повратне

- овладавање
техником читања и
писања на оба писма
- постепено увођење
у тумачење основне
предметности
књижевног дела
(осећање, догађаји,
радња, ликови,
поруке, језичко
стилске
карактеристике)
- навикавање ученика
на изражајно читање
текста
- оспособљавање
ученика за
истраживачко читање
у функцији
продубљивања
доживљаја и
припреме за његово
тумачење
- оспособљавање
ученика да тумаче
одабрана књижевна
дела, позоришна,
филмска и друга
уметничка остварења
из српске и светске

значај брзине и паузе у говору.

2.

ЛЕКТИРА:
Лирика Народна песма:
Женидба врапца Подунавца
Народна песма: Двије сеје
брата не имале Бранко
Радичевић: Циц Јован
Јовановић Змај: Пролећница
Војислав Илић: Први снег
Григор Витез: Какве је боје
поток Десанка Максимовић:
Вожња Драган Лукић: Шта је
отац Душан Васиљев: Зима
Душан Радовић: Замислите
Душан Костић: Септембар
Бранислав Црнчевић: Љутито
мече Љубивоје Ршумовић:
Домовина се брани лепотом
Добрица Ерић: Славуј и сунце
Милован Данојлић: Љубавна
песма Бранко Миљковић:
Песма о цвету Мирослав
Антић: Шта је највеће
Обичајне народне лирске
песме (избор) Избор из поезије
Душана Радовића
Епика: Народна песма: Марко
Краљевић и бег Костадин
Народна басна: Вук и јагње
Езоп: Корњача и зец Народна
приповетка: Свети Сава и

93

усавршава
гласно читање,
усваја логично
читање,
усваја технику
изражајног
читања,
описује особине
ликова,
образлаже
поруку текста,
усваја нове
појмове,
користи
књижевне
појмове,
решава
проблемска
питања,
истражује,
самостално
решава задатке,
процењује и
закључује,
ради у групи,
примењује
усвојена знања

мотивише,
подстиче на
мисаону
активност,
негује
кооперативни рад
у малим групама,
припрема
текстовне
материјале за рад,
користи мапе ума,
графички
представља
језичке појмове,
усмерава рад
група,
подстиче
истраживачку
делатност,
развија
свестраност и
креативност,
ствара
подстицајну
атмосферу за рад
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Редни Садржај програма
број
теме
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Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

сељак без среће Народне
приповетке: Ветар и сунце;
Свијету се не може угодити
Народна бајка: Чардак ни на
небу ни на земљи Десанка
Максимовић: Прича о раку
кројачу Бранко Ћопић: Мачак
отишао у хајдуке Стеван
Раичковић: Бајка о белом коњу
Бранко В. Радичевић: Самоћа
Гроздана Олујић: Стакларева
љубав Стојанка Грозданов Давидовић: Прича о доброј
роди Арапска народна
приповетка: Лав и човек Браћа
Грим: Бајке (избор)
Максим Горки: Врапчић Оскар
Вајлд: Себични џин Сун Ју
Ђин: Свитац тражи пријатеља
Пјер Грипари: Заљубљене
ципеле Драма Душан Радовић:
А зашто он вежба Александар
Поповић: Лед се топи Јованка
Јоргачевић: Никад два добра
Допунски избор Поред
наведених дела, наставник и
ученици слободно бирају
најмање два, а највише још
четири дела за обраду.
Научно - популарни и
информативни текстови:
Избор из књига,
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Начин и поступак
остваривања
програма (методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

информације самопроцена диференцирана
настава – Индивидуализивани
задаци истраживачка
настава -Тематска
настава - Лексичке
игре , квизови,
укрштенице,
ребуси... -читалачка
значкаизражајно
казивање /читање
текста
Зидне новине,
изложба литерарних
радова - вежбе
јавног наступа аргументовано
представљање
ставадебата Критичка анализа
текстова-лектире проблемска настава стваралчкокреативна настава

баштине;
- слободно и
спонтано
саопштавање личног
доживљаја и утисака
о прочитаном тексту;
- откривање и
образлагање порука
текста;
- усвајање и употреба
књижевних појмова
(песничка слика,
лирска песма,
поређење, народне
песме, књижевни
лик, тема дела,
народа и ауторска
бајка, драмски
текст...) и
функционалних
појмова (слично,
различито супротно
понашање, поступак,
убедљиво,
сналажљивост,
радозналост...)

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

енциклопедија и часописа за
децу Читање текста Поступно
и систематично навикавање
ученика на доживљајно
читање текста као значајног
предуслова за његово ваљано
тумачење на часу (са
одговарајућим и примереним
подстицањем).
Усмерено/истраживачко
читање у функцији
продубљивања доживљаја
текста и непосредне припреме
за његово тумачење. Читање
одломака из текста ради
доказивања/образлагања
сопствених ставова. Завод за
унапређивање образовања и
васпитања Систематске вежбе
у изражајном читању и
казивању различитих врста
текста (постепено и
функционално овладавање
основним
елементима/чиниоцима добре
дикције). Читање драмског и
драматизованог текста по
улогама ради учења напамет и
сценског импровизовања.
Подстицање и охрабривање
ученика да записује своје
утиске о прочитаним
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Начин и поступак
остваривања
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Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

текстовима. Повремено
читање и коментарисање
таквих записа.
Тумачење текста: Слободно и
спонтано саопштавање личног
доживљаја и првих утисака о
прочитаном тексту. Запажање
и образлагање основне
предметности прочитаног
текста (осећања, песничке
слике, фабула, радња,
информација). Тумачење
књижевних ликова. Откривање
и слободно образлагање
порука књижевноуметничког
текста. Уочавање и
доказивање
повезаности/меёузависности
композицијских делова текста.
Постепено увоёење у
разумевање стилогене
функције језика као средства
изражавања у
књижевноуметничком тексту
(нарочито у лирској песми).
Симултано усвајање и
употреба књижевних и
функционалних појмова. Даље
неговање ученичких навика да
своје ставове доказују
појединостима из текста.
Књижевни појмови: Лирика
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Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Ритам; наглашени и
ненаглашени слогови; рима.
Песничка слика као саставни
чинилац композиције лирске
песме. Поређење препознавање стилског
средства. Породичне народне
лирске песме, шаљива песма,
родољубива песма - основна
обележја. Епика Фабула:
повезаност догађаја с местом,
временом и ликовима.
Књижевни лик: изглед;
говорна карактеризација
књижевног лика; односи меёу
ликовима. Пишчев говор и
говор ликова. Разговор, опис на нивоу препознавања и
именовања. Народна и
ауторска бајка - препознавање.
Драма Радња у драми. Развој
драмског сукоба. Драмски лик
и глумац. Сценски простор на нивоу препознавања и
спонтаног увоёења у свет
драмске/сценске уметности.
Функционални појмови
Подстицање ученика да
схватају и усвајају следеће
појмове: слично, различито,
супротно, изражајно;
запажање, понашање,
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остваривања
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Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и поступак
остваривања
програма (методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

-диференцирана
настава на три нивоа
и рад према
индивидуализованим
образовним
плановима 1, 2, 3
(према потребама
ученика у свим
темама -Вежбе
слушања, говорења,
читања и писања, рад на различитим
текстовним
материјалима симулације
животних ситуација
- играње улога кооперативни рад у
малим групама Технике учења: мапе
ума, илустрације и
графичко
представљање
језичких појмова и
њихових односа. методе и технике
које подстичу

- оспособљавање
ученика за правилну
артикулацију сви
гласова
- оспособљавање
ученика за графички
узорну употребу
ћириличног и
латиничног писма;
- оспособљавање за
слободно
препричавање,
причање и
описивање;
- богаћење ученичког
речника (сигурно
овладавање
реченицом као
основном говорном
категоријом);
- неговање основних
облика усменог и
писменог
изражавања
(препричавање,
причање,
описивање);

поступак, убедљиво,
неочекивано; сналажљивост,
радозналост

3.

Основни облици усменог и
писменог изражавања:
Препричавање садржине
текстова, играних и
анимираних филмова,
позоришних представа,
радијских и телевизијских
емисија за децу - детаљно
(опширно), по заједничком и
индивидуалном плану; сажето
препричавање по заједничком
и самостално сачињеном
плану за препричавање.
Причање о доживљајима и
догађајима, стварним и
измишљеним (нарочито у
функцији стварања погодне
атмосфере за читање и
тумачење текста). Причање
према слици са целовитим
догађајем по заједничком и
самостално сачињеном плану.
Причање по задатим речима.
Настављање приче
подстакнуто датим почетком.
Описивање људи и природе:

46

слободно прича
и описује,
истражује,
посматра и
уочава,
открива и
упоређује,
формира лични
став-однос
према датој
појави,
богати свој
речник,
подиже ниво
језичке културе

мотивише,
подстиче
свестраност у
изражавању,
усмерава,
планира усмена и
писмена вежбања,
подиже ниво
ученичке језичке
културе,
усмерава пажњу
ученика на
елементе
описивања,
подстиче
стваралаштво,
богати ниво
језичке културе
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

спољашња обележја особе која
се описује (физички портрет),
њене основне карактерне црте
(духовни профил) и понашање
у конкретним животним
околностима (поступци,
реакције, говор). Колективна и
самостална посматрања
природе (шетња, излети,
посете, документарни
филмови) на основу којих се
увежбава описивање
уочљивих и занимљивих
појединости које су међусобно
повезане. Самостално бирање
мотива и издвајање детаља
који ученика посебно
заокупљају и подстичу на
описивање - најчешће у
писменом облику.
Увежбавање планског
приступа у описивању
(заједнички и индивидуални
планови/подсетници за
описивање). Извештавање сажето информисање о себи
(кратка аутобиографија).
Усмена и писмена вежбања
Ортоепске вежбе: увежбавање
правилног изговора речи,
исказа, реченица, пословица,
краћих текстова; слушање

- 202 -

Начин и поступак
остваривања
програма (методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

рефлексију и давање
повратне
информације самопроцена диференцирана
настава – Индивидуализивани
задаци истраживачка
настава -Тематска
настава - Лексичке
игре , квизови,
укрштенице,
ребуси... -читалачка
значкаизражајно
казивање /читање
текста Зидне новине,
изложба литерарних
радова - вежбе
јавног наступа аргументовано
представљање
ставадебата Критичка анализа
текстова-лектире проблемска настава
- стваралчкокреативна настав

- подизање нивоа
ученичке језичке
културекроз усмено и
писмено вежбање
(лексичке,
семантичке,
синтакстичке вежбе и
вежбе за савладавање
узорног говора и
писања)

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

звучних записа, снимање
читања, анализа снимка и
одговарајуће вредновање.
Ортографске вежбе:
преписивање текста са
ћирилице на латиницу.
Увежбавање читког и уредног
рукописа, уз примену
правописних правила.
Преписивање текста са датим
задатком: Диктати: са
допуњавањем, аутодиктат,
изборни диктат, контролни
диктат. Лексичке и семантичке
вежбе: основно и
пренесено/фигуративно
значење речи, граёење речи формирање породица речи;
изналажење синонима и
антонима, уочавање
семантичке функције акцента;
некњижевне речи и њихова
замена језичким стандардом.
Синтаксичке и стилске вежбе:
допуњавање исказа
различитим могућностима у
складу са понуђеном говорном
ситуацијом, проширивање
реченице уношењем личног
тона, сажимање реченице ради
појачања њене информативне
моћи и др. Интонационо
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Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

подешавање гласа у изговору
појединих реченица
(обавештајне, упитне, узвичне
и заповедне) или неких
њихових делова (реченични
акценат). Увежбавање
подешавања реда речи према
комуникативним потребама у
контексту. Казивање напамет
научених текстова (лирских,
епских и драмских).
Сценско приказивање
драмског и драматизованог
текста. Загонетање и
одгонетање, састављање и
решавање ребуса и укрштених
речи. Служење речником и
енциклопедијом за децу и
писање сопственог речника.
Неговање културе слушања
саговорника; писање писма,
честитке и разгледнице.
Слушање и вредновање говора
и разговора у емисијама за
децу на радију и телевизији.
Систематско увођење у начин
планирања (израда
подсетника) и писања тзв.
слободних писмених састава.
Два писмена задатка- један у
првом и један у другом
полугодишту.
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Фонд часова: 180

2018/2019-2021/2022.

МАТЕМАТИКА

Циљ у основној школи јесте:
да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву ;
да оспособи ученике за примену усвојених знања у решавању задатака из животне праксе за успешно настављање математичког образовања и
самообразовања ;
да допринесе развијању менталне способности, формирању научног погледа на свет и развитку личности ученика.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
да ученици усвоје елементарна математичка знања која су им потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву;
да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове
делатности ;
да ученици развијају способност посматрања, опажања и логичког критичког стваралачког и апстрактног мишљења ;
да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику ;
да ученици савладају са природним целим бројевима као и основне законе тих операција ;
да ученици упознају најважније радне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе ;
да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама.
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Оперативни задаци:
Ученици треба да:
Савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до хиљаду,
Упознају римске цифре (I, V, L, S, D, M) и принцип читања и писања бројева помоћу њих,
Успешно обављају све четири рачунске операције до хиљаду,
Знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције,
Умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција,
Знају да решавању једностваније једначине у скупу бројева до хиљаду,
Упознају и правилно записију разломке чији је бројилац један, а именилац мање или једнак броју десет,
Успешно решавају текстуалне задатке,
Формирају представе о правој и полуправој,
Уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао,
Цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правугаоник, троугао и кружницу,
Знају да одреде обим правугаоника, квадрата и троугла,
Упознају мерење масе тела и запремине течности и нове јединице за време.
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ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.

Блок бројева до 1000
Геометријски објекти и њихови
међусобни односи
Мерење и мере

3.
Укупан
број
часова
Редни
Број
теме

Садржај
програма

1.

Да савладају
читање, писање и
упоређивање
бројева до 1000,
упознају римске
цифре и принцип
читања и писања
бројева помоћу
њих, успешно
обављају све 4
рачунске
операције,
упознају
зависност
резултата од
компонената
операције, знају
да израчунају

Број
часова

135

Број часова
утврђивање
систематизација
66
10
12
4

обрада
59
18
4

Активности
ученика у
васпитнообразовном раду

Сабирају и
одузимају до 1000,
множе и деле,
меморисање и
примењивање
стечених знања,
решавање
проблема,
запажање,
уочавање.

6

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

Показује,
Описује,
Објашњава,
Приказује моделе,
теме, скице,
Води ученике кроз
процес откривања
приликом решавања
проблема.
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1

Начин и поступак
остваривања програма
(методе и технике)

Дијалошка метода,
Монолошка метода,
Илустративна метода,
Демонстративна метода,
Метода писаних радова.

укупно
135
34
11
180

Циљеви и задаци
садржаја програма

Читају и упоређују
бројеве до 1000,
савладају римске цифре,
обављају све 4 рачунске
операције, знају да
израчунају вредност
бројног израза, решавају
једноставније једначине,
упознају и правилно
записују разломке,
успешно решавају
текстуалне задатке.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни
Број
теме

Садржај
програма

2.

3.

вредност израза
са највише 3
рачунске
операције,
решавају
једноставније
једначине,
упознају и
правилно
записију
разломке,
успешно
решавају
текстуалне
задатке.
Посматра и
уочава праву и
полуправу,
именује и црта
прав, оштар и
туп угао,
нормалне и
паралелне праве
правугаоник,
круг и кружницу,
примењује
стечена знања
Упознавање и
мерење масе тела
и запремине
течности,

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часова

Активности
ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Начин и поступак
остваривања програма
(методе и технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

34

Посматрање,
Уочавање,
Именовање,
Упоређивање,
Разликовање
примена стечених
знања.

Показује, описује,
образлаже, објашњава,
приказује моделе
шеме и скице, води
ученике кроз процес
откривања приликом
решавања проблема.

Дијалошка метода,
Монолошка метода,
Илустративна метода.

Формирају представу о
правој и полуправој и
цртају прав, оштар и туп
угао, правоугаоник,
троугао и кружницу
(помоћу лењира,
троугла и шестара).

11

Упоређивање,
Мерење,
Прављење модела,
Примена стечених

Показује, описује,
образлаже, објашњава,
демонстрира и води
ученике кроз процес

Дијалошка метода,
Монолошка метода,
Илустративна метода.

Упознају мерење масе
тела и запремине
течности,
Упознају нове јединице
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Редни
Број
теме

Садржај
програма

Нове јединице за
време

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часова

Активности
ученика у
васпитнообразовном раду

знања

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

откривања приликом
решавања проблема
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Начин и поступак
остваривања програма
(методе и технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

за време, годину и век.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред: трећи

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Фонд часова: 108
Циљ:Циљ наставе физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитнообразовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним
условима живота и рада.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
стицање моторичких способности,
развој и усавршавање моторичких способности,
стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитнообразовног подручја;
развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
формирање и овладавање елементарним облицима кретања-„моторичко описмењавање“; подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела, формирање морално-вољних квалитета личности,
стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине,
задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром, стварање претпоставки за правилно држање тела,
јачање здравља и развијање хигијенских навика,
стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад;
оспособљавање ученика да стечена знања, умења и навике користе у свакодневним условима живота и рада,
стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и
вежбама на тлу, упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела.

Оперативни задаци:

подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
стицање моторичких способности; развој и усавршавање моторичких способности;
стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање ради разумевањва значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитнообразовног подручја;
формирање морално-вољних квалитета личности;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада;
стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине.
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Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.

Атлетика
Вежбе на справама и тлу
Ритмичка гимнастика и народни
плесови
Основи тимских игара
Здравствено васпитање
Елементарне и штафетне игре

4.
5.
6.
Укупан
број
часова

Редни Садржај
број
програма
теме

1.

Број часова
утврђивање/други систематизација
типови
23
/
29
/
6
/

обрада
7
10
7
4
3
/
31

5
/
14
77

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

Атлетика
30
-технике трчања
-скосови
-скок у вис
-скок у даљ
-бацање лоптице у
циљ

-хода, трчи, скаче,
прескаче, скаче у
даљ и увис
-баца, хвата,
правилно користи
справе
-изводи вежбе на тлу
и вежбе равнотеже
-користи реквизите у
различитим
облицима вежби
-усваја елементе
ритмичких вежби

-планира,осмишљава,
демонстрира,
објашњава, подстиче,
коригује, води,
координира, сарађује
- демонстрира вежбе
обликовања и
усмерава ученике на
самостално извођење
истих
-организује рад у
групама са различитим
задацима
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/
/
/
/

укупно
30
39
13
9
3
14
108

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

-вежбе
обликовања
-вежбе
моторичких
знања, умења и
навика
-елементарне
игре спретности,
брзине и
идржљивости
-вежбе
снаге(трчање,
скокови, бацање)

-разликује правилно од
неправилног држања тела
-усавршавање моторичких
способности
-развијање моторичких
способности
-вешто изводе једноставне
форме природног кретања
-формирање правилног

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

-посматра, вежба,
понавља,
истражује,сарађује,
уважава, развија,
негује, игра се

2.

Вежбе на
справама и тлу.
-вежбе на тлу
-прескок
-вратило
-клупа, ниска
греда
-паралелни разбој
-дохватни
кругови

39

-хода, трчи, скаче,
прескаче, скаче у
даљ и увис
-баца, хвата,
правилно користи
справе
-изводи вежбе на тлу
и вежбе равнотеже
-користи реквизите у
различитим
облицима вежби
-усваја елементе
ритмичких вежби
-посматра, вежба,

-контролише рад
ученика
-прилагођава вежбе
индивидуалним
могућностима ученика
-подстиче моторичке
способности ученика
-упућује ученике да у
слободно време
самостално вежбају
-развија физичку
кондицију код ученика
и поставља
здравственохигијенске навике
-води рачуна о
безбедности ученика
на вежбалишту
-планира,осмишљава,
демонстрира,
објашњава, подстиче,
коригује, води,
координира, сарађује
- демонстрира вежбе
обликовања и
усмерава ученике на
самостално извођење
истих
-организује рад у
групама са различитим
задацима
-контролише рад
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Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

држања тела
-монолошка
метода
-дијалошка
-демонстративна
-метода
практичног
вежбања
експерименталнопрактичне методе
-откривачке
методехеуристички
метод

-вежбе на тлу
-упућивање
ученика на
самостално
вежбање
монолошка
метода
-дијалошка
-демонстративна
-метода
практичног
вежбања

- изводи задате вежбе са
реквизитима
-стицање теоријских знања
-стицање моторичких
умења, знања

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

понавља,
истражује,сарађује,
уважава, развија,
негује, игра се

3.

Ритмичка
гимнастика и
народни плесови:
-плесови

13

-хода, трчи, скаче,
прескаче, скаче у
даљ и увис
-баца, хвата,
правилно користи
справе
-изводи вежбе на тлу
и вежбе равнотеже
-користи реквизите у
различитим
облицима вежби
-усваја елементе
ритмичких вежби и
народних плесова
-посматра, вежба,

ученика
-прилагођава вежбе
индивидуалним
могућностима ученика
-подстиче моторичке
способности ученика
-упућује ученике да у
слободно време
самостално вежбају
-развија физичку
кондицију код ученика
и поставља
здравственохигијенске навике
-води рачуна о
безбедности ученика
на вежбалишту
-планира,осмишљава,
демонстрира,
објашњава, подстиче,
коригује, води,
координира, сарађује
- демонстрира вежбе
обликовања и
усмерава ученике на
самостално извођење
истих
-организује рад у
групама са различитим
задацима
-контролише рад
ученика
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Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

експерименталнопрактичне методе
-откривачке
методехеуристички
метод

-вежбе
обликовања
-вежбе
моторичких
знања
-ритмичке вежбе
и народни
плесови
монолошка
метода
-дијалошка
-демонстративна
-метода
практичног

- усклађује једноставне и
задате покрете уз музику
-правилно изводи основне
кораке народних плесова

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

понавља,
истражује,сарађује,
уважава, развија,
негује, игра се

4.

Основи тимских
игара:
-рукомет
-кошарка
-одбојка
-

9

-хода, трчи, скаче,
прескаче
-баца, хвата,
-изводи вежбе на тлу
и вежбе равнотеже
-користи реквизите у
различитим
облицима вежби
-посматра, вежба,
понавља,
истражује,сарађује,
уважава, развија,
негује, игра се

-прилагођава вежбе
индивидуалним
могућностима ученика
-подстиче моторичке
способности ученика
-упућује ученике да у
слободно време
самостално вежбају
-развија физичку
кондицију код ученика
и поставља
здравственохигијенске навике
-води рачуна о
безбедности ученика
на вежбалишту
-планира,осмишљава,
демонстрира,
објашњава, подстиче,
коригује, води,
координира, сарађује
- демонстрира вежбе
обликовања и
усмерава ученике на
самостално извођење
истих
-организује рад у
групама са различитим
задацима
-контролише рад
ученика
-прилагођава вежбе
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Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

вежбања
експерименталнопрактичне методе
-откривачке
методехеуристички
метод

-вежбе
обликовања
-вежбе за
стицање
моторичких
способности
-елементарне
игре
монолошка
метода
-дијалошка
-демонстративна
-метода
практичног
вежбања

-познаје правила тимских
игара и придржава их се
-стварање услова за
социјално прилагођавање
ученика на колективан
живот и рад

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

5.

Здравствено
васпитање

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

3

-хода, трчи, скаче,
прескаче
-баца, хвата
-изводи вежбе на тлу
и вежбе равнотеже
-користи реквизите у
различитим
облицима вежби
-посматра, вежба,
понавља,
истражује,сарађује,
уважава, развија,
негује, игра се

индивидуалним
могућностима ученика
-подстиче моторичке
способности ученика
-упућује ученике да у
слободно време
самостално вежбају
-развија физичку
кондицију код ученика
и поставља
здравственохигијенске навике
-води рачуна о
безбедности ученика
на вежбалишту
-планира,осмишљава,
демонстрира,
објашњава, подстиче,
коригује, води,
координира, сарађује
- демонстрира вежбе
обликовања и
усмерава ученике на
самостално извођење
истих
-организује рад у
групама са различитим
задацима
-контролише рад
ученика
-прилагођава вежбе
индивидуалним
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Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

експерименталнопрактичне методе
-откривачке
методехеуристички
метод

-закључивање
-уочавање
-елементарне
игре
-примена
теоријских знања
о здрављу у
оквиру
предавања,
спортских и
едукативних
игара
монолошка
метода
-дијалошка

-подстицање сазнања о себи,
свом телу и сопственим
способностима
-формирају представу о
здрављу и факторима који
доприносе чувању здравља
-усвајање знања о важности
одржавања личне хигијене
-формирање културе
обедовања и упознавање са
последицама неправилне
исхране

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

6.

Елементарне и
штафетне игре

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

14

-хода, трчи, скаче,
прескаче, скаче у
даљ и увис
-баца, хвата,
правилно користи
справе
-изводи вежбе на тлу
и вежбе равнотеже
-користи реквизите у
различитим
облицима вежби
-усваја елементе
ритмичких вежби и
народних плесова
-посматра, вежба,
понавља,
истражује,сарађује,
уважава, развија,

могућностима ученика
-подстиче моторичке
способности ученика
-упућује ученике да у
слободно време
самостално вежбају
-развија физичку
кондицију код ученика
и поставља
здравственохигијенске навике
-води рачуна о
безбедности ученика
на вежбалишту
-планира,осмишљава,
демонстрира,
објашњава, подстиче,
коригује, води,
координира, сарађује
- демонстрира вежбе
обликовања и
усмерава ученике на
самостално извођење
истих
-организује рад у
групама са различитим
задацима
-контролише рад
ученика
-прилагођава вежбе
индивидуалним
могућностима ученика
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Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

-демонстративна
-метода
практичног
вежбања
експерименталнопрактичне методе
-откривачке
методехеуристички
метод

-вежбе
обликовања
-вежбе за
стицање и
увежбавање
моторичких
спосбности
-вежбе и игре са
елементима
спортских игара
монолошка
метода
-дијалошка
-демонстративна
-метода
практичног

-стицање моторичких
способности
-развој и усавршавање
моторичких способности
-стварање услова за
социјално прилагођавање
ученика на колективан
живот и рад

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

негује, игра се

-подстиче моторичке
способности ученика
-упућује ученике да у
слободно време
самостално вежбају
-развија физичку
кондицију код ученика
и поставља
здравственохигијенске навике
-води рачуна о
безбедности ученика
на вежбалишту
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Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)
вежбања
експерименталнопрактичне методе
-откривачке
методехеуристички
метод

Циљеви и задаци садржаја
програма

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Разред: трећи

2018/2019-2021/2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Фонд часова: 72
Циљ: Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у
складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
– настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи;
– да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење;
– стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;
– стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања;
– развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;
–развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и
средстава;
– развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
– да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара;
– да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави примењују у раду и животу;
– развијати сензибилитет за лепо писање;
– развијати моторичке способности ученика.

Оперативни задаци:
– ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног естетског сензибилитета за медијуме, уз коришћење разних материјала за
компоновање, покрет у композицији, орнаментику, простор, одабирање случајно добијених ликовних односа по личном избору, плакат и ликовне поруке као
могућност споразумевања;
– увођење ученика у различите могућности комуникација;
– стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и културне околине, те активног учествовања у квалитетном естетском и
просторном уређењу животне околине.
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2018/2019-2021/2022.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
Укупан
број
часова

Наставна тема

Број часова
утврђивање
систематизација

обрада

укупно

Коришћење разних материјала за
компоновање

8

2

10

Композиција и покрет у
композицији

14

4

18

Орнаментика

6

4

10

Простор ( повезивање разних
облика у целину )

8

6

14

Одабирање случајно добијених
ликовних односа по личном
избору ученика

4

2

6

Плакат, билборд и реклама

4

2

6

Ликовне поруке као могућност
споразумевања

4

4

8

48

24

72
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Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и поступак
остваривања
програма (методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

1.

(медијуми и
проширени
медијуми) Дорада
и преобликовање
започетих облика.
Појмови:
медијуми –
проширени
медијуми.

10

опажа облике, боје,
величине... у
окружењу;
повезује опажене
информације;
користи технике
визуелног
изражавања;
ради у мањој групи

даје објашњења;
поставља проблем;
усмерава;
подстиче на
креативност у раду;
мотивише за
проналажење својих
идеја; утврђује ниво
захтева за ученике

- коришћење
пројективних техника
– Роршахове мрље организација изложбе
радова у школи учешће на ликовним
конкурсима

– да развија памћење,
повезивање опажених
информација, што чини
основу за увођење у
визуелно мишљење; –
стварање услова за
разумевање природних
законитости и друштвених
појава; – стварати услове
да ученици на сваком часу
у процесу реализације
садржаја користе технике
и средства ликовновизуелног изражавања;

2.

Композиција
линија,
композиција боја,
композиција
облика,
композиција
светла и сенки,
композиција
разних материјала
у складу са
проширеним
медијумима.
Појмови:
композиција.

18.

опажа,
повезује знања и
искуства из других
области;
врши избор теме ;
истражује и
компонује;
решава задатак
самостално;
проналази своје
идеје;
усваја ликовне
технике: сликање,
цртање, вајање

упућује на појаве у
природи;
наводи на
повезивање и
примену знања;
ствара подстицајну
ситуацију за рад;
мотивише на
повезивање знања и
искустава ученика из
других области;
поставља проблем;
сугерише,
координира,

- Одабир композиције
према личном избору
композицију по
личном избору. Технике: Дирерово
прозорче,
цртање,сликање,колаж
-организација изложбе
радова у школи учешће на ликовним
конкурсима

– развијати ученикове
потенцијале у области
ликовности и визуелности,
те му помагати у
самосталном изражавању
коришћењем примерених
техника и средстава;
– стварање услова за
разумевање природних
законитости и друштвених
појава;

да развија способност
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Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и поступак
остваривања
програма (методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

3.

Линеарна
орнаментика,
површинска
орнаментика,
тродимензионална
орнаментика.
Појмови:
орнамент.

10

посматра,
опажа,
решава задатке
самостално;
препознаје
орнамент у
окружењу;
самостално гради
орнаментарну
форму

објашњава,
поставља проблем;
утврђује ниво
захтева; мотивише
ученике за рад;
усмерава, наводи,
сугерише; ствара
услове за виши ниво
креативности

- Коришћење
репродукција везаних
за уметничко и
етнографско наслеђе
из непосредног
социокултурног
миљеа. -израда
орнаменталне форми у
свим техникама
организација изложбе
радова у школи учешће на ликовним
конкурсима

ученика за опажање
облика, величина,
светлина, боја, положаја
облика у природи; – да
развија памћење,
повезивање опажених
информација, што чини
основу за увођење у
визуелно мишљење; –
стварање услова за
разумевање природних
законитости и друштвених
појава;

4.

Аутоматски начин
цртања,
субјективно
осећање простора,
илузија простора,
линије, површине,
облици и боје

14

посматрање,
опажање,
уочавање,
самостални рад,
оријентација у
простору,
повезује знања и
искуства из других
области

поставља проблем;
мотивише ученике за
рад; сугерише,
наводи, усмерава;
повезује знања и
искуства ученика из
других области;

Импут- Коришћење
емотивно-афективне
садржаја, као и на
техничке слике
(илузија простора –
телевизијски и
компјутерски
монитор, видео бим и
сл.). -организација
изложбе радова у
школи -учешће на
ликовним конкур

– да осетљивост за
ликовне и визуелне
вредности коју стичу у
настави примењују у раду
и животу; – развијати
сензибилитет за лепо
писање; – развијати
моторичке способности
ученика.

5.

Слика случај
(извођење
емотивноафективних
садржаја према

6

посматра,
користи ликовне
технике,
врши избор теме,
оплемењује свој

поставља проблем;
сугерише, наводи,
усмерава;
мотивише за
проналажење својих

- Измештање детаља
из целине (сечењем,
цепањем), према
личном афинитетуорганизација изложбе

– стварање услова за
разумевање природних
законитости и друштвених
појава; – стварати услове
да ученици на сваком часу
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Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

узрасту ученика).
Појмови: машта.

6.

Визуелне
информације,
поруке, препоруке
… Појмови:
визуелна порука.

6

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и поступак
остваривања
програма (методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

радни простор

идеја; подстиче
креативност у раду

радова у школи учешће на ликовним
конкурсима

у процесу реализације
садржаја користе технике
и средства ликовновизуелног изражавања; –
развијање способности за
препознавање
традиционалне, модерне,
савремене уметности; –
развијати ученикове
потенцијале у области
ликовности и визуелности,
те му помагати у
самосталном изражавању
коришћењем примерених
техника и средстава; –
развијати љубав према
вредностима израженим у
делима свих облика
уметности;

посматра,
описује,
тумачи
визуелне поруке,
учи да комуницира
путем плаката

поставља проблем;
даје објашњења;
утврђује ниво
захтева за ученике;
мотивише на
повезивање знања из
више области;

- комуникација путем
ликовних решења у
виду плаката,
билборда и реклама организација изложбе
радова у школи учешће на ликовним
конкурсима

– да осетљивост за
ликовне и визуелне
вредности коју стичу у
настави примењују у раду
и животу; – развијати
сензибилитет за лепо
писање; – развијати
моторичке способности
ученика.

ствара ситуацију за
препознавање
визуелних порука;
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Редни Садржај
број
програма
теме

7.

Препознавање
карактеристика
инсеката,
животиња,
професија код
људи…
Појмови:
визуелно
споразумевање.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

8

посматра, опажа,
повезује са
искуствима из
других области,
препознаје
визуелне поруке,
врши анализу
ликовних радова

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и поступак
остваривања
програма (методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

поставља проблем;
излаже, дискутује,
описује;
мотивише за
препознавање
ликовних порука;
ствара ситуацију за
развијање визуелног
комуницирања

- преко цртежа
симболичко
изражавање порутрансфер знања из
разних области креативност у
ликовном
изражавању- технике
и методе које
подстичу развој
дивергентног
мишљења организација изложбе
радова у школи учешће на ликовним
конкурсима ка

увођење ученика у
различите могућности
комуникација; – стварање
услова за развијање свести
о потреби чувања
човекове природне и
културне околине, те
активног учествовања у
квалитетном естетском и
просторном уређењу
животне околида
осетљивост за ликовне и
визуелне вредности коју
стичу у настави
примењују у раду и
животу; – развијати
сензибилитет за лепо
писање; – развијати
моторичке способности
ученика.
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Разред: трећи

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Фонд часова: 36
Циљ:
развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности ;
оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања ;
развијање осетљивости за музичке вредности ;
упознавање музичке традиције и културе свога и других народа.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
неговање способности извођења музике ;
упознавање основа музичке писмености ;
стицање навика слушања музике ;
подстицање музичког стваралаштва ;
развијање критичког мишљења.

Оперативни задаци:
Ученици треба да:
Певају песме по слуху,
Слушају вредна дела уметничке и народне музике,
Изводе дечије народне уметничке игре,
Свирају на дечијим музичким инструментима,
Усвајају основе музичке писмености.
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2018/2019-2021/2022.
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.

Извођење музике певањем и
свирањем
Слушање музике
Стварање музике

2.
3.
Укупан
број
часова
Редни
Број
теме

Садржај
програма

1.

2.

Неговање
способности
извођења музике,
извођења
народних
уметничких
дечијих игара
Развијање
критичког
мишљења
(учешће у
разговору о
музици која се
изводи и слуша),
Стицање навике
слушања музике,
подстицање
доживљаја и

Број
часова

23

8

Број часова
утврђивање
систематизација
7
2

обрада
14
3
2

5
3

Активности
ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

Слушање,
Певање,
илустровање,
Закључивање.

Показује, описује,
образлаже, објашњава,
свира, демонстрира
покрет.

Слушање,
изражавање,
закључивање,
истраживање,
уочавање

Показује, описује,
објашњава, свира
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укупно
23
8
5
36

Начин и поступак
остваривања програма
(методе и технике)

Дијалошка метода,
Монолошка метода,
Илустративна метода,
Метода рада на тексту.

Дијалошка метода,
Монолошка метода,
Илустративна метода,
Метода рада на тексту.

Циљеви и задаци
садржаја програма

Неговање способности
извођења музике
(певање и свирање).
Извођење народних и
уметничких дечијих
игара.
Развијање критичког
мишљења (исказивање
осећања о музици која
се изводи и слуша).
Стицање навике
слушања музике и
разумевање музичког
покрета.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни
Број
теме

Садржај
програма

3.

оспособљавања
за разумевање
музичких
порука.
Развијање
интересовања
музичке
осетљивости и
креативности.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часова

5

Активности
ученика у
васпитнообразовном раду

Изражавање,
истраживање,
креирање.

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

Показује, описује,
објашњава, свира,
демонстрира покрет
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2018/2019-2021/2022.

Начин и поступак
остваривања програма
(методе и технике)

Дијалошка метода,
Монолошка метода,
Илустративна метода,
Метода рада на тексту.

Циљеви и задаци
садржаја програма

Развијање интересовања
музичке осетљивости и
креативности.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Разред: трећи
Фонд часова: 36
Циљ: Сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика трећег разреда основне школе.Овај предмет
треба да пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности
и вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује и
себе и друге.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:

оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе дугих,
да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге,
развијање појма пријатељства, оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која регулишу живот у заједници и да кроз договарање активно
доприносе поштовању или мењању правила сагласно са потребама,
оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по мери детета;
подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима,
подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности,
развијање свести о потреби уважавања различитости и особености,
уочавање и превазилажење стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло;
оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба,
развијање и неговање еколошке свести,
развијање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности;
оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у њиховом остваривању.

Оперативни задаци:

подстицање сарадње и договарања са вршњацима и одраслима,
подстицање самопоштовања,, као и уважавања и прихватања различитости других,
развијање појма и значаја пријатељства,
развијање вештина ненасилне комуникације и ненасилног решавања сукоба,
развој моралног расуђивања,
развој свести о значају бриге о живом свету,
развој способности процене и критичког мишљења о свом раду.
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Наставна тема

1.

Договор и сарадња са вршњацима
и одраслима
Уважавање
различитости
и
особености (пол узраст, изглед)
Пријатељство
и
морално
расуђивање
Појединац и заједница – права и
одговорности
Ненасилно решавање сукоба
Развијање моралног расуђивања
Развијање еколошке свести
Евалуација

3.
4.
5.
6.
7.
8.
Укупан
број
часова

Редни Садржај
број
програма
теме

Договор
сарадња
вршњацима
одраслима

обрада
/

утврђивање
/

систематизација
/

укупно
2

/

/

/

9

/

/

/

5

/

/

/

9

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

3
4
3
1
36

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду
и 2
са
и

2018/2019-2021/2022.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива

Ред.бр.

2.

1

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

-разговара
-црта
-закључује
-слуша
-игра се
-сарађује

Активности
Начин и поступак остваривања Циљеви
и
наставника
у програма (методе и технике)
задаци садржаја
васпитнопрограма
образовном раду
-води
развојноподстицајну
размену,
-подстиче
и
одржава
интересовање
и
сазнајну
мотивацију
ученика
- 228 -

-вербално –текстуалне методе
(монолошка метода, дијалошка
метода)
-демонстративна
метода(приказивање,илустрације,
цртежи)
-интерактивне радионице
-експериментално
практичне методе

подстицање
групног
рада,
договарање
и
сарадње
са
вршњацима
и
одраслима
-активно
учествовање

у

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин и поступак остваривања Циљеви
и
наставника
у програма (методе и технике)
задаци садржаја
васпитнопрограма
образовном раду
динамичном
сменом
различитих видова
експресије (игре
улога,
цртање,
пантомима,
вербални
исказ,
игре покрета)
-помаже
ученицима
да
формирају
позитивну слику о
себи
-помаже у стицању
самопоуздања
-утиче на развој
личности ученика
кроз
процес
размене
са
другима
-подстиче ученике
да слободно изразе
своју личност
- подржава их и
отворен
је
за
сарадњу
без
критиковања
и
процењивања
-упућује,
води,
- 229 -

-откривачка
(хеуристичка) процесу
метода
васпитања
-метод
драматизације;
искуствено учење кроз игровни
контекст
-учење путем открића; размена у
групи
-подстицање
и
одржавање
интересовања
и
сазнајне
мотивације ученика
-истицање циља и договор о
правилима којих се придржавају
сви учесници
-сарадња између наставника и
ученика
-методе
партиципације
и
интеракције
-методе рефлексије
-истраживачке,
симулационе,
стваралачке методе
-групни,тимски и рад у пару
-седење у круг (уз вођење и
усмеравање активности)
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Редни Садржај
број
програма
теме

2.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

Уважавање
9
различитости и
особености
(пол,
узраст,
изглед)

-слуша
-разговара
-црта
-препознаје
осећања
-игра се
-уважава

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин и поступак остваривања Циљеви
и
наставника
у програма (методе и технике)
задаци садржаја
васпитнопрограма
образовном раду

прати,
саветује,
пружа подршку
-води
развојноподстицајну
размену,
-своја подстиче
и
одржава
интересовање
и
сазнајну
мотивацију
ученика
динамичном
сменом
различитих видова
експресије (игре
улога,
цртање,
пантомима,
вербални
исказ,
игре покрета)
-помаже
ученицима
да
формирају
позитивну слику о
себи
-помаже у стицању
самопоуздања
-утиче на развој
личности ученика
кроз
процес
- 230 -

-вербално –текстуалне методе
(монолошка метода, дијалошка
метода)
-демонстративна
метода(приказивање,илустрације,
цртежи)
-интерактивне радионице
-експериментално
практичне методе
-откривачка
(хеуристичка)
метода
-метод
драматизације;
искуствено учење кроз игровни
контекст
-учење путем открића; размена у
групи
-подстицање
и
одржавање
интересовања
и
сазнајне
мотивације ученика
-истицање циља и договор о
правилима којих се придржавају
сви учесници
-сарадња између наставника и
ученика
-методе
партиципације
и
интеракције
-методе рефлексије

-уважавање
различитости
особености

и

-подстицање
самосвести,
самопоштовања и
уважавања
других
-уочавање
и
превазилажење
стереотипа
везаних за пол,
узраст,
изглед,
понашање,
порекло

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

3.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

Пријатељство и 5
морално
расуђивање

-разговара
-илуструје
-игра асоцијација

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин и поступак остваривања Циљеви
и
наставника
у програма (методе и технике)
задаци садржаја
васпитнопрограма
образовном раду
размене
са
другима
-подстиче ученике
да слободно изразе
своју личност
- подржава их и
отворен
је
за
сарадњу
без
критиковања
и
процењивања
-упућује,
води,
прати,
саветује,
пружа подршку
-води
развојноподстицајну
размену,
-подстиче
и
одржава
интересовање
и
сазнајну
мотивацију
ученика
динамичном
сменом
различитих видова
експресије (игре
улога,
цртање,
пантомима,
вербални
исказ,
- 231 -

-истраживачке,
симулационе,
стваралачке методе
-групни,тимски и рад у пару
-седење у круг (уз вођење и
усмеравање активности)

-вербално –текстуалне методе
(монолошка метода, дијалошка
метода)
-демонстративна
метода(приказивање,илустрације,
цртежи)
-интерактивне радионице
-експериментално
практичне методе
-откривачка
(хеуристичка)
метода
-метод
драматизације;
искуствено учење кроз игровни
контекст
-учење путем открића; размена у
групи

-оспособљавање
ученика
да
препознају
и
разумеју
сопствена
осећања
и
потребе и њихову
међусобну
повезаност
-развијање појма
пријатељства и
моралног
расуђивања
(крађа, лаж)

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

4.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

Појединац
и 9
заједница
–
права
и
одговорности

-слуша
-разговара
-закључује
-препознаје
-игра се

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин и поступак остваривања Циљеви
и
наставника
у програма (методе и технике)
задаци садржаја
васпитнопрограма
образовном раду
игре покрета)
-помаже
ученицима
да
формирају
позитивну слику о
себи
-помаже у стицању
самопоуздања
-утиче на развој
личности ученика
кроз
процес
размене
са
другима
-подстиче ученике
да слободно изразе
своју личност
- подржава их и
отворен
је
за
сарадњу
без
критиковања
и
процењивања
-упућује,
води,
прати,
саветује,
пружа подршку
-води
развојноподстицајну
размену,
-подстиче
и
одржава
- 232 -

-подстицање
и
одржавање -превазилажење
интересовања
и
сазнајне моралних дилема
мотивације ученика
-истицање циља и договор о
правилима којих се придржавају
сви учесници
-сарадња између наставника и
ученика
-методе
партиципације
и
интеракције
-методе рефлексије
-истраживачке,
симулационе,
стваралачке методе
-групни,тимски и рад у пару
-седење у круг (уз вођење и
усмеравање активности)

-вербално –текстуалне методе
(монолошка метода, дијалошка
метода)
-демонстративна
метода(приказивање,илустрације,

-развијање
комуникативне
способности
,
невербалне
и
вербалне

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин и поступак остваривања Циљеви
и
наставника
у програма (методе и технике)
задаци садржаја
васпитнопрограма
образовном раду
интересовање
и
сазнајну
мотивацију
ученика
динамичном
сменом
различитих видова
експресије (игре
улога,
цртање,
пантомима,
вербални
исказ,
игре покрета)
-помаже
ученицима
да
формирају
позитивну слику о
себи
-помаже у стицању
самопоуздања
-утиче на развој
личности ученика
кроз
процес
размене
са
другима
-подстиче ученике
да слободно изразе
своју личност
- подржава их и
отворен
је
за
- 233 -

цртежи)
-интерактивне радионице
-експериментално
практичне методе
-откривачка
(хеуристичка)
метода
-метод
драматизације;
искуствено учење кроз игровни
контекст
-учење путем открића; размена у
групи
-подстицање
и
одржавање
интересовања
и
сазнајне
мотивације ученика
-истицање циља и договор о
правилима којих се придржавају
сви учесници
-сарадња између наставника и
ученика
-методе
партиципације
и
интеракције
-методе рефлексије
-истраживачке,
симулационе,
стваралачке методе
-групни,тимски и рад у пару
-седење у круг (уз вођење и
усмеравање активности)

комуникације
вештина
ненасилне
комуникације

,

-упознавање
правила
која
регулишу живот
у заједници

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

5.

Ненасилно
решавање
сукоба

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

3

-посматра
-проверава
-комуницира
-игра се
-имитира

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин и поступак остваривања Циљеви
и
наставника
у програма (методе и технике)
задаци садржаја
васпитнопрограма
образовном раду
сарадњу
без
критиковања
и
процењивања
-упућује,
води,
прати,
саветује,
пружа подршку
-води
развојноподстицајну
размену,
-подстиче
и
одржава
интересовање
и
сазнајну
мотивацију
ученика
динамичном
сменом
различитих видова
експресије (игре
улога,
цртање,
пантомима,
вербални
исказ,
игре покрета)
-помаже
ученицима
да
формирају
позитивну слику о
себи
-помаже у стицању
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-вербално –текстуалне методе
(монолошка метода, дијалошка
метода)
-демонстративна
метода(приказивање,илустрације,
цртежи)
-интерактивне радионице
-експериментално
практичне методе
-откривачка
(хеуристичка)
метода
-метод
драматизације;
искуствено учење кроз игровни
контекст
-учење путем открића; размена у
групи
-подстицање
и
одржавање
интересовања
и
сазнајне
мотивације ученика
-истицање циља и договор о
правилима којих се придржавају
сви учесници
-сарадња између наставника и

-оспособљавање
ученика
за
примену вештина
ненасилне
комуникације упознавање
поступака
ненасилног
решавања сукоба
-упознавање
поступака
заштите
насиља

од

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

6.

Развијање
моралног
расуђивања

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

4

-слуша
-разговара
-изражава
мишљења
искуства

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин и поступак остваривања Циљеви
и
наставника
у програма (методе и технике)
задаци садржаја
васпитнопрограма
образовном раду

самопоуздања
-утиче на развој
личности ученика
кроз
процес
размене
са
другима
-подстиче ученике
да слободно изразе
своју личност
- подржава их и
отворен
је
за
сарадњу
без
критиковања
и
процењивања
-упућује,
води,
прати,
саветује,
пружа подршку
-води
развојноподстицајну
своја размену,
-и подстиче
и
одржава
интересовање
и
сазнајну
мотивацију
ученика
динамичном
сменом
различитих видова
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ученика
-методе
партиципације
и
интеракције
-методе рефлексије
-истраживачке,
симулационе,
стваралачке методе
-групни,тимски и рад у пару
-седење у круг (уз вођење и
усмеравање активности)

-вербално –текстуалне методе
(монолошка метода, дијалошка
метода)
-демонстративна
метода(приказивање,илустрације,
цртежи)
-интерактивне радионице
-експериментално
практичне методе
-откривачка
(хеуристичка)
метода
-метод
драматизације;

-развијање
креативног
изражавања
-оспособљавање
ученика
да
упознају
непосредно
друштвено
окружење
и
сопствено место
у њему

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

7.

Развијање

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

Активности
Начин и поступак остваривања Циљеви
и
наставника
у програма (методе и технике)
задаци садржаја
васпитнопрограма
образовном раду

3

експресије (игре
улога,
цртање,
пантомима,
вербални
исказ,
игре покрета)
-помаже
ученицима
да
формирају
позитивну слику о
себи
-помаже у стицању
самопоуздања
-утиче на развој
личности ученика
кроз
процес
размене
са
другима
-подстиче ученике
да слободно изразе
своју личност
- подржава их и
отворен
је
за
сарадњу
без
критиковања
и
процењивања
-упућује,
води,
прати,
саветује,
пружа подршку
-води
развојно-

-слуша
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искуствено учење кроз игровни
контекст
-развијање
-учење путем открића; размена у моралног
групи
расуђивања
-подстицање
и
одржавање
интересовања
и
сазнајне
мотивације ученика
-истицање циља и договор о
правилима којих се придржавају
сви учесници
-сарадња између наставника и
ученика
-методе
партиципације
и
интеракције
-методе рефлексије
-истраживачке,
симулационе,
стваралачке методе
-групни,тимски и рад у пару
-седење у круг (уз вођење и
усмеравање активности)

-вербално

–текстуалне

методе -оспособљавање

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

еколошке свести

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду
-разговара
-сарађује
-црта
-игра се
-пореди, закључује

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин и поступак остваривања Циљеви
и
наставника
у програма (методе и технике)
задаци садржаја
васпитнопрограма
образовном раду
подстицајну
размену,
-подстиче
и
одржава
интересовање
и
сазнајну
мотивацију
ученика
динамичном
сменом
различитих видова
експресије (игре
улога,
цртање,
пантомима,
вербални
исказ,
игре покрета)
-помаже
ученицима
да
формирају
позитивну слику о
себи
-помаже у стицању
самопоуздања
-утиче на развој
личности ученика
кроз
процес
размене
са
другима
-подстиче ученике
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(монолошка метода, дијалошка
метода)
-демонстративна
метода(приказивање,илустрације,
цртежи)
-интерактивне радионице
-експериментално
практичне методе
-откривачка
(хеуристичка)
метода
-метод
драматизације;
искуствено учење кроз игровни
контекст
-учење путем открића; размена у
групи
-подстицање
и
одржавање
интересовања
и
сазнајне
мотивације ученика
-истицање циља и договор о
правилима којих се придржавају
сви учесници
-сарадња између наставника и
ученика
-методе
партиципације
и
интеракције
-методе рефлексије
-истраживачке,
симулационе,
стваралачке методе
-групни,тимски и рад у пару

ученика да буду
способни
да
активно
учествују
у
остваривању
еколошке свести
-упознавање
значаја бриге о
животињама
и
биљкама

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

8.

Евалуација

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

1

-разговара
-процењује
-закључује
-презентује

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин и поступак остваривања Циљеви
и
наставника
у програма (методе и технике)
задаци садржаја
васпитнопрограма
образовном раду
да слободно изразе
своју личност
- подржава их и
отворен
је
за
сарадњу
без
критиковања
и
процењивања
-упућује,
води,
прати,
саветује,
пружа подршку
-води
развојноподстицајну
размену,
-подстиче
и
одржава
интересовање
и
сазнајну
мотивацију
ученика
динамичном

сменом различитих
видова
експресије
(игре улога, цртање,
пантомима,
вербални исказ, игре
покрета)
-помаже ученицима
да
формирају
позитивну слику о
себи

- 238 -

-седење у круг (уз вођење и
усмеравање активности)

-вербално –текстуалне методе
(монолошка метода, дијалошка
метода)
-демонстративна
метода(приказивање,илустрације,
цртежи)
-интерактивне радионице
-експериментално
практичне методе
-откривачка
(хеуристичка)
метода
-метод
драматизације;
искуствено учење кроз игровни
контекст
-учење путем открића; размена у
групи
-подстицање
и
одржавање
интересовања
и
сазнајне
мотивације ученика

-развијати
способност
евалуације,
процењивања и
критичког
мишљења о свом
раду
-упознати
одрасле
резултатима
оствареног
програма

са

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин и поступак остваривања Циљеви
и
наставника
у програма (методе и технике)
задаци садржаја
васпитнопрограма
образовном раду
-помаже у стицању
самопоуздања
-утиче на развој
личности
ученика
кроз процес размене
са другима
-подстиче ученике
да слободно изразе
своју личност
- подржава их и
отворен
је
за
сарадњу
без
критиковања
и
процењивања
-упућује,
води,
прати,
саветује,
пружа подршку

- 239 -

-истицање циља и договор о
правилима којих се придржавају
сви учесници
-сарадња између наставника и
ученика
-методе
партиципације
и
интеракције
-методе рефлексије
-истраживачке,
симулационе,
стваралачке методе
-групни,тимски и рад у пару
-седење у круг (уз вођење и
усмеравање активности)

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Разред: Трећи
Годишњи фонд часова: 36

Недељни фонд часова: 1

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.

Увод
Бог ствара свет и човека
Бог нас воли
Заједница Бога и света кроз
човека
Литургија – преображени свет
Човек и природа
36

5.
6.
Укупан
бр.часова

Број часова
утврђивање
систематизација
/
/
1
1
2
/
3
/

обрада
1
5
5
4
5
3
23

2
3
11
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/
1
2

укупно
1
7
7
7
7
7
36

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ТЕМА

(наставне јединице)

I – УВОД
1. Свет је створен
за тебе, чувај га! –
уводни час

ЦИЉ
Упознавање ученика са
садржајем предмета,
планом и програмом и
начином реализације
наставе Православног
катихизиса;
Мотивисање ученика за
похађање верске наставе

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:

2018/2019-2021/2022.

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА

Когнитивни аспект:

Упознавање са
моћи да сагледа садржаје којима ће се садржајем
програма и
бавити настава Православног
катихизиса у току 3. разреда основне начином рада
школе;
моћи да уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног катихизиса
обрађеног у претходном разреду
школовања.
Афективни аспект:
ученик ће бити мотивисан да
активно учествује на часовима
верске наставе

пружити ученицима
II – БОГ СТВАРА
основна знања о учењу
СВЕТ И ЧОВЕКА
Цркве о стварању света;
омогућити ученицима да
разумеју да Бог ствара
2. Свето Писмо нам природу и човека, јер
сведочи о настанку
жели да их воли и да
света
буде са њима заједно;

Когнитивни аспект:
препознати неке елементе
библијске повести о стварању
света;
моћи да препозна и именује иконе
на којима су представљени дани
стварања света, на основу
библијске повести;
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Појам Светога
Писма као књиге
откривења
Стварање
невидљивог светадуховних сила анђела
Библијско

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Катихизација као литургијска
делатност - заједничко је дело
катихете (вероучитеља) и његових
ученика.
Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не
постоји ради гомилања информација
(„знања о вери“), већ као настојање да
се учење и искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у живот кроз
слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве.
На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и са
начином вредновања њиховог рада.
Врсте наставе
Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (34 часова)

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Света некада
уопште није било
(1. и 2. дан
стварања)
Све је биље
створено и Сунцем
обасјано (3. и 4. дан
стварања)
Све врви од живота
(5. и 6. дан
стварања)
Створен сам да
личим на Бога

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Пружити ученицима
могућност да разумеју да је
човек у природној вези са
свим оним што је Бог
претходно створио, али да
се разликује од свих
створених бића;

моћи да увиди да је свет скуп
конкретних врста живих бића која су
уједињена, једна другима потребна
и да она чине велику

Објаснити ученицима да је
човек икона Божја (сличан
Богу) зато што је створен
као слободна личност и
једини позван да буде
домаћин света;

моћи да разуме да се права слобода
изражава као љубав према другим
људима, природи и Богу;

Омогућити ученицима

бити подстакнут да развија

да увиде разлику између
Бога и створене природе.

љубав према ближњима, природи и
Богу;

заједницу љубави – Цркву;
моћи да објасни да је свет створен
љубављу Божјом;

уочити да је човек сличан Богу.
Афективни аспект:

развијати жељу и свест о
важности бриге према ближњима и
природи.
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казивање о стварању
света по данима
Стварање човека
Песма „Молитва“
Бранко
Радичевић(песник се
диви Божјем
стварању и моли
благослов...)
Прича „Паче“ А.
Солжењицин

практична настава (2часа)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици;
Практична настава се реализује у
цркви – учешћем у литургијском
сабрању;
Дидактичко методичка упутства
за реализацију наставе
Уводне часове требало би осмислити
тако да допринесу међусобном
упознавању ученика, упознавању
ученика с циљевима, исходима,
наставним садржајима, али и тако да
наставник стекне почетни увид у то
каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног катихизиса,
група располаже.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

III – БОГ НАС
ВОЛИ
Бог ствара свет из
љубави
Бог, људи и
природа
Свет не може без
Бога
Бог се брине о
свету
Божићни
весници

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Омогућити ученику да
увиди да је Бог створио
свет из љубави;

Когнитивни аспект:
знати да је Бог створио свет из
љубави и да објасни како зна да
Бог воли свет;

Омогућити ученику да
увиди да се Бог брине о
свету;

препознати да Бог брине о свету и да
наведе примере Божјег старања о
свету;

Омогућити ученику да
разуме да је Бог из бриге
према свету и човеку
послао свога Сина у свет.

увидети кроз своје креативне
способности да је човек сличан
Богу;
увидети да Бог жели да свет
постоји вечно;
увидети да су Бог, људи и природа
различити, али да нису потпуно
раздељени;
увидети различитост која постоји
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Прича „Шишарка“
или прича
„Себични џин“ О.
Вајлд (са правим
крајем, кад се
појављује
Христос...)
Прича Св. Владике
Николаја о томе како
је Господ са
Богородицом

Реализација програма требало би да
се одвија у складу с принципима
савремене активне наставе, која
својом динамиком подстиче ученике
на

истраживачки и проблемски приступ
садржајима тема. У току реализације
стављати нагласак више на
доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно.
Квалитет наставе се постиже када се
избавио пастира
Давида из невоље (кад наставни садржаји реализују у складу
са савременим
је заспао у пећини а
змија му легла на
педагошким захтевима у погледу
груди...) a

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

између Бога и створеног света;
знати да је Бог из бриге према свету
и човеку послао свога Сина у свет;
упознати улогу анђела као
сарадника Божјих у старању о
свету;
уочити да је свет смртан ван
заједнице са Богом;
упознати сдржај молитве Анђелу
чувару;
усвојити текст и мелодију песме

кад је одрастао Цар
Давид је описао
Богородицу и Христа
у псалму
„Љубавна песма“,
М. Данојлић (о
маслачку и облачку)
Јављање анђела
Богородици;
Јављање анђела
Јосифу;
Сусрет Богородице и
Јелисавете;

„Анђели певају“.
Афективни аспект:
бити подстакнут да развија свест о
томе да је важан зато што га воли Бог
и његови ближњи ;

Јављање анђела
пастирима;

бити подстакнут да се труди да воли
све људе (чак и оне од којих је веома
различит).

Анђео јавља Јосифу
да склони породицу
у

Јављање анђела
мудрацима;

Египат;
Молитва Анђелу
чувару;
Песма: „Анђели
певају“.
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употребе разноврсних метода, облика
рада и наставних
средстава.
Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног
садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да води
рачуна и о психолошким чиниоцима
извођења наставе – узрасту ученика,
нивоу психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији ученика.
У остваривању савремене наставе
наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и координатор
ученичких активности у наставном
процесу.
Настава је успешно реализована ако
је ученик спреман да Цркву схвати
као простор за остваривање своје
личности кроз заједничарење са
ближњима и
Тројичним Богом који постаје извор
и пуноћа његовог живота.
Евалуација наставе
Евалуацију наставе (процењивање

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

IV – ЗАЈЕДНИЦА
БОГА И СВЕТА
КРОЗ ЧОВЕКА

Човек домаћин и
свештеник у свету
Свети Сава

Пружити ученицима основ
за разумевање да се лични
однос са Богом остварује
кроз служење Богу и
ближњима;

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Когнитивни аспект:
уочити да је човек посредник између
Бога и природе и да Бог са природом
разговара преко човека;
проширити своје знање о служењу
Светога Саве Богу и нашем народу;

Пружити ученицима основ
уочити да нема љубави без
за разумевање да
служења ближњима;
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Прича „ Три
дрвета“(Ова прича је
и Божићна и
Васкршња)
Подизање
задужбина –
најзначајније
задужбине Светога
Саве и Светог
Симеона

успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити на
два начина:
процењивањем реакције ученика или
прикупљањем коментара

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Свети Сава
брине о нама
Радост служења

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

природи и човеку вечно
постојање дарује Бог;
Омогућити ученику да
увиди да су светитељи
најбољи пример односа
човека са Богом;

упознати библијску повест о
Христовом служењу Апостолима.

Пружити ученицима
основна знања о о
Светоме Сави као нашем
примеру служења.

знати да кроз чињење дела

Афективни аспект:
бити подстакнут да љубав
препознаје као служење;

љубави према ближњима, постаје
сличан Христу и светитељима
Божјим.
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Мироточивог
Јеванђељско
казивање о
Христовом служењу
– прање ногу
апостолима и Тајна
вечера

ученика путем анкетних
евалуационих листића;
провером знања које ученици
усвајају на часу и испитаивањем
ставова;
Оцењивање

Прича: Доброчинство Непосредно описно оцењивање
– најлепши начин да ученика може се вршити кроз:
постојиш, из књиге
усмено испитивање;
«Мали
писмено испитивање;
анђео», Н.
Витошевић.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

V – ЛИТУРГИЈАПРЕОБРАЖЕНИ
СВЕТ
Наши дарови
благодарности
(опис н.ј. - твар у
Литургији)
Литургија преображај света
Литургија –
молитва за спасење
човека и света
Васкресење
Лазарево
Васкрсење
Христово

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Когнитивни аспект:
Ученицима пружити основ препознати да је Литургија
за разумевање да хлеб и
захвалност Богу;
вино – наши
уочити да се захвалност Богу
дарови -представљају
показује кроз наше дарове;
свет у малом;
уочити да наши дарови хлеб и вино
Ученицима пружити
представљају свет у малом;
основ за разумевање
разлога приношења
увидити везу Литургије и спасења
Богу хлеба и вина на
човека и света;
Литургији;
проширити своја знања о празнику
Пружити основ за
Васкрсења;
разумевање да се на
увидити шта за створену прируду
Литургији молимо за
значи Христово Васкрсење;
спасење целога света;
Омогућити ученицима да
увиде да се на Литургији
остварује спасење човека и
света;

усвојити текст и мелодију песме

„Људи ликујте“
Афективни аспект:
бити подстакнут да учествује на
Литургији како би показао Богу да
Ученицима пружити основ
жели да буде у
за разумевање да нас
Христос толико воли да је заједници са Њим;
дао свој живот за
бити подстакнут да у себи развија
осећај захвалности према Богу и
својим ближњима.
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посматрање понашања ученика;
Твар у Литургији –
хлеб и вино
Песма „Како настаје
хлеб“ Лидија
Поповић

Оквирни број часова по темама
Увод – 1
Бог ствара свет и човека – 7

Твар у Литургији –
тамјан, уље, восак,
вода, врба, бадњак,
јаје, жито, грожђе...

Бог нас воли – 7

Прича о удовичиној
лепти

Човек и природа - 6

Велика Јектенија
Прича „Мудри
чобанин“
Патријарх српски
Иринеј Гавриловић
(прича о причешћу)
Библијско
казивање о

Заједница Бога и света кроз човека–
6
Литургија – преображени свет – 7
Евалуација – 1+1

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

васкрсењу Лазара
Казивање о женама
мироносицама на
Христовом гробу
(„Зашто тражите
живога међу
мртвима“)

нас и да је васкрсао да
победи смрт за нас.

Васкршња прича „ И
животиње“
Зинаида Хипијус
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ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

VI – ЧОВЕК И
ПРИРОДА
Све чека на
љубав човека
Чувамо дарове
Божје љубави
Стварање света у
православној
иконографији
Икона света
створеног за
мене

Ученицима пружити
неопходно знање да
разумеју да је човек
одговоран за очување
природе;

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Когнитивни аспект:
препознати личну одговорност за
творевину;

Поучне приче:
„Свети Власије
благосиља

увидити да се загађењем наше
околине, загађује цео свет;

животиње“
„Игуман и медвед“

Омогућити ученицима да
увиде на које све начине
људи данас уништавају
природу, тј. да увиде да
загађење природе потиче
од човека;

увидити да се на православним
иконама стварања света и човека,
приказује зависност природе од
човека;

Омогућити ученицима да
разумеју да је човек позван
од Бога да брине о
природи;

уочити у којој мери је напредовао и
савладао градиво Православног
катихизиса трећег разреда основне
школе.

Упознати ученике са
примерима изражавања
љубави према природи;

Афективни аспект:
бити подстакнут на очување
природе и своје животне средине;

Развијати код ученика
скромност;

бити подстакнут да гледа на
природу као на Божју творевину;

Установити обим и
квалитет знања стечених у
току школске године из
Православног катихизиса.

Ученици ће бити подстакнути да
уреде школски простор изабраним
радовима везаним за стварање и
очување света

препознати представе које приказују
догађаје везане за стварање света;
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„Необична лађа“
(Свети Елије и
крокодил)
„Свети Серафим и
медвед“
Песма „ Радуј се“
М. Одаловић
Израда иконе
Израда стрипа

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Разред: трећи
Фонд часова:72
Циљ: наставе енглеског језика у трећем разреду је оспособљавање ученика да на основном нивоу комуницирају на енглеском језику, у
усменом и писаном облику, о темама из непосредног окружења. Учење енглеског језика подстиче свест о значају сопственог језика и
културе и олакшава разумевање различитости између своје и култура народа који енглески говоре као матерњи језик. Стимулише критичко
и креативно мишљење, радозналост и истраживачки дух и омогућава одговарајући лични, социјални и интелектуални развој ученика.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:остваривање сарадње и међусобне комуникације
Оперативни задаци:усвајање предвиђеног градива
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Укупан
број
часова

New friends
People
Happy days
At home
Around town
Good times

Редни
теме

број Садржај програма

1. Newfriends
Нови

Изразе и речи које се
односе на тему; језичке

обрада

утврђивање

3
5
5
4
5
3
25

8
6
6
8
4
6
38

Број
часова

12

Број часова
систематизација
Израда
пројекта
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3

Активности ученика Активности
у
васпитно- наставника
образовном раду
васпитнообразовном раду

Начин
и
у поступак
Остваривањ
а
програма
(методе
и
технике)
слуша инструкције, Организује наставни Комуникатив
понавља
речи
и процес,
мотивише на
- 250 -

укупно
12
13
13
13
11
10

Циљеви
и
задаци садржаја
програма

Усвајање
обнављање

и

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

пријатељи
Поздрављањ
е
и
представљањ
е;
да-вање
информација
о себи и
тражење
и
давање
информација
о
другима;
описивање
предмета и
места.

садржаје Hello! Hi. What’s
your name?I’m (John). How
are you? I’m fine, thankyou.
Howold are you? I’m
(eight). Where are you
from? I’m from the UK.
Goodbye. Myflag is (red
andwhite).
Who’sthat?
That’smy
(teacher,
MissClark).
What’sthis/that?
It’s
a
(board). This is a classroom.
Theboard
is
black.
Thedesksandthechairs are
brownThePresentSimpleTen
seглагола – to be; показне
заменице this/thаt); песме и
приче које се односе на
тему.

2. People
Људи
Позив
на
заједничку
активност;
исказивање
једноставних
упутстава и
налога;давањ
е основних
информација
о себи и
тражење
и
давање

Изразе и речи које се
односе на тему; језичке
садржаје
Let’splay!
Standup. I am a teacher.
You’re a (mermaid). Are you
a student? No. I’m a robot.
What’sthat?
Is
it
a
(dolphin)? Yes, it is./No,
itisn’t. She’s a (dancer).
He’s a (waiter). We’re
(boys).They’re
(farmers).
These are (trees). They’re
(greenandbrown). These are
(birds). They’re (parrots).

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

изразе и коригује
изговор, сарађује са
другима, аразликује
алфабет од азбуке,
памти нове речи.
Црта,
увежбава
писање, чита Прати,
понавља и вежба.
Преписује, допуњава.
Учи
и
прикупља
информације.
Учествује у групном
раду и раду у пару.
Поштује правила

13

слуша инструкције,
понавља
речи
и
изразе и коригује
изговор, сарађује са
другима, аразликује
алфабет од азбуке,
памти нове речи.
Црта,
увежбава
писање, чита Прати,
понавља и вежба.
Преписује, допуњава.
Учи
и
прикупља
информације.
Учествује у групном
- 251 -

2018/2019-2021/2022.

ученике,
развија
интересовања
ученика, итерпретира,
демонстрира,
поставља
питања,
показује
на
илустрацијама, чита,
пише
на
табли,
користи аудио запис.
Уводи нове језичке
садржаје користећи
слике,
апликације,
илустраије,
писани
текст и ЦД. Подстиче
обнављање језичких
садржаја
кроз
различите активности
ученика. Иницира рад
у пару и групи,
надгледа и усмерава
активности ученика.
Оцењује.
Организује наставни
процес,
мотивише
ученике,
развија
интересовања
ученика, итерпретира,
демонстрира,
поставља
питања,
показује
на
илустрацијама, чита,
пише
на
табли,
користи аудио запис.
Уводи нове језичке
садржаје користећи
слике,
апликације,

Интерактивна
Дијалошка
Демностратив
на

поздрава
и
представљања

Комуникатив
на
Интерактивна
Дијалошка
Демностратив
на

Усвајање
и
утврђивање
давања основних
информација о
себи и другима

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

информација
о другима;
описивање
бића,
предмета и
места

They’re
(red
andblue).
Angelina Jolieand Brad Pitt
are actors. They’refamous.
These
are
taxis.
They’reblack;(Императив,
ThePresentSimpleTenseглаг
ола
– to be; показне
заменице
this/these);
.знаменитости Лондона Big Ben, London Eye,
PicadillyCircus,
BuckinghamPalace; песме
и приче које се односе на
тему.

3. Happydays
Срећни дани
Исказивање
потреба
и
осећања;опис
ивање бића и
места;
изражавање
способности.

Изразе и речи које се
односе на тему; језичке
садржаје We’re (happy).
Are you (sad)? Are you
(thirsty)?
No,
I’mnot
(thirsty). He’s (short). She’s
(thin). Is she (tall)? Yes, she
is./No,
sheisn’t.
These
(turtles) are (big). Are they
(greenandbrown)? Yes, they
are. No, theyaren’t. Are we
(small)? Yes, we are. No
wearen’t.
(ThePresentSimpleTenseгла
гола – to be)I can (climb).
He
can
(playtennis).
Batscan’tsee. Theycanhear.
Canyou (count to ten)? Yes,
I can. No, I can’t. This is Mr
Brown.
He’smy
P.E.
teacher.
He
can
do

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

раду и раду у пару. илустраије,
писани
Поштује правила
текст и ЦД. Подстиче
обнављање језичких
садржаја
кроз
различите активности
ученика. Иницира рад
у пару и групи,
надгледа и усмерава
активности ученика.
Оцењује.

13

слуша инструкције,
понавља
речи
и
изразе и коригује
изговор, сарађује са
другима, аразликује
алфабет од азбуке,
памти нове речи.
Црта,
увежбава
писање, чита Прати,
понавља и вежба.
Преписује, допуњава.
Учи
и
прикупља
информације.
Учествује у групном
раду и раду у пару.
Поштује правила
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Организује наставни
процес,
мотивише
ученике,
развија
интересовања
ученика, итерпретира,
демонстрира,
поставља
питања,
показује
на
илустрацијама, чита,
пише
на
табли,
користи аудио запис.
Уводи нове језичке
садржаје користећи
слике,
апликације,
илустраије,
писани
текст и ЦД. Подстиче
обнављање језичких
садржаја
кроз
различите активности
ученика. Иницира рад
у пару и групи,

Комуникатив
на
Интерактивна
Дијалошка
Демностратив
на

Усвајанње
лексике
за
осећања
и
способности.
Усв
ThePresentSimple
Tenseглагола –
to be
Модални глагол
canза
изражавање
способности

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

gymnastics.
(Модални
глагол canза изражавање
способности)
4. At home
Речи које се односе на
Код куће
тему;jезичкесадржаје
Описивање
I’vegot (blueeyesandblonde
бића и места; hair). Andyou’vegot a big
nose
andbigears.
изражавање
поседовања/ He’sgotfourarms.
непоседовањ She’sgoteightfingers.
а;
It’sgot(one)eyeand(three)ar
ms.That’smygrandmother.
исказивање
положаја у She’sgreat. This is (a
простору.
spider).
It’sgot
(eight)
legsand (eight) eyes. It’s
(fast)(Havegotза описивање
људи и животиња); Look!
This is myhouse. This is the
(livingroom). Haveyougot a
(brother)? Yes, I have. No, I
haven’t. I’vegot a (sister).
We’vegot (computergames).
They’vegot(bikes)
(Havegotза
изражавање
поседовања);
Where’s
(Toto)?
He’s
in
the
(bedroom). The (pencil) is
on/underthe
(table).(Предлози за место
in, on, under); There are
600 roomsand 78 bathrooms
in
BuckinghamPalace.
Thepalace is verybig;песме
и приче које се односе на
тему.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

13

слуша инструкције,
понавља
речи
и
изразе и коригује
изговор, сарађује са
другима, аразликује
алфабет од азбуке,
памти нове речи.
Црта,
увежбава
писање, чита Прати,
понавља и вежба.
Преписује, допуњава.
Учи
и
прикупља
информације.
Учествује у групном
раду и раду у пару.
Поштује правила
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надгледа и усмерава
активности ученика.
Оцењује.
Организује наставни
процес,
мотивише
ученике,
развија
интересовања
ученика, итерпретира,
демонстрира,
поставља
питања,
показује
на
илустрацијама, чита,
пише
на
табли,
користи аудио запис.
Уводи нове језичке
садржаје користећи
слике,
апликације,
илустраије,
писани
текст и ЦД. Подстиче
обнављање језичких
садржаја
кроз
различите активности
ученика. Иницира рад
у пару и групи,
надгледа и усмерава
активности ученика.
Оцењује.

Комуникатив
на
Интерактивна
Дијалошка
Демностратив
на

Усвајање облика
за
описивање
поседовања
и
проростора
Havegotза
описивање људи
и животиња
Предлози
за
место in, on,
under

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

5.
Aroundtown
По граду
Изражавање
допадања/не
допадања;
исказивање
времена;
описивање
места;
изражавање
количине и
бројева.

6.Goodtimes
Добра
времена
Описивање
бића (људи);

Изразе и речи које се
односе на тему; језичке
садржајеI like (oranges). I
don’tlike
(apples).
Do
youlike (chocolate)? Yes, I
do. No, I don’t. Mmm… I
likesalad. (Глагол likeза
изражавање
допадања/недопадања);
What’sthe
time?It’sseveno’clock.
It’sbreakfast
time.
It’stwelveo’clock.
It’slunchtime.It’ssixo’clock.
It’sdinnertime.
I
likeyourtown.
It’sgreat.
There’s a (museum, a
zooand a big park). There
are (twocinemas), too. Is
there a (violin) in the
(museum)?Yes, there is. No,
thereisn’t. Are there (drums)
in the (museum)?Yes, there
are.
No,
therearen’t.
Howmany (cars) are there?
There are (twenty) (cars).
(Егзистенцијално
there
is/are; правилна множина
именица; бројеви до 20);
песме и приче које се
односе на тему.
Изразе и речи које се
односе на тему; језичке
садржаје
Look!
She’swearing a (greenskirt).
He’swearing a (tallhat).

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

11

слуша инструкције,
понавља
речи
и
изразе и коригује
изговор, сарађује са
другима, аразликује
алфабет од азбуке,
памти нове речи.
Црта,
увежбава
писање, чита Прати,
понавља и вежба.
Преписује, допуњава.
Учи
и
прикупља
информације.
Учествује у групном
раду и раду у пару.
Поштује правила

Организује наставни
процес,
мотивише
ученике,
развија
интересовања
ученика, итерпретира,
демонстрира,
поставља
питања,
показује
на
илустрацијама, чита,
пише
на
табли,
користи аудио запис.
Уводи нове језичке
садржаје користећи
слике,
апликације,
илустраије,
писани
текст и ЦД. Подстиче
обнављање језичких
садржаја
кроз
различите активности
ученика. Иницира рад
у пару и групи,
надгледа и усмерава
активности ученика.
Оцењује.

Комуникатив
на
Интерактивна
Дијалошка
Демностратив
на

Усвајање израза
и
речи
за
допадаање и не
допадање
Глагол
likeза
изражавање
допадања/недопа
дања
Описивање
места

10

слуша инструкције,
понавља
речи
и
изразе и коригује
изговор, сарађује са
другима, аразликује

Организује наставни
процес,
мотивише
ученике,
развија
интересовања
ученика, итерпретира,

Комуникатив
на
Интерактивна
Дијалошка
Демностратив

Усвајање израза
за описивање и
речи
за
гардеробу
ThePresentContin
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изража-вање
радњи у
садашњости;
исказивање
времена;

I’mwearing (bluetrousers).
Are youwearing…? Yes, I
am.
No,
I’mnot.
Is
he/shewearing…?
Yes,
he/she is. No, he/sheisn’t.
He’s from Scotland. he
isn’twearingtrousers.
He’swearing
a
kilt.(ThePresentContinuousT
ense за описивање изгледа
– шта неко има на себи);
What
are
theydoing?
They’re (playing). What are
youdoing?
Wer’re
(eatinghotdogs). I’m (riding
a horse).She’s (talking to…).
He’s
(havingfun).
(ThePresentContinuousTens
e за описивање тренутних
радњи);Whatday is ittoday?
It’s (Monday). What is
theweatherlike?
It’s
(snowy)It’s (windy)
in
(Wellington), (cloudy) in
(London)¸песме и приче
које се односе на тему.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

алфабет од азбуке,
памти нове речи.
Црта,
увежбава
писање, чита Прати,
понавља и вежба.
Преписује, допуњава.
Учи
и
прикупља
информације.
Учествује у групном
раду и раду у пару.
Поштује правила
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демонстрира,
на
поставља
питања,
показује
на
илустрацијама, чита,
пише
на
табли,
користи аудио запис.
Уводи нове језичке
садржаје користећи
слике,
апликације,
илустраије,
писани
текст и ЦД. Подстиче
обнављање језичких
садржаја
кроз
различите активности
ученика. Иницира рад
у пару и групи,
надгледа и усмерава
активности ученика.
Оцењује.

uousTense
за
описивање
изгледа – шта
неко има на себи
Исказивање
времена
и
временских
прилика
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НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Разред: трећи
Фонд часова: 36

Циљ: Увођење најмлађих нараштаја кроз одговарајућу наставу усмерену на очување традиције један је од начина да се спречи обрзано
одумирање многих важних елемената традицијске културе и самог живота. Кроз предмет народна традиција стиче се свест о себи самом
као и свом месту у свету сличних и различитих. Концепција предмета посебан нагласак ставља на локалну народну трацију.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: остварити директно увођење ученика у активности кроз материјалне и духовне
традиције свог народа.
Оперативни задаци:
Упознавање са основним фолклорним текстовима,
Упознавање са дечијим фолклором,
Разлика између градског и сеоског начина живота,
Основни и сеоски радови.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.
Укупан
број
часова

Питај своју баку
Радови и празници
Дом – свуда пођи, кући дођи
Традиционални занати

Број часова
утврђивање
систематизација

обрада
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укупно
6
5
10
15
36
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Редни
Број
теме

Садржај
програма

1.

Читање
фолклорних
текстова.
Бајке, легенде,
приче, песме,
пословице.
Игре и обичаји.
Ручни радови
одећа и накита
наших бака.

2.

Читање
фолклорних
текстова ради
упознавања
основних
сезонских радова,
Дечији фолклор у
улози откривања
обичаја,
Игре кратке
текстуалне форме
и здравице као
одраз додолске
песме.

3.

Елементарно
упознавање
структуре
традиционалне
куће,

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин
и
поступак Циљеви и задаци
наставника
у остваривања
програма садржаја програма
васпитно(методе и технике)
образовном раду

Показује,
Објашњава,
Демонстрира,
Описује,
Бележи,
Подстиче.

Разговор,
Текстуална метода,
Уочавање,
Посматрање,
Описивање,
Метода писаних радова,
Излагање.

5

Истражују,
Илуструју,
Закључују,
Уочавају.

Показује,
Објашњава,
Демонстрира,
Описује,
Бележи,
Подстиче.

Разговор,
Текстуална метода,
Уочавање,
Посматрање,
Описивање,
Метода писаних радова,
Излагање.
Десктипривна метода.

10

Истражују,
Илуструју,
Закључују,
Уочавају.

Показује,
Објашњава,
Демонстрира,
Описује,
Бележи,

Разговор,
Текстуална метода,
Уочавање,
Посматрање,
Описивање,

6

Истражују,
Илуструју,
закључују
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Упознавање
материјалне и
духовне традиције
свога народа,
Ангажовање на
истраживачком раду,
тумачење обичајнообредне праксе кроз
понуђене фолклорне
текстове.
Овладаност
елементарним
сазнањима о
сезонским радовима,
празницима и
обичајима у нашем
народу,
Ангажовање на
истраживачком раду,
Тумачење обичајно
обредне праксе,
Практичан однос кроз
реализацију народних
обичаја
Стицање знања о
изгледу
традиционалне куће и
условима живота у
њој,

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни
Број
теме

4.

Садржај
програма

Пратимо пут
изградње
традиционалне
куће,
Проширујемо
сазнања о зградама
у дворишту
сеоског
домаћинства,
Упознајмо услове
за живот и рад у
традицоналној
кући,
Познавање
различитих облика
становања.
Трационални
занати као
некадашњи облик
производне људске
делатности,
Традицинални
занати село и град,
Практичан рад,
Изложба народне
радиности.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

Активности
Начин
и
поступак Циљеви и задаци
наставника
у остваривања
програма садржаја програма
васпитно(методе и технике)
образовном раду
Подстиче.

15

Истражују,
Илуструју,
Закључују,
Уочавају.
Излажу.

2018/2019-2021/2022.

Показује,
Објашњава,
Демонстрира,
Описује,
Бележи,
Подстиче.
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Метода писаних радова,
Излагање.

Разговор,
Текстуална метода,
Уочавање,
Посматрање,
Описивање,
Метода писаних радова,
Излагање.
Октривање.
Прикупљање.
Практични рад.

Ангажовање на
истраживачком раду,
Практични рад.

Стицање знања о
традиционалним
занатима у животу
нашег народа,
Ангажовање на
истраживачком раду,
Ангажовање на
практичном раду.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред: трећи

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОДАТНИ РАД (МАТЕМАТИКА)

Циљ:Додатна настава има за циљ да ученицима који воле математику и успешно усвајау математичке садржаје у редовној настави омогући
напредовање, продубљивањем и проширивањем тих садржаја, а тиме и да пробуде још јаче мотиве интересовања за учење математике.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:Додатна настава ученике мотивише на стваралачки рад, самосталан рад,
развија код ученика способност логичког мишљења,развија стваралачко и критичко миошљење, оспособљава ученике за самообразовање
уз помоћ литературе, омогућава даровитим ученицима испољавање и развијање њихових математичких способности.Поред стицања
додатних знања, ту је и васпитна функција која се огледа у позитивном и снажном утицају на интелектуално, радно, естетско и морално
васпитање ученика. Такође, стичу се и развијају позитивни квалитети личности ученика неопходних за његово деловање у
друштву.Подстицање на примену и коришћење знања и вештина стечених у математици и у другим подручјима и свакодневном животу.
Оперативни задаци:Ученици треба да овладају решавањем логичких и логичко-комбинаторних задатака; поређењем, сабирањем и
одузимањем бројева до хиљаду и решавањем одговарајућих једначина, да успешно решавају задатке са мерењем и мерама за дужину,
римским цифрама, кругом и кружном линијом, разумевање разноврсних задатака са угловима и нормалним и паралелним правима. Такође,
треба да овладају множењем једноцифреним бројем до хиљаду, мерама за време, једначинама са множењем и дељењем, пребројавањем
скупова бројева. Неопходно је да разумеју поступак решавања проблемских задатака, као и задатака са дешифровањем рачунских
операција.
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Разред: четврти
Фонд часова:180

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Циљ: наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно
изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и
светске баштине.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим
ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског
израза;
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке
(одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске
уметности, као и других уметничких остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.
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Оперативни задаци:
- проширивање знања о простој реченици и њеним деловима;
- савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим речима;
- оспособљавање за изражајно читање и казивање;
- поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне предметности књижевног текста и сценских дела (осећања, фабула, радња,
ликови, поруке, стилогеност сценског израза);
- навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према захтевима програма;
- савладавање основа методологије израде писмених састава.
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
Наставна тема
Број часова
обрада
утврђивање
систематизација
укупно
1.
Језик
33
9
5
37
2.
Књижевност
21
36
6
63
3.
Језичка култура
52
10
7
69
Укупан
106
4
број
180
часова
Редн
и
број
теме

Садржај програма

Бр
ој
час
ова

1.

Граматика Обнављање и утврђивање знања 37
усвојених
у
претходним
разредима.
Уочавање речи које у говору и писању
мењају свој основни облик (променљиве
речи) - без дефиниција и захтева за променом
по падежима и временима. Уочавање речи
које задржавају свој основни облик у свим
ситуацијама (непроменљиве речи) без
именовања врста тих речи.
Реченица - појам глаголског предиката
(лични глаголски облик); уочавање речи и
групе речи (синтагма) у функцији објекта и
прилошких одредаба за место, време и начин.
Појам субјекта; уочавање речи у функцији

Активности
ученика
васпитнообразовном
раду

Активности
у наставника
у
васпитнообразовном раду

Текстуални
Извештавање
Дијалог
Закључивање
Препознавање
Илустрација
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Планирање
Посматрање
Бележење
Вежбање

Начин
и Циљеви и
поступак
програма
остваривања
програма
(методе
и
технике)
Разговор
Текстуална

задаци

садржаја

развијање
љубави
према
матерњем језику и потребе да се
он негује и унапређује; - основно
описмењавање најмлађих ученика
на темељима ортоепских и
ортографских стандарда српског
књижевног језика;
- поступно и систематично
упознавање граматике и правописа
српског језика;
- упознавање језичких појава и
појмова, овладавање нормативном
граматиком
и
стилским
могућностима српског језика;
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Редн
и
број
теме

Садржај програма

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Бр
ој
час
ова

Активности
ученика
васпитнообразовном
раду

Активности
у наставника
у
васпитнообразовном раду

атрибута уз именицу и именичког скупа речи
(именичка синтагма). Ред реченичних
чланова у реченици. Именице - збирне и
градивне; род и број - појам и препознавање.
Придеви - присвојни и градивни - уочавање
значења, рода и броја у реченици. Заменице личне; род и број личних заменица; лична
заменица у функцији субјекта у реченици појам и препознавање. Бројеви - главни
(основни) и редни - појам и препознавање у
реченици.
Глаголи - појам и основна значења презента,
перфекта и футура; вежбе у реченици
заменом глаголских облика у времену, лицу
и броју. Управни и неуправни говор.
Утврђивање и систематизација садржаја
обрађених од I до IV разреда. Правопис
Употреба великог слова у писању: имена
држава и покрајина и њихових становника;
имена насеља (градова, села) и њихових
становника. Писање управног и неуправног
говора (сва три модела). Наводници. Заграда.
Писање присвојних придева изведених од
властитих имена (-ов/-ев, -ин/-ски). Писање
сугласника ј у придевским облицима на -ски,
и у личним именима и презименима. Писање
скраћеница типа: итд., сл., нпр. и скраћеница
које означавају имена држава. Понављање,
увежбавање и проверавање оспособљености
ученика за примену обрађених правописних
правила. Ортоепија Уочавање наглашених и
ненаглашених речи: вежбе у изговарању
акценатских целина. Вежбе за отклањање

2018/2019-2021/2022.

Начин
и Циљеви и
поступак
програма
остваривања
програма
(методе
и
технике)

задаци

садржаја

- оспособљавање за успешно
служење књижевним језиком у
различитим видовима
његове
усмене и писмене употребе и у
различитим
комуникационим
ситуацијама (улога говорника,
слушаоца, саговорника и читаоца);
- развијање осећања за аутентичне
естетске вредности у књижевној
уметности;
- развијање смисла и способности
за правилно, течно, економично и
уверљиво усмено и писмено
изражавање, богаћење речника,
језичког и стилског израза;
- увежбавање и усавршавање
гласног
читања
(правилног,
логичког и изражајног) и читања у
себи (доживљајног, усмереног,
истраживачког);
- оспособљавање за самостално
читање,
доживљавање,
разумевање, свестрано тумачење и
вредновање књижевноуметничких
дела разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење
популарних и информативних
текстова
из
илустрованих
енциклопедија и часописа за децу;
- поступно, систематично и
доследно оспособљавање ученика
за логичко схватање и критичко
процењивање прочитаног текста;
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Редн
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теме

Садржај програма

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Бр
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Активности
ученика
васпитнообразовном
раду

Активности
у наставника
у
васпитнообразовном раду

грешака које се јављају у говору ученика.
Изговор свих сугласника и гласовних група у
складу са књижевнојезичком нормом ч, ћ, џ,
ђ, х; - дс - (људских), - ио, - ао итд. Вежбе за
отклањање грешака које се јављају у говору и
писању ученика. Уочавање диференцијалне
(дистинктивне) функције акцента у речима
истог гласовног састава, а различитог
акцента.

2018/2019-2021/2022.

Начин
и Циљеви и
поступак
програма
остваривања
програма
(методе
и
технике)

задаци

садржаја

- развијање потребе за књигом,
способности
да
се
њоме
самостално служе као извором
сазнања;
навикавање
на
самостално
коришћење
библиотеке (одељењске, школске,
месне);
поступно
овладавање
начином вођења дневника о
прочитаним књигама;
- поступно и систематично
оспособљавање
ученика
за
доживљавање
и
вредновање
сценских остварења (позориште,
филм);
- усвајање основних теоријских и
функционалних
појмова
из
позоришне и филмске уметности;
- упознавање, развијање, чување и
поштовање властитог националног
и културног идентитета на делима
српске књижевности, позоришне и
филмске уметности, као и других
уметничких остварења;
- развијање поштовања према
културној баштини и потребе да се
она негује и унапређује;
- навикавање на редовно праћење
и критичко процењивање емисија
за децу на радију и телевизији; подстицање
ученика
на
самостално језичко, литерарно и
сценско стваралаштво;
подстицање,
неговање
и
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Садржај програма

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Бр
ој
час
ова

КЊИЖЕВНОСТ Лектира Лирика Народна 89

Активности
ученика
васпитнообразовном
раду

Активности
у наставника
у
васпитнообразовном раду

Разговор

Планирање
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Начин
и Циљеви и
поступак
програма
остваривања
програма
(методе
и
технике)

Разговор

задаци

садржаја

вредновање
ученичких
ваннаставних
активности
(литерарна, језичка, рецитаторска,
драмска, новинарска секција и
др.);
- васпитавање ученика за живот и
рад
у
духу
хуманизма,
истинољубивости, солидарности и
других моралних вредности;
- развијање патриотизма и
васпитавање
у
духу
мира,
културних односа и сарадње међу
људима.
Оперативни задаци:
- проширивање знања о простој
реченици и њеним деловима; савладавање основних појмова о
променљивим и непроменљивим
речима;
- оспособљавање за изражајно
читање и казивање; - поступно
оспособљавање
ученика
за
самостално тумачење основне
предметности књижевног текста и
сценских дела (осећања, фабула,
радња,
ликови,
поруке,
стилогеност сценског израза);
- навикавање на сажето и јасно
усмено и писмено изражавање
према захтевима програма;
- савладавање основа методологије
израде писмених састава

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редн
и
број
теме

Садржај програма

песма: Наджњева се момак и девојка Народна
песма: Јеленче Јован Јовановић Змај:
Циганин хвали свога коња Војислав Илић:
Јесен Десанка Максимовић: Пауково дело
Душан Радовић: Плави зец Драган Лукић:
Друг другу Мирослав Антић: Јуначка песма
Бранислав Црнчевић: Мрав добра срца
Бранко Ћопић: Мјесец и његова бака Стеван
Раичковић: Ка да то буде Милован Данојлић:
Трешња у цвету Добрица Ерић: Свитац
пшеничар и воденичар Љубивоје Ршумовић:
Аждаја своме чеду тепа Избор из поезије
Милована Данојлића Федерико Гарсија
Лорка: Луцкаста песма Епика Народна
песма: Јетрвица адамско колено Народна
песма: Стари Вујадин Народна приповетка:
Међед, свиња и лисица Народна бајка:
Пепељуга
Народна
прича:
Најбоље
задужбине Јанко Веселиновић: Град Исидора
Секулић: Позно јесење јутро Мирослав
Демак: Виолина Бранислав Нушић: Прва
љубав Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку
и Месецу Бранислав Црнчевић: Босоноги и
небо Гроздана Олујић: Олданини вртови и
друге бајке (избор) Светлана ВелмарЈанковић: Књига за Марка (Златно јагње,
Стефаново дрво) Ханс Кристијан Андерсен:
Ружно паче Рене Гијо: Бела Грива Луис
Керол: Алиса у земљи чуда Браћа Грим:
Трнова ружица Антоан де Сент Егзипери:
Мали принц (одломак) Михаел Енде:
Бескрајна прича (одломак) Драма Гвидо
Тартаља: Подела улога Александар Поповић:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Бр
ој
час
ова

Активности
ученика
васпитнообразовном
раду

Активности
у наставника
у
васпитнообразовном раду

Читање
по Посматрање
улогама
Бележење
Вежбање
Упознавање
Закључивање
Описивање
Извештавање
Рад на тексту
Анализа
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и Циљеви и
поступак
програма
остваривања
програма
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и
технике)
Текстуална
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садржаја
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Бр
ој
час
ова

Активности
ученика
васпитнообразовном
раду

Активности
у наставника
у
васпитнообразовном раду

Пепељуга Добрица Ерић: Чик, да погодите
због чега су се посвађали два златна брата
Допунски избор Поред наведених дела,
наставник и ученици слободно бирају
најмање три, а највише још пет дела за
обраду. Научно-популарни и информативни
текстови Милутин Миланковић: Кроз
васиону и векове (одломак) Завод за
унапређивање образовања и васпитања
Михајло Пупин: Од пашњака до научењака
(одломак) Избор из књига, енциклопедија и
часописа за децу. Читање текста Читање
наглас и у себи као увод у разговор о тексту.
Усмерено читање (с претходно датим
задацима): откривање карактеристика ликова
(поступци, речи, изглед, особине), радњи,
догађаја, природних појава и описа; уочавање
језичкостилских слика. Читање усклађено с
врстом и природом текста (лирски, епски,
драмски, научно-популарни, новински итд.).
Подстицање ученика на варијације у темпу,
јачини и интонацији гласа и на логичко
паузирање при читању. Усмерено читање у
себи: брзо схватање садржине, тражење
одговарајућих података о лику, опису,
осећањима и начину њиховог приказивања.
Казивање напамет научених поетских и
прозних целина и одломака. Сценске
импровизације. Тумачење текста Уочавање и
тумачење песничких слика, тока радње,
главних ликова и основних порука у
књижевном делу. Уочавање значајних
појединости у опису природе (откривање
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Активности
у наставника
у
васпитнообразовном раду

чулних дражи: визуелних, акустичких,
кинетичких, тактилних, мирисних и других).
Указивање на значајна места, изразе и речи
којима су изазвани поједини утисци у
поетским, прозним и драмским текстовима.
Уочавање и именовање садржинских целина
у прозним текстовима; стварање плана.
Запажање
чинилаца
који
у
разним
ситуацијама делују на поступке главних
јунака (спољашње и друштвене околности,
унутрашњи подстицаји - осећања, намере,
жеље). Уочавање и тумачење израза, речи и
дијалога којима су приказани поступци,
сукоби, драматичне ситуације и њихови
узроци, решења и последице. Књижевни
појмови Лирика Основни мотив и споредни
мотиви у лирској песми. Визуелни и
аудитивни елементи у песничкој слици.
Песничка слика као чинилац композиције
лирске песме. Дужина стиха према броју
слогова - препознавање. Понављања у стиху,
строфи, песми - функција. Персонификација
као стилско средство. Сликовитост као
обележје песничког језика. Обичајне народне
лирске песме - основна обележја. Лирска
песма - основна обележја. Епика Тема и идеја
у епском делу. Фабула: хронолошки редослед
догађаја, елементи фабуле (увод, заплет,
расплет). Односи међу ликовима; основни
типови (врсте) карактеризације. Приповедач,
приповедање; дијалог, монолог, опис у
епском делу. Прича и роман - разлике. Роман
за децу - основна обележја. Драма Ликови у
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Бр
ој
час
ова

Активности
ученика
васпитнообразовном
раду

Активности
у наставника
у
васпитнообразовном раду

драмском делу. Ремарке (дидаскалије).
Драмска радња - начин развијања радње.
Драмски текстови за децу. Функционални
појмови Подстицање ученика да схватају и
усвајају појмове: главно, споредно, машта,
збиља, утисак, расположење, интересовање,
околност, ситуација, испољавање; Завод за
унапређивање образовања и васпитања
подстрек, услов, поређење, процењивање,
тврдња,
доказ,
закључак;
дивљење,
одушевљење,
љубав
(према
човеку,
домовини, раду, природи); привлачност,
искреност, правичност, племенитост.
3.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Основни облици
усменог
и
писменог
изражавања
Препричавање
текста
са
променом
граматичког лица. Препричавање са изменом
завршетка фабуле. Препричавање текста у
целини и по деловима - по датом плану, по
заједнички и самостално сачињеном плану.
Причање у дијалошкој форми; уношење
дијалога, управног говора у структуру
казивања - по заједнички и самостално
сачињеном
плану.
Причање
према
самостално одабраној теми. Настављање
приче
инспирисане
датим
почетком.
Састављање приче по слободном избору
мотива. Описивање слика које приказују
пејзаже, ентеријере, портрете. Описивање
сложенијих односа међу предметима, бићима
и појавама. Извештавање о обављеном или
необављеном задатку у школи или код куће -
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у
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у облику одговора на питања. Усмена и
писмена
вежбања
Ортоепске
вежбе:
увежбавање правилног изговора речи, исказа,
реченица, пословица, брзалица, загонетака,
питалица, краћих текстова; слушање звучних
записа, казивање напамет лирских и епских
текстова; снимање казивања и читања,
анализа снимка и вредновање. Диктати: са
допуњавањем, изборни, слободни, контролни
диктат. Лексичке и семантичке вежбе:
грађење речи - формирање породица речи;
изналажење синонима и антонима, уочавање
семантичке функције акцента; некњижевне
речи и туђице - њихова замена језичким
стандардом; основно и пренесено значење
речи. Синтаксичке и стилске вежбе:
састављање и писање реченица према
посматраним предметима, слици и заданим
речима; састављање и писање питања о
тематској целини у тексту, на слици, у
филму; писање одговора на та питања.
Преписивање реченица у циљу савладавања
правописних
правила.
Коришћење
уметничких, научнопопуларних и ученичких
текстова као подстицаја за сликовито
казивање. Вежбе за богаћење речника и
тражење погодног израза. Уопштено и
конкретно казивање. Промена гледишта.
Уочавање
и
отклањање
безначајних
појединости и сувишних речи у тексту и
говору. Отклањање празнословља и туђица.
Отклањање нејасности и двосмислености.
Увежбавање технике израде писменог
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2018/2019-2021/2022.

Начин
и Циљеви и
поступак
програма
остваривања
програма
(методе
и
технике)

задаци

садржаја

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редн
и
број
теме

Садржај програма

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Бр
ој
час
ова

Активности
ученика
васпитнообразовном
раду

Активности
у наставника
у
васпитнообразовном раду

састава: анализа теме, одређивање њеног
тежишта; посматрање, уочавање и избор
грађе; распоређивање појединости; елементи
композиције. Осам домаћих писмених
задатака и њихова анализа на часу. Четири
школска писмена задатка - по два у првом и
другом полугодишту. Један час за израду и
два часа за анализу задатака и писање
побољшане верзије састава.
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2018/2019-2021/2022.

Начин
и Циљеви и
поступак
програма
остваривања
програма
(методе
и
технике)

задаци

садржаја

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред: четврти
Фонд часова:180

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

МАТЕМАТИКА

Циљ: Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и
зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе,
за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног
погледа на свет и свестраном развитку
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци
- да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и
свакодневном животу;
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности
(математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;
- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања; - да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја
природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;
- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао
за самосталан рад
Оперативни задаци: - успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему;
- упознају скуп природних бројева;
- науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе;
- умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција;
- упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције (на примерима);
- примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачунских олакшица
- знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција;
- знају да решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих облика) у скупу природних бројева;
- успешно решавају задатке дате у текстуалној форми;
- упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, писање и значење, уз коришћење одговарајућих термина;
- знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра;
- упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површинеквардата ,правоугаоника , коцке и квадра
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.

Блок бројева већих од 1000
Мерење и мере
Геометријска тела.Израчунавање
површине

Укупан
број
часова

Редни Садржај
број
програма
теме

1.

2.

Број часова
утврђивање
систематизација
73
38
3
12
6

обрада
49
3
6
58

88

44

укупно
150
6
24
180

Број
Активности
часова ученика у васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

Скупови
Бројеви
својства
рачунских
операција
Понашање нуле
при рабирању и
мнозења
Решавање
текстуалних
задатака

м150 м текстуална
разговор
кооперативна
проблем ситуација
демонстрација
писаних радова

планирање
показвање
упоређивање
решавање

илустративно –
демонстративна
објашњење
упоређивање

-ниво знања потребних за примену
читања и писаеа природних бројева

Мерење и
процењивање
јединице за
израчунаванје

6

текстуална
разговор
кооперативна
проблем ситуација

планирање
показвање
упоређивање
решавање

илустративно –
демонстративна
објашњење
упоређивање

- 273 -

-ниво оспособљености у примени
стечених знања за решавање
разноврсних практичних задатака
-ниво усвојености математичких
појмова и примена истих у изразаваеу
математичким језиком
-развијање особина јао што су
упорност , самосталан рад, тачност ,
прецизност
- тачност и прецизност у раду
усвајање знања о мерним јединицама
за површину
-ниво оспособљености ученика да
посматра и опажа , логички закључује

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

3.

дузине и
површине
израчунавање са
различитим
мерним
јединицама за
дузину и
површину
Геометријска
тела.
Израчунавање
површине

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

демонстрација
писаних радова

24

текстуална
разговор
кооперативна
проблем ситуација
демонстрација
писаних радова

Циљеви и задаци садржаја
програма

, самостално примењује стечена
знања
- тачниост и прецизност у мерењу
- усмени одговори
-писмени радови
- активно учешће у раду
планирање
показвање
упоређивање
решавање
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илустративно –
демонстративна
објашњење
упоређивање

-ниво усвојености јединица за
површину и израчунавање поврчине
--усмени одговор
-писмени одговор
-ниво оспособљености за
применујединице за повсину и
практичне задатке
-оспособљеност за цртање мреже
-препознавање и именовање
геометријских фигура
-решавање практичних задатака
-активно учешће у раду

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред: четврти

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Фонд часова:72
Циљ: Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и
развијање способности за одговоран живот у њему.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова;
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;
- развијање основних елемената логичког мишљења;
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;
- интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва;
- стицање елемента научне писмености и стварање основа за даље учење;
Оперативни задаци:
- развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;
- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу завичају и домовини;
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;
- развијање способности запажања основних својстава материјала, објеката,појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;
- развијање елемената логичког мишљења;
- стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој процеса учења;
- оспособљавање за сналажење у простору и времену;
- разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама;
- коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у комуникацији и другим интеракцијским односима;
- развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
- чување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину.
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Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.
5.
Укупан
број
часова

Сусрет са природом
Истражујемо природне појаве
Производња и потришња
Моја домовина део света
Осврт уназад - прошлост

Редни Садржај програма
број
теме

1.

- развијање основних
научних појмова из
природних и
друштвених наука;
- развијање основних
појмова о ширем
природном и
друштвеном окружењу завичају и домовини;
- развијање
радозналости,
интересовања и
способности за активно
упознавање
окружења;
- развијање способности

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

12

Број часова
утврђивање
систематизација
4
2
5
3
2
/
4
2
4
1

обрада
6
6
5
11
11

Разговор
Дијалог
Текстуална
Партиципативна
Решавање проблема
Интерактивна

укупно
12
14
13
17
16
72

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја програма

Планирање
Разговор
Објашњење
Илустрација
Демонстрација
Истраживање

Оглед
Показивање
Текстуална

- развијање основних појмова о
природном и друштвеном окружењу и
повезивање тих појмова;
- развијање способности запажања
основних својстава објеката, појава и
процеса у окружењу и уочавање
њихове повезаности;
- развијање основних елемената
логичког мишљења;
- развијање радозналости,
интересовања и способности за активно
упознавање
окружења;
- оспособљавање за самостално учење
и проналажење информација;
- интегрисање искуствених и научних
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Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

запажања основних
својстава материјала,
објеката,
појава и процеса у
окружењу и уочавање
њихове повезаности;
- развијање елемената
логичког мишљења;
- стицање елементарне
научне писмености,
њена функционална
применљивост
и развој процеса учења;
- оспособљавање за
сналажење у простору и
времену;
- разумевање и
уважавање различитости
међу појединцима и
групама;
- коришћење различитих
социјалних вештина,
знања и умења у
комуникацији и
другим интеракцијским
односима;
- развијање одговорног
односа према себи,
другима, окружењу и
културном

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја програма

сазнања у контуре система појмова из
области природе и друштва;
- стицање елемента научне писмености
и стварање основа за даље учење;
Оперативни задаци: - развијање
основних научних појмова из
природних и друштвених наука;
- развијање основних појмова о ширем
природном и друштвеном окружењу завичају и домовини;
- развијање радозналости,
интересовања и способности за активно
упознавање
окружења;
- развијање способности запажања
основних својстава материјала,
објеката,
појава и процеса у окружењу и
уочавање њихове повезаности;
- развијање елемената логичког
мишљења;
- стицање елементарне научне
писмености, њена функционална
применљивост
и развој процеса учења;
- оспособљавање за сналажење у
простору и времену;
- разумевање и уважавање
различитости међу појединцима и
групама;
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Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

наслеђу;
- чување националног
идентитета и
уграђивање у светску
културну баштину.

2.

Истраживање узрочно –
последедичних веза.
Правила која вазе за сва
кретања( покретање ,
заустављање , промена
брзине...)систематизација
досадашњих знања и
провера параметара.
Шта и како утиче на
пређено растојање, падање
различитих предмета,
клизање , котрљање
наниже , шта утиче
мабрзину кретања клатна?
Од чега зависи величина
сенке?
Како висина ваздушног
стуба утиче на висину
звука ?
Испитивање својства
материјала?

Циљеви и задаци садржаја програма

- коришћење различитих социјалних
вештина, знања и умења у
комуникацији и
другим интеракцијским односима;
- развијање одговорног односа према
себи, другима, окружењу и културном
наслеђу;
- чување националног идентитета и
уграђивање у светску културну
баштину.
14

Стваралачка
Истраживачка
Проблемска
Практична
Теоријски рад
Посматрање
природних појава

Планирање
Разговор
Објашњење
Илустрација
Демонстрација
Истраживање
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Оглед
Показивање
Текстуална

Стицање елемената научне писмености и
стварање основа за даље учење,
Усвајање цивилизацијских тековина и
упознавање могућности њиховог
рациом+налног коришћења и дограђивања;
Развојање еколошке свести и навика
здравог живљења.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај програма
број
теме

3.

Материјали и светлосна
пропустљивост
Како повећати или
смањити дејство магнета ?
Материјали и светлосна
пропустљивост
Који материјали најбоље
проводе топлоту?
Испитивање
разноврсности материјала
Смеше :идентификовање и
описивање смеша у
окружењу.
Раздвајање састојака
смеше различитим
поступцима који се бирају
на основу својства
састојака.
Повратне и неповратне
промене материјала.
Рад , свесна активност
човека.
Утицај природних и
друштвених фактора на
живот и рад људи.
Природна богатства и
њихово коришћење
Ресурс : воде , гориво ,
руде , минерали,
земљиште , шуме биљни и
животињски свет.
Природне сировине .
примена

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

17

Партиципативна
Интерактивна
Амбијентално
учење
Посмартање
природних појава
Теренски рад
Кооперативна

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја програма

Планирање
Разговор
Објашњење
Илустрација
Демонстрација
Истраживање

Показивање
Текстуална

Упознавање
флоре и фауне наше земље разноврсности, богатства, угроженост,
али и
сагледавање значајне улоге човека у
заштити и обнављању живог света одржању
еколошке равнотеже ради сопственог
опстанка. Важно је сагледавање значаја
и
могућности производње здраве хране
при узгоју животиња и гајењу биљака.
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Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Прерада природних
сировина – технологије
добијања метала , папира ,
гуме...Прерада воде и
добијање здраве хране
Сунце , ваздух и вода –
обновљиви извори
енергије
Угаљ , нафта , гас –
необновљиви извори
енергије, заштита животне
средине.
Недовољно коришћење
еколошких извора
енергије.
4.

Основне одреднице
државе ( територија ,
становништво , симболи...)
Основне одреднице
државе Србије (
територије , границе ,
становништво , главни
град , симболи )
Развој модерне српдке
државе ( периог+д 19. и
20. век
Стратешки положај Србије
–физичко-географски и
саобраћајно географски (
на Балканском полуострву
, Европи и свету

Посматрање
Праћење
Вележење
Интерактивна

Планирање
Разговор
Објашњење
Илустрација
Демонстрација
Истраживање
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Показивање
Текстуална

Циљеви и задаци садржаја програма

У оквиру ове теме спада и комплексно
сагледавање човека као живог и
свесног
друштвеног бића. Спознавање себе и
својих основних животних потреба и
развијање
навика здравог живљења.
Поред одговорног односа према себи
неопходно је развијати једнако
одговоран
однос ка другима и свом комплетном
окружењу. Неговати суживот кроз:
уважавање
различитости, толеранцију, хуманост,
солидарност, емпатију...
Појам државе, упућује на основне
одреднице државе Србије и њено
географско и стратешко лоцирање у
простору и на
карти. Усвајањем садржаја ове теме
ученик треба да добије одговор на
питање:
"Зашто је Србија моја домовина?" и да
развије осећај припадности без обзира
на
разноврсну мултиетничку,
мултинационалну и
мултиконфесионалну структуру.
Потребно је да упозна природно
кретање и основне структуре

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

становништва Србије,
схвати узрочно-последичне везе ових
одлика у урбаним и руралним
срединама (село

Природно-географске
одлике Србије ( рељеф ,
воде , клима )
Рељеф ( Панонска низија,
низије у долинама рекаи
котлинама9 , воде (
најдужа река , сливови,
природна и вештачка
језера) бање клима.
Угрожена и заштићена
подручја у Србији (
национални паркови ,
резервати , споменици
природе ).
Становништво Србије –
природно кретање
становништва( број
становника , густина
насељености,
миграције,структура
становништва.
Очување националног
идентитета и уграђивање у
светску културну баштину.
Ми смо деца једног света –
Конвенција о правима
детета .
5.

- Трагови прошлости
(пратити трагове
прошлости: своје и своје
породице,

Циљеви и задаци садржаја програма

16

Истраживачка
Решавање проблема
Кооперативна
Амбијентално
учење

Планирање
Разговор
Објашњење
Илустрација
Демонстрација
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Показивање
Текстуална

Узајамна права и обавезе државе и
грађана и умети их
препознати у правилима која регулишу
односе у држави и обезбеђују једнака
права
свих њених грађана.
У оквиру ове теме неопходно је
оспособљавати их за интеграцију у
светску
културну баштину, без асимилације, уз
очување и неговање националног
идентитета.
Неопходно је сазнати шта их чини
децом једног света и оспособљавати их
за
свакодневну примену Конвенцијом
декларисаних права. Упознати се са
међународним и домаћим
организацијама и манифестацијама које
су "гаранти"
дечијих права.
Лоцирањем догађаја - датума на
временској ленти сагледава се време
догађања
радње. Ради добијања што објективније

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај програма
број
теме

насеља - краја у коме
живим).
- Временска лента
(временски одредити
векове, констатовати
неке типичне
карактеристике векова).
- Лоцирање догађаја датума (сналазити се на
временској ленти:
лоцирати
догађаје, датуме;
одредити време,
животно доба својих
родитеља и њихових
предака;
одредити неке познате
савременике, на
временској ленти
обележити животни
период
неких знаменитих
(познатих) личности и
одредити њихове
савременике из истих и
различитих области као
и претходнике и
следбенике из истих
области (ликовне
ствараоце, музичке,

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Истраживање
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2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја програма

слике протеклих збивања морају се
сагледати и околности - контекст
догађања. На овај начин омогућује се
ученицима
да стекну комплексну слику времена у
коме се радња (догађај) дешава и тако
увиде
узрочно-последичне везе праћених
збивања из протеклих времена.
Сагледавањем претходника и
следбеника директно се прати
хронологија и
кретање кроз време, а сагледавањем
савременика (догађаја, личности...) у
једном
временском раздобљу (години,
деценији... веку) из различитих области
уз помоћ
разноврсних историјских извора
сагледава се контекст (околности,
окружење)
значајних догађаја - збивања.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

књижевнике, спортисте,
глумце...).
- Хронологија
различитих научних
открића (рецимо из
области медицине у
прошлом веку).
- Начин живота у
средњем веку информисати се о
различитим животним
ситуацијама људи у
средњем веку на
територији Србије: село
- град, живот некад и
сад (становање, исхрана,
рад, дечије игре,
школовање, понашање,
ратовање...).
- Прошлост српског
народа (упознати се са
значајним догађајима из
националне прошлости:
сеобе Срба, простор на
коме су Срби живели,
Први и Други
српски устанак...).
- Уочити везу између
историјских збивања у
свету и код нас (Први и
- 283 -

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја програма

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај програма
број
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Други
светски рат...).
- Стварање што
објективније слике о
догађајима из
прошлости коришћењем
различитих историјских
извора.
- На временској ленти
хронолошки одредити
развој (континуитет и
дисконтинуитет)
државе Србије и
упознати се са њеним
владарима, почев од
лозе
Немањића па све до
данас.
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2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја програма

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Фонд часова:72
Разред: четврти

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Циљ: Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитнообразовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и
специфичним условима животаи рада
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
- развој и усавршавање моторичких способности
- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја;
- формирање морално-вољних квалитета личности
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада
- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити

Оперативни задаци:
- усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације;
- усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања
- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.);
- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл. ;
- естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности
- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.

Атлетика
Вежбе на справама и тлу
Ритмичка гимнастика и народни
плесови
Основи спортских игара
Здравствено васпитање

4.
5.
6.
Укупан
број
часова

Елементарне и штафетне игре

Редни
број
теме

Садржај програма

1.

Техника трчања: Завод за 16
унапређивање образовања и
васпитања Рад на техници
трчања у месту и у
кретању. Рад руку са
савијеним
лактовима
(напред, напред шака до
висине браде, а назад 5 до
10 cm иза зглоба кука).
Стопала паралелна и трчи
се на предњем делу
стопала. Труп усправан,
глава подигнута и дисање

обрада
3
14
3
13
3

10
-

36

18
72

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду
Вежбање
Такмичење
Трчање

Број часова
утврђивање
систематизација
13
24
7

23
3
-

Активности
Начин
и
наставника
у поступак
васпитноостваривања
образовном раду
програма
(методе
и
технике)
Планирање
Практична
Објашњење
примена
Показивање
Разговор
Показивање
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укупно
16
38
10

18
108

Циљеви и
програма

задаци

садржаја

Циљ физичког васпитања јесте да
разноврсним
и
систематским
моторичким
активностима,
у
повезаности са осталим васпитнообразовним подручјима, допринесе
интегралном развоју личности
ученика
(когнитивном,
афективном, моторичком), развоју
моторичких способности, стицању,
усавршавању
и
примени
моторичких умења, навика и
неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни
број
теме

Садржај програма

слободно (на нос и на уста).
Варијанта трчања: напред,
бочно и леђима окренути у
правцу кретања. Трчање
краћим и дужим кораком
(уз нагиб трчи се кратким
кораком и на предњем делу
стопала). Код крос трчања
и
на
слободним
површинама (трава, шума и
сл.) обратити пажњу на
неравнине због могућих
повреда.
Савлађивање
брзог трчања кроз убрзања
(2 до 3 убрзања на 30-40
m). Техника високог и
ниског старта. Спринт на
деоницама до 50 m. За
развој
издржљивости
користити
интервални
метод
рада,
умереног
интензитета (нпр. на стази
дужине највише до 800
метара наизменично 100 m
трчања, 100 m ходања, или
у укупном трајању од 5 до
10 минута). Скок увис
Усавршавање прекорачене
технике на већим висинама.
Скок удаљ Усавршавање

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин
и Циљеви и задаци садржаја
наставника
у поступак
програма
васпитноостваривања
образовном раду
програма
(методе
и
технике)
условима животаи рада
Образовни,
васпитни
и
функционални циљеви и задаци: подстицање раста, развоја и
утицање на правилно држање тела;
развој
и
усавршавање
моторичких способности
; - стицање моторичких умења која
су
као
садржаји
утврђени
програмом физичког васпитања и
стицање
теоријских
знања
неопходних за њихово усвајање;
- усвајање знања ради разумевања
значаја и суштине физичког
васпитања дефинисаног циљем
овог
васпитно-образовног
подручја;
- формирање морално-вољних
квалитета личности
; - оспособљавање ученика да
стечена умења, знања и навике
користе у свакодневним условима
живота и рада
; - стицање и развијање свести о
потреби здравља, чувања здравља
и заштити
Оперативни задаци:
- усмерени развој основних
моторичких
способности,
првенствено
брзине
и
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Редни
број
теме

Садржај програма

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

технике згрчне и предвежбе
за технику увинућа. Бацање
Бацање лоптице од 200
грама у даљ јачом и
слабијом руком, техником
из места и техником из
залета. Бацање медицинке
од 2 kg. Са две и једном
руком на различите начине
(напред, увис и назад преко
главе). Штафетно трчање
Игре, деонице до 20 m са
додиром (рука додирне
раме, леђа, руку).

2.

Греда
Поновити
комбинације 38
вежби
и
саставе
из
предходног разреда
Паралелни разбој
Вратило
Кругови
Коњ са хватаљама
Тло
Прескок
Двовисински разбој

Вежбање
Такмичење
Трчање
Скок у даљ
Вежбе на справама

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин
и Циљеви и задаци садржаја
наставника
у поступак
програма
васпитноостваривања
образовном раду
програма
(методе
и
технике)
координације;
усмерено
стицање
и
усавршавање моторичких умења и
навика предвиђених програмом
физичког васпитања
; - примена стечених знања, умења
и навика у сложенијим условима
(кроз игру, такмичење и сл.);
задовољавање
социјалних
потреба за потврђивањем, групним
поистовећивањем и сл. ;
- естетско изражавање кретњом и
доживљавање естетских вредности
; - усвајање етичких вредности и
подстицање
вољних
особина
ученика.
Планирање
Објашњење
Показивање
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Практична
примена
Разговор
Показивање
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Редни
број
теме

Садржај програма

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

3.

Ритмичке вежбе и игре

10

Вежбање
Такмичење
Трчање

4.

Спортске игре

23

Вежбање
Такмичење
Трчање

5.

Како одржавати
хигијену

6.

Елементарне игре

личну 3

18

Вежбање
Такмичење
Трчање

2018/2019-2021/2022.

Активности
Начин
и Циљеви и
наставника
у поступак
програма
васпитноостваривања
образовном раду
програма
(методе
и
технике)
Планирање
Практична
Објашњење
примена
Показивање
Разговор
Показивање
Планирање
Објашњење
Показивање

Практична
примена
Разговор
Показивање

Разговор
Показивање
Практична примена

Практична
примена
Разговор
Показивање

Објашњење
Показивање

Практична
примена
Разговор
Показивање
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задаци

садржаја
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Разред: четврти
Фонд часова:72

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ: Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и
деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
- настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у
природи;
- да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно мишљење;
- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;
- стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања;
- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;
- развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у самосталном изражавању коришћењем
примерених техника и средстава;
- развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
- да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара;
- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици примењују у раду и животу;
- развијати сензибилитет за лепо писање;
- развијати моторичке способности ученика.
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
- разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике;
- граде искуства и критеријуме према захтевима програма, ликовних уметности и ликовних појава у животу;
- усвоје знања о боји, ликовним техникама и креативно практично раде са односима боја;
- ускладе ликовни рад са другим медијима (звуком, покретом, литерарним изразом и сценским амбијентима);
- препознају ликовне технике.
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Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Наставна тема
Број часова
обрада
утврђивање
систематизација
Ликовни елементи( линија , боја ,
13
9
/
површина , волумен , простор )
Боје ( основне и изведене )
4
4
/
Сликање ( сликарски материјали
8
6
/
и технике )
Колаж ( колаж, фротаж ,
8
2
/
ддеколаж , асамблаж )
Везивање облика ( у равни и
8
2
/
тродимензионалном простору )
Амбијент – сценски простор
4
4
/

Укупан
број
часова

45

Редни Садржај програма
број
теме

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

27

Активности
наставника
у
васпитнообразовном раду

1.

1. Линија - простор 22
2. Површина - простор
3. Волумен - простор
4. Боја - простор

Цртање
Посматрање
Упоређивање
Процењивање
Обликовање
Опажање
Практичан рад

Припремање
Посматрање
Помоћ у раду
Објашњење
Стваралачка
Показивање

2.

Црвена +
наранџаста

Цртање
Оглед

Припремање
Посматрање

жута

= 8
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укупно
22
8
14
10
10
8
72

Начин
и
поступак
остваривања
програма
(методе
и
технике)
Практичан рад
Посматрање
Процењивање

Циљеви
и
програма

задаци

садржаја

Практичан рад
Посматрање

- стварати услове да ученици на
сваком часу у процесу реализације

- настава ликовне културе има
задатак да развија способност
ученика
за
опажање облика, величина, светлина,
боја, положаја облика у природи;

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај програма
број
теме

3.

4.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника
у
васпитнообразовном раду

Црвена + плава =
љубичаста
Жута + плава = зелена
Појмови: основне боје,
изведене боје

Препознавање
Упоређивање
Показивање

Помоћ у раду

Карактеристике
14
акварел
технике
Карактеристике
пастелних боја и креда
у боји (суви пастел и
воштани
пастел)
Карактеристике
темпера
боја
Појмови: материјали и
технике
1.
Колаж 10
(дводимензионални површински
колаж)
Појмови:
колаж,
фротаж,
деколаж,
асамблаж
2.
Фротаж
(површинске
игре)
3.
Деколаж
(наслојавање,
доцртавање,
досликавање...)
4.
Асамблаж

Цртање
Оглед
Практичан рад

Припремање
Посматрање
Помоћ у раду
Показивање

Практичан рад
Препознавање
Разликовање
Обликовање

Припремање
Посматрање
Помоћ у раду
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Начин
и Циљеви
и
задаци
садржаја
поступак
програма
остваривања
програма
(методе
и
технике)
Процењивање садржаја
користе технике и средства ликовновизуелног
изражавања;
развијање
способности
за
препознавање
традиционалне,
модерне,
савремене
уметности;
Практичан рад - развијати ученикове потенцијале у
Посматрање
области ликовности и визуелности,
Процењивање те
му
помагати у самосталном изражавању
коришћењем примерених техника и
средстава;
- развијати љубав према вредностима
израженим у делима свих облика
уметности;
Практичан рад
Посматрање
Процењивање

- препознају ликовне технике.
разликују
и
повезују
дводимензионалне
и
тродимензионалне
облике;
- граде искуства и критеријуме према
захтевима
програма,
ликовних
уметности
и ликовних појава у животу;

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај програма
број
теме

5.

6.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

(тродимензионални
колаж,
инсталације,
проширени медији...)
Компоновање
10
апстрактних облика у
простору
према
положеној, косој или
усправној
линији
Организација бојених
облика у односу на
раван
у
простору
Организација
тродимензионалних
облика у простору и на
равни
Појмови:
акварел,
пастел, темпера
1. Идејна решења за 8
израду
маски
2.
Израда
маски
3.
Израда
сцене
4.
Предлог
за
кореографију, музику,
костим
5.
Израда
сцене
6.
Реализација
по
групама или у целини
Појмови: амбијент и
сценски простор

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника
у
васпитнообразовном раду

Начин
и Циљеви
и
поступак
програма
остваривања
програма
(методе
и
технике)

Практичан рад
Упоређивање
Процењивање

Припремање
Посматрање
Помоћ у раду
Показивање

Практичан рад
Посматрање
Процењивање

- усвоје знања о боји, ликовним
техникама и креативно практично
раде
са
односима
боја;
- ускладе ликовни рад са другим
медијима
(звуком,
покретом,
литерарним
изразом и сценским амбијентима);
- препознају

Практичан рад
Препознавање
Разликовање
Обликовање

Припремање
Посматрање
Помоћ у раду

Практичан рад
Посматрање
Процењивање

Амбијент
учионице, амбијент кухиње, амбијент
улице, амбијент аутобуске станице,
Сцена , маска , костим , музика –
одабирање и креирање
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Разред: четврти
Фонд часова:36

Циљ:

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;
- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције
и културе свог и других народа

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;
- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свог и других народа

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
Укупан
број
часова

Извођење музике
Слушање музике
Музичко стваралаштво

Број часова
утврђивање
систематизација
9
/
4
/
2
/
15

обрада
8
9
4
21
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укупно
17
13
6
36
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Редни
број
теме

Садржај програма

1.

- осећај за лепо, ритам,
динамику, темпо;
- способност меморисања
музичких целина, примене
музичке писмености.
У току школовања корисно је
да сваки ученик свира на
инструментима
Орфовог инструментаријума.
Да би ученик уживао у
свирању његови покрети треба
да буду:
- опуштени,
- да што боље искористи
могућности инструмента,
- да са својим инструментом
изгледа лепо, што
подразумева отклањање сваке
неспретности при покретима.

2.

Композиције које се слушају
морају својим трајањем,
садржајем и музичким
изразом одговарати
могућностима перцепције
ученика, што значи да су:
- кратке,
- вокалне или приче

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Бро
ј
час
ова

2018/2019-2021/2022.

Активности ученика
у васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

17

Анализа
Истраживачка
Стваралачка
Практична
Решавање проблем
ситуације

Планирање
Праћење
Пружање помоћи

Објашњење
Мет. писаних
радова
Илустрација
Мет. практичног
рада
Креативно
изражавање

13

Анализа
Истраживачка
Стваралачка
Практична
Решавање проблем
ситуације

Планирање
Праћење
Пружање помоћи

Објашњење
Мет. писаних
радова
Илустрација
Мет. практичног
рада
Креативно
изражавање
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3.

илустроване музиком,
- вокално-инструменталне.
Стваралаштво може бити
заступљено кроз:
- музичка питања и одговоре,
- ритмичку допуњалку,
- мелодијску допуњалку са
потписаним текстом,
- мелодијску допуњалку,
- импровизацију ритма на
задани текст са записивањем,
- састављање мелодије од
понуђених двотактних мотива,
- компоновање мелодије на
задани текст,
- илустрацију непознате
композиције,
- импровизацију игре и
покрета на одређену музи

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

6

Анализа
Истраживачка
Стваралачка
Практична
Решавање проблем
ситуације

Планирање
Праћење
Пружање помоћи

- 296 -

2018/2019-2021/2022.

Објашњење
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Мет. практичног
рада
Креативно
изражавање
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Фонд часова:36
Циљ: Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика IV разреда основне школе. Овај предмет
треба да пружи ученицима могућност да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, ис да изграде сазнања, умења,
способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и
сарадњу која поштује себе и друге.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
- дечја и људска права и слободе
– познавање својих права, препознавање најважнијих категорија дечјих и људских права, упознавање Конвенције о дечјим и људским
правима
, разумевање односа између људских права, демократије, мира и развоја;
- идентитет - разумевање појма идентитет,
- препознавање својих потреба и жеља,схватање себе у д друштвеном контексту, схватање разлике између појединачног и групног,
мањинског и грађанског идентитета;
- друштвена одговорност - разумевање појма одговорности, схватање разлике између одговорности према себи, другим људима
, заједници;
- различитост култура - познавање најважнијих обележја своје културе и схватање утицаја своје културе на лично понашање, разумевање
узрока културних разлика и подстицање схватања да је различитост култура темељ богатства света, разумевање односа између културних
разлика,
људских права и демократије, препознавање и превазилажење стереотипа и предрасуда;
- једнакост - познавање појма једнакости у контексту расних, културних, националних, верских и других разлика
- право и правда - разумевање значења појмова права и правде, схватање односа између права и правде
- познавање улоге права у осигурању појединачне и друштвене сигурности,
- познавање основних последица непоштовања правних норми;
- мир, сигурност и стабилност - разумевање значења појмова мир, схватање улоге коју сарадња и мирно решавање сукоба има за лични,
национални и глобални развој,
- познавање неких основних поступака мирног решавања сукоба
- демократија - познавање основних обележја демократског процеса и разумевање односа између демократије и дечјих и људских права.
Задаци који се односе на вештине и способности: - примена појмова
- примерена употреба појмова у комуникацији; - критичко мишљење
- преиспитивање утемељености информација, поставки и ставова;
- јасно и разговетно исказивање личних ставова; самостално доношење одлука и извођење закључака
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- одговорност у просуђивању и тумачењу;
- саосећајна комуникација - изношење својих осећања, потреба, мишљења и слушање, разумевање и уважавање туђих;
- истраживање - избор, прикупљање, критичка анализа и провера података из више извора као начин решавања проблема;
- тимски рад - прилагођавање свога мишљења групи ради изналажења заједничког решења;
- ненасилно решавање сукоба - дијалог, преговарање, аргументовано излагање, који су усмерени према заједничким циљевима;
- руковођење - одговорно управљање групом према критеријуму опште добробити;
- учешће - укључивање у процес одлучивања од заједничког интереса
. Задаци који се односе на ставове и вредности:
- приврженост демократским начелима и поступцима
- дечја и људска права, једнакост, правда, друштвена одговорност, плурализам, солидарност, приватност;
- приврженост мирољубивом, партиципативном и конструктивном решавању проблема;
- спремност на заступање и заштиту својих и туђих права;
- спремност на преузимање јавне одговорности за своје поступке;
- заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама;
- спремност на саосећање са другима и помоћ онима који су у невољи
- спремност на супротстављање предрасудама, дискриминацији и неправди
Оперативни задаци: Решење проблема, сарадња у раду
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
Наставна тема
Број часова
обрада
утврђивање
систематизација
1.
Подстицање групног рада,
2
договарања и сарадње са
вршњацима и одраслима
2.
Дечја права су универзална ,
4
5
једнака за све
3.
Заједно стварамо демократску
5
5
атмосферу у начшем разреду ,
школи
4.
Живим демократију , демократска
5
5
акција
5.
Људско биће је део целог света ,
2
1
развијање еколошке свести
6.
Евалуација
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2

9
10

10
3
2
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Укупан
број
часова

16

2018/2019-2021/2022.

20

36

Редни
број
теме

Садржај програма

Број
часова

Активности
ученика у
васпитнообразовном
раду

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

1.

Родитељски састанак - сусрет родитеља,
наставника и ученика. Размена о узајамним
очекивањима, потребама, захтевима, тешкоћама
у вези са остваривањем програма грађанског
васпитања, 2. Уводни час - упознавање ученика
са садржајем предмета и начином рада

2

Разговор
Давање упутства
Помоћ у раду

Разговор
Илустрација
Гледање филма
као пример

2.

што већ знају о правима и разматрање значаја
ових права за сопствени живот.
2. Правимо рекламни штанд конвенције о
дечијим правима - ученици детаљно проучавају
једно право за које се определе договарањем,
анализирају текст, истражују начин
симболичког приказивања. Уче се да објасне
свој избор, да га јавно презентују у стварној
ситуацији. 3. Сви различити - сви једнаки ученици ће научити да се упознају међусобно и
да разлике прихвате као богатство
4. Неправда је кад... - кроз игру састављања
слагалице симулирају неправду. Постају свесни
своје реакције на неправду и схватају значај
сарадње за решење проблема. 5. Ставови о
правди - повезивање права са дужностима;
1. Права, дужности, правила - увођење ученика
у демократски начин договарања око
заједничких правила, схватање међусобне
повезаности права, дужности, правила, закона
2. Улога правилника, кућног реда школе -

Разговор
Сарадња
Решавање
проблема
Извештава
ње
Објашњење

9

3.

10

- 299 -

Циљеви и задаци садржаја
програма

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

4.

подстицање ученика да одаберу вредности у
оквирима људских/дечјих права; да их
разматрају, упоређују, да их се придржавају.
Помоћи деци да дођу до решења: кад је тешко
да поштују правила... 3. Сви ми имамо
предрасуде - ученици преиспитују постојање
предрасуда и стереотипа везаних за узраст, пол,
националност. Уче се да увиде
узрочнопоследичну везу између постојања
предрасуда и кршења права других. Уче се да
препознају сукоб различитих вредности.
4. Да сам чаробњак, ја бих - подстаћи ученике
да стварају визије са значењем, да креирају свет
у којем се поштују права, у којем се прихватају
одговорности, превазилазе стереотипи,
прихватају различитости као богатство..
5. Ставови о моћи - помоћи ученицима да
препознају вредности које подржавају
дечја/људска права и развијају демократске
односе. Помоћи ученицима да препознају
наметање воље једнога или групице у односу на
заједничко договарање и да сагледају
последице једног и другог начина понашања по
заједнички живот.
1. Сукоби и превазилажење сукоба,
преговарање - упознавање ученика са
конструктивним начином за решавање
међуљудских сукоба, који је применљив у
разним ситуацијама. 2. Тимски рад - стављање
ученика у ситуацију у којој увиђају предност
тимског рада, начин функционисања у тиму,
улоге сваког од чланова тима.
3. Да се чује наш глас - охрабрити ученике да
излистају ситуације у школи за које сматрају да
не подржавају или крше њихова права на игру,
развој, здравље..
. 4. Делујемо јединствено - упознавање и
вођење ученика са и кроз демократске
процедуре одлучивања, ради долажења до

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
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5

6

заједничког решења проблема за који се сви
залажу Завод за унапређивање образовања и
васпитања
5. Аргументујемо и заступамо наше интересе уче се прикупљању података/аргумената,
заступању, јавном наступању 6. Тражимо закон
за... - планирање и спровођење акције за
решавање проблема
1. Међузависност - разумевање света као
система у коме су сви елементи - људи,
догађаји, места - међусобно повезани 2. Мрежа
живота - међузависност постоји и у природи 3.
Бринемо о биљкама и животињама - како
бринемо о биљкама и животињама, каква је
наша одговорност према њима
Евалуација 1. Ја пре, ја после - ученици се
подстичу да сами процене програм који су
прошли, као и сопствено напредовање. 2.
Презентација резултата рада родитељима.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

3

2
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Разред: Четврти
Годишњи фонд часова: 36
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ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
Недељни фонд часова: 1
Табеларни приказ оријентационог распореда градива

Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Укупан
бр.часова

Наставна тема
Увод
Црква је наш избор
Христос нас све зове
Диван је Бог у светима својим
Значај врлинског живота
Са нама је Бог
36

Број часова
утврђивање
систематизација
/
/
/
1
/
1
3
/
2
/
2
1
7
3

обрада
1
6
6
5
5
3
26
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ТЕМА

(наставне јединице)

I – УВОД
1. Дружимо са
Богом и светима –
уводни час

ЦИЉ
упознавање ученика са
садржајима и начином
рада
ученик ће бити
мотивисан да похађа
часове верске наставе

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:
Когнитивни аспект:
стећи основне информације о
темама које ће се обрађивати у
настави Православног катихизиса
током четвртог разреда

2018/2019-2021/2022.

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
Упознавање са
садржајем програма и
начином рада

Заједница је
основ живота
Црква је наш
избор
Црква је
заједница са
Светом Тројицом
Црква је циљ
стварања света

Пружити ученицима
неопходно знање да
постојање света има свој
циљ –да постане Црква;
Развијање свести
ученика да је све
створено да постоји у
заједници са Богом;
Указати ученицима на
значење речи Црква;

Когнитивни аспект:
уочити важност постојања
заједнице
уочити разлику између Цркве и
сваке друге заједнице;
уочити да је Црква слободна

Прича „Недостајати “ (за
заједницу као основ
живота) Т. Телехтон
Песма Св. Владике
Николаја

„Заједничарење са
заједница у којој учествују само они
небом“
који то желе;
Одабрани одељци из
знати да се они који су у
књиге „Из Ја-града у Тиград“
заједници са Христом називају
хришћани и да је Црква њихова
•
заједница;
знати да се заједница Бога, људи и
- 303 -

Катихизација као литургијска
делатност - заједничко је дело
катихете (вероучитеља) и његових
ученика.
Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не
постоји ради гомилања
информација („знања о вери“), већ
као настојање да се учење и искуство
Цркве лично усвоје и спроведу у
живот кроз слободно учешће у
богослужбеном животу Цркве.

уочити какво је његово
предзнање из градива обрађеног у
претходном разреду школовања
Афективни аспект:
желети да активно учествује на
часовима верске наставе

II – ЦРКВА ЈЕ
НАШ ИЗБОР

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и са
начином вредновања њиховог рада.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Свет изван
заједнице са Богом
Свет у заједници са
Богом

Развијање свести ученика
да смо у Цркви позвани на
живот у
заједници.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

природе зове Црква;
уочити да изван Цркве свет не
може постојати вечно.
Афективни аспект:
бити подстакнут да активно
учествује у животу Цркве
бити подстакнут да препознаје
живот као дар Божји;

2018/2019-2021/2022.

Одломак из
песме „Зимска идила“
Војислава Илића

Христос позива
aпостоле
Вера основ
заједнице

Омогућити ученицима
да уоче да Христос зове
све људе у
заједницу са Њим;
Указати ученицима на
значај вере за остварење
заједнице са Богом;

Омогућити
ученицима да се
упознају са
новозаветним
сведочанством о
12. Христос нас зове Христу и Апостолима.
10. Апостоли
позивају свет
11.Човек само срцем
јасно види

13. Божић

IV – ДИВАН ЈЕ
БОГ У СВЕТИМА Омогућити ученицима
да уоче да су светитељи
СВОЈИМА
наши путеводитељи ка

Когнитивни аспект:
уочити да нас Христос позива у
лични однос - заједницу
љубави;
увидети да су апостоли људи који су
слични нама;
уочити да је вера основ заједнице са
Богом;
увидети да су Апостоли позивали
људе у заједницу љубави са
Христом;
разумети
значај Христовог
оваплоћења (рађања);
Усвојити текст и мелодију песме
„Звезда се засја“
Афективни аспект:

Прилагођена и
препричана
новозаветна прича о
Христовом позиву
Апостола
Новозаветна прича о ап.
Петру када тоне
О делима Апостола
«Мали принц», А. С.
Егзипери - одломци
Песма «Звезда се засја»

бити подстакнут да доживи Христа
као Личност која нам иде у сусрет.
Когнитивни аспект:
поступно изграђивати
свест о Прилагођена и
томе ко су светитељи;
препричана нека
увидети
да су сви позвани да
житија светих
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Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (32 часова)
практична настава (2часа)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици;
Практична настава се реализује у
цркви – учешћем у литургијском
сабрању;

бити подстакнут да препознаје
Живот Вечни као Божји дар.
III – ХРИСТОС
НАС СВЕ ЗОВЕ

Врсте наставе

Дидактичко методичка
упутства за реализацију наставе
Уводне часове требало би
осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању ученика,
упознавању ученика с циљевима,
исходима, наставним садржајима,
али и тако да наставник стекне
почетни увид у то каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног катихизиса,
група располаже.
Реализација програма требало би да
се одвија у складу с принципима
савремене активне наставе, која
својом динамиком подстиче
ученике на
истраживачки и проблемски
приступ садржајима тема. У току
реализације стављати нагласак више
на доживљајно и формативно, а

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

14. Светитељи -

Царству Божјем;

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

буду светитељи;
уочити важност светитеља као
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Приче из живота
Светога Саве

мање на сазнајно

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

сведоци љубави
Божје
Свети Сава путеводитељ у
живот вечни

Омогућити ученицима да
уоче значај жеље за
остваривање заједнице са
Богом;

Успињање ка
Христу (опис н.ј –
прича о Закхеју)

је Литургија заједница
свих светих са Богом.

Свети Симеон
Богопримац сусрет са Христом
Литургијско
путовање
заједнице свих
светих

Указати ученицима да

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

наших
узора за остваривање Приповест о Светом Сави,
његовим делима и
личног јединства са Богом;
знати какву важност Савине речи и духовним подвизима
дела имају за нас данас;
. Указати на неке од
најважнијих поука из
уочити да је за остваривање
књига које је Свети Сава
јединства са Богом потребна
написао (Житије Св.
искрена жеља;
Симеона,
Законоправило,
знати да је Литургија начин на који
Хиландарски типик,
сви остварујемо заједницу са Богом; Студенички типик,)
Одломак из књиге
препознати да у нашу заједницу са
Михајла Пупина „Са
Богом уводимо све оне (и све оно)
пашњака до научењака“
што волимо.
(одломак у коме се говори
о нашој вери и Светоме
Афективни аспект:
бити подстакнут да следује
Сави)
светитељима Божјим и да буде
Прича о Закхеју –
добар човек;
препричана и
бити подстакнут да препознаје
прилагођена
љубав као највећу врлину.
Празник Сретење
Господње
Св. Владика Николај
одломак из „Небеске
Литургије“
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и информативно.
Квалитет наставе се постиже када
се наставни садржаји реализују у
складу са савременим
педагошким захтевима у погледу
употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних
средстава.
Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног садржаја у
педагошко дидактичка решења,
наставник би требало да води
рачуна и о психолошким чиниоцима
извођења наставе – узрасту ученика,
нивоу психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији
ученика.
У остваривању савремене
наставе наставе наставник је
извор знања, креатор,
организатор и координатор
ученичких активности у

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

V – ЗНАЧАЈ
ВРЛИНСКОГ
ЖИВОТА
На путу
светости
Усавршавању
нема краја
Пут ка
вечности

Омогућити ученицима
да схвате грех као
промашај циља;

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Когнитивни аспект:
увидети да се грех јавља као
последица одсуства истинске
љубави;

Пружити ученицима
уочити да је грех наш погрешан
могућност да разумеју да избор;
је самољубље извор греха;
увидети шта је самољубље и по
Омогућити ученицима да чему се оно разликује од
уоче шта су врлине;
љубави;
увидети да без врлина нема
Указати ученицима да
љубави;
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Грех као промашај циља
Последице пада у грех
Обрада одабраних
поглавља из књиге «Из
Ти-града у Небески град»
Поуке светих: Григорије
С. Петров ;
Васкршња прича дарови
доброг мудраца Христу

наставном процесу.
Настава је успешно реализована ако
је ученик спреман да Цркву схвати
као простор за остваривање своје
личности кроз заједничарење са
ближњима и Тројичним Богом
који постаје извор и пуноћа
његовог живота.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Хришћанске
врлине
Врлинослов –
свети нас уче

врлине представљају
прихватање Божје воље;
Пружити ученицима
могућност да примете да
они управљају својом
вољом и праве личне
изборе .

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

уочити да је само врлинама могуће
остварити однос љубави са Богом и
људима;
упознати најважније хришћанске
врлине;
увидети да врлине нису човеку дате,
већ да се за њих треба трудити;
увидети да се и врлине
усавршавају.
Афективни аспект:
бити подстакнут да следује
светитељима Божјим;
бити подстакнут да се труди да у себи
развија хришћанске врлине.

2018/2019-2021/2022.

Спаситељу „Четврти
мудрац“;
Свети Спиридон (прича о
смирењу);
Свети Василије
Острошки - (прича
„Свечев лијек“);
Поуке владике Николаја
Св. Јустин Ћелијски
(„Срна у изгубљеном рају“
одломак из казивања белих
срна)

Евалуација наставе

Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода наста
наставник ће остварити на два начина

процењивањем реакције ученика или
прикупљањем коментара ученика пут
анкетних евалуационих листића;

провером знања које ученици усвајају
на часу и испитаивањем ставова;
Оцењивање

Непосредно описно оцењивање учени
може се вршити кроз:
усмено испитивање;
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Пружити ученицима
могућност да разумеју да је
Црква икона Царства
Божијег и да смо са Богом
у
24.Васкрсење и
најприснијој заједници на
Педесетница
Светој Литургији;
Омогућити ученицима да
Црква је икона
уочe разлику између иконе
Царства Божјег
и неке
друге уметничке слике или
Црквена уметност одсјај Царства Божјег фотографије;
Омогућити ученицима
да изградe свест о томе да
иконе сведоче будуће
Царство
Божије у садашњем веку;
Установити обим и квалитет
знања стечених у току
школске године из
Православног катихизиса.
VI - СА НАМА ЈЕ
БОГ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Когнитивни аспект:
уочити да служењем Литургије
постајемо учесници Царства Божијег
и сједињујемо се са Богом;
упознати садржај молитве
«Царе небески»;
увидети да сам изглед православног
храма изображава јединство Неба и
земље.
Афективни аспект:
код ученика ће се развијати жеља за
очувањем природе;
бити подстакнут да уреди школски
простор најуспешнијим радовима;
бити подстакнут да и наредне
године похађа часове
Православног катихизиса;
уочити у којој мери је напредовао и
савладао градиво Православног
катихизиса четвртог разреда основне
школе.

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:
1.
Српски језик и књижевност
2.
Математика
3.
Познавање природе и друштва
4.
Ликовна култура
5.
Музичка култура
6.
Грађанско васпитање
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Педесетница –
рођендан Цркве;

писмено испитивање;
посматрање понашања ученика;

Молитва Царе небески;

Оквирни број часова по темама

Кроз одломке из
јеванђелских текстова,
допуњене
фотографијама
фресака, приказати
домострој спасења.

Увод – 1
Црква је наш избор – 7
Христос нас све зове – 7
Диван је Бог у светима својима – 7
Значај врлинског живота – 7
Са нама је Бог - 4
Евалуација – 1+2

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Годишњи фонд часова: 72

Разред: ЧЕТВРТИ

2018/2019-2021/2022.

Недељни фонд часова: 2

ЦИЉЕВИ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА:
Циљ наставе страног језика на млађем школско узрасту је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном
нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог окружења. У исто време, настава страних језика треба да:
Подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика;
Олакша разумевање других и различитих култура и традиција;
Стимулише машту, креативност и радозналост;
Подстиче задовољство коришћења страног језика.
Наставни
садржаји

1. ШКОЛА
-предмети
и
склоности
према
предметима
-активности и
теме
по
предметима
-школски
дан,распоред
часова
-исказивање
времена
(детаљно)

Број
часова

9

Активности у
васпитно-

-слушање, писање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-прављење
илустрованог
материјала.

Начини
програма

извођења

-демонстрација,
-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.
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Циљеви и задаци садржаја програма

Корелација

-разумевање општег садржаја текстова
-Свет око нас
након неколико слушања,
-Грађанско васпитање
-разумевање
и
одговарање
на
одговарајући начин на усмене поруке
везане за лично искуство или
активности на часу,
-разумевање
краћих
текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане поруке у
вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање
ритма
и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,
-допуњавање и писање краћих текстова
о познатим темама,
-поштовање реда речи у реченици.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

2.
МОЈИ
ДРУГОВИ И
ЈА
-хоби
-заједничке
активности
-солидарност и
толеранција
(помоћ,
позајмљивање,
подела)

9

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

-слушање, писање,
-реаговање на команде
наставника или са
аудио записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-цртање по диктату.

-демонстрација,
-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.

2018/2019-2021/2022.

-разумевање општег садржаја текстова -Свет око нас
након неколико слушања,
-Грађанско васпитање
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на усмене поруке
везане за лично искуство или
активности на часу,
-разумевање краћих текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање
и
одговарање
на
одговарајући начин на писане поруке у
вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање ритма и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,
-допуњавање и писање краћих текстова
о познатим темама,
-препричавање текстова,
-поштовање реда речи у реченици,
-препознавање
и
коришћење
граматичких
садржаја(глаголски
облици).
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3. ПОРОДИЦА И
БЛИСКО
ОКРУЖЕЊЕ
-слободно време
у породици,путова ња
9
и излети
-подела послова и
обавеза у породици
-опис
и
особине
животиња,однос
према животињама

4. ПРАЗНИЦИ
-празници,
-прославе
и9
манифестације
у
школи и ван ње(Дан

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

-слушање, писање,
-реаговање
на
команде -демонстрација,
наставника или са аудио -вербално-текстуална
записа,
-дијалог,
-мануалне активности,
-коперативна,
-игре,
-интерактивна,
-певање,
-вербално-текстуална,
-класирање и упоређивање. -потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.
-демонстрација,
-вербално-текстуална
-слушање, писање,
-дијалог,
-реаговање
на
команде -коперативна,
наставника или са аудио -интерактивна,
записа,
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-разумевање општег садржаја текстова
-Свет око нас
након неколико слушања,
-Грађанско васпитање
-разумевање
и
одговарање
на -Српски језик
одговарајући начин на усмене поруке
везане
за
лично искуство
или
активности на часу,
-разумевање
краћих
текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане поруке у
вези познатих тема,
-разговетно
читање,тј.изговарање
гласова(поштовање
ритма
и
интонације),
-Свет око нас
-разумевање општег садржаја текстова -Грађанско васпитање
након неколико слушања,
Српски језик
-разумевање
и
одговарање
на -Математика
одговарајући начин на усмене поруке
везане за лично искуство или

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

школе,такмичења
,ревије...)
-бројеви до 1000

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-прављење
илустрованог
материјала.

-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.
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активности на часу,
-разумевање
краћих
текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане поруке у
вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање
ритма
и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,
-допуњавање и писање краћих текстова о
познатим темама,
-препричавање текстова,
-поштовање реда речи у реченици,
-препознавање
и коришћење
граматичких садржаја(глаголска
времена).
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5. МОЈ ДОМ
-активности:
учење,игре,обаве
зе
-дневни распоред
активности
током радних
дана
-дневни распоред
активности
викендом

9

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

-слушање, писање,
-реаговање на команде
наставника или са аудио
записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-прављење
илустрованог
материјала.

-демонстрација,
-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.
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2018/2019-2021/2022.

-Грађанско васпитање
-разумевање општег садржаја текстова -Физичко васпитање
након неколико слушања,
-разумевање
и
одговарање
на
одговарајући начин на усмене поруке
везане за лично искуство или
активности на часу,
-разумевање краћих текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање
и
одговарање
на
одговарајући начин на писане поруке у
вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање
ритма
и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

-допуњавање и писање краћих
текстова о познатим темама,
-препричавање текстова,
-поштовање реда речи у реченици,
-препознавање
и
коришћење
граматичких
садржаја(глаголска
времена).
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6. ИСХРАНА
-оброци у кући и ван
ње
-ресторан,ужина у
школи,куповина
у
супермаркету...
-коришћење
9
новца
-исхрана у
Енглеској

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

-слушање, писање
-реаговање на команде наставника или са
аудио записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и
упоређивање,
-игра улога,
-демонстрација,
-прављење илустрованог материјала.

-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.
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-разумевање
општег
садржаја -Свет око нас
-Грађанско васпитање
текстова
-Математика
након неколико слушања,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на усмене
поруке везане за лично искуство
или активности на часу,
-разумевање краћих текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане
поруке у вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање
ритма
и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним
за познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,
допуњавање и писање краћих

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

9
7. ОДЕЋА
-одевни предмети за
одређене прилике

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
-слушање, писање,
-реаговање на команде наставника или са -демонстрација,
аудио записа,
-вербално-текстуална
-мануалне активности,
-дијалог,
-игре,

-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
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-Свет око нас
садржаја -Грађанско васпитање

-разумевање
општег
текстова након неколико слушања,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на усмене
поруке везане за лично искуство
или активности на часу,

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин
-формално
и
неформално одевање
-народна ношња
Енглеске

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
-певање,
-класирање и упоређивање,
-игра улога,
-цртање по диктату,
-прављење илустрованог материјала.

-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.
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-разумевање
краћих
текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане
поруке у вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање
ритма
и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним
за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,
-допуњавање и писање краћих
текстова о познатим темама,
-препричавање текстова,
-поштовање реда речи у реченици,
-препознавање
и
коришћење
граматичких
садржаја(глаголска
времена)

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

-Свет око нас
садржаја -Грађанско васпитање

-слушање, писање,
-реаговање на команде наставника или са
аудио записа,
-мануалне активности,
-игре,
-певање,
-класирање и упоређивање,
-прављење илустрованог материјала.

8. ОКРУЖЕЊЕ
-комшилук и суседски
односи,
-екологија(биљке
и животиње) однос
према
човековој
9
околини

-демонстрација,
-вербално-текстуална
-дијалог,
-коперативна,
-интерактивна,
-вербално-текстуална,
-потпун физички одговор,
-рад у пару и у групи.
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-разумевање
општег
текстова након неколико слушања,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на усмене
поруке везане за лично искуство
или активности на часу,
-разумевање краћих текстова
састављених од познатих језичких
елемената,
-разумевање и одговарање на
одговарајући начин на писане
поруке у вези познатих тема,
-разговетно читање,тј.изговарање
гласова(поштовање
ритма
и
интонације),
-размена исказа о темеме везаним
за
познате садржаје,
-учествовање у комуникацији,
-допуњавање и писање краћих
текстова
о познатим темама,
-препричавање текстова,
-поштовање реда речи у реченици,
-препознавање
и
коришћење
граматичких
садржаја(глаголска
времена).
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Разред: ЧЕТВРТИ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Фонд часова:36
Циљ: ( и задаци)
- оспособљавање за активно упознавање стања животне средине;
- познавање узрочно-последичних веза у животној средини;
- познавање негативних утицаја човека на животну средину;
- испитивање узрочно-последичних веза у животној средини извођењем
једноставних огледа;
- подстицање одговорног односа према живом свету;
- подстицање одговорног односа за рационално коришћење природних
богатстава;
- уочавање различитости у живом свету као услова за опстанак;
- испитивање појава и промена у природи;
- подстицање одговорног, здравог односа према себи;
- оспособљавање за решавање проблемских ситуација самостално/тимски;
- оспособљавање за доношење правилног става и за критичко мишљење.

Ред.бр.
1.
2.
3.
Укупан
број
часова

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Наставна тема
Број часова
обрада
утврђивање
систематизација
Животна средина
6
2
2
Природне појаве и промене у
12
2
2
животној средини
Заштита животне средине
7
2
1
25
6
5
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укупно
10
16
10
36

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај програма
број
теме

1.

2.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Сналажење у природи
(повратак природи,
стазе у природи, знаци
оријентације и
исхрана у природи).
- Истраживање
узрочно-последичних
веза у животној
средини (ваздух, вода,
земљиште и бука).
- Активно упознавање
стања животне
средине извођењем
једноставних огледа
у учионици.

10

Посматрање
Мерење
Оглед

- Разноврсност живог
света као услов за

16

Илустрација
Посматрање

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја програма

Припрема
Договарање
Праћење
Оглед

Илустрација
Демонстрација
Посета

- оспособљавање за активно
упознавање стања животне средине;
- познавање узрочно-последичних веза
у животној средини;
- познавање негативних утицаја човека
на животну средину;
- испитивање узрочно-последичних
веза у животној средини извођењем
једноставних огледа;
- подстицање одговорног односа према
живом свету;
- подстицање одговорног односа за
рационално коришћење природних
богатстава;
- уочавање различитости у живом
свету као услова за опстанак;
- испитивање појава и промена у
природи;
- подстицање одговорног, здравог
односа према себи;
- оспособљавање за решавање
проблемских ситуација
самостално/тимски;
- оспособљавање за доношење
правилног става и за критичко
мишљење.

Припрема

Илустрација
Демонстрација

- 321 -

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

3.

опстанак
(биодиверзитет).
- Нестајање врста
(најчешће угрожене
биљке и животиње).
- Кружење материје и
протицање енергије
кроз односе исхране.
- Природне појаве и
промене у животној
средини.
Активна заштита
животне средине кроз
организовање разних
акција чувара
природе ван учионице
(штедња, рециклажа,
озелењавање...).
- Одговоран однос
према животињама и
биљкама.
- Право на здраву
животну средину,
квалитет живота.
- Одговоран однос
према себи и животној
средини у целини.
- Критички и отворен
став и сарадња са
локалном средином,
друштвом за
заштиту животне
средине, за заштиту
животиња...

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Оглед
Прављење збирке

10

Договарање
Праћење
Оглед

Акција
Рециклажа ( папир
)
Шетња
Посете
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Посета

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОДАТНА НАСТАВА

Разред:ЧЕТВРТИ
Фонд часова:36

Циљ:утврђивање и проширивање стечених знања из математике , развијање логичког мишљења закључивања , откривање различитих
начина решавања проблема , подстицање самосталности у раду ,
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:проширивање знања , самосталност у раду , решавање на више начина
Оперативни задаци:примена знања код решавања тежих математичких задатака , упознавање са правилним записивањем решења на
такмичењу из математике
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.

Природни бројеви и операције
Логички и комбинаторни задаци
Решавање сложених задатака
помоћу једначина и дијаграма
Квадрат и правоугаоник
Коцка и квадар
Занимљиви задаци
Математичке игре

4.
5.
6.
7.
Укупан
број
часова

Број часова
утврђивање
систематизација

обрада

укупно
7
4
5
4
4
8
4
36
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Редн
и
број
теме

Садржај програма

Број
часо
ва

Активности
ученика у васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

1.

Задаци нумерације
Рачунске операције и
њихова својства

7

упоређивање
посматрање
илустрација

Припремање
Објашњење

индиидуални
начин рада

утврђивање и проширивање
стечених знања из математике ,
развијање логичког мишљења
закључивања , откривање
различитих начина решавања
проблема , подстицање
самосталности у раду

2.

Занимљиви изрази
Занимљиве фигуре
Дијаграми
Зависност рачунских
операција
Састављање и резање
Површина
Одабрани задаци

4

посматрање
уочавање односа
посматрање
уочавање односа

4

упоређивање
резање
састављање целине

5.

Састављање и резање
Површина
Одабрани задаци

4

упоређивање
резање
састављање целине

6.

Пресипање
Маневрисање
Бројевни ребуси
Дешифровање операција
Магични квадрат
Математичка укрштеница
Математички ребуси
Графичке игре доминама
и картама

8

илустрација
цртање

3.

4.

7.

5

4
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ДОПУНСКА НАСТАВА

Разред:ЧЕТВРТИ
Фонд часова:36

Циљ:боље разумевање и савладавање градива из српског језика и математике
Оперативни задаци:боље читање , причање , прпричавање ,таблица множења и дељења , сабирање и одузимање до 1000
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
Укупан
број
часова

Српски језик
Математика

Редни Садржај програма
број
теме

1.

Број часова
утврђивање
систематизација
18
18
36

обрада

Број
Активности
часова ученика
у
васпитнообразовном раду

Увезбавање читања
18
Субјекат и предикат
Имеице и врсте именица
Препричавање текстова
Всте именица
Придеви
Анализа реченице
Састављање речи на
основу датих слика
Врсте речи
Анализа реченица

Активности
наставника
у
васпитнообразовном раду

Читање
Планирање
Препричавање
Помоћ у раду
Писање
штампаним
словима
Писање писаним
словима
Препознавање
Разликовање
Писмено и усмено
изражавање
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Начин и поступак
остваривања
програма (методе и
технике)
Дијалошка
Графичко
приказивање
Објашњење

укупно
18
18
36

Циљеви
задаци
садржаја
програма

и
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2.

Управни и неуправни
говор
Бројеви
Глаголи
Увечбавање читања
Речи у реченици
Писмено изражавање
Научили
смо
из
граматике
Бројеви до хиљадуи 18
бројеви до милион
Месна вредност цифре
Скуп N
Сабирање и одузимање
Сабирање и одузимање
Сталност збира
Једначине са сабирањем
и одузимањем
Множење и дељење
Множење и дељење
Јединице за површину
Површина
правоугаоника
и
квадрата
Једначине са множењем
и дељењем
Површина
правоугаоника
и
квадрата
Графичко приказивање
разломака
Разноврсни задаци
Разноврсни задаци

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Сабирање
и Планирање
одузимање
Помоћ у раду
Таблица мночења
Израчунавање
површине
Решавање
задатака са једном
и две перације
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Дијалошка
Графичко
приказивање
Објашњење
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

Разред:ЧЕТВРТИ
Фонд часова:36

Циљ: Обележавање важнијих датума у токи школске године , припремање ученика за школска и општинска такмичења
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
Оперативни задаци:
подстичу развијање стваралаштва
заједничка игра , забава , организовање слободног времена
припремање ученика за школско такмичење из математике
припремање ученика за општинско такмичење из математике
припремање приредбе за сценско извођење
организовање екскурзије
учшће на конкурсима
Редни Садржај програма
број
теме
1.

Припремање
приредбе за пријем
првака

2.

Обележавање Дана
општине
Обележавање Дечје
недеље

3.

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду
10
Припремање
приредбе –
рецитовање,
драматизација ,
певање , играње
2
Карневал у граду посета
3
Посета установи у
граду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду
Планирање
активности

Начин и поступак
Циљеви и задаци садржаја
остваривања
програма
програма (методе
и технике)
Практично извођење -подстичу развој креативности
-правилно изражавање

Организовање

Организовање

Органозовање

упознавање културног наслеђа
проширивање знања
Практично извођење подстичу развој креативности
улоге
-правилно изражавање

4.

Обележавање Дана
школе

2

Гледање приредбе
у позоришту

Организовање

Посета
(гладање)представе

5.

Фестивал Дечјих

5

Учење текста по

Проба сценског

Практично извођење подстичу развој креативности
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сцена

улогама , покрет и
игра

6.

Математичко
такмичење „
Мислиша “

2

Израда задатака

извођења текста ,
покрет и игра ,
припремање сцене и
одабирање музике
Припрема

7.

Школско такмичење
у рецитовању

2

Израда задатака

Припрема

8.

Школско такмичење
из математике

2

Израда задатака

Припрема

9.

Обележавање Дана
планете Земље

2

Припремање
текстова и израда
костима

Одабирање текстива
и костима

10

Екскурзија

5

Једнодневна
екскурзија

Организација

11

Крос РТС -а

1

Организација

Укупно

Такмичење –
трчање у школском
дворишту

36
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-правилно изражавање

Мет. писаних
радова
Текстуална
Илустративно демонстативна
Мет. писаних
радова
Текстуална
Илустративно демонстативна
Мет. писаних
радова
Текстуална
Илустративно демонстативна
Практично озвођење
улоге или казивање
песме

-проширивање и систематизовање
знања из математике

-решавање матемтичких проблема
-правилно записивање и облашњење

решавање матемтичких проблема
-правилно записивање и облашњење

-схватање значаја здравља и здравих
стилова живота

Разговор
-поштовање правила понашања на
Упознавање ученика екскурзији
са правилима
понашања на
екскурзији
,поштовање правила
рекреативно –здравствене активности
ученика
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Разред:ЧЕТВРТИ
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ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

Фонд часова:36
Редни Садржај програма
број
теме

Упознавање са радом у ново
школској години
Безбедно кретање у саобраћају
Упознајмо наш град (
Обележавање Дана општине )
Друг и ја у школској клупи ,
одељењу – неђусобне азлике
Ко се воли , тај сме то и да покаже
јер љубав је важна
Обележавање светског дана
детета- ( Дечја недеља )
Како се доносе правила „ Школа
без насиља )
Формулисање одељењских
правила
Правилно вредновање понашања –
писана и неписана правила
Како је некад било у ћколи
По коме се зове наша школа –
обелечавање Дана школе
Шта је добар друг и како то
постати
Шта је солидарност
Избор дечјих радова за пано
Зашто се тужимо , тучемо и
вређамо ? – Школа без насиља
Како и где да сазнамо оно што ме
интересује

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

36

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Разговор
Припремање
Причање догађаја Објашњење
и доживљаја
Разговор
Показивање
Украшавање
учионице
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Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

Разговор
Илустрација
Стваралаштво

Неговање
пријатељства
Поштовање правила
понашања у шоли
Поштовање правила у
саобраћају
Упознавање са
животом и радом
људи у прошлости
Обележавање
празника
Љубав и слога
Заштита животне
средине- значај
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Избор дечјих радова за зидне
новине ( Новогодишњи празници
Обележавање Нове године (
китимо одељењску јелку )
Наши проблеми и успех у прво
полугодишту
Колико смо научили у првом
полгодишту
Прославили смо Светог Саву
Шта све угрожава човекову
животну средину
Брига о здрављу- игра , значај
одмарања
Мама...
Моја породица , љубав и дељење
обавеза
Дечја штампа – слободан избор
песме и приче
Шта је добро ,а шта зло
Светски дан здравља 7.04.
Шта не волим и од чега стрепмШкола без насиља
Дружење са људима необичних
занимања
Другарство је свуда око нас
Негуемо другарство и солидарност
Обележавање Дана сунца
Покажи шта знаш
Међуодељенскка дружења
Обележавање Дана заштите
животне средине
На крају четвртог разреда
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Фонд: 180 часова
Циљ: Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено
правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка
остварења из српске и светске баштине
Задаци наставе српског језика:
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и
стилског израза;
увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (дож ивљајног, усмереног,
истраживачког);
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела
разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење
библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и
филмске уметности, као и других уметничких остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);
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Оперативни задаци:
- овладавање техником читања и писања на оба писма
- савладавање просте реченице (појам, главни делови)
- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима
- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји, ликови, поруке )
- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање, причање, описивање, извештавање)
- постепено упознавање методологије израде писменог састава
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА ПО ОБЛАСТИМА
Садржаји програма
Језик
Граматика
Правопис

Обрада
40
37
3

Утврђивање
20
18
2

Систематизација
14
13
1

Укупно
74
68
6

Књижевност
Школска лектира
Домаћа лектира

43
32
11

16
12
4

8
5
3

67
49
18

Култура изражавања
Говорно изражавање
Писмени изражавање
Укупно

6
3
3
89

24
4
20
50

9
3
6
31

39
10
29
180

- 333 -

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Начини и
поступци
остваривања
програма

Рд. Назив
Бр. теме
Предметни исходи
1.

2018/2019-2021/2022.

Стандарди

Граматика -Анализом речнице и
реченичних чланова наводити
ученике да разликују именичке
и глаголске додатке
-Вежбањем на тексту уочити
разлике просте и сложене
реченице На конкретном
примеру једне изабране речи
демонстрирати ученицима њене
различите облике у
различитим падежима
-На сонову конкретних примера у
реченици наводити ученике да
закључе која су
питања за падеже,
која је њихова
функција, а које значење

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи;
зна основне граматичке
категорије променљивих речи;
примењује књижевнојезичку
норму у вези са облицима речи
СЈ.1.3.8. одређује реченичне
и синтагматске чланове у
типичним (школским)
примерима
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи;
препознаје подврсте речи; уме
да одреди облик променљиве
речи СЈ.2.3.6. одређује
реченичне и синтагматске
чланове у сложенијим
примерима СЈ.3.3.4. познаје
подврсте речи; користи
терминологику у вези са
На конкретном примеру
демонстрирати ученицима сваку врстама и подврстама речи и
њиховим граматичким
врсту речи понаособ
категоријама
На задатом тексту заједно са
СЈ.3.3.6. познаје главна
ученицима
значења падежа и главна
значења глаголских облика
(уме да их објасни и зна
терминологију у вези са њима)
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Компетенције
Опште
међупредметне
компетенције

Комбиновање
различитих врста
дидактичког
материјала:
илустрација,
табела, паноа,
Увођење ученика
у главне појмове
граматике,
српског језика
прво теоријски, а
потом и
практично,
применом на
примерима
Самоевалуација и
- Компетенција за
евалуација
учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација

Начин провере
остварености исхода

Формативно, свакодневно
оцењивање усмених
одговора ученика
Домаћи задатак
Самоевалуација и евалуација
на крају месеца и током
појединих часова

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин
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2018/2019-2021/2022.

уочавати глаголска
времена
-Помоћу многобројних примера
објаснити ученицима категорије
глаголског вида и глаголског броја

2.

Правопси
Задатим примером утврдити
стечена знања о правопису
-На задатом примеру
навести ученике да уоче
правилну употребу великог
слова, писања речце НЕ,
употребу зареза, тачке и зареза,
неколико тачака, цртице.

3.

Писмено -Различитим темама развијати
изражава ученичку писану културу
ње
-Занимљивим избором тема
мотивисати ученике на
испољавање креативности
-Одређеним темама

Комбиновање
различитих
врста
дидактичког
материјала:
текстова, табела
Самоевалуација
и евалуација
Кроз практичне
- Компетенција за
примере ученици
учење
показују
- Рад са подацима
могућност да
и информацијама
самостално
-Комуникација
користе
-Дигитална
правописне знаке
компетенција
-Дата правописна
- Естетичка
правила ученици
компетенција
примењују у
говорној култури
Корелација:
страни језици,
ф
СЈ.1.2.1. зна и користи оба
Комбиновање
писма (ћирилицу и латиницу) различитих
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, врста
дидактичког
граматички исправну
материјала:
реченицу
Ученици
СЈ.2.2.1. саставља
-Компетенција
развијају своју
експозиторни, наративни и
писменост
дескриптивни текст, који је
-Ученици
целовит и кохерентан
подстичу своју
СЈ.1.2.8. примењује
правописну норму (из сваке
правописне области) у
једноставним примерима
СЈ.2.2.5. зна правописну
норму и примењује је у
већини случајева
СЈ.3.2.5. зна и доследно
примењује правописну
норму
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Формативно,
свакодневно оцењивање
усмених одговора ученика
Рад на тексту- групни рад
Самоевалуација и евалуација
на крају месеца и током
појединих часова
Домаћи задатак
Писана провера-вежба

Формативно, свакодневно
оцењивање усмених
одговора ученика
Самоевалуација и евалуација
на крају месеца и
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мотивисати ученике
да што више читају и пишу
-Систематизацијом обрађеног
градива мотивисати ученике да
усвоје граматичка правила из
области врста речи, падежа,
реченице, правописа и теорије
књижевности

4.

Различитим говорним вежбама
усмено
изражава наставник код ученика развија
говорну културу
ње
-Наставник подстиче ученике и
упућује их на изражајно
казивање стихова
-Давањем слободе
ученицима да се самостално

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

СЈ.2.2.2. саставља вест,
реферат и извештај
СЈ.3.2.1. организује текст у
логичне и правилно
распоређене пасусе; одређује
прикладан наслов тексту и
поднаслове деловима текста
СЈ.3.2.5. зна и доследно
примењује правописну
норму

кретивност
-Одговарањем на
различите теме
ученици негују
врлине и
позитивне
вредносне
системе
Многобројни
м примерима
ученици
евалуирају своје
знање
-Ученици
практично
примењују
усвојена теоријска
знања о речима,
реченици и
падежима
-Самостално
примењују
правописна
правила
Самоевалуација
и евалуација
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, Комбиновање
граматички исправну
различитих врста
реченицу
дидактичког
материјала:
СЈ.1.2.3. саставља
Јавним излагањем
једноставан експозиторни,
ученици развијају
наративни и дескриптивни
текст и уме да организује у реторичке
способности
смисаоне целине (уводни,
-Изражајним
средишњи и завршни део
казивањем
текста)
стихова
СЈ.2.2.1. саставља
потврђују лепоту

- 336 -

2018/2019-2021/2022.

за учење
- Рад са подацима
и информацијама
-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција

током
појединих часова Домаћи
задатак-Радна свеска
Писана
провера-вежба

Формативно, свакодневно
оцењивање усмених
одговора ученика
Самоевалуација и евалуација
на крају месеца и током
појединих

Компетенција за
учење

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

изражавају наставник
развија ученичко
самопоуздање

5.

књижевносЗаинтересовати
т
ученике за поједине писце
појединостима из приватног
живота.
-Занимљивим
приступом датим песмама
мотивисати ученике да читају и
факултативне садржаје
-Тематско-мотивском анализом
наводити ученике да уочавају
многобројна стилска изражајна
средства
-Композицијском
анализом упознати ученике са
знањима о стиху, строфи и рими
-На датим тесктовима наставник
демонстрира приповедне
поступке (дескрипција,

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

експозиторни, наративни и
дескриптивни текст, који је
целовит и кохерентан
СЈ.2.2.2. саставља вест,
реферат и извештај

СЈ.1.4.1. повезује наслове
прочитаних књижевних дела
са именима аутора тих дела
СЈ.1.4.2. разликује типове
књижевног стваралаштва
(усмена и ауторска
књижевност)
СЈ.1.4.3. разликује основне
књижевне родове: лирику,
епику и драму
СЈ.1.4.4. препознаје врсте
стиха (римовани,
неримовани; осмерац и
десетерац)
СЈ.1.4.5. препознаје
различите облике казивања у
књижевноуметничком тексту:
нарација, дескрипција,
дијалог, монолог
СЈ.1.4.6. препознаје постојање
стилских фигура у
књижевноуметничком тексту
(епитет, поређење,
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стваралаштва
- Рад са
-Самосталним
подацима и
изражавањем
информацијама
ученици богате
-Комуникација
речник и
-Дигитална
побољшавају
компетенција
свакодневну
- Естетичка
комуникацију
компетенција
Самоевалуација и
евалуација
Корелација:
реторика,
историја,
Комбиновање
различитих
врста
дидактичког
материјала:
Изражајним
читањем
ученици утичу
на говорну
културу
-Читањем
самостално
доносе закључке
о стваралаштву
појединих писаца
-Уочавањем
стилских
средстава
ученици вреднују
литерарни
поступак
-Компетенција за
-На примеру
учење
песме стичу и
- Рад са
примењују знања
подацима и
о строфи, стиху и
информацијама
рими

часова
Презентације ученика, панои
Домаћи задатак Писана
провера-вежба
дебата

Формативно,
свакодневно оцењивање
усмених одговора ученика
Самоевалуација и евалуација
на крају месеца и током
појединих часова
Домаћи задатак
Провера

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

нарација, дијалог,
монолог, унутрашњи монолог)
-На примерима из свакодневног
живота наводити ученике да
усвоје знања о приповедним
поступцима
-Поређењем различитих текстова
упутити ученике да препознају
различите приповедне врсте
-Мотивисати ученике да праве
разлику између народног и
уметничког стваралаштва и износе
лични став о томе.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ономатопеја) СЈ.1.4.7. уочава
битне елементе
књижевноуметничког текста:
тему, мотив, фабулу, време и
место радње, лик...
СЈ.2.4.2. повезује наслов
дела из обавезне лектире и
род, врсту и лик из дела;
препознаје род и врсту
књижевноуметничког дела
на основу одломка, ликова,
карактеристичних ситуација
СЈ.2.4.5.

примерима из дела наводити
ученике да дате ситуације
повезују са онима из
свакодневице и да
правилно вреднују поступке
ликова
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ученици развијају
позитиван став
о прозном
стваралаштву
-Познавањем
стваралачког
опуса неког
писца ученици
самостално
закључују о
вредностима тих
дела
-Читајући уче да
препознају оно
што ће их лично
највише
заинтересовати и
подстаћи да се
тиме додатно баве
-На основу
анализе дела
стичу знања о
приповедним
поступцима,
перспективи
приповедача
-Упоређују
народно
и уметничко
прозно
стваралаштво и
уочавају

-Комуникација
-Дигитална
компетенција
- Естетичка
компетенција
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НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМ
Неки од начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна образовна подршка:
- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање,
прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)
-што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним
ученицима
-размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
-коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Разред: ПЕТИ
Годишњи фонд часова: 72
Недељни фонд часова: 2
ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и
развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим
језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ

Поздрављање
и
представљање себе
и
других
и
тражење/давање
основних
информација
о
себи и другима у
ширем друштвеном
контексту

- разуме краће текстове
који
се
односе
на
поздрављање,представљањ
е
и
тражење/давање
информација
личне
природе;
поздрави
и
отпоздрави,
представи себе и другог
користећи
једноставна
језичка средства;
постави
и
одговори на
једноставна питања личне
природе;
- у неколико везаних
исказа
саопшти информације о
себи и другима;

САДРЖАЈИ

Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање и читање краћих,
једноставнијих текстова који се
односе на дате комуникативне
ситуације (дијалози, наративни
текстови, формулари и сл.);
реаговање на усмени или писани
импулс саговорника (наставника,
вршњака и сл.) и иницирање
комуникације; усмено и писано
давање информација о себи и
тражење и давање информација
о
другима
(SMS,
имејл,
формулари, чланске карте, опис
фотографије и сл.).
Садржаји
Hello. Hi. I’m Maria. What’s your
name? I’m/My name is… Tony is
11. How old are you? I live in
(town, city, village). Where do you
- 340 -

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
претпоставке, сумњу,
захвалност
и
слично
у
приватном,
јавном
и
образовном
домен);
- степен самосталности
ученика
(од
вођеног/усмераваног
писања,
у коме
се
ученицима
олакшава
писање
конкретним
задацима и упутствима,
до самосталног писања).
Говор
Говор као продуктивна
вештина посматра се са
два аспекта, и то у
зависности од тога да ли
је
у
функцији
монолошког
излагања,
при
чему
говорник

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

live? I
live at number 46 Black Street.
My
best
friend lives next
door.
What’s
your address? What’s your phone
number? Have you got/Do you have
an email address? These are my
parents. Their names are … I
can’t play tennis, but I can do
karate. Can you
play
the
guitar?My birthday is on the 21st
of May. When is your birthday?
This is Miss May. She’s my
teacher. This is Mr Crisp. He’s my
tennis coach.
The Present Simple Tense за
изражавање
сталних
радњи.
Have
got/Have
за
изражавање поседовања.
Личне
заменице
у
служби
субјекта-I,you…
Присвојни придеви - my, your…
Показне заменице- this/these,
that/those
Питања
са
Who/What/Where/When/How(old)
… Основни бројеви (1-1000).
Предлози за изражавање места –
in,at…
Предлози за изражавање времена
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
саопштава, обавештава,
презентује или држи
предавање једној или
више особа, или је у
функцији
интеракције,
када
се
размењују
информације између два
или више саговорника са
одређеним
циљем,
поштујући
принцип
сарадње током дијалога.
Активности монолошке
говорне продукције су:
јавно
обраћање
(саопштења,
давање
упутстава и
информација)
;
излагање
пред
публиком
(предавања,
презентације, репортаже,
извештавање
и
коментари
о
неким
догађајима и сл.)
- Ове активности се
могу реализовати на
различите начине и
то:
- читањем писаног текста
пред
публиком;

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

Описивање
карактеристика
живих
бића,
предмета, појава и
места

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

- разуме једноставнији опис
особа,биљака, животиња,
предмета,
упореди
и
опише
карактеристике живих бића,
предмета, појава и места,
користећи
једноставнија
језичка средства;

САДРЖАЈИ

in,on,at...
Употреба неодређеног члана са
именицама
у
једнини.
Изостављање
члана
испред
назива спортова.
Употреба одређеног члана уз
називе
музичких
инструмената.
Интер)културни
садржаји:
устаљена
правила
учтивости;
титуле уз презимена особа (Mr,
Miss, Mrs, Ms, Sir); имена и
надимци; начин писања адресе.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање
и
читање
једноставнијих описа
живих
бића, предмета, појава и места
и њиховог поређења; усмено и
писано
описивање/поређење
живих бића, предмета, појава и
места; израда и презентација
пројеката (постера, стрипова,
ППТ-а, кратких
аудио/видео
записа, радио емисија и слично).
Садржаји
Who’s the boy with short fair hair
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
- спонтаним излагањем или
излагањем уз помоћ
визуелне подршке у
виду табела, дијаграма,
цртежа и др.
- реализацијом увежбане
улоге
или певањем.
Интеракција подразумева
сталну
примену
и
смењивање рецептивних и
продуктивних стратегија,
као и когнитивних и
дискурзивних стратегија
(узимање и давање речи,
договарање,
усаглашавање, предлагање
решења,
резимирање,
ублажавање
или
заобилажење неспоразума
или
посредовање
у
неспоразуму) које су у
функцији што успешнијег
остваривања интеракције.
Интеракција
се
може
реализовати
кроз низ
активности, на пример:
- размену информација,
- спонтану конверзацију,
неформалну
или
формалну

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

and a black jacket? What’s Maria
wearing? She’s wearing a nice
white T-shirt and dark blue jeans.
My brother is clever, but lazy. My
best friend is kind and fiendly. There
is/isn’t a cinema/hospital in my
town. There are two big bookshops
in my town. What’s this/that over
there? It’s a sports centre. How far
is it? Zebras are white wild animals
with black and white stripes. A
cheetah is a fast, dangerous
animal.
How deep is the Adriatic
Sea/the
Pacific Ocean? How long is
the
Danube/the Thames River? Layla is
prettier than Susan. Who’s the best
student in your class? This car is
more expensive than that one.
London is larger than Belgrade.
About eight million people live
there. Belgrade is much smaller,
but…
The Present Simple Tense и The
Present Continuous Tense за
изражавање радњи и стања у
садашњости
Глаголи have got, to be за давање
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
дискусију, дебату,
интервју
или
преговарање,
заједничко планирање и
сарадњу.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

описа
Питања
са
Who/What/Where/When/Which/Ho
w (old, far, deep, long…)
Егзистенцијално
is/are…

Позив и реаговање
на позив за учешће
у
заједничкој
активности

There

Употреба
одређеног
члана
са именицама које означавају
који су
лица и предмете
познати
саговорнику, као и уз имена
река,
мора
и
океана.
Употреба/изостављање
одређеног члана уз имена градова
и држава. Поређење
придева
(правилно
и неправилно
поређење).
(Интер)културни
садржаји:
географске
карактеристике
Велике Британије; биљни и
животињски свет.
Језичке активности

разуме једноставније
предлоге и одговори на
њих;
у комуникативним ситуацијама
- упути једноставан предлог;
пружи
одговарајући Слушање
и
читање
изговор или
једноставнијих текстова који
одговарајуће оправдање;
садрже предлоге; усмено и
писано преговарање и договарање
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

око
предлога
и учешћа у
заједничкој активности; писање
позивнице за прославу/журку или
имејла/СМС- а којим се уговара
заједничка
активност;
прихватање/одбијање предлога,
усмено или писано, уз поштовање
основних норми учтивости и
давање
одговарајућег
оправдања/изговора.
Садржаји
I think we can go out this afternoon.
Why not? Let’s do it. Sorry. I can’t.
I must do my homework. Sorry, I
think that’s boring. Let’s do
something else. How about going
to the cinema? Great. What time?
See you then.
Let’s make pancakes. That’s a good
idea. What shall we do? Let’s play
Monopoly. Why don’t we meet at the
sports centre? What time? Half
past
two. Fine. I’ll see you at the
sports
centre
at
half
past
two.
Would you like to come to my
birthday party on Sunday? I’m
sorry, but I can’t make it. I’d love
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

to, thanks.

Изражавање молби, - разуме и једноставне
захтева,
молбе и захтеве и реагује на
обавештења,
њих;
извињења,
и - упути једноставне молбе и
захтеве;
захвалности
- затражи и пружи кратко
обавештење;
захвали
и
извине
се на
једноставан
начин;
- саопшти кратку поруку
(телефонски
разговор,
дијалог
уживо,
СМС,
писмо, имејл) којом
се захваљује;

Императив
How about + глаголска именица
Why don’t we + инф. основа гл.
Would you like + инф. глагола
Модални глаголи за изражавање
предлога
can/could/shall
Глагол will за изражавање одлука
(Интер)културни
садржаји:
прикладно
позивање
и
прихватање/одбијање позива.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање
и
читање
једноставнијих исказа којима се
тражи/нуди
помоћ,
услуга,
обавештење или се изражава
жеља, извињење, захвалност;
усмено и писано тражење и
давање обавештења, упућивање
молбе
за
помоћ/услугу
и
реаговање на њу, изражавање
жеља, извињења и захвалности.
Садржаји
Can I help you? It’s OK, I can do
it.
May I ask a question? Sure. What
do
you want? Do you want an
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
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ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

Разумевање
и разуме
и
следи
давање упутстава
једноставнија упутства у
вези
с
уобичајеним
ситуацијама
из
свакодневног
живота
(правила игре, рецепт за
припремање неког јела и
сл.) са визуелном подршком
без ње;
- да једноставна упутства
(нпр.
може да опише како се

САДРЖАЈИ

orange? Yes, please. No,
thank you. Can you pass me
an orange, please? Of
course, here you are.
Thank you very much/so
much. I want an apple. Can
I have this one? Anything
else? Can I borrow your
pen? Sorry, you can’t. I
want to go home. Can we
buy lemonade there? No, we
can’t. Oh no. I’m sorry.
When does the movie start?
It starts at 8. Модални
глаголи за изражавање
молбе
и
захтева
can/could/may.
(Интер)културни
садржаји: правила учтиве
комуникације.
Језичке
активности
у
комуникативним ситуацијама
Слушање и читање текстова који
садрже једноставнија упутства
(нпр. за компјутерску или обичну
игру, употребу апарата, рецепт за
прављење јела и сл.) са
визуелном
подршком и без ње; усмено и
писано давање упутстава.
Садржаји
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
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ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

нешто
користи/прави,
напише рецепт и сл.);

Описивање
честитање
празника,
рођендана
значајних
догађаја,
честитање
на
успеху
изражавање
жаљења

разуме честитку и
одговори на њу;
- упути пригодну
и честитку;
- разуме и, примењујући
једноставнија
језичка
средства, опише начин
рођендана,
и прославе
празника
и
важних
догађаја;

и

САДРЖАЈИ

Drag (the word) and drop it in
the correct place. Throw the dice.
Move your token… Press the
button and
wait. Insert the coin in the slot.
Peel
the onions and chop them. Put the
saucepan on the stove.
Императив
Личне
заменице
у
функцији објекта -me, her,
him…
(Интер)културни
садржаји:
традиционалне/омиљене
врсте јела.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање
и
читање
једноставнијих текстова у којима
се описују и честитају празници,
рођендани и значајни догађаји;
описивање празника, рођендана и
значајних догађаја; реаговање на
упућену честитку у усменом и
писаном
облику;
упућивање
пригодних честитки у усменом и
писаном облику; израда и
презентација пројеката у вези са
прославом празника, рођендана и
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ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

значајних догађаја.
Садржаји
Children
in
Britain
usually
have their birthday parties at home.
Everybody sings Happy Birthday!
In
Britain,
people open
their
presents on
Christmas
Day.
On Easter
Sunday children often hunt for eggs.
Happy Valentine’s Day! Same
to you! Roses are red, violets are
blue,
my heart is full of love for you. In
my
country we celebrate a lot of
different festivals, but my favourite
is... Good luck! Congratulations!
Well done! Lucky you! I’m so happy
for you! I’m sorry to hear
that/about that! It’s a pity!
The Present Simple Tense за
изражавање уобичајених радњи.
Изостављање
члана
испред
назива празника.
Изостављање
члана
испред
именица употребљених у општем
смислу.
(Интер)културни
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ОБЛАСТ/ТЕМА

Описивање догађаја
и
способности
у
садашњости

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

- разуме једноставније
текстове у којима се
описују сталне, уобичајене
и
тренутне радње и
способности;
- размени информације које
се
односе
на
дату
комуникативну ситуацију;
опише
сталне,
уобичајене и тренутне
везаних исказа;

САДРЖАЈИ

садржаји:
значајни празници и догађаји и
начин
обележавања/прославе;
честитање.
Језичке
активности
у
комуникативним ситуацијама
Слушање и читање описа и
размењивање исказа у вези са
сталним,
уобичајеним
и
тренутним
догађајима/
активностима и способностима;
усмено
и
писано
описивање
сталних, уобичајених и тренутних
догађаја/активности
и
способности (разговор уживо или
путем телефона, разгледница,
СМС порука, имејл и сл.).
Садржаји
I live in a flat on the first floor.
What do you usually do on
Sundays? Do you live in a house or
in a flat? My sister doesn’t go to
school. What time do you go to
bed/does she get up? He never
tidies his room. I can clean my
dad’s car. When do Americans
celebrate Halloween? When does
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ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

winter start? Where do penguins
live? What are you doing at the
moment? I’m feeding my cat.
We’re going on a school trip today.
They’re having dinner now. I
normally go to school by bus, but
today I’m going on foot. I’m
doing my homework. I always do it
after dinner. I can speak three
languages, but now I’m speaking
English. I am good at maths.
The Present Simple Tense за
изражавање
уобичајених
и
сталних
радњи The Present Continuous
Tense за изражавање тренутних и
привремених
радњи
Модални
глагол
can
за
изражавање
способности
Прилози за учесталост - usually,
often…
Предлози за изражавање правца
кретања
to,
from...
Предлози за описивање начина
кретања- by (car), on (foot)...
(Интер)културни
садржаји:
породични живот; живот у школи
наставне
и
ваннаставне
активности; распусти и путовања.
Описивање догађаја - разуме краће текстове у Језичке
активности
у
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

и способности
прошлости

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

у којима
се описују догађаји и
способности у прошлости;
- размени информације у
вези са
догађајима и способностима
у прошлости;
- опише у неколико краћих,
везаних исказа догађај у
прошлости;
- опише неки историјски
догађај,
историјску личност
и сл.;

САДРЖАЈИ

комуникативним ситуацијама
Слушање и читање описа и
усмено
и
писано
размењивање исказа у вези са
догађајима/активностима
и
способностима у прошлости;
усмено и писано описивање
догађаја/активности
и
способности у прошлости; израда
и презентација пројеката о
историјским
догађајима,
личностима и сл.
Садржаји
Where were you at eight o’clock
last
Saturday? I was at home. What was
on TV last night? What time was
it
on? I watched/didn’t watch TV last
night. I played volleyball on
Monday. What did you do? We
went
to Paris in July. We travelled
by
plane. Where did you spend your
summer holiday? How did you
travel? I lost my passport yesterday.
Did you have a good time on
holiday? Yes, we did./No, we
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

didn’t. I could swim when I was
five. I couldn’t ski last year.

Исказивање жеља, - разуме жеље планове и
планова и намера
намере и реагује на њих;
размени
једноставне
исказе у вези са својим и
туђим жељама, плановима
и намерама;
- саопшти шта он/она или
неко други жели, планира,
намерава;

The Past Simple Tense правилних
и најчешћих неправилних глагола
Модални гл. could за изражавање
способности
у
прошлости
(Интер)културни
садржаји:
историјски догађаји, епохална
открића; важније личности из
прошлости (историјска личност,
писац…)
Језичке
активности
у
комуникативним ситуацијама
Слушање и читање краћих
текстова у вези са жељама,
плановима и намерама; усмено и
писано договарање о жељама,
плановима
и
намерама
(телефонски разговор, разговор
уживо, СМС, имејл и сл.).
Садржаји
I would like/want to be a doctor
when I grow up. He would like
a new mobile phone/to go out with
his friends. I’m going to do my
homework in the afternoon. What
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

are you going to do this afternoon?
My parents are going to visit their
friends this evening, so I’m going to
play all my favourite computer
games. Oh! Are you?

Исказивање
потреба, осета
осећања

- разуме и реагује на
и свакодневне изразе у вези
са
непосредним
и
конкретним
потребама,
осетима и осећањима;
- изрази, основне потребе,
осете
и
осећања
једноставнијим
језичким
средствима;

The Present Simple Tense (want)
Would like + именица/инфинитив
глагола.
Going to за изражавање будућих
планова.
Употреба неодређеног члана уз
називе занимања.
(Интер)културни
садржаји:
свакодневни
живот
и
разонода;
породични односи.
Језичке
активности
у
комуникативним ситуацијама
Слушање и читање исказа у вези
са
потребама,
осетима
и
осећањима; усмено и писано
договарање
у
вези
са
задовољавањем потреба;
предлагање решења у вези са
осетима и потребама; усмено и
писано
исказивање,
својих
осећања и реаговање на туђа.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

Садржаји
I’m hot/cold/hungry/thirsty… Take
off/Put on your coat. Why don’t
you take a sndwich/a glass of
water? Do you
want
some
juice/biscuits
too? Yes, please.
Would you like some fruit? I’m
tired. What shall we do? Why don’t
we stop and take some rest? How
about going home? I’m happy to
see you. I’m glad/sorry to hear that.
Oh dear! It’s a pity!

Исказивање
- разуме једноставнија
просторних односа питања и одговори на њих;
и величина
- разуме обавештења о
простору и величинама;
- опише специфичније

The Present Simple Tense (be,
want)
Императив
Why don’t we/you + инф. основа
гл. How
about
+
гл.
именица
Would
like
+
именица/инф.
глагола
(Интер)културни
садржаји:
мимика
и
гестикулација;
употреба емотикона.
Језичке
активности
у
комуникативним ситуацијама
Слушање
текстова

и

у

читање краћих
вези
са
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

просторне
односе
и
величине
једноставним,
везаним исказима;

специфичнијим
просторним
односима
и
величинама; усмено и писано
размењивање информација у вези
са просторним односима и
величинама; усмено и писано
описивање просторних односа
и
величина.
Садржаји
Which room is it in? Where’s
the
library?
It’s on the left/right. Is the sofa by
the door? What’s next to/near the
table? Where are the (books)?
They’re on the top/bottom shelf.
It’s in front of/behind the wardrobe.
Where do you do your homework?
Where is she? She’s at the
supermarket/in/at the park… The
bakery is between the school and
the
supermarket.
How
wide/long/deep is the river? It’s 45
metres wide/2 kilometres long. An
elephant is bigger than a hippo.
The Blue whale is the biggest
animal in the world. What is the
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

Исказивање
времена
(хронолошког
метеоролошког)

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

- разуме, тражи и даје
једноставнија обавештења о
и хронолошком времену и
метеоролошким приликама
у ширем комуникативном
контексту;
- опише дневни/недељни
распоред активности;
- опише метеоролошке
прилике и климатске услове
у својој земљи и једној од

САДРЖАЈИ

largest room in your house/flat?
The room above/below. My town is
in the north-east of Serbia.
Предлози
за
изражавање
положаја и просторних односа in front of, behind,
between,
opposite...
Питања
са
What/Where/Which/How
(far,
deep,
long…)
Поређење придева (правилно
и неправилно поређење).
Употреба
одређеног
члана
са суперлативом придева.
(Интер)културни
садржаји:
јавни
простор;
типичан
изглед
школског
и стамбеног простора; локалне
мерне јединице (инч, стопа…);
природа.
Језичке
активности
у
комуникативним ситуацијама
Слушање
и
читање
једноставнијих текстова у вези са
хронолошким
временом,
метеоролошким приликама
и
климатским условима;
усмено и писано тражење и
давање информација о времену
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
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ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

земаља циљне културе
једноставним
језичким
средствима; разуме,
тражи и даје једноставнија
обавештења
о
хронолошком времену и
метеоролошким приликама
у ширем комуникативном
контексту;
- опише дневни/недељни
распоред активности;
- опише метеоролошке
прилике и климатске услове
у својој земљи и једној од
земаља циљне културе
једноставним
језичким
средствима;

дешавања
неке
активности,
метеоролошким приликама и
климатским условима у ширем
комуникативном
контексту;
израда и презентација пројеката
(нпр.
о
часовним
зонама,
упоређивање климатских услова
у својој земљи са климатским
условима једне од земаља циљне
културе и сл.).
Садржаји
What time is it? It’s five o’clock. It
is
half past six. It’s (a) quarter to/past
seven. It’s ten past/to eleven.
When
do your lessons start? At (a)
quarter to nine. When do you
have your dance classes? On
Monday and
Wednesday.
I
was
born
in
January/on
the
first
of
January/January the first.. …on
Christmas/Easter Day… Columbus
discovered America in 1492/in
the
15thcentury. What is the weather
like? It’s cold/sunny... The wind is
blowing. What was the weather
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

like
yesterday?
It
was
foggy/cloudy/windy… It didn’t
rain, it snowed. It is usually warm
in spring/hot in summer/freezing in
winter. It’s wetter in the west than
in the east. It is much drier in
Australia than in Serbia.

Изрицање
- разуме и реагује на
дозвола,забрана,
забране,
правила понашања једноставније
своје
и
туђе
обавезе;
и обавеза

The Present Simple Tense за
изражавање
утврђених
програма, планова и распореда
(ред
вожње,ТВ/биоскопски програм
и сл.) и уобичајених
радњи. The
Present
Continuous Tense за изражавање
тренутних
и
привремених радњи
The Past Simple
Tense
Предлози за изражавање времена
- in, on,
at,
to,
past, after...
Питања
са
When,
What
(time/day)… Редни бројеви до
100. (Интер)културни садржаји:
климатски услови у Великој
Британији; разлика у часовној
зони (Београд-Лондон).
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

- размени једноставније
информације које се односе
на забране и правила
понашања у школи и на
јавном месту (у превозном
средству,
спортском
центру,
биоскопу,
зоолошком врту и сл.) као и
на своје и туђе обавезе;
представи
правила
понашања, забране и листу
својих и туђих обавеза
користећи
одговарајућа
језичка средства;

Слушање и читање исказа у
вези са забранама, правилима
понашања
и
обавезама;
постављање питања у вези са
забранама,
правилима
понашања
и
обавезама
и
одговарање на њих; усмено и
писано саопштавање забрана,
правила понашања и обавеза
(нпр. креирање постера са
правилима понашања, списка
обавеза и сл.).
Садржаји
Remember
to
bring
your
membership card. You can’t sit
here, the seat isn’t free. Can you
use your phone in class? No, we
can’t. You mustn’t use your phone
in class. You must write in ink. Do
you have to wear uniforms at
school? They have to/don’t have to
wear uniforms at school. I must
study today. I have to feed our dog
every morning. I must/have to go
now.
Модални глаголи за изражавање
дозволе,
забране,
правила
понашања и обавезе - can/can’t,
must/mustn’t
(Not) Have to за изражавање
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

Изражавање
припадања и
поседовања

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

обавезе и одсуства обавезе
(Интер)културни
садржаји:
понашање на јавним местима;
значење знакова и симбола.
- разуме и формулише Језичке
активности
у
једноставније изразе који комуникативним ситуацијама
се односе на поседовање и
припадност;
Слушање
и
читање
- пита и каже шта неко једноставнијих
текстова
с
има/нема и чије је нешто;
исказима у којима се говори шта
неко
има/нема
или чије је
нешто; постављање питања у
вези са датом комуникативном
ситуацијом и одговарање на њих.
Садржаји
Is this your dog? No, it’s
Steve’s dog. Whose house is this?
It’s Jane and
Sally’s
house.
They’re Jane’s and Sally’s bags.
These are the children’s toys.
That’s my parents’ car. This is my
blanket. This blanket is mine. This
isn’t your card. It’s hers. I’ve
got/I have a ruler. Have you got/Do
you have a pen? Sally hasn’t
got/doesn’t have an umbrella.
Саксонски генитив са им. у једн.
и мн. (правилна и неправилна
мн.) - 361 -
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

Изражавање
интересовања,
допадања
недопадања

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

- разуме и реагује на
једноставније исказе који
и се односе на описивање
интересовања, хобија и
изражавање допадања и
недопадања;
- опише своја и туђа
интересовања и хобије и
изрази
допадање
и
недопадање уз једноставно
образложење;

САДРЖАЈИ

my
friend’s/friends’/children’s
books Присвојни придеви my,
your… Присвојне заменице mine,
yours…
Have
got/Have
за
изражавање
поседовања
Питања са
Whose
(Интер)културни
садржаји:
породица и пријатељи; однос
према својој и туђој имовини.
Језичке
активности
у
комуникативним ситуацијама
Слушање
и
читање
једноставнијих текстова
у
вези
са
нечијим
интересовањима,
хобијима
и стварима које воли/не
воли, које му/јој се свиђају/не
свиђају; размена информација о
својим и туђим интересовањима,
хобијима, допадању
и
недопадању
(телефонски разговор, интервју,
обичан разговор са пријатељима у
школи и сл.);
усмено
и
писано
описивање
интересовања,
допадања
и
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

недопадања (писање имејла о
личним
интересовањима,
хобијима,
допадању
и
недопадању, листе ствари које
му/јој се свиђају/не свиђају и сл.);
истраживачке
пројектне
активности
(нпр.
колики
број
ученика у одељењу воли/не воли
пливање, скијање, тенис и сл.)
графичко
приказивање
и
тумачење резултата.
Садржаји
I’m interested in (swimming). What
(sports) are you interested in? My
hobby is (collecting bagdes). What’s
your hobby?I love swimming
because I’m good at it. I don’t like
skiing. I’m bad at it. What do you
like doing? Peter dosen’t like
football. Sally is crazy about
dancing. My favourite sport is
tennis. What’s your favourite sport?
What are your hobbies and
interests? Fifteen out of thirty
people like tennis - eight boys and
seven girls.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
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ОБЛАСТ/ТЕМА

Изражавање
(слагања
неслагања)

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

- разуме и формулише
и једноставније исказе којима
се
тражи
мишљење,
изражава
слагање/неслагање;

САДРЖАЈИ

Придевско-предлошке фразе interested in, good/bad at, crazy
about…
Глаголи like/love/hate + гл.
именица
Питања са What, Who, Why …
(Интер)културни
садржаји:
интересовања, хобији, забава,
разонода, спорт и рекреација;
уметност (књижевност за младе,
стрип, музика, филм).
Језичке
активности
у
комуникативним ситуацијама
Слушање
и
читање
једноставнијих текстова у вези са
тражењем
мишљења
и
изражавањем слагања/неслагања;
усмено
и
писано
тражење
мишљења и изражавање слагања
и неслагања.
Садржаји
What do you think of/about…? How
do you like it? Please tell me
about… Do you agree with (me)? I
think/feel it’s OK/Okay. You’re
right/wrong! That’s true. Exactly.
Tht’s not true. I’m not sure. I
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ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

like/don’t like it because it’s boring.

Изражавање,
- разуме и формулише
количине, бројева и једноставније исказе којима
цена
се
тражи
мишљење,
изражава
слагање/неслагање;

The Present Simple Tense (think,
like,
agree…)
Питања са What, Why, How …
(Интер)културни
садржаји:
поштовање
основних
норми
учтивости у комуникацији са
вршњацима и одраслима.
Језичке
активности
у
комуникативним ситуацијама
Слушање
и
читање
једноставнијих текстова у вези са
тражењем
мишљења
и
изражавањем слагања/неслагања;
усмено
и
писано
тражење
мишљења и изражавање слагања
и неслагања.
Садржаји
What do you think of/about…? How
do you like it? Please tell me
about… Do you agree with (me)? I
think/feel it’s OK/Okay. You’re
right/wrong! That’s true. Exactly.
Tht’s not true. I’m not sure. I
like/don’t like it because it’s boring.
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

The Present Simple Tense (think,
like,
agree…)
Питања са What, Why, How …
(Интер)културни
садржаји:
поштовање
основних
норми
учтивости у комуникацији са
вршњацима и одраслима.
Изражавање,
разуме
једноставније
Језичке активности у
количине, бројева и изразе који
комуникативним ситуацијама
се односе на количину
цена
нечега;
Слушање и читање једноставнијих
- пита и каже колико текстова који говоре о количини
нечега има/нема,користећи
нечега; постављање питања у
једноставнија
језичка
вези
средства;
с количином и одговарање
- на једноставан начин на њих, усмено и писано;
затражи
слушање и читање
текстова
артикле
у
продавници на
теме
једноставним изразима за поруџбине
у
ресторану,
куповине,
количину,
наручи
јело
и/или пиће у ресторану и играње улога (у ресторану, у
пита/каже/израчуна колико продавници, у кухињи…); писање
списка за куповину; записивање и
нешто кошта;
састави
списак
за рачунање цена.
куповину - намирнице и
Садржаји
количина намирница (две
векне
хлеба,
пакет
тестенине, три конзерве How many people are there in the
park?
There
are
two
туњевине и сл.);
- изрази количину у men/women and three children in
the park. How much milk does he
мерама - 100
гр шећера, 300 гр брашна и need? Is there any butter in the
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

сл.

САДРЖАЈИ

fridge? No, there isn’t any butter,
but there’s some margarine. I
haven’t got any food for you. I’ve
got some lemonade/strawberries.
There isn’t much fruitin the bowl.
There aren’t many biscuits left in
the cupboard. There are a lot of
spoons and forks and some/six
knives on the table. I need a
hundred grams of sugar (100 g)/a
bottle of (fizzy) water/2 kilos of
potatoes. Can I have a sandwich
and a glass of juice please?
That’s
£7.80. Shopping list: a packet of
butter, two loaves of bread, three
pots of yoghurt, a bunch of
bananas…
Основни бројеви до 1000.
Правилна множина именица.
Множина
именица
које
се
завршавају
на
-y,
-f/fe:
strawberries,
shelves,
knives...
Множина им. које се завршавају
на
-o:
kilos,
potatoes…
Синкретизам једн. и мн: sheep,
fish...
Најчешћи облици неправилне мн.
(men, women, children, people, feet,
- 367 -

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

teeth,
mice....)
Бројиве и небројиве им. - pounds,
money...
Детерминатори - some, any, no.
Квантификатори - much, many, a
lot
of.
Питања са How much/many.
(Интер)културни
садржаји:
друштвено окружење; локална
мерна јединица за тежину (фунта);
валута, намирнице и производи
специфични за циљну културу.

- 368 -

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТН
Е КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ: допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу задовољавајуће
резултате у неком од програмско-тематских подручја.
Годишњи фонд : 36 часова ( 1 час недељно)
Задаци: допунска настава се организује за све ученике који не усвоје потребан минимум захтева за енглески језик , односно
слабије напредују у савладавању наставних садржаја из овог наставног предмета. То су најчешће ученици који у току године
имају недовољан успех, али је допунски рад намењен и ученицима који наилазе на различите тешкоће у учењу или често
изостају са редовне наставе. Допунску наставу одликују диференцирани или индивидуа лни приступ учењу на овим часовима
по потреби и ван њих. Могућа су одступања у броју часова или наставним садржајима, јер се допунски рад органи зује према
потребама ученика. Облици рада су: индивидуални, индивидуализовани, рад у паровима, групни рад. Сарадници су: Стручна већа, ПП
служба и родитељи. Праћење рада се врши кроз: дневник допунског рада, педагошку свеску и дневник рада. Вредновање се врши на
основу: успешно савладаног градива, способности праћења и учествовања у даљем раду и напредовања у односу на предходно стање
Допунска настава се организује за све ученике који не усвоје потребан минимум захтева за енглески језик. То су најчешће
ученици који у току године имају недовољан успех из ових предмета, али је допунски рад намењен и ученицима који
наилазе на различите тешкоће у учењу или често изостају са редовне наставе.
Допунску наставу одликују диференцирани или индивидуални приступ учењу на овим часовима по пот реби и ван њих.
Могућа су одступања у броју часова или наставним садржајима, јер се допунски рад организује према потребама уч еника.
Пети разред

План допунске наставе из енглеског језика

Наставна тема
Број предвиђених часова
Classroom objects, days of the week, months of the year; Present simple ‘to be’, free time; Present
3
simple ‘to have got’, hobbies and interests, question words
Places in a town, Is there/Are there...?; Adjectives, countries, nationalities and languages; Present
3
simple (affirmative, negative, questions and short answers)
Animals, present continuous (affirmative, negative, questions and short answers); Activities in and
3
out of school, ‘can’; Food and drink, a/an, some/any, much/many, a lot of
3
I Jobs, Past simple 'to be'; Past simple- regular and irregular verbs; Sport, imperatives

- 369 -

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

пети

Годишњи фонд часова:

2018/2019-2021/2022.

72

Недељни фонд часова: 2

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Укупан
бр.часова

Bienvenue!
Salut!
On joue ensemble?
Une famille sympa
Brrr! Il fait froid!
Quelle heure est-il?
J’ai faim
Quelle jolie couleur!
Vivement les vacances!

Број часова
утврђивање
систематизација
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
1
2
2
4
2
2
16
20

обрада
2
4
4
4
4
4
5
5
4
36
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укупно
3
8
9
8
8
9
8
11
8
72

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

Bienvenue!

Salut!

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да у
усменој и писаној комуникацији:
– поздрави и отпоздрави
примењујући најједноставнија
језичка средства

По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да у
усменој и писаној комуникацији:
– представи себе и другог;
– разуме јасно постављена
једноставна питања личне
природе и одговара на њих;
–,разуме упутства и налоге и
реагује на њих;
– разуме једноставна и пажљиво
исказана правила понашања
(сугестије, препоруке, забране) и
реагује на њих, уз визуелну
подршку и без ње

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Ученици у усменој и писменој Вештина комуникације
комуникацији уче и
Компетенција за
увежбавају:
целоживотно учење
изразе и речи које се односе Вештина сарадње

на тему: Salut / Bonjour.
Bonjour, je m’appelle X.
Comment t’appelles-tu ?/ C’est
qui ? Quelles sont les villes
françaises ? Qu’est-ce que c’est
? Qui est français? Quels sont
les symboles de la France ? …
– француски алфабет
– симболи Француске

Ученици у усменој и писменој
комуникацији уче и
увежбавају:
изразе и речи које се односе
на тему:
Je m’appelle X, et toi ? – Moi,
c’est Y. Qu’est-ce que c’est ?
C’est la bibliothèque de l’école.
C’est qui ? C’est Léa. C’est la
bibliothécaire. Léa est à la
bibliothèque.
Tu as quel âge ? /Qu’est-ce que
c’est ? C’est le livre de Petar,
c’est le cartable de Marija etc.
Tu as un stylo ? / un cahier ?
– презент глагола être, avoir и
s’appeler у једнини
-– упитне речи: comment, quel,
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Вештина комуникације
Компетенција за
целоживотно учење
Вештина сарадње

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Комуникативно-интерактивни
приступ у настави страних језика
укључује и следеће категорије: усвајање језичког садржаја кроз
циљано и осмишљено учествовање
у друштвеном чину; - поимање
наставног програма као динамичне,
заједнички припремљене и
прилагођене листе задатака и
активности; - наставник треба да
омогући приступ и прихватање
нових идеја; - ученици се
посматрају као одговорни,
креативни, активни учесници у
друштвеном чину; - уџбеници
представљају извор активности и
морају бити праћени употребом
додатних аутентичних материјала;
- учионица је простор који је могуће
прилагођавати потребама наставе из
дана у дан; - рад на пројекту као
задатку који остварује корелацију са
другим предметима и подстиче
ученике на студиозни и
истраживачки рад; - за увођење
новог лексичког материјала користе
се познате граматичке структуре и
обрнуто. Током часа се препоручује
динамично смењивање
техника/активности које не би
требало да трају дуже од 15 минута.
Слушање и реаговање на команде
наставника на страном језику или са
аудио записа (слушај, пиши,
повежи, одреди али и активности у
вези са радом у учионици: цртај,

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

quelle
– ненаглашене личне
заменице у функцији субјекта.
Наглашене личне заменице
– изражавање припадности
– бројеви до 12

Brrr! Il fait froid!

Quelle heure est-il?

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
сеци, боји, отвори/затвори свеску,
итд.). Рад у паровима, малим и
великим групама (мини - дијалози,
игра по улогама, симулације итд.).
Мануелне активности (израда
паноа, презентација, зидних

По завршеној теми/области ученик
ће бити у стању да у усменој и
писаној комуникацији:
– разуме једноставна обавештења о
хронолошком / метеоролошком
времену и реагује на њих;
– тражи и даје кратка и једноставна
обавештења о хронолошком и
метеоролошком времену;
– разуме једноставне исказе за
изражавање допадања/ недопадања,
слагања/ неслагања и реагује на
њих;
– разуме једноставно исказане
честитке и одговара на њих;
– упути једноставне честитке

Ученици у усменој и писменој
комуникацији уче и увежбавају:
изразе и речи које се односе на
тему:
Quel temps fait-il aujourd’hui ?
Quel temps fait-il en automne/
hiver ? Quel temps fait-il à la ?
Quelle est la date de Noël en
Serbie ? Je suis d’accord. / Je ne
suis pas d’accord. Tu as froid ?
Oui, j’ai froid. Non, je n’ai pas
froid …
– бројеви до 31;
– показни придеви;
– сложени перфекат

Вештина комуникације
Компетенција за
целоживотно учење
Вештина сарадње
Вештина за живот у
демократском друштву

Предвиђена је израда једног писменог
задатка у току школске године. Тежина
задатака у вези са разумевањем говора
зависи од више чинилаца: - од личних
особина и способности онога ко слуша,
укључујући и његов капацитет
когнитивне обраде, - од његове
мотивације и разлога због којих слуша
дати усмени текст, - од особина онога
ко говори, - од намера с којима говори,
- од контекста и околности - повољних
и неповољних - у којима се слушање и
разумевање остварују, - од
карактеристика и врсте текста који се
слуша, итд. Прогресија (од лакшег ка
тежем, од простијег ка

По завршеној теми/области ученик
ће бити у стању да у усменој и
писаној комуникацији:
разуме и опише једноставне исказе
о уобичајеним и тренутним
активностима и способностима
кратким и једноставним језичким
средствима
разуме једноставан опис живих
бића, предмета, места и појава

Ученици у усменој и писменој
комуникацији уче и увежбавају:
изразе и речи које се односе на
тему:
Où est le chat ? Devant, sous,
derrière …
Qu’est-ce qu’il y a (quelles pièces)
dans ta maison ? – Dans ma
maison il y a un salon et trois
chambres ... et une cuisine ... Sur

Вештина комуникације
Компетенција за
целоживотно учење
Вештина сарадње
Вештина за живот у
демократском друштву
Решавање проблема

сложенијем) за ову језичку активност у
оквиру програма предвиђена је, стога,
на више равни. Посебно су релевантне
следеће: - присуство/одсуство
визуелних елемената (на пример,
лакшим за разумевање сматрају се они
усмени текстови који су праћени
визуелним елементима због обиља
контекстуалних информација које се
аутоматски уписују у дуготрајну
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J’ai faim

Quelle jolie couleur!

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

опише жива бића, предмете, места
и појаве једноставним језичким
средствима
разуме једноставна обавештења о
простору и реагује на њих
тражи и пружа кратка и једноставна
обавештења о оријентацији у
простору
опише непосредни простор у коме
се креће
разуме, тражи и пружа основне
информације и вези са количином и
бројевима; изрази присуство/
одсуство некога или нечега

le bureau il y a …
Où est le livre? Le livre est sur la
chaise. Où est la trousse? La
trousse est derrière le sac etc.
Qu’est-ce qu’il fait ? Mon père
fait les courses.
– бројеви до 60;
– презент повратних глагола

По завршеној теми/области ученик
ће бити у стању да у усменој и
писаној комуникацији:
– разуме свакодневне исказе у вези с
уобичајеним и тренутним
активностима, осетима и осећањима
и реагује на њих;
– изрази основне потребе, осете и
осећања кратким и једноставним
језичким средствима;
– разуме кратке и једноставне молбе
и захтеве и реагује на њих;
– упути кратке и једноставне молбе и
захтеве;
– разуме, тражи и пружа основне
информације и вези са количином и
бројевима; изрази присуство/
одсуство некога или нечега

Ученици у усменој и писменој
комуникацији уче и увежбавају:
изразе и речи које се односе на
тему:
J’ai très soif. /Il faut boire de
l’eau.
J’ai beaucoup de devoirs. / Il faut
boire de l’eau.
Il faut manger …
– вокабулар и структуре у вези
са исхраном; изражавање
количине;

По завршеној теми/области ученик
ће бити у стању да у усменој и
писаној комуникацији:
– разуме једноставан опис живих
бића, предмета, места и појава;

меморију, остављајући пажњи
могућност да се усредсреди на друге
појединости); - дужина усменог текста;
- брзина говора;

Вештина комуникације
Компетенција за
целоживотно учење
Вештина сарадње
Брига за здравље
Вештина за живот у
демократском друштву

– употреба партитивног члана;
– презент глагола prendre, boire
и manger
– изрази учтивости: je voudrais,
je pourrais

Ученици у усменој и писменој
комуникацији уче и увежбавају:
изразе и речи које се односе на
тему:
Le pull vert est vieux, grand et il
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Вештина комуникације
Компетенција за
целоживотно учење
Вештина сарадње

- јасност изговора и евентуална
одступања од стандардног говора; познавање теме; могућност/немогућност поновног
слушања и друго. Читање
Читање или разумевање писаног текста
спада у тзв. визуелне рецептивне
језичке вештине.Током читања
неопходно је узети у обзир одређене
факторе који утичу на процес читања, а
то су карактеристике читалаца, њихови
интереси и мотивација као и намере,
карактеристике текста који се чита,
стратегије које читаоци користе, као и
захтеви ситуације у којој се чита. На
основу намере читаоца разликујемо
следеће врсте читања: - читање ради
усмеравања; - читање ради
информисаности; - читање ради
праћења
упутстава; - читање ради задовољства. глобалну информацију; - посебну
информацију, - потпуну информацију; скривено значење одређене поруке.
Писање

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
– опише жива бића, предмете, места
и појаве једноставним језичким
средствима;
– разуме свакодневне исказе у вези с
уобичајеним и тренутним
активностима, осетима и осећањима
и реагује на њих;
– изрази основне потребе, осете и
осећања кратким и једноставним
језичким средствима

ОБЛАСТ/ТЕМА

Vivement les vacances!

2018/2019-2021/2022.

n’est pas joli. Le pull blanc est
petit, neuf et très joli et moderne
… Elle a mal à la tête, elle a de la
fièvre, elle a mal au ventre.
– вокабулар у вези са бојама и
одевним предметима;

Вештина за живот у
демократском друштву

– форме учтивог обраћања
приликом куповине;
– вокабулар који се односи на
делове тела, одлазак код
лекара;
– блиско будуће време;
– глаголи acheter и mettre у
презенту;
– постављање питања са est-ce
que

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

По завршеној теми/области ученик ће
бити у стању да у усменој и писаној
комуникацији:
– разуме једноставне исказе о
уобичајеним и тренутним
активностима и способностима и
реагује на њих;
– опише и планира уобичајене и
тренутне активности кратким и
једноставним језичким средствима;
– опише шта уме/ не уме да уради;
– разуме једноставна обавештења о
простору и оријентацији у простору и
реагује на њих;

Ученици у усменој и писменој
комуникацији уче и
увежбавају:
изразе и речи које се односе
на тему:
Qu’est-ce qu’il y a dans ta rue?
Dans ma rue il y a …
Le plan de la ville : Va tout droit
et au coin de la rue tourne à
gauche/ Traverse la rue/ Puis,
continue tout droit et prends la
rue de la Paix … Enfin, tourne à
droite.
– сажети члан;
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Вештина комуникације
Компетенција за
целоживотно учење
Вештина сарадње
Вештина за живот у
демократском друштву

Писана продукција подразумева
способност ученика да у писаном
облику опише догађаје, осећања и
реакције, пренесе поруке и изрази
ставове.Тежина задатака у вези са
писаном продукцијом зависи од
следећих чинилаца: познавања лексике
и нивоа комуникативне компетенције,
капацитета когнитивне обраде,
мотивације, способности преношења
поруке у кохерентне и повезане целине
текста. Прогресија означава процес који
подразумева усвајање стратегија и
језичких структура од лакшег ка тежем

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
и од простијег ка сложенијем. Сваки
виши језички ниво подразумева
циклично понављање претходно
усвојених елемената, уз надоградњу која
садржи сложеније језичке структуре,
лексику и комуникативне способности. За
ову језичку активност у оквиру програма
предвиђена је прогресија на више равни.
Посебно су релевантне следеће: - теме
(ученикова свакодневница и окружење,
лично интересовање, и разни аспекти из
друштвено-културног контекста, као и
теме у вези са различитим наставним
предметима); - текстуалне врсте и

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

– тражи и пружа кратка и једноставна
обавештења о оријентацији у
простору;
– опише непосредни простор у коме
се креће

– вокабулар у вези са темом
распуста;
превозних
средстава, оријентације у
простору;
– заповедни начин
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
дужина текста (формални и неформални
текстови, резимирање, личне белешке); лексика и комуникативне функције
(способност ученика да оствари
различите функционалне аспекте као што
су описивање људи и догађаја, да изрази
претпоставке, сумњу, захвалност и
слично у приватном, јавном и
образовном домен); - степен
самосталности ученика (од
вођеног/усмераваног писања, у коме се
ученицима олакшава писање конкретним
задацима и упутствима, до самосталног
писања).
Говор
Говор као продуктивна вештина посматра
се са два аспекта, и то у зависности од
тога да ли је у функцији монолошког
излагања, при чему говорник саопштава,
обавештава, презентује једној или више
особа, или је у функцији интеракције,
када се размењују информације између
два или више саговорника са одређеним
циљем, поштујући принцип сарадње
током дијалога. Активности монолошке
говорне продукције су: - јавно обраћање
(саопштења, давање упутстава и
информација);
- излагање пред публиком - Ове
активности се могу реализовати на
различите начине и то: - читањем писаног
текста пред публиком; - спонтаним
излагањем или излагањем уз помоћ
визуелне подршке у виду табела,
дијаграма, цртежа и др. - реализацијом
увежбане улоге или певањем.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Интеракција подразумева сталну
примену и смењивање рецептивних и
продуктивних стратегија, као и
когнитивних и дискурзивних стратегија
(узимање и давање речи, договарање,
усаглашавање, предлагање решења,
резимирање, ублажавање или
заобилажење неспоразума или
посредовање у неспоразуму) које су у
функцији што успешнијег остваривања
интеракције. Интеракција се може
реализовати кроз низ активности, на
пример:
- размену информација, - спонтану
конверзацију...

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОПУНСКА НАСТАВА
Разред: пети

Циљ: допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских
подручја.
Допунска настава се организује за све ученике који не усвоје потребан минимум захтева, односно слабије напредују у савладавању наставних садржаја из француског
језика. То су најчешће ученици који у току године имају недовољан успех из француског језика, али је допунски рад намењен и ученицима који наилазе на различите
потешкоће у учењу или често изостају са редовне наставе. Допунску наставу одликују диференцирани или индивидуални приступ учењу. Могућа су одступања у броју
часова или наставним садржајима, јер се допунски рад организује према потребама ученика.

Тематски садржаји

Време реализације

Поздрави, представљање, презент глагола etre, s’appeler,
читање
Школски прибор, предмети у школи, презент глагола avoir,
бројеви до 12, глаголи 1.групе, читање
Породица, описивање, презент глагола aller, присвојни
придеви, описни придеви, одричан облик, читање
Дани, месеци,годишња доба, бројеви до 30, показни придеви,
читање
Просторије у кући, послови у кући, бројеви до 60, презент
повратних глагола, читање
Свакодневне активности,презент глагола faire, читање

Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар

Храна и пиће, партитивни члан, презент глагола prendre, boire, Март
manger, читање
Одећа, презент глагола acheter, mettre, блиско будуће време, Април
читање
Делови тела, читање
Мај
Мој град, сажети члан, заповедни начин, читање

Јун
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разред: ПЕТИ
годишњи фонд часова: 72

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
недељни фонд часова: 2

Циљ наставе и задаци:
Циљ наставног предмета: Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетске
критеријуме кроз практичан рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и
културној баштини свог и других народа.
Задаци:
- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика, боја;
- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова визуелна и
ликовна својства;
- развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење;
- развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и животу;
- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање;
- подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа
средине у којој ученици живе и раде;
- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;
- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих
подручја уметности;
- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности.
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НАСТАВНА ТЕМА/ САДРЖАЈ
ОБЛАСТ
1. УВОД У
ЛИКОВНУ
КУЛТУРУ

Основни појмови ликовне
културе

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Методе и
облици рада
Разговор
Филм
Интернет

2018/2019-2021/2022.

Начин, средства
и поступак
остваривања:
Аудио-визуелна
средства
Фотографије
Фронтални
Индивидулни
Настава предмета
ликовна култура
има огроман
потенцијал за
развијање
креативности
сваког ученика (не
само ученика који
су даровити за
уметност). Због
тога је важно да
ученици
постепено стичу
свест о томе на
који начин су
долазили до идеја
за рад, шта их је
мотивисало, као и
да та искуства могу
применити и у
другим
ситуацијама.
Задаци сваке
наставне јединице
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ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:
− опише и објасни основне
појмове ликовне културе;
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2. РИТАМ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Поступци за безбедно и
одговорно коришћење и
одржавање прибора и радне
површине;
Материјал из природе,
вештачки материјал, материјал
за рециклажу, рециклирани
материјал, импровизовани
прибор, школски прибор и
материјал, професионални
прибор; Ритам у природи
(смена дана и обданице, смена
годишњих доба, таласи,
падавине...); Ритам у простору
(распоред тродимензионалних
облика у природи, урбаним
срединама и у ближем
окружењу ученика). Ритам у
структури (грађи) облика.
Ритам у текстури природних и
вештачких материјала;
Врсте ритма. Правилан и
неправилан ритам. Слободан
ритам. Спонтани ритам
(ритам линија, облика,

Показивање
репродукција
Демонстрација
Разговор
Самостални рад
Комбинована
техника
Опажање
Усмена анализа
дела
Цртање на
великом
формату
Сликање
Вајање
Филм

2018/2019-2021/2022.

развијају
способност
посматрања и
уочавања
карактеристика
ликовних
елемената.
Писани
материјали и
извори
Уџбеник
Слике
Цртачки,
сликарски,
вајарски и други
материјали,
дидактичка и
друга очигледна
средства Темпера
боје, папири
Аудио-визуелна
средства
Фотографије
Предмети и
објекти из
природе
Оловке с меким
графитним
улошком, папири,
пакпапир
Темпера боје
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− опише ритам који уочава у
природи, окружењу и
уметничким делима;
− пореди утисак који на
њега/њу остављају
различите врсте ритма;
− гради правилан,
неправилан и слободан
визуелни ритам, спонтано
или с одређеном намером;
− користи, у сарадњи са
другима, одабране садржаје
као подстицај за стварање
оригиналног визуелног
ритма;
− разматра, у групи, како је
учио/ла о визуелном ритму
и где та знања може
применити;
− направи, самостално,
импровизовани прибор од
одабраног материјала;
− искаже своје мишљење о
томе зашто људи стварају
уметност;

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

мрља). Функције ритма понављање боја, линија и/или
облика да би се постигла
динамичност (живост) или
ред. Утисак који различите
врсте ритма остављају на
посматрача. Субјективни
утисак кретања и оптичка
илузија кретања; Ритам као
принцип компоновања у
делима
ликовних уметности. Ритам у
другим врстама уметности.
Примена визуелног ритма у
свакодневном животу;
Различити ритмови као
подстицај за стваралачки рад
- звуци из природе и
окружења, музика, кретање у
природи и окружењу, плес...;
Уметничко наслеђе - значај
праисторијског наслеђа на
простору Србије и у свету.

2018/2019-2021/2022.

(црна и бела),
Интернет
четке,
Глина, глинамол,
пластелин
Показивање
Употребни
завршених
предмети
радова
Фотографски
Естетска анализа апарати
Ентеријер
Екстеријер
Фронтални
Индивидулни
Групни
Рад у паровима
По завршетку прве
теме, Ритам, не
завршава се учење
о ритму. У
наредним темама и
разредима ученици
ће примењивати
стечено искуство и
знања о ритму у
различитим
контекстима,
прошириваће и
продубљивати
знања и искуства
на различите
начине. То значи
да ће многи
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3. ЛИНИЈА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Врсте линија и изражајна
својства линија. Линије у
природи и окружењу. Линија
као ивица тродимензионалних
облика; Изражајна својства
линија у односу на прибор,
материјал, притисак и угао
под којим се држи
прибор/материјал. Савремена
средства за цртање дигитална табла и оловка за
цртање, 3Д оловка,
апликативни програми за
цртање... Својства линије у
апликативном програму за
цртање. Цртање светлом;
Уметнички цртеж, аматерски
цртеж, дечји цртеж, схематски
цртеж, технички цртеж,
научне илустрације... Врсте
уметничког цртежа -

Показивање
репродукција
Демонстрација
Разговор
Самостални рад
Комбинована
техника
Опажање
Усмена анализа
дела
Цртање на
великом
формату

2018/2019-2021/2022.

ученици по
завршетку прве
теме достићи
исходе теме на
основном нивоу, а
да ће до краја
године
напредовати и
исте исходе
остварити на
средњем или
напредном нивоу.
Писани
материјали и
извори
Уџбеник
Слике
Цртачки,
сликарски,
вајарски и други
материјали,
дидактичка и
друга очигледна
средства Темпера
боје, папири
Аудио-визуелна
средства
Фотографије
Предмети и
објекти из
природе
Оловке с меким
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− опише линије које уочава у
природи, окружењу и
уметничким делима;
− пореди утисак који на
њега/њу остављају
различите врсте линија;
− гради линије различитих
вредности комбинујући
материјал, угао и притисак
прибора/материјала;
− користи одабране садржаје
као подстицај за стварање
оригиналних цртежа;
− црта разноврсним
прибором и материјалом
изражавајући замисли,
машту, утиске и памћење
опаженог;
− разматра, у групи, како је
учио/ла о изражајним
својствима линија и где се

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

4. ОБЛИК

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

скица, студија, илустрација,
стрип, карикатура, графити...
Занимања у којима је
неопходна вештина
слободоручног цртања;
Поступци грађења цртежа
додавањем и одузимањем
линија. Лавирани цртеж.
Линеарни цртеж. Цртеж у
боји;
Текстура (ликовни елемент).
Поступци грађења текстуре
линијама. Ритам линија;
Различити садржаји као
подстицај за стваралачки рад
(облици из природе и
окружења, звуци из природе и
окружења, музика, кретање у
природи и окружењу,
текст, писмо...);
Читање (декодирање) цртежа,
стрипа, карикатуре, графита,
рекламних порука...
Уметничко наслеђе - значај
наслеђа првих цивилизација.

Сликање

Дводимензионални и
тродимензионални облици.
Правилни геометријски
облици (геометријске фигуре
и тела). Правилни облици у

Показивање
репродукција

2018/2019-2021/2022.

графитним
улошком, папири,
Вајање
пакпапир
Темпера боје
Филм
(црна и бела),
четке,
Интернет
Глина, глинамол,
пластелин
Употребни
Показивање
предмети
завршених
Фотографски
радова
апарати
Естетска анализа Ентеријер
Екстеријер
Фронтални
Индивидулни
Групни
Рад у паровима

Демонстрација

Учење се заснива
на самосталном (и
у сарадњи са
другима)
истраживању
изражајних
могућности
техника, прибора
и материјала.
Писани
материјали и
извори
Уџбеник
Слике
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та знања примењују;
− искаже своје мишљење о
томе како је развој
цивилизације утицао на
развој уметности;

− пореди облике из природе,
окружења и уметничких
дела према задатим
условима;
− гради апстрактне и/или
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

природи и у ликовној
уметности. Неправилни
облици;
Својства облика. Величина
облика. Боја облика. Реална
и имагинарна функција
облика. Карактеристични
детаљи и својства по којима
је облик препознатљив.
Светлост као услов за
опажање облика. Изглед
облика посматраног из
различитих углова.
Стилизовање облика;
Статични облици. Кретање
облика (кретање статичних
облика помоћу ветра и воде,
карактеристично кретање
бића и машина);
Распоред облика у простору
и њихово дејство на
посматрача. Положај облика у
равни - линија хоризонта,
планови и величина облика у
односу на растојање од
посматрача. Преклапање,
прожимање, додиривање
облика;
Поступци грађења
апстрактних и фантастичних
облика (превођење реалних
облика у апстрактне
одузимањем

2018/2019-2021/2022.

Разговор

Цртачки,
сликарски,
Самостални рад вајарски и други
материјали,
Комбинована
дидактичка и
друга очигледна
техника
средства Темпера
боје, папири
Опажање
Аудио-визуелна
средства
Усмена анализа
Фотографије
дела
Предмети и
објекти из
Цртање на
природе
великом
Оловке с меким
формату
графитним
улошком, папири,
Сликање
пакпапир
Темпера боје
Вајање
(црна и бела),
четке,
Филм
Глина, глинамол,
пластелин
Интернет
Употребни
предмети
Фотографски
Показивање
апарати
завршених
Ентеријер
радова
Екстеријер
Естетска анализа Фронтални
Индивидулни
Групни
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фантастичне облике
користећи одабране
садржаје као подстицај за
стваралачки рад;
− наслика реалне облике у
простору самостално
мешајући боје да би
добио/ла жељени тон;
− обликује препознатљиве
тродимензионалне облике
одабраним материјалом и
поступком;
− преобликује предмет за
рециклажу дајући му нову
употребну вредност;
− комбинује ритам, линије и
облике стварајући
оригиналан орнамент за
одређену намену;
− објасни зашто је дизајн
важан и ко дизајнира
одређене производе;
− разматра, у групи, како је
учио/ла о облицима и где та
знања примењује;
− искаже своје мишљење о
томе зашто је наслеђе
визуелне културе важно;
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

карактеристичних детаља,
превођење реалних облика у
фантастичне додавањем
неочекиваних детаља, грађење
имагинарних и апстрактних
облика на основу једне, две и
три информације...);
Луминообјекти. ЛЕД
технологија у савременој
уметности. Обликовање
простора светлом;
Обликовање (дизајн)
употребних предмета.
Преобликовање материјала и
предмета за рециклажу;
Различити садржаји као
подстицај за стваралачки рад
(облици из природе и
окружења, кретање у
природи и окружењу,
уметничка дела, етно
наслеђе, садржаји других
наставних предмета...);
Орнамент и орнаментика.
Функција орнамента.
Симетрија. Ритам линија,
боја и облика у орнаменту;
Уметничко наслеђе - наслеђе
етно културе. Значајни
римски споменици на тлу
Србије.
Различите врсте

2018/2019-2021/2022.

Рад у паровима
Појмови из теорије
обликовања
објашњавају се на
примерима
уметничких дела и
на примерима из
природе и урбаног
окружења. Знања из
теорије обликовања
нису примењива
само у ликовном
раду и настави
других предмета,
већ и у
свакодневном
животу ученика.
Предвиђено је да
ученици буду
упознати са
могућом
применом
стечених знања у
свакодневном
животу, наставку
школовања и у
различитим
занимањима.

Показивање

Писани
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− пореди различите начине
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

комуникације од праисторије
5. ВИЗУЕЛНО
СПОРАЗУМЕВАЊЕ до данас;
Невербална комуникација читање информација;
израз лица и
карактеристичан положај
тела;
Читање визуелних
информација (декодирање).
Визуелно изражавање;
Уметничко наслеђе - значај
наслеђа за туризам и за
познавање сопственог
порекла.

2018/2019-2021/2022.

репродукција

материјали и
извори
Демонстрација
Уџбеник
Слике
Разговор
Цртачки,
сликарски,
Самостални рад вајарски и други
материјали,
дидактичка
Комбинована
средства
техника
Темпера боје,
папири
Опажање
Аудио-визуелна
средства
Усмена анализа
Фотографије
дела
Предмети и
објекти из
Цртање на
природе
великом
Темпера боје
формату
(црна и бела),
четке,
Сликање
Глина, глинамол,
пластелин
Вајање
Употребни
предмети
Филм
Фотографски
апарати
Интернет
Ентеријер
Екстеријер
Показивање
Фронтални
завршених
Индивидулни
радова
Групни
Естетска анализа Рад у паровима
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комуницирања од
праисторије до данас;
− примени знања о ритму,
линији, облику и
материјалу да би
обликовао/ла убедљиву
поруку;
− изрази исту поруку
писаном, вербалном,
невербалном и визуелном
комуникацијом;
− тумачи једноставне
визуелне информације
објасни зашто је наслеђе
културе важно.
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2018/2019-2021/2022.

Наставник може да
потражи на
интернету примере
употребе
савремене
технологије у
уметности и да о
томе кратко
информише
ученике, како би
ученици постепено
развијали свест о
томе да је напредак
технологије утицао
и на уметност

АКТИВНОСТИ У ПРОЦЕСУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ученика
наставника
Уочава присуство ритма у
природи.
Ученик опажа облике и
разноврсност међу њима.
Познаје и користи различите
материјале и ликовне технике.

ЕВАЛУАЦИЈА

Демонстрација, илустровање
Организација наставног процеса
самостално или у тиму
Пружање практичних инструкција
Инструкције уз коришћење
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- посматрање
- праћење ангажовања
ученика

КОРЕЛАЦИЈА
Биологија
Географија

- продукти ученикових
активности

Српски језик

- белешке

Историја

- задовољство ученика

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

- Игра линијама и облицима
- цртање, израда линеарног
цртежа
- стварање различитих врста
облика
- посматрање, истраживање
- комбиновање и анализирање
- израда и декорација предмета
различитих облика
- користи интернет
- асоцијације
- медијска писменост и
комуникација

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

модерних технологија
Пружање мотивације у раду

на часу

Математика

- домаћи задаци

Музичка култура

Анализа ученичких радова

Техника и технологија

Групна естетска анализа

Информатика и
рачунарство

Праћење напретка ученика у раду

- 388 -

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Разред: ПЕТИ
Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Развијање интересовања за музику и музичку креативност. : Развијање осетљивости за музичке вредности, као и упознавање са музичком традицијом и
културом свога и других народа
Табеларни приказ оријентационог распореда градива

Ред.бр.

Наставна тема

1.

Певањем и свирањем упознајемо
мизику
Слушањем упознајемо нова дела
и композиторе

2.
Укупан
бр.часова

обрада
15

Број часова
утврђивање
систематизација
8
18

укупно
41

18

5

8

31

33

13

26

72
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ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

- Певањем и свирањем
упознајемо музику

обухватају различите
области музике (активно
учествовање у музици,
слушање, стваралаштво)
примењује правилну
технику певања (правилно
дисање, држање тела,
артикулација);
препозна и разликује дела
која припадају музичкој
уметности од музике која се
користи као средство
комуникације
примењује принцип
сарадње и међусобног
подстицања у заједничком
музицирању

Човек и музика,
Музички инструменти,
Слушање музике,
Извођење музике,
Музичко стваралаштво.

- Слушањем
упознајемо нова дела и
композиторе

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Хоризонтална
корелација: повезивање
градива са градивом које
се учи из истог предмета
у истом разреду;
Вертикална корелација:
повезивање градива са
градивом које се учи из
истог предмета, али
различитих разреда;
Повезивање градива са
учениковим
ваншколским животом.
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Рад у групи
Рад у пару
Индивидуални облик рада

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСТОРИЈА

ПЕТИ

Годишњи фонд часова:

36

2018/2019-2021/2022.

Недељни фонд часова: 1

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и
компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вепггане критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном
идентитету, културно-историјском наслеђу.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

1.
2
3
4
5
Укупан
бр.часова

Наставна тема
Упознавање ученика са новим предметом
историја
Увод у историју
Праисторија- човекови почеци
Стари исток
Стар Грчка- сјај антике и хеленизам
Стари рим
5

Број часова
утврђивање

систематизација

3
1
3
7
6

2
1
1
5
3

1
1
1

21

12

3

обрада
1
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ОБЛАСТ/ТЕМА

УВОД У ИСТОРИЈУ

ПРАИСТОРИЈА

СТАРИ ИСТОК

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

Ученик ће бити у стању да:
разликује основне временске
одреднице (годину, деценију,
век, миленијум, еру);  л
оцира
одређену временску
одредницу на временској
ленти;  ра
з
лик
у
ј
ена
чине
рачунања времена у
прошлости и садашњости; 
именује периоде прошлости и
историјске периоде и наведе
граничне догађаје;  ра
з
в
рс
т
а
историјске изворе према
њиховој основној подели;
повеже врсте историјских
извора са установама у којима
се чувају (архив, музеј,
библиотека);

Појам прошлости и историја
као наука о прошлости
људског друштва. 
Хронологија - рачунање
времена.  Поде
л
апрошл
ос
т
и
и периодизација историје. 
Историјски извори дефиниција, основна подела и
установе у којима се чувају.
Проширени садржаји 
Сродне науке и помоћн
историјске науке.  Ис
т
ориј
а
око нас.  Ис
т
ориј
с
к
она
с
л
е
ђ

Ученик ће бити у стању да:
 наведе главне проналаске и
опише њихов утицај на начин
живота људи у праисторији; 
разликује основне одлике
каменог и металног доба.

Основне одлике праисторије
(начин живота људи,
проналасци). Подела
праисторије (камено, метално
доба).

Појам Старог истока ученик ће бити у стању да:
л
оциранаис
т
ориј
с
к
ојк
а
р
т
и географске одлике,
најважније цивилизације и
најзначајније цивилизације
државе Старог истока; 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Компетенције за животно
учење, комуникација,
дигитална компетенција, рад
са подацима и
информацијама, сарадња

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Облици рада:
Облици рада:
Фронтални, индивидуални;
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
демонстративна

Компетенције за животно
учење, комуникација,
дигитална компетенција, рад
са подацима и
информацијама, сарадња

Облици рада:

Компетенције за животно
учење, комуникација,
дигитална компетенција, рад
са подацима и

Облици рада:

Фронтални, индивидуални;
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
демонстративна

Фронтални, индивидуални;

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

СТАРА ГРЧКА, СЈАЈ
АНТИКЕ И ХЕЛЕНИЗМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

користећи историјску карту,
доведе у везу особине рељефа
и климе са настанком
цивилизација Старог истока;
 одре
диме
с
т
оприпа
дник
а
друштвене групе на
графичком приказу
хијерархије заједнице; 
пореди начин живота
припадника различитих
друштвених слојева на Старом
истоку;  на
в
е
дена
ј
в
а
жн
ије
одлике државног уређења
цивилизација Старог истока;
 иде
нт
ифик
у
ј
еос
нов
на
обележја и значај религије у
цивилизацијама Старог
истока;  ра
з
лик
у
ј
ев
рс
т
е
писама цивилизација Старог
истока;  илу
с
т
ру
ј
е
примерима важност утицаја
привредних, научних и
културних достигнућа народа
Старог истока на савремени
свет;  к
орис
т
е
ћида
т
у
информацију или ленту
времена, смести историјску
појаву, догађај и личност у
одређену епоху

(Месопотамија, Египат,
Јудеја, Феникија). Друштвени
односи (робовласничко и
теократско друштво) и
државно уређење (монархија царства/краљевства) у
цивилизацијама Старог
истока.  Ос
нов
неодлик
е
привреде и свакодневни
живот - обичаји, зани- мања,
култура исхране и становања.
 Ку
л
т
у
раиис
т
ориј
с
к
о
наслеђе народа Старог истока
- религија (монотеизам и
политеизам), писмо,
књижевност, уметност, наука,
цивилизацијске тековине
(математика, архитектура,
календар, иригациони систем,
саобраћајна средства,

ученик ће бити у стању да:
 опише особености
природних услова и
географског положаја античке
Грчке;  лоцира на
историјској карти најважније
цивилизације и државе

Појам античке Грчке географске одлике.
Најстарији период грчке
историје (Критска и Микенска
цивилизација).  Грчки
митови (појам, примери) и
хомерски епови. 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
информацијама, сарадња

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Облици рада:
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
демонстративнамонолошка,
дијалошка, демонстративна

Компетенције за животно
учење, комуникација,
дигитална компетенција, рад
са подацима и
информацијама, сарадња

Облици рада:
Фронтални, индивидуални;
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
демонстративнамонолошка,

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

СТАРИ РИМ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

античке Грчке;  приказује
друштвену структуру и
државно уређење грчких
полиса на примеру Спарте и
Атине;  пореди начин
живота припадника
различитих друпггвених
слојева у античкој Грчкој; 
идентификује узроке и
последице грчко-персијских
ратова и Пелопонеског рата; 
истражи основна обележја и
значај религије старих Грка; 
разликује легенде и митове од
историјских чињеница; 
наведе значај и последице
освајања Александра Великог;

Колонизација и основне
одлике привреде.  Полиси Спарта и Атина (појам
полиса, структура друштва,
државно уређење).  Грчкоперсијски ратови. 
Пелопонески рат - узроци и
последице.  Култура и
свакодневни живот (религија,
олимпијске игре, митологија,
уметност, наука, обичаји,

ученик ће бити у стању да:
л
оциранаис
т
ориј
с
к
ојк
а
р
т
и
простор настанка и ширења
Римске државе;

Појам античког Рима географске одлике и
периодизација. Оснивање
Рима (легенда о Ромулу и
Рему).  Ст
ру
к
т
у
радру
шт
в
а
и уређење Римске републике.
 Шире
њеРимс
к
едржа
в
е
(освајања и провинције,
привреда).  Римудоба
царства - принципат и

 на
в
е
деос
нов
нера
з
л
ик
е
између античке римске
републике и царства; 
разликује узроке од последица
најзначајнијих догађаја у
историји античког Рима; 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Компетенције за животно
учење, комуникација,
дигитална компетенција, рад
са подацима и
информацијама, сарадња

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Облици рада:
дијалошка, демонстративна

Облици рада:
Фронтални, индивидуални;
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
демонстративнамонолошка,
дијалошка, демонстративна

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

истражи основна обележја и
значај религије античког Рима;

доминат.  Ку
лт
у
раи
свакодневни живот (религија,
уметност, наука, обичаји

 илу
с
т
ру
ј
еприме
рима
важност утицаја привредних,
научних и културних
достигнућа античког
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Облици рада:

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ: Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмскотематских подручја.
Разред: ПЕТИ
Годишњи фонд часова : 36 часова ИСТОРИЈА
ТЕМАТСКИ САДРЖАЈ ПРОГРАМА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

УВОД У ИСТОРИЈУ

Током године

ПРАИСТОРИЈА

Током године

СТАРИ ИСТОК

Током године

СТАРА ГРЧКА СЈАЈ АНТИКЕ И
ХЕЛЕНИЗМА

Током године

СТАРИ РИМ

Током године
Планирани фонд часова: 36 часова.

Могућа су одступања у броју часова или наставним садржајима, јер се допунски рад организује према потребама ученика.
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ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОДАТНА НАСТАВА
Циљ и задаци додатне наставе: Историје су мотивација ученика да се баве Историјом и знања примене у свакодневном животу. Стицање шире образовне основе.
Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, усвајање додатних садржаја у складу са интересовањима ученика и подстицање ученика за учествовање на
такмичењима. Развијање смисла и потребе за самосталним радом. Груписање ученика према способностима и интересовањима, чиме се стварају услови за
индивидуализацију додатног рада.
Додатним радом ће бити обухваћени ученици који испољавају посебне склоности, интересовања и креативност и ученици који су на такмичењима постигли
запажене резултате из Историје.
Планирани фонд часова: 18 ИСТОРИЈА
ТЕМАТСКИ САДРЖАЈ ПРОГРАМА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

УВОД У ИСТОРИЈУ

Током године

ПРАИСТОРИЈА

Током године

СТАРИ ИСТОК

Током године

СТАРА ГРЧКА-СЈАЈ АНТИКЕ И
ХЕЛЕНИЗМА

Током године

СТАРИ РИМ

Током године
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ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ГЕОГРАФИЈА
5.

Годишњи фонд часова:

36

Недељни фонд часова:1

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљ је да ученик изучавањем географских објеката, појава и процеса у природном и друштвеном окружењу и међусобној повезаности с

њима развије одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље.
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА
ВАСИОНА
ОБЛИК ЗЕМЉЕ И СТРУКТУРА
ЊЕНЕ ПОВРШИНЕ
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
ЗЕМЉИНАКРЕТАЊА
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
УНУТРАШЊА ГРАЂА И
РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
ВОДЕ НА ЗЕМЉИ
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ
СВЕТ НА ЗЕМЉИ

4.
5.

6.
7.
8.
Укупан
бр.часова

Број часова
утврђивање
систематизација
1
1
1

обрада
1
3
1

укупно
2
4
2

2

2

4

6

3

9

4

2

6

4

2

6

2

1

3

23

13

36
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ОБЛАСТ/ТЕМА

ЧОВЕК И
ГЕОГРАФИЈА

ВАСИОНА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

– повеже постојећа знања о
природи и друштву с
географијом као науком;
– повеже географска знања
о свету саисторијским
развојем људског друштва
и научнотехничким
прогресом;
– на примерима покаже
значај учења географије за
свакодневни живот човека;
– разликује одговорно од
неодговорног понашања
према природним
ресурсима и опстанку
живота на планети Земљи;

– ширење географских
хоризоната и велика
географска открића;
– одговорност човека
према планети Земљи;

– разликује појмове
васиона, галаксија, Млечни
пут, Сунчев систем, Земља;
– објасни и прикаже
структуру Сунчевог
система и положај Земље у
њему;
– разликује небеска тела и
наводи њихове
карактеристике;
– одреди положај Месеца у
односу на Земљу и именује
Месечеве мене;

– васиона, галаксија,
Млечни пут, звезде,
сазвежђа;
– Сунчев систем: Сунце,
планете, сателити,
Месец, месечеве мене,
астероиди, комете,
метеори;
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Еколошка
Естетска
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална

Еколошка
Естетска
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Монолошко-дијалошка,
Илустративнодемпстративна,
Рад у пару, групама

Монолошко-дијалошка,
Илустративнодемпстративна,
Рад у пару, групама

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ОБЛИК ЗЕМЉЕ И
СТРУКТУРА ЊЕНЕ
ПОВРШИНЕ

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
ЗЕМЉИНАКРЕТАЊА

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
УНУТРАШЊА ГРАЂА
И РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

– помоћу глобуса опише
облик Земље и наведе
доказе о њеном облику;
– помоћу карте опише
распоред копна и воде на
Земљи и наведе називе
континената и океана;
–на примерима објасни
деловање Земљине теже на
географски омотач;
– разликује и објасни
Земљина кретања и њихове
последице;
– повеже смер ротације са
сменом дана и ноћи;
– повеже нагнутост
Земљине осе с различитом
осветљеношћу
површинеЗемље;
–повеже револуцију Земље
са сменом годишњих доба
на северној и јужној
полулопти и појавом
топлотних појасева;
– разликује деловање
унутрашњих сила (сила
Земљине теже, унутрашња
топлота Земље);
– разликује основне
омотаче унутрашње грађе
Земље;

– облик и димензије
Земље, распоред копна и
воде на Земљи;
– сила Земљине теже,
глобус, екватор, полови;

Еколошка
Естетска
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална

Монолошко-дијалошка,
Илустративнодемпстративна,
Рад у пару, групама

–ротација Земље и
последице
ротације:смена обданице
и ноћи, привидно
кретање Сунца, локално
време;
– револуција Земље и
последице револуције:
неједнака дужина
обданице и ноћи током
године, смена годишњих
доба, календар, топлотни
појасеви;

Еколошка
Естетска
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална

Монолошко-дијалошка,
Илустративнодемпстративна,
Рад у пару, групама

– постанак и унутрашња
грађа Земље, литосферне
плоче: кретање плоча,
промена положаја
континената;

Еколошка
Естетска
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална

Монолошко-дијалошка,
Илустративнодемпстративна,
Рад у пару, групама

– вулканизам и
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

– наведе спољашње силе
Земље (ветар, вода);
– помоћу карте и цртежа
опише начине и последице
кретања литосферних плоча
(вулканизам, земљотреси,
набирање и раседање);
– разликује хипоцентар и
епицентар и наведе трусне
зоне у свету и у Србији;
– наведе поступке које ће
предузети за време
земљотреса;
– опише процес вулканске
ерупције и њене последице;
– помоћу фотографија или
узорака стена разликује
основне врсте стена,
описује њихов настанак и
наводи примере за њихово
коришћење;
– помоћу карте, цртежа и
мултимедија објашњава
настанак планина и низија и
разликује надморску и
релативну висину;
– разликује ерозивне и
акумулативне процесе;
– наведе примере деловања
човека на промене у
рељефу (бране, насипи,
копови);

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

земљотреси: елементи,
настанак, зоне у свету и
Србији, последице и
поступање у случају
земљотреса;
– стене: магматске,
седиментне,
метаморфне;
– постанак рељефа
процесима набирања и
раседања, планине,
низије, надморска и
релативна висина;
– обликовање рељефа
дејством воде (радом
река, таласа, леда,
растварање стена) и
ветра;
– човек и рељеф
(позитивни и
негативниутицаји);
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ
ЗЕМЉЕ

– опише структуру
атмосфере;
– наведе временске промене
које се дешавају у
тропосфери (ветрови,
падавине, облаци,
загревање ваздуха итд.);
– разликује појам времена
од појма климе;
– наведе климатске
елементе и чиниоце и
основне типовеклиме;
– графички представи и
чита климатске елементе
(климадијаграм) користећи
ИКТ;
–користи дневне
метеоролошке извештаје из
медија и планира своје
активности у складу с
њима;
–наводи примере утицаја
човека на загађење
атмосфере и предвиђа
последице таквог
понашања;
– наводи примере утицаја
атмосферских непогода на
човека(екстремне
температуре и падавине,
град, гром, олуја);
– уочава и разликује на

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

– атмосфера (састав,
структура изначај);
– време и клима:
климатски елементи и
појаве (температура,
притисак, влажност
ваздуха, падавине,
облачност, ветар);

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Еколошка
Естетска
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Монолошко-дијалошка,
Илустративнодемпстративна,
Рад у пару, групама

– климатски чиниоци,
основни типови климе
(атмосферске непогоде,
утицај човека на климу);

– Светско море и његова
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Еколошка

Монолошко-дијалошка,

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ВОДЕ НА ЗЕМЉИ

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
БИЉНИ И
ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ
НА ЗЕМЉИ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

географској карти океане,
већа мора, заливе и
мореузе;
– наведе и опише својства
морске воде;
– помоћу карте прави
разлику између речне
мреже и речног слива;
– наведе и опише елементе
реке (извор, ушће,
различити падови на
речном току);
– разликује типове
језерских басена према
начину постанка;
– наведе узроке настанка
поплава и бујица и објасни
последице њиховог дејства;
– наведе поступке које ће
предузети за време поплаве
и после ње;
– наведе примере утицаја
човека на загађивање вода и
предвиђа последице таквог
понашања;
– помоћу карте повеже
климатске услове с
распрострањеношћу живог
света на Земљи;
– помоћу карте наведе
природне зоне и
карактеристичан живи свет

хоризонтална подела,
својства морске воде
(сланост, температура,
боја, провидност,
кретање морске воде
(таласи, цунами, плима и
осека, морске струје);
– воде на копну:
подземне воде и извори,
реке, језера и ледници;

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Естетска
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална
Еколошка
Естетска
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Илустративнодемпстративна,
Рад у пару, групама

– човек и вода – појаве и
бујице, заштита воде од
загађења;

– распростирање биљног
и животињског света на
Земљи;
– угроженост и заштита
живог света.
- 403 -

Еколошка
Естетска
Решавање проблема
Сарадња
Дигитална

Монолошко-дијалошка,
Илустративнодемпстративна,
Рад у пару, групама

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

у њима;
– опише утицај човека на
изумирање одређених
биљних и животињских
врста;
– наведе примере за
заштиту живог света на
Земљи.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

МАТЕМАТИКА

РАЗРЕД: ПЕТИ
ОБЛАСТ / ТЕМА / МОДУЛ
1.

2.

2018/2019-2021/2022.

ПРИРОДНИ
БРОЈЕВИ И
ДЕЉИВОСТ
ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ
ГЕОМЕТРИЈЕ
УГАО

МЕСЕЦ
IX

X

XI

XII

16

5

11

3

13

6

I

II

12

6

2

4

III

IV

V

VI

ОБРАД
А
14

УТВРЂ
ИВАЊ
Е
21

СВЕГ
А
35

10

9

19

7

11

18

25

32

57

5

8

13

60

84

144

3.
РАЗЛОМЦИ

13

10

3

7

8

17

11

17

8

4.

5.

ОСНА
СИМЕТРИЈА
УКУПНО

16

18

17

16

14
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10

17

8

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Р. БР.

ОБЛАСТ /
ТЕМА /
МОДУЛ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ИСХОДИ

Ученик развија:

1.

ПРИРОДНИ
БРОЈЕВИ И
ДЕЉИВОСТ

ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ
ГЕОМЕТРИЈЕ

Ученик развија:

2.

УГАО

Ученик развија:

компетенције за
целоживотно учење;
комуникацију;
компетенцију за рад са
подацима и садржајима;
дигиталну компетенцију.

идентификује врсте и опише својства углова (суседни, упоредни, унакрсни, углови на
трансверзали, углови са паралелним крацима) и примени њихове узајамне односе;
нацрта праву нормалну на дату праву користећи геометријски прибор;
измери дати угао и нацрта угао задате мере;
упореди, сабере и одузме углове рачунски и конструктивно;
реши једноставан задатак применом основних својстава паралелограма (једнакост
наспрамних страница и наспрамних углова).

РАЗЛОМЦИ

Ученик развија:

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

3.

4.

компетенције за
целоживотно учење;
комуникацију;
компетенцију за рад са
подацима и садржајима;
дигиталну компетенцију.

компетенције за
целоживотно учење;
комуникацију;
компетенцију за рад са
подацима и садржајима;
дигиталну компетенцију.

компетенције за
целоживотно учење;
комуникацију;
компетенцију за рад са

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши једноставну линеарну
једначину или неједначину (у скупу природних бројева);
реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз,
линеарну једначину или неједначину (у скупу природних бројева);
примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и декадним јединицама;
разликује просте и сложене бројеве и растави број на просте чиниоце;
одреди и примени НЗС и НЗД:
изводи скуповне операције уније, пресека, разлике и правилно употребљава
одговарајуће скуповне ознаке,
правилно користи речи и, или, не, сваки у математичко-логичком смислу.

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

анализира односе датих геометријских објеката и запише их математичким писмом;
опише основне појмове у вези са кругом (центар, полупречник, тангента, тетива) и
одреди положај тачке и праве у односу на круг;
нацрта праву паралелну датој правој користећи геометријски прибор;
упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно и рачунски;
преслика дати геометријски објекат централном симетријом и транслацијом;
правилно користи геометријски прибор.

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

прочита, запише, упореди и представи на бројевној полуправој разломке у оба записа
и преводи их из једног записа у други запис;
одреди месну вредност цифре у запису децималног броја;
заокружи број и процени грешку заокруживања;
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подацима и садржајима;
дигиталну компетенцију.

5.

ОСНА
СИМЕТРИЈА

Ученик развија:

компетенције за
целоживотно учење;
комуникацију;
компетенцију за рад са
подацима и садржајима;
дигиталну компетенцију.

2018/2019-2021/2022.

израчуна вредност једноставнијег бројевног израза и реши једноставну линеарну
једначину и неједначину;
реши једноставан проблем из свакодневног живота користећи бројевни израз,
линеарну једначину или неједначину;
одреди проценат дате величине;
примени размеру у једноставним реалним ситуацијама;
примени аритметичку средину датих бројева;
сакупи податке и прикаже их табелом и кружним дијаграмом и, по потреби, користи
калкулатор или расположиви софтвер.

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

идентификује оснoсиметричну фигуру и одреди њену осу симетрије;
симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију фигуру користећи геометријски
прибор;
конструише симетралу дужи и симетралу угла и примењује њихова својства;
конструише праву која је нормална на дату праву или је паралелна датој правој.

Стандардни постигнућа ученика
Основи ниво

БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА

Ученик уме да:

Средњи ниво

Напредни ниво

Ученик уме да:

Ученик уме да:

МА.1.1.1. прочита и запише различите врсте
бројева (природне, целе, рационалне).

МА.1.1.2. преведе децимални запис броја у
разломак и обратно.
МА.1.1.3. упореди по величини бројеве МА.2.1.1. упореди по величини бројеве
истог записа, помажући се сликом кад је то записане у различитим облицима.
потребно.
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МА.1.1.4. изврши једну основну рачунску
операцију са бројевима истог записа,
помажући се сликом када је то потребно (у
случају сабирања и одузимања разломака
само са истим имениоцем); рачуна на
пример 1/5 од n, где је n дати природан број.

2018/2019-2021/2022.

МА.2.1.2.
одреди
супротан
број, МА.3.1.1.
одреди
вредност
реципрочну
вредност
и
апсолутну сложенијег бројевног израза.
вредност
броја;
израчуна
вредност
једноставнијег израза са више рачунских
операција
различитог
приоритета,
укључујући ослобађање од заграда, са
бројевима истог записа.

МА.1.1.5. дели са остатком једноцифреним МА.2.1.3. примени основна правила МА.3.1.2. оперише са појмом
бројем и зна када је један број дељив дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним дељивости
у
проблемским
другим бројем.
јединицама.
ситуацијама.
МА.1.1.6. користи целе бројеве и МА.2.1.4. користи бројеве и бројевне МА.3.1.3. користи бројеве и
једноставне изразе са њима помажући се изразе
у
једноставним
реалним бројевне
изразе
у
реалним
визуелним представама.
ситуацијама.
ситуацијама.

Основи ниво
Ученик врши формалне операције које су
редуциране и зависе од интерпретације и уме
да:

АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ
Средњи ниво

Напредни ниво

Ученик је рачунске операције довео до
солидног степена увежбаности и уме да:

Ученик је постигао висок степен
увежбаности извођења операција
уз истицање својстава која се
примењују и уме да:
МА.1.2.1. реши линеарне једначине у којима МА.2.2.1. реши линеарне једначине и МА.3.2.1. саставља и решава
се непозната појављује само у једном члану.
системе линеарних једначина са две линеарне једначине и неједначине и
непознате.
системе линеарних једначина са две
непознате.
МА.1.2.2. израчуна степен датог броја и зна МА.2.2.2. оперише са степенима и зна шта МА.3.2.2. користи особине степена
основне операције са степенима.
је квадратни корен.
и квадратног корена.
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МА.1.2.3. сабира, одузима и множи мономе.

2018/2019-2021/2022.

МА.2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме МА.3.2.3. зна и примењује формуле
да помножи два бинома и да квадрира за разлику квадрата и квадратног
бином.
бинома; увежбано трансформише
алгебарске изразе и своди их на
најједноставнији облик.

МА.1.2.4. одреди вредност функције дате МА.2.2.4.
уочи
зависност
међу
таблицом или формулом.
променљивим, зна функцију y = ax и
графички интерпретира њена својства;
везује за та својства појам директне
пропорционалности и одређује непознати
члан пропорције.
МА.2.2.5.
користи
једначине
у
једноставним текстуалним задацима.

Основи ниво

ГЕОМЕТРИЈА
Средњи ниво

МА.3.2.4. разликује директно и
обрнуто пропорционалне величине
и то изражава одговарајућим
записом; зна линеарну функцију и
графички
интерпретира
њена
својства.
МА.3.2.5.
користи
једначине,
неједначине и системе једначина
решавајући и сложеније текстуалне
задатке.

Напредни ниво

Ученик:

Ученик уме да:

Ученик уме да:

МА.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа,
права, раван и угао (уочава њихове моделе у
реалним ситуацијама и уме да их нацрта
користећи прибор); разликује неке врсте
углова и паралелне и нормалне праве.

МА.2.3.1. одреди суплементне и
комплементне углове, упoредне и
унакрсне углове; рачуна са њима ако
су изражени у целим степенима.

МА.3.3.1.
рачуна
са
угловима,
укључујући и претварање угаоних мера;
закључује
користећи
особине
паралелних и нормалних правих и
укључујући углове на трансверзали.

МА.1.3.2.
влада
појмовима:
троугао, МА.2.3.2. одреди однос углова и МА.3.3.2. користи основна својства
четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава страница у троуглу, збир углова у троугла, четвороугла, паралелограма и
њихове моделе у реалним ситуацијама и уме троуглу и четвороуглу; решава задатке трапеза; рачуна њихове обиме и
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2018/2019-2021/2022.

да их нацрта користећи прибор); разликује користећи Питагорину теорему.
површине на основу елемената који
основне врсте троуглова, зна основне
нису обавезно непосредно дати у
елементе троугла и уме да израчуна обим и
формулацији задатка; уме да их
површину троугла, квадрата и правоугаоника
конструише.
на основу елемената који непосредно
фигуришу у датом задатку; уме да израчуна
непознату страницу правоуглог троугла
примењујући Питагорину теорему.
МА.1.3.3. влада појмовима: круг и кружна МА.2.3.3. користи формуле за обим и МА.3.3.3.
одреди
централни
и
линија (издваја њихове основне елементе, површину круга и кружног прстена.
периферијски угао, рачуна површину
уочава њихове моделе у реалним ситуацијама
исечка, као и дужину лука.
и уме да их нацрта користећи прибор); уме да
израчуна обим и површину круга датог
полупречника.
МА.1.3.4. влада појмовима: коцка и квадар
(уочава
њихове
моделе
у
реалним
ситуацијама, зна њихове основне елементе и
рачуна њихову површину и запремину).

МА.2.3.4. влада појмовима: призма и
пирамида; рачуна њихову површину и
запремину
када
су
неопходни
елементи непосредно дати у задатку.

МА.3.3.4.
израчуна
површину и
запремину
призме
и
пирамиде,
укључујући случајеве када неопходни
елементи нису непосредно дати.

МА.1.3.5. влада појмовима: купа, ваљак и МА.2.3.5. израчуна површину и
лопта (уочава њихове моделе у реалним запремину ваљка, купе и лопте када су
ситуацијама, зна њихове основне елементе).
неопходни елементи непосредно дати
у задатку.

МА.3.3.5.
израчуна
површину и
запремину ваљка, купе и лопте,
укључујући случајеве када неопходни
елементи нису непосредно дати.

МА.1.3.6.
интуитивно
подударних
фигура
поклапања).

схвата
појам МА.2.3.6.
уочи
осносиметричне МА.3.3.6. примени подударност и
(кретањем
до фигуре и одреди осу симетрије; сличност троуглова, повезујући тако
користи подударност и везује је са разна својства геометријских објеката.
карактеристичним својствима фигура
(нпр.
паралелност
и
једнакост
страница паралелограма).

МЕРЕЊЕ
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Основи ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Ученик уме да:

Ученик уме да:

Ученик уме да:

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за
мерење дужине, површине, запремине,
масе, времена и углова.
MA.1.4.2. претвори веће јединице дужине, MA.2.4.1. пореди величине које су MA.3.4.1. по потреби претвара јединице
масе и времена у мање.
изражене
различитим
мерним мере, рачунајући са њима.
јединицама за дужину и масу.
MA.1.4.3. користи различите апоене новца.

MA.2.4.2. претвори износ једне валуте
у другу валуту правилно постављајући
одговарајућу пропорцију.

MA.1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу MA.2.4.3. дату величину
мерну јединицу; заокружује величине приближном вредношћу.
исказане датом мером.
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искаже MA.3.4.2. процени и заокружи дате
податке и рачуна са таквим приближним
вредностима; изражава оцену грешке (нпр.
мање од 1 динар,
1 cm, 1 g).
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БИОЛОГИЈА

Разред: пети
Фонд: 72 часа

Циљ: Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и биолошких процеса развије одговоран
однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем.
Ред.
бр.
тeме

НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ИСХОДИ

Обрада новог
градива

I

Порекло и разноврсност
живог света

истражује особине
живих бића по познатој
процедури и води
рачуна о безбедности
током рада
групише жива бића у 5
царстава према њиховим
заједничким особинама

16

Практичне
вежбе
/теренски рад ,
пројекти
9

II

Јединство грађе и
функције као основа
живота

идентификује основне
прилагођености
спољашње грађе живих
бића на услове животне
средине, укључујући и
основне односе исхране
и распрострањење
једноставним цртежом
прикаже биолошке
објекте које посматра и

5

1
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Број часова
Понављање
и утврђивање

Систематизација

Укупно

6

1

32

4

1

11
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истражује и означи
кључне детаље
III

Наслеђивање и еволуција

IV

Живот у екосистему

прикупља податке о
варијабилности
организама унутар једне
врсте, табеларно и
графички их представља
и изводи једноставне
закључке
разликује наследне
особине и особине које
су резултат деловања
средине, на моделима из
свакодневног живота
поставља једноставне
претпоставке, огледом
испитује утицај
срединских фактора на
ненаследне особине
живих бића и критички
сагледава резултате
користи доступну ИКТ и
другу опрему у
истраживању, обради
података и приказу
резултата
доведе у везу промене у
спољашњој средини
(укључујући утицај
човека) са губитком

3

2

2

1

8

4

4

3

1

12
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разноврсности живих
бића на Земљи
направи разлику између
одговорног и
неодговорног односа
према живим бићима у
непосредном окружењу
предлаже акције бриге о
биљкама и животињама
у непосредном
окружењу, учествује у
њима, сарађује са
осталим учесницима и
решава конфликте на
ненасилан начин
илуструје примерима
деловање људи на
животну средину и
процењује последице
таквих дејстава
V

Човек и здравље

Прво полугодиште

идентификује елементе
здравог начина живота и
у односу на њих уме да
процени сопствене
животне навике и
избегава ризична
понашања

4

1

3

1

9

21

9

8

2

40
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Друго полугодиште

11

8

10

3

32

УКУПНО

32

17

18

5

72

Редни
број
1.

Предметна
област
Порекло и
Разноврсност
живота

2.

Јединство грађе и
функције као
основа живота

3.

Наслеђивање и
еволуција

4.

Живот у
екосистему

5.

Човек и здравље
Укупно

Месец

IX

X

XI

XII

8

9

9

6

2

I

II

Укупно

III

7

9

8

VI

2

11

6

3

9

V

32

2

8

IV

7
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Стандарди биологија
1. ОБЛАСТ – ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА
У овој области ученик/ученица:
- зна карактеристике живе и неживе природе
(БИ.1.1.1. БИ.1.1.2. БИ.2.1.1. БИ.3.1.1. БИ.3.1.2.)
- уочава сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња
(БИ.1.1.3. БИ.2.1.2. БИ.3.1.3.)
- уочава потребу за класификовањем живог света због његове велике разноликости
(БИ.1.1.4. БИ.2.1.3.)
2. ОБЛАСТ – ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
У овој области ученик/ученица:
- зна да организми имају карактеристичну грађу која омогућава одвијање различитих функција неопходних
за одржавање живота
(БИ.1.2.1. БИ.1.2.2. БИ.1.2.3. БИ.2.2.1. БИ.2.2.2. БИ.2.2.3. БИ.3.2.1. БИ.3.2.2.)
- познаје основне животне процесе и њихову улогу у остваривању одговарајућег понашања јединке
(БИ.1.2.4. БИ.1.2.5. БИ.1.2.6. БИ.2.2.4. БИ.2.2.5. БИ.2.2.6.)
- разуме да организми функционишу као независне уравнотежене целине у сталној интеракцији са околином
(БИ.1.2.7. БИ.2.2.7. БИ.2.2.8. БИ.2.2.9.)
3. ОБЛАСТ – НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
У овој области ученик/ученица:
- разуме да се врста одржава репродукцијом, а да вишећелијски организми расту деобама и повећањем
величине ћелија (разлику између митозе и мејозе)
(БИ.1.3.1. БИ.1.3.2. БИ.2.3.1. БИ.2.3.2. БИ.3.3.1. БИ.3.3.2.)
- зна да основни ћелијски процеси зависе од гена и разуме да се особине наслеђују комбиновањем генетичког
материјала предака и да средина утиче на њихово испољавање
(БИ.1.3.3. БИ.1.3.4. БИ.1.3.5
4. ОБЛАСТ – ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
У овој области ученик/ученица:
- зна и разуме опше еколошке појмове
(БИ.1.4.1. БИ.1.4.2. Би 3.4.2)
- уочава разноликост екосистема на Земљи
(БИ.1.4.4. БИ.2.4.4 )
- разуме утицај човека на биосферу (заштита животне средине)
(БИ.1.4.5. БИ.1.4.6. БИ.1.4.7. БИ.1.4.8. БИ.2.4.8. БИ.2.4.9.)
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5. ОБЛАСТ – ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
У овој области ученик/ученица:
- познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су потребне
(БИ.1.5.1. БИ.1.5.2. БИ.1.5.3. БИ.1.5.4. БИ.1.5.5. БИ.2.5.1. БИ.3.5.1. БИ.3.5.2.)
- познаје принципе правилне исхране и разуме њихов значај
(БИ.1.5.6. БИ.2.5.2. БИ.2.5.3. .)
- познаје принципе вођења здравог живота и разуме значај поштовања ових принципа
(БИ.1.5.7. БИ.1.5.8. БИ.1.5.9)
6. ОБЛАСТ – ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ, ЕКСПЕРИМЕНТ У БИОЛОГИЈИ*
У овој области ученик/ученица:
- *прикупља податке (посматрањем, бројањем, мерењем) у биологији:(БИ.1.6.1.)*
- *познаје основне поступке истраживачког рада у биологији: (БИ.1.6.2.)*
- *обрађује и приказује прикупљене податке: (БИ.1.6.3. БИ.2.6.3. )*
- *изводи експеримент у биологији:(БИ.1.6.4. БИ.2.6.4. )*
Међупредметне компетенције по областима
Порекло и разноврсност живог света- компетенције за учење и решавање проблема
Јединство грађе и функције као основа живота- компетенције за одговоран однос према околини и компетенције за учење и сарадњу и комуникацију
Наслеђивање и еволуција- посебно ће се развијати дигиталне компетенције и рад са подацима, компетенције за учење
Живот у екосистему- компетенције за одговоран однос према околини , сарадња и комуникација, компетенције за учење
Човек и здравље- компетенције за здравље, одговорно учешће и решавање проблема
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Предмет:

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Циљ:

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран
однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи
увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.

Разред
Годишњи фонд часова

пети
72 часа

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету
који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у
реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова
личног и професионалног развоја.

Број часова по
теми

Наставна тема
Животно и радно окружење

Број часова
Обраде

6

Остали
типови

4

2

Саобраћај

14

8

6

Техничка и дигитална писменост

16

6

10

Ресурси и производња

20

Конструкторско моделовање

16

Укупно часова

72
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Техника, технологија, техничка средства, техничка достигнућа

1. Животно и радно окружење

Садржај
програма

Број часова

Активности

6

Ученика

пажљиво прати
излагање
наставника и
осталих ученика
користи различите
изворе знања
проналази нове
информације
уочава
разликује
упоређује
класификује
износи своје
мишљење
уређује и презентује
закључује
процењује
сопствени рад и
напредак

Наставника

организатор и
реализатор наставе
презентује
усмерава ученика
подстиче на
размишљање
развија код
ученика аналитичко,
синтетичко,
индуктивно,
дедуктивно
мишљење
прати
напредовање
ученика
наводи ученике на
одговарајуће
закључке
Упознаје их са
техничким
напретком од
праисторије до
данашњег доба

Начини и облици извођења програма

Фронтални, индивидуални, групни (у пару)
Различитим методама, подстичући
истраживачки начин рада, постојеће знање
ученика о техици и технологији проширити
користећи различите изворе знања. Развој
технике повезивати са историјским епохама и
догађајима.
-Упознавање подручја човековог рада и
производње, занимања и послова у области
технике и технологије треба реализовати уз
активну улогу ученика и примену одговарајућих
медија. Омогућити ученицима да идентификују
одређена занимања којима се људи баве и
послове који се обављају у оквиру тих
занимања као и техничка средства која се при
томе користе.
Уз активну улогу ученика и примену
мултимедија указивати на правилну употребу и
евентуалне последице у случају
непридржавања упутстава за коришћење и
неисправности техничких апарата у
домаћинству.
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Исходи

По завршетку ове теме
ученик треба да:
зна да опише улогу технике,
технологије и иновација у
развоју заједнице и њихово
повезивање
разликује основна подручја
човековог рада, производње и
пословања у техничкотехнолошком подручју
наводи занимања у области
технике и технологије
процењује сопствена
интересовања у области
технике и технологије
организује радно окружење у
кабинету
правилно и безбедно
користи техничке апарате и
ИКТ уређаје у животном и
радном окружењу

Међупредметне
компетенције
компетенција за учење
одговорно
учешће у
демократском
друштву
естетичка
компетанција
комуникација
одговоран однос према
околини
одговоран однос према
здрављу
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
рад са подацима и
информацијама
решавање
проблема
сарадња
дигитална
компетенција

Саобраћајна средства, саобраћајни објекти, безбедност, ризично понашање пешака, саобраћајна
правила

2. Саобраћај
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-пажљиво прати
излагање наставника
или осталих ученика
-проналази
информације
-уочава
-именује
-упоређује
-класивикује и уређује
дискутује
износи сопствено
мишљење и став
-цртају
-израђују моделе

14
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- организатор и
реализатор наставе
-наводи на
размишљање и
извођење закључака
-подстиче на
размену искустава и
усмерава дискусију
-утиче на развој
свести ученика о
значају правилног
понашања у
саобраћају
-презентује
- прати постигнућа
ученика

2018/2019-2021/2022.

-Фронтални, индивидуални и групни
-Ученици треба да се на интересантан и
очигледан начин упознају са правилима и
прописима кретања пешака и бицикла у јавном
саобраћају, начине рагулисања саобраћаја и
безбедна кретање од школе до куће.
Тежиште ове теме је на:
безбедном понашању и преузимању личне
одговорности ученика за
понашање у саобраћају и
употреба заштитне опреме при вожњи бицикла
и других дечијих возила, као и коришћење
сигурносних појасева у возилу је најважнији
исход који треба постићи.
- За реализацију ових наставних садржаја, а за
практично увежбавање могу се користити
полигони у оквиру школе или саобраћајне
макете које могу урадити ученици на редовним
часовима или у раду слободних активности као
и коришћењем рачунарске симулације.
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По завршетку ове теме ученик
треба да:
процени како би изгледао
живот људи без саобраћаја
класификује врсте саобраћаја и
саобраћајних средстава према
намени
наводи професије у подручју
рада саобраћај
направи везу између
савременог саобраћаја и
коришћења информационих
технологија
разликује безбедно од
небезбедног понашања пешака,
возача бицикла и дечијих возила
правилно се понаша као
пешак, возач бицикла и дечијих
возила у саобраћају
користи заштитну опрему за
управљање бициклом и дечијим
возилима
аргументује неопходност
коришћења сигурносних појасева
на предњем и задњем седишту
аутомобила и увек их користи као
путник
повеже место седења у
аутомобилу са узрастом ученика
одговорно се понаша као
путник у возилу
показује поштовање према
другим учесницима у саобраћају
анализира симулирану
саобраћајну незгоду на рачунару и
идентификује ризично
понашање пешака и возача
бицикла

компетенција за учење
одговорно
учешће у
демократском
друштву
одговоран однос према
околини
одговоран однос према
здрављу
решавање
проблема
сарадња

Врсте линија, скица, технички цртеж, размера, правила котирања, техничко писмо, програм за обраду
текста

3. Техничка и дигитална писменост (израда инклузивних средстава)
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- пажљиво прати
- организатор и
излагање наставника
реализатор наставе
или осталих ученика
-презентује
-утиче на развој
-уочава
свести ученика о
-разликује
значају и примени
-упоређује
техничког цртања,
-црта
као начина
-повезује изглед
комуникације у
објекта у простору и
техници,
равни
-повезује ранија
-истиче неопходност
знања са новим
правилног
сазнањима
понашања на мрежи
примењује научено
(интеррнету)
развија осећај
-користи различите
изворе знања
ученика за простор,
тачност, уредност,
-пажљиво и
одговорно претражује и прецизност и
одговорност
користи интернет
-развија осећај
прати постигнућа
прецизности и
ученика
уредности

2018/2019-2021/2022.

Фронтални, индивидуални, групни (у пару)
Увежбати изражавање идеје скицом и
техничким цртежом . Објаснити како се
променом правила ( стандарда ) израђује
технички цртеж. Упознати ученике, кроз
практичну примену, са: врстама линија,
форматима папира, размером, правилима
котирања...
Оспособити ученике и инсиситирати на
правилном коришћењу прибора за техничко
цртање и развоју вештине њиховог коришћња.
Потребно је да сваки ученик самостално нацрта
једноставан технички цртеж у одређеној
размери користећи одговарајуће врсте линија
као и елементе котирања.
Примена информационо-комуникационих
технологија у техници првенствено се односе
на правилно и безбедно коришћење
дигиталних уређаја (рачунар, лаптоп, таблет,
мобилни телефон, тв, дигитални фотоапарат,
веб камера) а потом и на овладавање
вештинама обраде дигиталне слике на
рачунару у циљу стицања одговарајућих
компетенција које се односе на
документовање и дизајн.
Вежбати у пару пренос података између
рачунара и екстерних уређаја (мобилни
телефон, фотоапарат) а да сваки ученик
самостално реализује процедуре током рада на
рачунару.
Реализовати једноставну вежбу уметања
фотографије у одговарајући програм за обраду
текста и уређивање документа. Где год је то
могуће, треба користити Интернет претрагу и
приступ online ресурсима.
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По завршетку ове теме ученик
треба да:
самостално црта скицом и
техничким цртежом
једноставан предмет
правилно чита технички
цртеж
преноси податке између ИКТ
уређаја
примењује основне
поступке обраде дигиталне слике
на рачунару
користи програм за обраду
текста за креирање документа
са графичким елементима
користи Интернет сервисе за
претрагу и приступање
online ресурсима
преузима одговорност за рад
представи идеје и планове за
акције које предузима
користећи савремену
информационокомуникациону технологију и
софтвер

компетенција за учење
одговорно
учешће у
демократском
друштву
естетичка
компетанција
комуникација
одговоран однос према
околини
одговоран однос према
здрављу
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
рад са подацима и
информацијама
решавање
проблема
сарадња
дигитална
компетенција

Ресурси, енергија, извори енергије, материјали, начини обраде материјала,

4. Ресурси и производња
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-пажљиво прати
излагање наставника
или осталих ученика
-повезује ранија
знања
-уочава начине
примене
-разликује
-упоређује
-анализира
-класификује
-презентује
-оцењује квалитет
часа
20
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- организатор и
реализатор наставе
-презентује
-подстиче ученика
на истраживање,
увиђање,
закључивање,
упоређивање
-развија разумевање
за неопходност
рационалног
коришћења
материјала и
енергената
-помаже у изради
модела
-подстиче на развој
предузетничких
способности
(економичност и
квалитет израде,
начин
представљања,
изградњи и одбрани
ставова...)
- прати постигнућа
ученика

2018/2019-2021/2022.

- Фронтални, индивидуални, групни
Надограђујући се на ранија знања ученика,
упознати их са појмом природних ресурса на Земљи и
са значајем њиховог очувања. Тежиште ове теме је на
енергији и материјалима.
Назначити основне изворе енергије као важан
ресурс за живот људи, технолошке процесе и
производњу без улажења у детаље. Упознати
ученике са начином коришћења и претварања у
неке корисне облике њима већ познатих извора
енергије воде, ветра и Сунца.
Други важан ресурс су материјали. Упознати
ученике са појмом и поделом материјала
(природни, вештачки). Врсте и својства материјала
(физичка, хемијска и механичка): дрво, папир,
текстил, кожа објаснити на елементарном нивоу.
Начин обраде материјала (принципи деловања
алата за механичку обраду материјала, испитивање
материјала). Припрема за обраду. Приказати
правилно коришћење алата за ручну обраду
материјала, извођење операција и заштита на раду:
обележавање, сечење, завршна обрада (бушење,
равнање, брушење). Избор материјала, операција и
алата и редоследа њихове примене. Рециклажа
материјала и заштита животне средине. Поступно
увођење ученика у рад са алатом обезбеђује да
обрада материјала постаје средство креативног
изражавања, а не циљ у настави технике и
технологије.
-Упознавати ученике са професијама из овеобласти.
На крају ове области, ученици треба да направе
план израде и самостално израде најмање три
једноставна модела.
Програм се реализује у форми предавања
(теоретска настава) и вежби.
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По завршетку ове области
ученик треба да:
повезује својства
природних материјала са
применом
објасни технологије
прераде и обраде дрвета,
производњу папира, текстила и
коже
сече, спаја и врши заштиту
папира, текстила, коже и
дрвета
правилно и безбедно
користи алате и прибор за
ручну механичку обраду
(маказе, моделарска тестера,
брусни папир, стега)
направи план израде
једноставног производа и план
управљања отпадом
самостално израђује
једноставан модел

компетенција за учење
одговорно
учешће у
демократском
друштву
естетичка
компетанција
комуникација
одговоран однос према
околини
одговоран однос према
здрављу
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
рад са подацима и
информацијама
решавање
проблема
сарадња
дигитална
компетенција

Пројекат, сарадња, подела послова у групи, планирање буџета, предузетништво

5. Конструкторско моделовање
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16

усваја и примењуje
знања, - развија
вештине, ставове,
одговорност и
самосталност
проналази потребне
информације
-уочава
-разликује
-упоређује
-одабира
налази решење
формира идеју
израђује техничку
документацију
планира и реализује
сопствени производ
ствара (мери,
обележава,
обрађује...)
-контролише
-презентује

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

- упознаје ученике
са правилима рада у
групи, поделом
посла и
одговорностима, са
динамиком и
роковима за
реализацију
пројектних
активности организатор и
реализатор наставе
пажљиви
посматрач
помагач када је то
потребно
давалац повратне
информације
неко ко охрабрује
-презентује
-саветује и одговара
на питања ученика
-утиче на развој
свести ученика о
значају примене
теоријских знања за
израду предмета
који имају
употребни карактер и
могу се користити у
реалном
окружењу
упознаје ученике са
правилима рада у
групи
-помаже у избору
материјала и алата

2018/2019-2021/2022.

Пројекте реализовати у паровима или малим
групама.
У овом делу програма ученици реализују
заједничке пројекте примењујући претходно
стечена знања и вештине.
Ученици се сами опредељују за одређену
активност у оквиру групе. Пружа им се
могућност да реализују своју идеју. Ученици
самостално истражују информације за
пројектни задатак користећи информационокомуникационе технологије, налазе решење,
формирају идеју, израђују техничку
документацију, планирају и реализују
сопствени производ. Користити материјале и
технологије које су ученици упознали у
претходној области. Ученици самостално врше
мерење и обележавање. Ученици раде у пару,
чиме развијају способност сарадње и
социјалних вештина. По завршетку, ученици
самостално представљају производ/модел,
усмено образлажући ток реализације,
процењујући оствареност резултата и предлог
унапређења. Тежиште оваквог рада није на
квалитету коначног продукта већ на процесу
који има своје кораке и на сарадничким
односима у раду у групи. Ученицима јасно
треба указати да се и на неуспелим продуктима
може много научити ако се схвати где су
грешке направљене. Дискутовати са ученицима и
о цени понуђених решења. Нагласити
важност доброг планирања буџета потребног
за његову реализацију као и негативних
последица лоших прорачуна. На тај начин
ученике полако оспособљавати да размишљају
предузетнички и развијати им основне
компетенције везане за финансијску
писменост.
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По завршетку ове области
ученик треба да:
самостално проналази
информације потребне за
израду
предмета/модела
користећи ИКТ и Интернет
сервисе
одабира материјале и алате за
израду предмета/модела
мери и обележава
предмет/модел
ручно израђује једноставан
предмет/модел користећи
папир и/или дрво, текстил,
кожу и одговарајуће технике,
поступке и алате
користи програм за обраду
текста за креирање
документа реализованог
решења
самостално представља
пројектну идеју, поступак
израде и решење/производ
показује иницијативу и јасну
оријентацију ка остваривању
циљева и постизању успеха
планира активности које
доводе до остваривања
циљева укључујући оквирну
процену трошкова
активно учествује у раду пара
или мале групе у складу са
улогом и показује поштовање
према сарадницима
пружи помоћ у раду другим
ученицима
процењује остварен резултат и
развија предлог
унапређења

одговорно
учешће у
демократском
друштву
естетичка
компетанција
комуникација
одговоран однос према
околини
одговоран однос према
здрављу
предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву
рад са подацима и
информацијама
решавање
проблема
сарадња
дигитална
компетенција
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С обзиром да је настава теоријско-практичног карактера, часове ће се реализовати поделом одељења на 2 (две) групе. За сваки час наставници
планирају и припремају средства и начине провере остварености пројектованих исхода.
Посете музејима технике, сајмовима и обилазак производних и техничких објеката реализоваће се увек када за то буду постојали услови или ће се
обезбедити мултимедијалне презентације.
Праћење и вредновање наставе и учења
У реализацији наставе вреднују се процес и продукти учења. У процесу оцењивања прате се и вреднују све активности ученика
(уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др). У вредновање, посебно у групним активностима и тимском раду,
биће укључени ученици. Са њима ће наставник договорити шта се прати, који су показатељи успешности и праћење напретка у раду.
Праћење и вредновање наставе и учења одвијаће се на основу:

Усмено
излагање
*

Тест
*

Есеј
-

Домаћи
задатак
-

Писмени
задатак

-

Активност на
часу

*

Праћење
практичног
рада
*

Самосталан
практични рад

*

Графички рад Показивање
иницијативе

*

Рад у тиму

*

Корелација са другим предметима:
Реалаизујући наставне садржаје наставници ће посебну пажњу посветити корелацији са предметима: инфроматика и рачунарство, математика,
ликовна култура, српски језик. У годишњим плановима рада посебно ће бити прецизирани садржаји и начини корелације.
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*
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Разред: ПЕТИ
Годишњи фонд часова: 36

Недељни фонд часова: 1

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну
комуникацију у
дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем
дигиталних технологија брзо мења.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
Укупан
бр.часова

Наставна тема
ИКТ
ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ
РАЧУНАРСТВО
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

ОБЛАСТ/ТЕМА

ИСХОДИ

По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању
да:

ИКТ

− наведе примену
информатике и рачунарства у
савременом животу
− правилно користи ИКТ
уређаје
− именује основне врсте и
компоненте ИКТ уређаја

Број часова
утврђивање
систематизација
2
0
0
0
6
0
0
6
8
6

обрада
7
5
10
0
22

САДРЖАЈИ

- Предмет изучавања
информатике и
рачунарства.
- ИКТ уређаји, јединство
хардвера и софтвера.
- Подешавање радног
окружења.
- Организација података.
- Рад са сликама.
- Рад са текстом.
- Рад са мултимедијом.

- 425 -

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно
9
5
16
6
36

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

- Фронтални, индивидуални,
Kомпетенције за наставну
групни (у пару)
област, предмет и
- Различитим методама,
методику наставе
подстичући истраживачки
начин рада, постојеће знање
Компетенције за поучавање ученика о
и учење
ИКТ проширити користећи
различите изворе знања
Компетенције за
навођењем примера примене
комуникацију и сарадњу
ИКТ-а.
- Ученике информативно

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

− прави разлику између
хардвера, софтвера и сервиса
− прилагоди радно окружење
кроз основна подешавања
− креира дигитални слику и
примени основне акције
едитовања и форматирања
(самостално и сараднички)
− креира текстуални документ
и примени основне акције
едитовања и форматирања
(самостално и сараднички)
− примени алате за снимање и
репродукцију аудио
и видео записа
− креира мултимедијалну
презентацију и примени
основне акције едитовања и
форматирања (самостално и
сараднички)
− сачува и организује податке

САДРЖАЈИ

- Рад са презентацијама.

-разликује основне типове
датотека
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
упознати са предметом
изучавања информатике и
рачунарства познатим
примерима.
- Увести појмове хардвер и
софтвер. Скренути пажњу на
правилно руковање ИКТ
уређајима.
- Појам оперативни систем
увести кроз повезивање
претходног искуства.
Нагласити који оперативни
систем користе рачунари на
којима ће радити у школи.
- Кроз демонстрацију и
личну активност ученика,
скренути пажњу на правила
која важе у кабинету и у
раду са рачунарима и
опремом.
- Кроз конкретне примере
објаснити појам датотеке и
неопходност организације
датотека
у рачунару: чување и
проналажење, премештање
или брисање (поменути
"Корпу за отпатке").
- Креирање и уређивање
дигиталне слике / цртеже
коришћењем расположивих
алата изабраног програма.
-При раду са текстом
применити основне алатке за
уређивање и обликовање

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању
да:
− реагује исправно када дође у
потенцијално небезбедну
ситуацију у коришћењу ИКТ
уређаја;
− доводи у везу значај
правилног одлагања
дигиталног отпада и заштиту
животне средине
− разликује безбедно од
небезбедног, пожељно од
непожељног понашања на

САДРЖАЈИ

- Употреба ИКТ уређаја на
одговоран и
сигуран начин
- Правила безбедног рада
на Интернету
- Претраживање
Интернета, одабир
резултата и преузимање
садржаја
- Заштита приватности
личних података
- Заштита здравља, ризик
зависности од
технологије и управљање
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

текста.
Наглашавати потребу
одабира одговарајућег писма
и инсистирати на примени
правописа.
-Снимање звука и видеозаписа, сходно
могућностима, (камера,
микрофон, звучници,
мобилни телефони, итд).
-При изради
мултимедијалних
презентација применити
основне алатке за уређивање
и
обликовање садржаја. У
програму за израду
мултимедијалних
презентација користити
раније креиране звучне и
видео записе.
- Анализирати са ученицима
од каквог су материјала
Kомпетенције за наставну
направљени ИКТ уређаји, да
област, предмет и
ли се
методику наставе
такви материјали могу
рециклирати и на које све
Компетенције за поучавање начине се могу одлагати
и учење
дигитални уређаји који нису
у употреби, у циљу заштите
Компетенције за
животне средине.
комуникацију и сарадњу
- Проверити са ученицима
њихова досадашња искуства
у коришћењу веб-прегледача
(читача, браузера).

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

Интернету
временом
− реагује исправно када дођу у
контакт са непримереним
садржајем или са непознатим
особама путем Интернета
− приступа Интернету,
самостално претражује,
проналази информације у
дигиталном окружењу и
преузима их на свој уређај
− информацијама на
интернету приступи критички
− спроводи поступке за
заштиту личних података и
приватности на Интернету
− објасни појам ауторских
права и разликује основне
лиценце за дељење садржаја
− препознаје ризик зависности
од технологије и доводи га у
везу са својим здрављем
-рационално управља
временом које проводи у раду
са технологијом и на
Интернету

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Разговарати о сајтовима
претраживачима и начинима
претраге, увести појмове
аутор и ауторска права и
навести основне лиценце. Претрагу интернета и одабир
релевантних страница из
приказаних резултата
претраге. (Како
проналазимо, бирамо и
преузимамо информације?
Како стварамо (онлајн
апликације)? Како
размењујемо информације и
сарађујемо на интернету?)
- На унапред припремљеном
скупу веб-страна кроз
дискусију о процени
информација пронађених на
интернету (публика којој је
сајт намењен, аутор, тачност
/ прецизност, објективност,
актуелност и интернет
адреса) подстицати развој
критичког мишљења
студената.
- Упознати ученике са
правилима понашања на
интернету (енг. Нетикуетте).
За утврђивање и
појашњавање ове теме,
организовати квизове и
радионице (на теме безбедно
- небезбедно, пожељно -
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ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

РАЧУНАРСТВО

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању
да:
- изводи скуповне операције
уније, пресека, разлике и
правилно употребљава
одговарајуће скуповне ознаке
- схвати математичко-логички

САДРЖАЈИ

- Увод у логику и скупове:
унја,пресек,
разлика; речи „и“, „или“,
„не“, „сваки“,
„неки“, „ако...онда“.
- Увод у алгоритме
аритметике:писмено
сабирање, множење,
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2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

непожељно понашање на
интернету) као и симулације
небезбедних ситуација са
акцентом на то како је
пожељно реаговати у датим
ситуацијама (кроз играње
улога и сл.).
- У корелацији са другим
предметима (физичко и
здравствено васпитање)
велику пажњу
посветити томе како уређаји
које свакодневно користе
(рачунар, телефон, таблет ...)
могу лоше да утичу на
њихово здравље при чему их
треба водити ка ситуацијама
на које их родитељи
свакодневно подсећају (лоше
држање, дуго гледање у
екран, ... ..). Посебну пажњу
посветити развоју свести код
студената о времену у току
дана, утрошеном на рад са
технологијом и могућим
развојем зависности од
технологије.
- Фронтални, индивидуални,
Kомпетенције за наставну
групни (у пару)
област, предмет и
- Реализација теме може се
методику наставе
започети приказивањем
мотивационих филмова о
Компетенције за поучавање програмирању. Увести
и учење
појмове: програм и
програмирање.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

смисао речи "и",
"или", "не", "сваки", "неки",
израза "ако...онда"
- зна алгоритме аритметике
(сабирања, множења, дељења
с остатком, Еуклидов
алгоритам) и интерпретира их
алгоритамски
- наведе редослед корака у
решавању једноставног
логичког проблема
- креира једноставан
рачунарски програм у
визуелном окружењу
- сврсисходно примењује
програмске структуре и
блокове наредби
- користи математичке
операторе за израчунавања
- објасни сценарио и
алгоритам пројекта
- анализира и дискутује
програм
- проналази и отклања грешке
у програму

САДРЖАЈИ

дељење с
остатком,Еуклидов
алгоритам.
- Увод у тему
програмирања.
- Радно окружење
изабраног софтвера за
визуелно програмирање.
- Алати за рад са
графичким објектима,
текстом, звуком, видеом.
- Програм-категорије,
блокови, наредбе,
инструкције.
- Програмске структуре (
линијска, циклична,
разграната)
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2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Компетенције за
комуникацију и сарадњу

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Демонстрирати готове
анимације и рачунарске игре
ради развијања свести и
побуђивања мотивације да
ученици сами могу да
креирају своје игрице.
Одабрати пример игрице за
анализу (на пример са
портала www.code.org), као и
друге мотивационе
материјале из сличних
образовних извора) са
циљем упознавања
студената са корацима у
решавању једноставних
проблемских задатака.
Увести појам алгоритма при
решавању најједноставнијег
проблема.
-У међупредметној
координацији са предметом
математика, увести
математичко-логичке
појмове које леже у основи
информатике и рачунарства:
скуп, елементи, подскуп,
једнакост скупова, празан
скуп (са одговарајућим
знацима);
- На подесним примерима
илустровати математичкологичку употребу речи:
сваки, неки, или, и, не, следи
(ако ... онда). Ученици
усвајају елементе

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ
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2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
дедуктивног закључивања
(правилно формулисање
тврђења; правилно
закључивање, правилно
коришћење везника "и",
"или", а нарочито "ако ...
онда“
- Визуелно програмирање
(Scrtach, Stencil, AppInventor,
Alice, ...) које треба да
омогући
алгоритамско решавање
проблема и основе
програмирања.
У зависности од изабраног
програмског окружења
прилагодити сва следећа
објашњења
специфичностима тог алата.
- Демонстрирати поступке:
избор објеката (нагласак на
библиотеке), слагање
блокова по принципу
"превуци-и-пусти" и
покретање програма.
- Демонстрирати на сваком
примеру следеће технике:
креирање пројекта.
- Демонстрирати и указивати
на разноврсне
функционалности доступне
у палетама блокова.
- Кроз активну наставу и
укљученост у процес
креирања програма од првих

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању
да:
− сарађује са осталим
члановима групе у одабиру
теме, прикупљању и обради
материјала у вези са темом,
формулацији и представљању
резултата и закључака
− одабира и примењује
технике и алате у складу са
фазама реализације пројекта
− наведе кораке и опише
поступак решавања
пројектног задатка
− вреднује своју улогу у групи
при изради пројектног задатка
и активности за које је био
задужен
-поставља резултат свог рада
на Интернет, ради дељења са
другима, уз помоћ наставника

САДРЖАЈИ

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

часова, ученици ће
постепено усвојити потребне
појмове, знања и вештине.
Анализирати са ученицима
карактеристике појединих
структура и оправданост
примене у појединим
ситуацијама.
Поступак корак по корак до
решења проблема, треба да
послужи за систематизацију
поступка израде пројекта.
- Фазе пројектног задатка
- Фронтални, индивидуални,
од израде плана
Kомпетенције за наставну
групни
област, предмет и
до представљања решења
- Ради развијања
- Израда пројектног задатка методику наставе
међупредметних
у групи у корелацији са
компетенција и остваривања
Компетенције за поучавање корелације са другим
другим предметима
и учење
- Представљање резултата
предметима, реализовати са
пројектног задатка
ученицима најмање два
Компетенције за
пројектна задатка, један из
комуникацију и сарадњу
области ИКТ и Дигитална
писменост и други из
области Рачунарство
(договорити се са ученицима
и наставницима других
предмета, који покривају
област изабране теме).
- При реализацији првог
пројектног задатка ставити
нагласак на разради
пројектног задатка - од
израде плана до
представљања решења.
- Наставник планира фазе
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ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ
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2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
пројектног задатка у складу
са временом, сложеношћу
теме, расположивим
ресурсима
- Пројектни задаци се баве
реалним темама из школског
или свакодневног живота. Циљ
је развијање и неговање:
поступности, повезивања и
изградње сопствених
стратегија учења, вршњачког
учења, вредновања и
самовредновања достигнућа.
- Пројектни задаци
подразумевају корелацију и
сарадњу са наставницима
осталих предмета
- Добар пример сумирања
научених поступака је
израда пратеће
документације у виду
фајлова различитог типа, као
што су: текстуални фајлови,
слике, видео материјали и
сл. Идеја за пројектни
задатак може бити и израда
квиза и теста за проверу
знања, понављање,
утврђивање, систематизацију
градива из целог предмета.
- Ученици пре прикупљања
материјала израђују
сценарио (причу или
алгоритам за конкретан

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ
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2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
задатак), разрађују кораке и
описују поступак решавања
пројектног задатка.
- Део задатка је и чување
материјала употребљеног за
решавање пројектног
задатка. Очекивани продукт
пројектног задатка је
мултимедијални садржај у
форми: стрипа, анимације,
игрице и сл.
- Напреднији ученици могу
израдити алгоритам и
програм за решавање
конкретног проблемског
задатка

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

ПЕТИ

Годишњи фонд часова: 72
ЦИЉ ПРЕДМЕТА:

2018/2019-2021/2022.

Недељни фонд часова: 2

Унапређивање физичких способности,моторучких вештина и знања из области физичке и здравствене културе

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
Физичке способности-тестирања
2.
Атлетика
3.
Спортска гимнастика
4.
Основе тимских игара
Укупан
бр.часова

ОБЛАСТ/ТЕМА

Физичке способности –
тестирања и мерења

ИСХОДИ

-примени једноставне
комплексе простих и
општеприпремних вежби,
користи их у спорту,
рекреацији, животу

-упореди резултате тестирања
са вредностима за свој узраст

Број часова
Утврђивање
систематизација
8
7
5
5
1
7
19
14

обрада
7
14
18
39

САДРЖАЈИ

-вежбе за развој снаге,
покретљивости,
издржљивости, брзине и
координациј
-примена националне
батерије тестова за
праћење физичког развоја
и моторичких способности
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Укупно
8
19
20
25
72

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

Атлетика

Спортска гимнастика

Основе тимских игара
Рукомет

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

-користи и комбинује
досегнути ниво технике
кретања у спорту и
свакодневном животу
-доводи у везу развој
физичких способности са
атлетским дисциплинама

-техника истрајног трчања
-техника спринтерског
трчања
-техника високог и ниског
старта
-скок у вис
-скок у даљ
-бацање кугле

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате

-одржава стабилну и
динамичку равнотежу у
кретањима
-користи елементе
гимнастике у игри и
свакодневном животу
-схвати вредност спортске
гимнастике за сопствени
развој

-вежбе на тлу
-прескоци
-вежбе у упору
-вежбе у вису
-ниска греда

-користи елементе технике у
игри
-примењује основна правила
рукомета и кошарке у игри
-учествује на
унутародељенским
такмичењима

-основни елементи технике
и правила игре
-вођење лопте
-хватање и додавање лопте
-шутирање на гол
-принципи индивидуалне и
колективне одбране
-дриблинг и финта
-спортски полигон

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика
-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате
-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате
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Разред:

ПЕТИ

Годишњи фонд часова: 54
ЦИЉ ПРЕДМЕТА:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – обавезне физичке активности
Недељни фонд часова: 1,5

Унапређивање физичких способности,моторичких вештина и знања из области физичке и здравствене културе

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.
Укупан
бр.часова

Мали фудбал
Спортска гимнастика
Рукомет
Излет са пешачењем

ОБЛАСТ/ТЕМА

Мали фудбал

ИСХОДИ

-користи елементе технике у
игри
-примењује основна правила
рукомета и кошарке у игри
-учествује на
унутародељенским
такмичењима

Број часова
Утврђивање
систематизација
23
10
6

обрада
8

7
15

39

САДРЖАЈИ

-вођење и контрола лопте
-примање и додавање лопте
-шут на гол и основе игре у
нападу
-одузимање лопте и основе
игре у одбрани
-вежбе са два и три играча
-игра са применом
основних правила игре
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Укупно
31
10
6
7
54

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

Спортска гимнастика

Рукомет

Излет са пешачењем

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

-одржава стабилну и
динамичку равнотежу у
кретањима
-користи елементе
гимнастике у игри и
свакодневном животу
-схвати вредност спортске
гимнастике за сопствени
развој

-вежбе на тлу
-прескоци
-вежбе у упору
-вежбе у вису
-ниска греда

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате

-користи елементе технике у
игри
-примењује основна правила
рукомета у игри
-учествује на
унутародељенским
такмичењима

-хватање и додавање лопте
-вођење лопте
-шут на гол
-одбрана гола
-основна правила рукомета

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате

-поштује правила
понашања током излета
-примени мере безбедности
током пешачења
-примењује здравственохигијенске мере и чува
животну седину током
пешачења

-истрајно ходање
-вежбе за развој аеробне
издржљивости
-вежбе за развој снаге
-боравак и вежбање на
чистом ваздуху

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика,географија

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Разред: Пети
Годишњи фонд часова: 36

Недељни фонд часова: 1

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура грађанског друштва
постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске
вредности.
Корелација: Настава грађанског васпитања у свим разредима повезиваће се са садржајима следећих предмета: српски језик, географија, историја, информатика
и рачунарство, ликовна култура, као и са другим предметима у зависности од тема које се обрађују.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
Укупан
бр.часова

Наставна тема
ЉУДСКА ПРАВА Права детета
ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО
Школа као заједница
ПРОЦЕСИ У СВРЕМЕНОМ
СВЕТУ Права детета
ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ

ОБЛАСТ/ТЕМА

ЉУДСКА ПРАВА
Права детета

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:
- разликује жеље од потреба и
наведе примере везе између
потреба и људских права;
ж - препозна своје потребе,
као и потребе других и да их
уважава; - штити своја права

Број часова
утврђивање
систематизација
4
3
-

обрада
4
5

укупно
8
8

6

4

-

10

5
20

3
14

2
2

10
36

САДРЖАЈИ

Потребе и жеље.
Потребе и права.
Правила рада у учионици,
доношење групних
правила.
Права детета у
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
У реализацији наставе
развијају се међупредметне
компетенције, а посебно
општа компетенција
предмета
- активан однос у

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
- увођење ученика у
наставни предмет и
упознавање са значајем
грађанског васпитања;
- упознавање ученика са
садржајем наставног

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО
Школа као заједница

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

САДРЖАЈИ

на начин који не угрожава
друге и њихова права; учествује у доношењу правила
рада групе и поштује их; наводи примере и показатеље
остварености и кршења
дечијих права; - наводи
чиниоце који утичу на
остварење дечијих права; поштује права и потребе
ученика који су у инклузији у
његовом одељењу/школи; препозна ситуације кршења
својих права и права других; идентификује кршење
људских права на примеру
неког историјског догађаја;
- поштује правила одељењске
заједнице и правила на нивоу
школе;
- поступа у складу са
моралним вредностима
грађанског друштва;
- искаже свој став о значају
правила у функционисању
заједнице; понаша се у складу
са правилима и дужностима у
школи; наводи начине
демократског одлучивања;
препозна одговорност
одраслих у заштити права
деце; објасни улогу појединца
и група у заштити дечијих
права; реално процени
сопствену одговорност у

документима о заштити
права.
Посебност права детета и
људска права.
Конвенција о правима
детета.
Врсте права.
Показатељи остварености и
кршења дечијих права.
Конвенција о правима
детета у документима која
се односе на школу.

Права и функционисање
заједнице
Моје заједнице. Школа као
заједница. Одлучивање у
учионици и школи.
Гласање и консензус као
демократски начини
одлучивања. Одговорности
и обавезе у заједници
Одговорност деце.
Одговорности одраслих
(родитеља, наставника).
Кршење и заштита права
Шта могу и коме да се
обратим у ситуацијама
насиља.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
заједници уз уважавање и
поштовање права сваког
појединца

У реализацији наставе
развијају се међупредметне
компетенције, а посебно
општа компетенција
предмета
- активан однос у
заједници уз уважавање и
поштовање права сваког
појединца

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
програма и давање јасних
упутстава за рад;
- повезивање постојећег
знања са новим;
- упознавање са
Конвенцијом о правима
детета у документима која се
односе на школу;
- препознавање својих права
и права других, као и
идентификација кршења
истих;

- дефинисање правила
одељењске заједнице и
правила школе;
- примена различитих
интерактивних облика рада,
као и одабир и коришћење
одговарајућих метода и
техника рада;
- разумевање значаја
правила у функционисању
заједнице;

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ПРОЦЕСИ У
СВРЕМЕНОМ СВЕТУ
Права детета

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:
ситуацији кршења нечијих
права и зна коме да се обрати
за помоћ;
- препозна и анализира
сличности и разлике између
ученика у групи; прихвата
друге ученике и уважава
њихову различитост;
проналази примере моралних
поступака у књижевним
делима које чита, у медијима
и у свакодневном животу;
наводи примере из
свакодневног живота
предрасуда, стереотипа,
дискриминације,
нетолеранције по различитим
основама; проналази примере
нетолеранције и
дискриминације у књижевним
делима која чита; у медијима
проналази примере
предрасуда, стереотипа,
дискриминације,
нетолеранције по различитим
основама и критички их
анализира; препозна и
објасни врсте насиља; прави
разлику између безбедног и
небезбедног понашања на
друштвеним мрежама;
заштити од дигиталног
насиља; анализира сукоб из
различитих углова (препознаје
потребе учесника сукоба) и

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

Наши идентитети
Наше сличности и разлике
(раса, пол, национална
припадност, друштвено
порекло, вероисповест,
политичка или друга
уверења, имовно стање,
култура, језик, старост и
инвалидитет).
Стереотипи и предрасуде.
Дискриминација.
Толеранција.
Сукоби и насиље
Сукоби и начини
решавања сукоба.
Предности конструктивног
решавања сукоба.
Врсте насиља: физичко,
активно и пасивно,
емоционално, социјално,
сексуално, дигитално.
Реаговање на насиље.
Начини заштите од насиља.

У реализацији наставе
развијају се међупредметне
компетенције, а посебно
општа компетенција
предмета
- активан однос у
заједници уз уважавање и
поштовање права сваког
појединца

- осмишљавање и
реализација различитих
активности: радионица,
симулација, играња улога,
студија случаја, дебата,
дискусија, пројеката,
истраживања, промоција, ... симулација примера из
свакодневног живота:
предрасуде, стереотипи,
дискриминација и
нетолеранција по
различитим основама;
- коришћење филмова,
интернета, као и разговор о
говору мржње,
нетолеранцији и дигиталном
насиљу;
- развој конструктивног
решавања сукоба;
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ОБЛАСТ/ТЕМА

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:
налази конструктивна решења
прихватљива за све стране у
сукобу; аргументује
предности конструктивног
начина решавања сукоба;
- препознаје примере
грађанског активизма у својој
школи и исказује позитиван
став према томе;
идентификује проблеме у
својој школи; прикупља
податке о проблему користећи
различите изворе и технике;
осмишљава акције, процењује
њихову изводљивост и
предвиђа могуће ефекте;
активно учествује у тиму,
поштујући правила тимског
рада (у групној дискусији
показује вештину активног
слушања, износи свој став
заснован на аргументима,
комуницира на
неугрожавајући начин);

2018/2019-2021/2022.

САДРЖАЈИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

Планирање и извођење
акција у школи у корист
права детета
Учешће ученика у школи.
Избор проблема. Тражење
решења проблема. Израда
плана акције. Анализа
могућих ефеката акције.
Планирање и извођење
акције. Завршна анализа
акције и вредновање
ефеката.
Приказ и анализа групних
радова.

У реализацији наставе
развијају се међупредметне
компетенције, а посебно
општа компетенција
предмета
- активан однос у заједници
уз уважавање и поштовање
права сваког појединца.

- идентификација примера
грађанског активизма у
школи и неговање
позитивног става према
томе; прикупљање података
о проблему на основу
различитих извора и
техника; реализација
одабраних акција, као и
њихова анализа; неговање
тимског рада; вредновање
ефеката спроведених акција
у школи.Сви часови се
реализују у радионичарском
раду, где сваки појединац
учествује износећи своје
ставове, мишљења, предлоге
и идеје, дискутује, учествује
у избору идеја за
реализацију; ученици раде
тимски, у групним
активностима, учествују у
дебатама, презентују рад
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Разред: Пети
Годишњи фонд часова: 36

Недељни фонд часова: 1

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Увод
Религија и култура старог света
Откривење – свет Библије
Стварање света и човека
Старозаветна историја спасења
Закон Божији
Месијанска нада
Евалуација
36

Укупан
бр.часова

Број часова
утврђивање
систематизација
/
/
/
1
1
1
3
1
1
1
1
/
1
1
/
1
7
6

обрада
1
2
2
4
5
3
6
/
23
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укупно
1
3
4
8
7
4
8
1
36
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ТЕМА

(наставне јединице)

I – УВОД
1. Упознавање
садржајa
програма и
начинa рада

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ЦИЉ
Упознавање ученика са
садржајем предмета,
планом и програмом и
начином реализације
наставе Православног
катихизиса;
Установити каква су
знања стекли и какве
ставове усвојили
ученици у претходном
школовању.

II - РЕЛИГИЈА И
КУЛТУРА
СТАРОГ СВЕТА

Упознати ученике са
основним елементима
религије и културе
старог века.

Религија и
култура старог
света

Упознати ученике са
паганским митовима и
легендама о вечном

Човек тражи
Бога

животу.

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:

2018/2019-2021/2022.

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА

моћи да сагледа садржаје којима ће се
бавити настава Православног
катихизиса у току 5. разреда основне
школе;

Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

моћи да уочи какво је његово

Прелиминарна
систематизација

предзнање из градива Православног
катихизиса обрађеног у претходном
циклусу школовања.

моћи да именује неке
политеистичке религије.

Религија и култура
старог света

моћи да наведе неке од
карактеристика политеистичких
религија и културе старог века

Човекова жеђ за
Богом и вечним
животом
Митови и легенде

Припремити ученике за
сусрет са Откровењем
Истинитог Бога.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Катихизација као литургијска
делатност- заједничко је дело
катихете (вероучитеља) и његових
ученика.
Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не
постоји ради гомилања информација
(„знања о вери“), већ као настојање
да се учење и искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у живот кроз
слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве.
На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и са
начином вредновања њиховог рада.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

III - ОТКРИВЕЊЕ - Развити код ученика свест моћи да уочи да се Бог откривао
СВЕТ БИБЛИЈЕ
о Богу као личности која се изабраним људима, за разлику од
открива човеку
паганских божанстава;
Божје
Откровење
Свето Писмо
(настанак, подела)

Упознати ученике са
појмовима Светог
Предања и Светог Писма
Објаснити ученицима
узрок и начин настанка
Библије

моћи да објасни да је рођење
Христово догађај који дели
историју на стару и нову еру;
моћи да наведе неке од библијских
књига, њихове ауторе и оквирно
време настанка
моћи да разликује Стари и Нови
Завет
бити подстакнут да се односи
према Библији као светој књизи;
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Божије Откровење
Свето Писмо
(настанак, подела)

Врсте наставе
Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
теоријска настава (35 часова)
практична настава (1 час)
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
учионици;
Практична настава се реализује у
цркви – учешћем у литургијском
сабрању;
Дидактичко методичка упутства за

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

IV - СТВАРАЊЕ
СВЕТА И ЧОВЕКА
Стварање света
Стварање човека
Прародитељски
грех
Човек изван
рајског врта

Пружити ученицима
знање да Бог из љубави
ствара свет да би му дао
вечно постојање;
Оспособити ученике за
разумевање посебности
улоге човека у свету, као
споне између Бога и света.
Објаснити ученицима
повест о првородном
греху и његовим
последицама;

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

моћи да преприча библијску причу о Шестоднев
постању и доживи је као дело љубави
Стварање човека
Божије
моћи да увиди да је Бог поред
видљивог света створио и анђеле
моћи да преприча библијску
приповест о стварању човека и уочи
да је човек сличан Богу јер је
слободан
бити подстакнут на развијање
осећаја личне одговорности према
природи;

Указати ученицима на
начин на који се Бог стара
о свету и човеку од Адама
до Ноја;

моћи да наведе неке од последица
првородног греха по човека и читаву
створену природу;

Пробудити у ученицима
осећај одговорности за

библијских прича до Аврама;

свет који их окружује.

2018/2019-2021/2022.

моћи да преприча неку од
моћи да повеже причу о Нојевој
барци са Црквом
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„по икони и
подобију“
Прародитељски
грех
Човек изван
рајског врта (Каин и
Авељ, Ноје,
Вавилонска кула)

реализацију наставе
Уводне часове требало би осмислити
тако да допринесу међусобном
упознавању ученика, упознавању
ученика с циљевима, исходима,
наставним садржајима, али и тако да
наставник стекне почетни увид у то
каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног
катихизиса, група располаже.
Реализација програма требало би да
се одвија у складу с принципима
савремене активне наставе, која
својом динамиком подстиче ученике
на
истраживачки и проблемски приступ
садржајима тема. У току реализације
стављати нагласак више на
доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно.
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

бити подстакнут на послушност као
израз љубави према Богу;
VСТАРОЗАВЕТНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА
Аврам и Божји
позив
Исак и његови
синови
Праведни
Јосиф
Мојсије
Пасха

Квалитет наставе се постиже када се
наставни садржаји реализују у складу
са савременим

моћи да наведе неке од најважнијих
старозаветних личности и догађаја

Аврам и Божији
позив

догађајима

моћи да уочи везу старозаветних
праотаца и патријараха са Христом

Исак и његови
синови

Указати ученицима на
везу између старозаветних
личности и Христа

моћи да исприча да јеврејски народ
прославља Пасху као успомену на
излазак из Египта

Праведни Јосиф

Указати ученицима на
повезаност Пасхе и
Христа

моћи да извуче моралну поуку из
библијских приповести

Упознати ученике са
старозаветним
личностима и

Указати ученицима на
етичку вредност
старозаветних списа

моћи да препозна старозаветне
личности и догађаје у православној
иконографији.

Мојсије
Пасха

педагошким захтевима у погледу
употребе разноврсних метода, облика
рада и наставних
средстава.
Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног
садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да води
рачуна и о психолошким чиниоцима
извођења наставе – узрасту ученика,
нивоу психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији ученика.
У остваривању савремене наставе
наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и координатор
ученичких активности у наставном
процесу.

Развијање свести
ученика о старању
Божјем за свет кроз
библијску историју;
Пружити ученицима
знање о старозаветним
мотивима у
иконографији.

Настава је успешно реализована ако
је ученик спреман да Цркву схвати
као простор за остваривање своје
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VI - ЗАКОН
БОЖЈИ
На гори Синају
Десет Божјх
заповести
Закон Божји као
педагог за Христа

Објаснити ученицима
околности у којима је
Бог дао Закон преко
Мојсија;

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

моћи да преприча библијски опис
давања Десет Божијих заповести
Мојсију;

Добијање Божијих
заповести на гори
Синају

моћи да наведе и протумачи на
основном нивоу Десет Божјих
заповести;

Садржај Десет
Божјих заповести

Пружити ученицима
основно знање о томе да се
моћи да разуме да је од односа
кроз заповести Божје
остварује заједница између према Заповестима зависила и
припадност Божијем народу;
Бога и људи;

Пружити ученицима
основ за разумевање да су
Десет Божјих заповести
водич и припрема за
Христове заповести
љубави

2018/2019-2021/2022.

бити подстакнут да примени
вредности Декалога у свом
свакодневном животу.

личности кроз заједничарење са
ближњима и
Тројичним Богом који постаје извор
и пуноћа његовог живота.

Смисао Декалога
као припреме за
Христа

Евалуација наставе
Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити на
два начина:
процењивањем реакције ученика или
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VII МЕСИЈАНСКА
НАДА
„Земља меда и
млекаˮ
Цар Давид
Соломон и
јерусалимски храм
Псалми
Давидови

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Упознати ученике са
појмом „обећане земље“ и
њеним значајем за

моћи да препозна на слици Ковчег
Завета и Скинију и да у једној
реченици каже шта је мана

„изабрани народ Божији“

моћи да именује најважније
личности јеврејског народа у
Обећаној земљи

Објаснити ученицима
значај старозаветне
Скиније и Храма
Указати ученицима на
улогу старозаветних
царева и пророка
Указати ученицима на
лепоту Давидових
псалама

Старозаветни
пророци

Објаснити ученицима
појам Месије

Месијанска нада

Предочити ученицима
специфичности
библијског текста и
омогућити им да доживе
његову сликовитост

моћи да уочи да је Светиња над
светињама посебно место Божијег
присуства
знати да је цар Давид испевао
Псалме у славу Божију
моћи да наведе неке од
старозаветних пророка
моћи да уочи да су старозаветни
пророци најављивали долазак
Месије
увидети значај покајања и молитве
као „жртве угодне Богу“ на основу
одељака поучних и пророчких књига

2018/2019-2021/2022.

Насељавање
Обећане земље
(Исус Навин,
Самсон...)

прикупљањем коментара ученика
путем анкетних евалуационих
листића;

Цар Давид

провером знања које ученици
усвајају на часу и испитаивањем
ставова;

Соломон и

Оцењивање

јерусалимски храм

Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:

Псалми Давидови
Старозаветни
пророци
Месијанска нада

усмено испитивање;
писмено испитивање;
посматрање понашања ученика;
Оквирни број часова по темама
Увод – 1
Религија и култура старог света – 3
Откривење – Свет Библије – 4
Стварање света и човека – 7
Старозаветна историја спасења – 7
Закон Божији – 4
Месијанска нада – 8
Евалуација – 1+1
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Разред: пети

2018/2019-2021/2022.

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Фонд часова: 36
Циљ: Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне средине, усвајање и примена
концепта одрживог развоја и остваривање образовања о квалитету живота.

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
• развијају образовање за заштиту животне средине;
• развијају вредности, ставове, вештине и понашање у складу са одрживим развојем; развијају здрав однос према себи и другима; • умеју да на основу стечених
знања изаберу квалитетне и здраве стилове живота; примењују рационално коришћење природних ресурса; • препознају изворе загађивања и уочавају
последице;
• стичу способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; развијају радозналост, активно учествовање и одговорност;
• поседују развијену свест о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине, природе и биодиверзитета.

Оперативни задаци:
Разумевање улоге и значаја чувара природе за развој и напредак човечанства
Усвајање хигијенских навика и стицање одговорности за лично здравље и здравље других људи
Стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.

Положај и улога човека у
природи
Природна богатства- ресурси и
одрживо коришћење
Извори и последице загађивања
средине
Биодиверзитет-биолошка
разноврсност

2.
3.
4.
Укупан
број
часова

Редни Садржај
број
програма
теме

1

Основни појмови
из области
животне средине.
Утицаји човека на
животну средину.
Концепт
одрживог развоја.
Природна
равнотежа.
Спровођење
акција у заштити

Број часова
утврђивање
вежба-практичан
рад
1
3

обрада
7

укупно
11

6

-

2

8

5

-

5

10

2

-

5

7

20

1

15

36

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

11
-Уочавање
позитивног и
негативног деловања
на животну средину
-Излазак на терен
-Израда паноа

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

Прати, усмерава,
вреднује, ствара
ситуацију, сугерише,
подстиче, дискутује,
анализира, наводи на
повезивање и примену
знања организовањем
учења мотивише и
подстиче способности
ученика;

Индивидуални
рад, рад у
паровима,
дијалог,
демонстрација,
практичан рад,
вежбе

Схватање појмова из области
животне средине.
Уочавање позитивног и
негативног делковања на
животну средину.
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2

3

и очувању
животне средине
(мали пројекти).
Вођење сопствене
економије и
економије
природе (мали
пројекти).
Квалитетан и
здрав стил живота
(мали пројекти).
Природни ресурси
(богатства) дефиниција
подела и значај.
Обновљиви и
необновљиви
природни ресурси.
Жива бића као
природни ресурс.
Одрживо
коришћење
ресурса.

Појам, извори и
врсте загађивања.
Глобалне промене
и глобалне
последице.
Глобално
загревање и
последице.
Озонске рупе и
последице.
Смањење
загађења од

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

8

-Уочавање
природних ресурса у
непосредном
окружењу

10

Излазак на терен,
узимање узорака из
природе за анализу
-Активно учешће у
селекцији отпада

Ефикасним и
подстицајним
методама долази до
начина који омогућава
усвајање знања која
представљају основу
за успешно
савладавање градива;
пише, разговара са
ученицима, поставља
питања, одговара на
питања, објашњава,
црта, приказује
практичне примере
као и мултимедијални
садржај.
Прати, усмерава,
вреднује, ствара
ситуацију, сугерише,
подстиче, дискутује,
анализира, наводи на
повезивање и примену
знања организовањем
учења мотивише и
подстиче способности
ученика;
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Индивидуални
рад, рад у
паровима,
дијалог,
демонстрација,
практичан рад,
вежбе

Схватање појма природног
ресурса.
Правилно коришћење
природног ресурса.

Индивидуални
рад, рад у
паровима,
дијалог,
демонстрација,
практичан рад,
вежбе

Уочавање главних
загађивача природе.
Разумевање процеса
глобалног загревања и
стварање озонских рупа.
Схватање значаја рециклаже.
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4

отпада. Рециклажа
Дефиниција и
појам
биодиверзитета.
Угрожавање
биодиверзитета.
Нестајање врста и
заштита.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

7

Помоћ угроженим
животињама,
прављење кућица за
птичице и псе
Посета зоо-врту и
националном парку

Ефикасним и
подстицајним методама
долази до начина који
омогућава усвајање
знања која представљају
основу за успешно
савладавање градива;
пише, разговара са
ученицима, поставља
питања, одговара на
питања, објашњава, црта,
приказује практичне
примере као и
мултимедијални садржај.
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Индивидуални
рад, рад у
паровима,
дијалог,
демонстрација,
практичан рад,
вежбе

Схватање појма
биодивезитета.
Уочавање главних фактора
угрожавања биодиверзитета.
Примена метода за заштиту
врста.
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

Разред: пети
Фонд часова: 36

Циљ и задаци
развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика, боја;
стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају
њихова визуелна и ликовна својства;
развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење;
развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, апримењују у раду и животу;
развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање;
подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних
добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;
стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;
омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја уметности;
развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности.
Оперативни задаци
коришћење различитих техника и средстава за креативно изражавање
развијање способности ученика за визуелно памћење
покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло- тамно, облик- боја,
простор, композиција;
посматрају и естетски доживљавају дела ликовне уметности;
развијају љубав према ликовном наслеђу;
пратити интересовања за посећивањем музеја, изложби и јачање потреба ученика за чување културних добара
развијају способност за креативно и апстрактно мишљење;
развија моторичке способности ученика инавиек за лепо писање;
развијају способност сарадње и самопоуздања у тимском раду;

САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
1. ЦРТАЊЕ
2. СЛИКАЊЕ
3. ВАЈАЊЕ
Трајање

Садржај

Начин остваривања

ПР. ВЕЖБА
11
12
11
Aктивности натавника
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ЕСТ. АНАЛИЗА И
ПРОЦЕЊИВАЊЕ
1
0
1
УКУПНО:
Активности ученика

УКУПНО
12
12
12
36
Циљеви и задаци
садржаја прогама
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10+2

10+1+1

Цртање
-врсте и својства
линија ( 2)
-линија као
средство за
стварање
различитих
квалитета
површина (2)
-естетско
процењивање (1)
-однос величина(2)
-лепо писање са
калиграфијом (2)
-компоновање више
римичких целина у
простору (2)
-естетско
процењивање (1)
Сликање
-својства
сликарских
материјала и
подлога (2)
-ритмичко
компоновање боја и
облика (2)
-коришћење разних
материјала за
компоновање (2)
-визуелно
споразумевање (2)
-временски и
просторни низови
(цртани
филам,стрип) (2+1)
-сликање,естетско
процењивање (1)

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

- објашњавање, дискусија,
дијалог, демонстрација
- показивање основних
цртачких техника
- објашњавање и упознавање
са основним ликовним
елементима
- индивидуални рад и рад у
групама
- коректуре и естетске
анализе (заједно са
ученицима )
- рад по природи (моделу )
- посете културним
институцијама (музеји,
галерије )

- објашњавање, разговор
- демонстрирање
осн.сликарских техника
- показивање репродукција
познатих сликара (чисте и
замућене боје )
- креирање вежби и њихова
примена
- коректуре и ест. анализе
- рад по природи и рад из
маште
- посета позоришту

- кроз разговор и
објашњавање упознавање
ученика са основним
вајарским материјалима и

2018/2019-2021/2022.

- представљање садржаја
рада
- разговори са ученицима
(питања, дијалози, дискусије
)- вежбање основних
цртачких техника
-усмеравање на самосталан
рад са наглашеном
индивидуалношћу
- рад у групама са поделом
задатака
- естетска анализа,
самовредновање и
оцењивање од самих ученика

- усвајање и систематизација
изложеног градива као и
његова практична примена
- разговори са наставником
(питања, дијалози, дискусије
)- вежбање различитих врста
линија и површина и цртачких
техника
- покажу интересе и
способности за самостално
откривање визуелних појава и
законитости света облика:
светло- тамно, облик- боја,
простор, композиција

- ест. анализа и
самовредновање
- припрема сценографије за
школске манифестације
- израда паноа, плаката

- вежбање основних
сликарских техника
- сакупљање репродукција,
формирање збирки
-посматрају и естетски
доживљавају дела ликовне
уметности;
развијају љубав према
ликовном наслеђу

-практична примена
усвојеног градива кроз
израду плитког рељефа и
слободне скулптуре
- самосталан рад са
наглашеном индивидуалношћу - развијају способност за
у моделовању, рад у групи, рад креативно и апстрактно
мишљење;
у пару
- примена конвексних и
-развијају способност
сарадње и самопоуздања у
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- стварање различитих
вредности линија и површина
-опажање ритма линија, боја,
облика
-развијање способности
ученика за опажање
квалитета свих ликовних
елемената: линија, облика,
боја;
стварање услова да ученици
на часовима у процесу
реализације садржаја користе
различите технике и средства и
да упознају њихова визуелна и
ликовна својства
-развијање моторичких
способности ученика и
навике за лепо писање;

-развој способности ученика
за визуелно памћење и
повезивање опажених
информација као основе за
увођење у визуелно
мишљење;
развијање осетљивости за
ликовне и визуелне вредности,
које се стичу у настави,
апримењују у раду и животу
-подстицање интересовања и
стварање потребе код
ученика за посећивањем
музеја, изложби, као и за
чување културних добара и
естетског изгледа средине у
којој ученици живе и раде
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10+1+1

Вајање
- вајање,врсте
вајарског
материјала (4)
-везивање
тродимензионалних
облика у простору (2)
-слободно
компоновање (2)
-обликовање
употребних
предмета(ситна
пластика,накит)
(2+1)
-вајање, естетска
анализа (1)

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
техникама
- репродукције 2д и 3д
уметничких дела и уочавање
разлика
- демонстрација рада у
појединим материјалимаглина, глинамол…
- индивидуални, рад у пару и
групи са ученицима
- рад по природи
- коректура и естетска
анализа

конкавних форми
- дијалози, дискусије,
естетска анализа и
самовредновање

2018/2019-2021/2022.
тимском радус

-опажање боја
-асоцијације у низу
покретнеслике:боје,мрље,црт
ежи,облици
-стварање
различитихвредности форме
(конвексно,конкавно,отворен
о,затворено)
- чврсти материјали, меки
- упознавање са ситном
пластиком
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ШЕСТИ РАЗРЕД
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Разред: шести

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Фонд часова: 144
Циљ: Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно корис ти српски језик у различитим
ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним законитостима српског језика, да стиче основна знања о улози и значају језика у
националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних дела из српске и светске баштине развија
читалачке копетенције које, уз књижевно знање, обухватају и емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање,
подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно
повезивање;да се одговарајућим врстама читања оспособљава да усмено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и
значења; да стиче знања о месту, улози и значају језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав према српском језику и
књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи функционално да повезује садржаје предметних области.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
Образовни циљеви: Оспособљавати ученике за самостално,целовитои садржајно причање на задату тему и подићи ниво културе усменог
изражавања; оспособљавати ученике за самостално, целовито и садржајно писање на задату тему. Упознати ученике са техником израде писменог
састава (тежиште теме, избор и распоред грађе, основни елементи композиције и груписање грађе према композиционим етапама). Научити
ученике шта је пасус као ужа тематска целина и која је његова композицијско-стилска функција; Подела речи по настанку: просте, изведене и
сложене. Атрибутска и предикатска функција именица и придева.
Оспособити ученике да уоче самогласнике и сугласнике; слоготворно р. Подела речи на слогове. Подела сугласника по месту изговора и по
звучности.
Гласовне промене и алтернације – уочавање у грађењу и промени речи: палатализација и сибиларизација; непостојано а; промена л у о; једначење
сугласника по звучности (одступања уБписаном језику); једначење сугласника по месту изговора; јотовање; асимилација и сажимање
самогласника; губљење сугласника (на одступања указати у примерима).
Придевске заменице: разликовање по значењу и функцији – присвојне, показне, односно-упитне, неодређене, опште, одричне; употреба повратне
заменице свој. Грађење и значења глаголских облика. Утврђивање знања из области правописа (писање великог слова); Ученици ће се упознати
са поетичким одликама уметничког стварања писаца. Подсетиће се значења појмова лирска песма, строфа, стих, као и разлике између аутора и
лирског субјекта;Упутити ученике да схвате одлике прозе;Препознати мотиве,стилске фигуре;Оспособити ученике заразумевање и тумачење
књижевних дела;Развијати љубав према књижевности,утицати на формирање позитивних духовних и моралних вредности;Стварати читалачке
навике; Утврђивање знања из области правописа (писање великог и малог слова); Вежбе у изговарању дугоузлазног и дугосилазног
акцента.Интонација везана за изговор узвика.
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Васпитни циљеви: Побудити ученичку радозналост и љубав према језику и књижевности. Кроз уметничка дела указати ученицима на праве
вредности, неговати их. Упознати ученике са традиционалним вредностима, веровањима, навикама, различитим начинима живота, чиме се
проширују сазнања о животу и на тај начин форимира личност ученика; Пробудити љубав према лепом изразу и култури језичког изражавања.
Развијати писмено изражавање ученика. Неговати љубав према језику, пробудити љубав према лепом писању и култури писменог изражавања у
складу са нормом; Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање). Побудити љубав према школи. Гајити позитивна осећања
према свету који нас окружује. Развијати љубав према књижевности, као и према природним наукама, утицати на формирање позитивних
духовних и моралних вредности кроз поступке јунака дела; Читање песме савременог песника као и читање прозних дела за младе подстаћи ће код
ученика љубав према поезији и естетско уживање; Богаћење маште и развијање естетског укуса код ученика. Схватање хумора као виталног
принципа којим човек осмишљава свој живот и оплемењује однос према другим људима;Развијати љубав према матерњем језику,неговати
културу изражавања и писања у складу са нормом.
Функционални циљеви: Побудити истраживачку радозналост ученика; развијати критичко мишљење; учити их свестраном сагледавању, као и
анализи језика и књижевности. Припремати их за примену стеченог знања кроз решавање истраживачких и проблемских задатака; Развијање моћи
запажања и упоређивања; развијање моћи анализе и закључивања; подстицање ученика на самостално истраживање;Примењивати стечена знања
из језика и књижевности,подстицати ученичку креативнос,богатити речник; Подстицати истраживачку радозналост код ученика и мотивисати их
за самосталан рад. Охрабрити их да изражавају своје утиске, да образлажу своје ставове, тумаче књижевни текст и уочавају његове структурне
елементе. Уочавати уметничку вредност стилских изражајних средстава. Развијати сарадничке односе међу ученицима. Подстицање ученика на
коришћење савременетехнологије као извора сазнања. Оспособљавање ученика за самосталан рад и самообразовање. Развијање истраживачког
духа код ученика и богаћење ученичког речника (архаизам); Подстицање ученика да самостално закључују, да се слободно изражавају, да трагају
за највишим смислом књижевног дела и да самостално процењују његове уметничке вредности; Оспособљавање ученика за самосталан рад.
Стицање способности које се могу практично применити. Развијање моћи запажања, упоређивања, закључивања, доказивања, анализе и синтезе.
Откривање узрочно-последичних веза; Оспособљавање ученика за коришћење речника српскога језика;Оспособљавање ученика за правилно
писање( у складу са нормом );оспособљавње ученика за самостално решење задатака.
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
Укупан
број часова

Књижевност
Језик
Језичка култура

обрада
38
37
19
94
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систематизација
16
1
21
1
11
0
48
2

укупно
55
59
30
144
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Редни Садржај
број
програма
теме

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

1.

55

КЊИЖЕВНОСТ

Истражује, чита,
слуша, учествује у
тумачењу дела и
дискутује;Чита с
разумевањем
одабранепримере
осталих типова
текста,одређује род
књижевног дела и
књижевну врсту.

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и поступак
остваривања
програма (методе и
технике)

Компетенције
опште и
међупредметне
компетенције

Циљеви и задаци садржаја
програма

Усмерава ученика,
подстиче на
размишљање, развија
код ученика
аналитичко,
синтетичко,
индуктивно,
дедуктивно
мишљење.

Запажања и
показивања

БИОЛОГИЈА,
ИНФОРМАТИКА
И
РАЧУНАРСТВО,
ВЕРСКА
НАСТАВА,
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ,
МУЗИЧКА
КУЛТУРА,
ФИЛМСКА
УМЕТНОС

КЊИЖЕВНОСТ
Лектира
Лирика
Народна песма: Највећа је
жалост за братом
Породичне народне лирске
песме (избор)
Обичајне народне лирске
песме – свадбене (избор)
Ђура Јакшић: Вече
Војислав Илић: Свети Сава
Алекса Шантић: Моја
отаџбина
Милан Ракић: Наслеђе
Јован Дучић: Село
Вељко Петровић: Ратар
Десанка Максимовић: О
пореклу
Мирослав Антић: Плава
звезда
Добрица Ерић: Чудесни
свитац
Стеван Раичковић: Хвала
сунцу, земљи, трави
Милован Данојлић: Шљива
Сергеј Јесењин: Бреза
Рабиндранат Тагоре:
Папирни бродови или једна
песма по избору из
Градинара;
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Епика
Народна песма: Смрт мајке
Југовића
Епске народне песме о
Косовском боју (избор)
Народна песма: Марко
Краљевић укида свадбарину
Епске народне песме о
Марку Краљевићу (избор)
Народна приповетка: Мала
вила
Бранислав Нушић:
Аутобиографија
Петар Кочић: Јаблан
Светозар Ћоровић:
Богојављенска ноћ (одломак)
Исидора Секулић: Буре
(одломак)
Иво Андрић: Аска и вук
Бранко Ћопић: Чудесна
справа
Стеван Раичковић: Бајка о
дечаку и Месецу
Гроздана Олујић: Златопрста
или Седефна ружа (избор)
Светлана Велмар-Јанковић:
Улица Филипа Вишњића
(одломак)
Вилијем Саројан: Лепо лепог
белца
Антон Павлович Чехов:
Вањка;
Драма
Коста Трифковић:
Избирачица
Бранислав Нушић:
Аналфабета
Петар Кочић: Јазавац пред
судом (одломак);
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Допунски избор
Бранко Ћопић: Орлови рано
лете
Данило Киш: Вереници
Слободан Селенић: Очеви и
оци (одломак)
Владимир Андрић: Пустолов
(избор)
Џек Лондон: Зов дивљине
Ференц Молнар: Дечаци
Павлове улице
Хенрик Сјенкјевич: Кроз
пустињу и прашуму
Реј Бредбери: Маслачково
вино (избор)
Ефраим Кишон: Код куће је
најгоре (избор)
Анђела Нанети: Мој дека је
био трешња (одломак)
Ијан Мекјуан: Сањар
(избор);
Научнопопуларни и
информативни текстови
Вук Стефановић Караџић:
Живот и обичаји народа
српског (избор)
Милутин Миланковић: Кроз
васиону и векове (одломак)
Веселин Чајкановић:
Студије из српске религије и
фолклора (избор)
М. Иљин: Приче о стварима
(избор)
Владимир Хулпах: Легенде о
европским градовима
(избор)
Избор из књига,
енциклопедија и часописа за
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децу;
Врсте строфа: стих
(моностих); двостих
(дистих); тростих (терцет);
четворостих
(катрен).
Ритам: брз и спор ритам;
темпо; интонација и пауза;
нагласак речи и ритам; рима
– врсте: мушка, женска,
средња (дактилска); парна,
укрштена, обгрљена,
нагомилана и
испрекидана; улога риме у
обликовању стиха.
Језичко-стилска изражајна
средства: контраст,
хипербола, градација.
Врсте ауторске и народне
лирске песме: родољубива,
социјална песма; обичајне и
породичне народне лирске
песме. Фабула: покретачи
фабуле; заустављање
фабуле; ретроспективни
редослед
догађаја.
Карактеризација:
социолошка, психолошка;
портрет: спољашњи и
унутрашњи.
Биографија и
аутобиографија.
Роман – пустоловни,
историјски и
научнофантастични
Комедија – основне одлике.
Хумористичко, иронично и
сатирично у комедији.
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Карактеризација ликова у
комедији.
Монолог и дијалог у драми.
2.

ЈЕЗИК

Граматика
(морфологија,
синтакса)
Правопис
Ортоепија

59

Слуша, пише, износи
своје мишљење;
Излаже и учествује у
дискусији; Запажа,
поставља питања;
Дословно примењује
правописну норму.

Сређује и анализира
задатке;Бира начин
презентовња
градива;Наставник са
ученицима сумира и
изводи закључке који
воде ка решењу
задатака.
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Монолошка,, текст
метода, дијалошка
метода, метода
запажања и
показивања

ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА,
ИНФОРМАТИКА
И
РАЧУНАРСТВО

Подела речи по настанку:
просте, изведене и сложене.
Суфикси – разликовање
суфикса
од граматичких наставака;
творбена основа; корен речи.
Сложенице, примери
сложених речи насталих
срастањем двеју или више
речи, односно
њихових творбених основа;
просто срастање и срастање
са спојним вокалом ,
Самогласници и сугласници;
слоготворно р. Подела речи
на слогове. Подела
сугласника
по месту изговора и по
звучности.
Гласовне промене и
алтернације – уочавање у
грађењу и промени речи:
палатализација и
сибиларизација; непостојано
а; промена л у о; једначење
сугласника по звучности
(одступања у
писаном језику); једначење
сугласника по месту
изговора; јотовање;
асимилација и сажимање
самогласника; губљење
сугласника (на одступања
указати у примерима).
Придевске заменице:

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

3.

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

30
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Писмено се
изражава;Говори
јасно поштујући
књижевнојезичку

Усмерава ученика,
подстиче на
размишљање, развија
код ученика
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Монолошка,, текст
метода, дијалошка
метода, метода
запажања и

ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА,
ИНФОРМАТИКА
И

разликовање по значењу и
функцији – присвојне,
показне,
односно-упитне, неодређене,
опште, одричне; употреба
повратне заменице свој.
Грађење и значења
глаголских облика: аорист
(стилска обележеност);
футур II;
имперфекат;
плусквамперфекат;
императив; потенцијал;
трпни глаголски придев;
глаголски
прилози. Прости и сложени
глаголски облици. Лични и
нелични глаголски облици.
Независне и зависне
предикатске реченице
Писање одричних заменица
уз предлоге.
Писање заменица у
обраћању: Ви, Ваш.
Писање имена васионских
тела – једночланих и
вишечланих. Растављање
речи на крају реда.
Навикавање ученика на
коришћење правописа
(школско издање). Вежбе у
изговарању дугоузлазног и
дугосилазног акцента.
Интонација везана за
изговор узвика.
Основни облици усменог и
писменог изражавања
Препричавање с променом
гледишта. Уочавање структуре

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин
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норму; Чита и говори
своје саставе.

аналитичко,
синтетичко,
индуктивно,
дедуктивно
мишљење;Усмерава
ученике да домаће и
писмене задатке
пишу ћирилицом и
латиницом(
наизменично ).
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показивања

РАЧУНАРСТВО

приче грађене ретроспективно.
Причање са коришћењем
елемената композиционе форме
(увод, ток радње, градација,
место и обим кулминације у
излагању, завршетак).
Уочавање карактеристика
хронолошког
и ретроспективног прича
ња. Извештавање: кратак
извештај о школској акцији,
свечаности, друштвеној акцији
у
селу или граду и сл.
Усмена и писмена вежбања
вежбе у
изговарању дугоузлазног и
дугосилазног акцента;
интонација у изговору узвика.
Причање о догађајима и
доживљајима са коришћењем
елемената композиционе форме
– по самостално сачињеном
плану. Вежбање у
хронолошком и
ретроспективном причању.
Извештавање: кратак писмени
извештај о школској акцији
(сакупљање хартије, уређење
дворишта...).
Увежбавање технике у изради
писменог састава.
Писање службеног и приватног
писма.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОПУНСКА НАСТАВА
Назив предмета: Српски језик
Редни
број

Наставна тема

1.

Књижевност

2.

Језик

3.

Језичка култура

разред: 6

недељни фонд часова: 1

Вештина читања и
разумевања прочитаног;
број часова
2

Граматика,ортоепија Усмено и писмено
и правопис;
изражавање;
број часова
број часова

34

0
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Циљеви и задаци садржаја
програма
Развијање смисла и
способности за правилно и
уверљиво писмено
изражавање; оспособљава
ученике за увиђање
неопходне везе између
животног искуства и речи .
Циљ рада односи се на
обнављањем и
систематизацијом усвоји
знање о зависним и
независним реченичним
члановима,осноим
функцијама и значењу
падежа,о појму
променљивости и
непроменљивости речи.
Циљеви рада односи се и на
развијање критичког
мишљења, на квалитетно и
аргументовано писмено и
усмено изражавање,
развијање креативности,
љубави према писању, као и
раду у групи; учење писања
читањем.
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ДОДАТНА НАСТАВА
Назив предмета: Српски језик

Редни
број

Наставна тема

1.

Књижевност

2.

Језик

3.

Језичка култура

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

разред: 6

2018/2019-2021/2022.

недељни фонд часова: 1

Вештина читања и
разумевања прочитаног;
број часова
12

Граматика,ортоепија Усмено и писмено
и правопис;
изражавање;
број часова
број часова

19

5
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Циљеви и задаци садржаја
програма
Да допринесе да ученици
боље и потпуније усвоје
књижевно-језичку норму,да
побољшају своје изражајне
способности и да се
комплетно служе
књижевним језиком.
Да подстакне ученике на
стицање трајних
лингвистичких знања о
матерњем језику,да теоријска
знања о језичким појавма и
правописној норми успешно
примењују.
Стицање целовите слике о
матерњем језику
квалитативно вишим
приступом проучавању
организације и законитости
језика и језичке културе.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред: шести
Фонд: 72 часа

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Циљ: Циљ наставе и учења старног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стартегија

учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, према
сопственом језику и културном наслеђу.
Задаци:
− приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације;
− развије позитивна осећања према језику који учи;
− подстакне потребу за учењем страних језика;
− подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика;
− олакша разумевање других и различитих култура и традиција;
− стимулише машту, креативност и радозналост.
− стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама.
− ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
− ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама.
− ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама, самостално или уз помоћ наставника.
− ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са познатим темама.
− препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика.
− разликује језик који учи од других језика;
− препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију;
− разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације;
− разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа;
− разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу (позив на игру, заповест,
упутство итд.);
− развија способност и навику слушања са разумевањем.
− разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, акцентује речи, поштује ритам и интонацију;
− даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ;
−
−
−
−

− именује ствари из непосредног окружења у вези са темама које се обрађују;
репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице.
реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања о познатим темама;
поставља једностана питања;
изражава допадање и недопадање;
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−
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учествује у игри и комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.).
препознаје шта је ново научио;
препознаје, на елементарном нивоу, гласовну структуру језика који учи и уочава разлику у односу на матерњи језик;
користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости);
разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима
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Тематски садржај програма Циљ наставног предмета

Образовни

2018/2019-2021/2022.

Васпитни

Функционални

1. Личне ствари

Обнављање
језичке
и Обнављање
Распитивање
граматичке грађе обрађене у граматичких
давање
петом разреду. Израда вежби и времена и лексике информација.
тестова. Разговор о стварима које из 5. разреда
људи поседују.

2. Дом

Употреба
садашњег
трајног Употреба
Present Тражење и давање Правилна
употреба
времена за радњу која се Continuous
Tense, личних
дешава у тренутку говора. тражење
и информација; кућни садашњег
Именовање ствари у кући, прављење
трајног времена
послови.
и
вокабулара
захтевање
и
прављење компромиса
усвојеног
у
компромиса,
опис
места.
наставној
Разговор о кућним пословима.
јединици.

3. Осврт у прошлост

Употреба
простог
прошлог Употреба
Simple
времена за радњу која се Past
Tense;
понавља у прошлости, придеви, разговор
о
осећања и догађаји; разговор о животним
животним
прекретницама; прекретницама,
разговор
о
прошлим дешавањима
из
дешавањима, there was...there прошлости.
were, неправилни глаголи.
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и Правилна
употреба
времена
лексике.

грам.
и

Учтиво постављање Правилна
питања и одговори на употреба
њих;
разговор
о простог прошлог
и
осећањима
и времена
вокабулара
искуствима.
усвојеног
у
наставној
јединици.

Начини
програма

остваривања

Наставне методе
Дијалошка,
демонстративноилустратвна,
објашњење,
текстуална,
монолошка
Наставни
облици
рада
Фронтални,
индивидуални, рад у
пару, рад у групи
Наставна средства
Уџбеник,
радна
свеска,
табла, ЦД
плејер,
ученичке
свеске
Корелација
Српски
језик,
грађанско васпитање,
историја

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

4. Test 1

5. Усуди се!

6.Први писани задатак

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Провера усвојености језичке и Употреба језичке и Израда
теста
у
граматичке грађе обрађене у граматичке
грађе складу
са
прве две наставне јединице обрађене у прве три сопственим знањем.
кроз израду теста.
наставне јединице

2018/2019-2021/2022.

Израда теста у
целини
на Наставне методе
основу сопственог Дијалошка,
знања.
демонстративноилустратвна,
Правилна
објашњење,
Употреба
предлога across, Употреба
Past Изражавање
употреба прошлог текстуална,
around, down.., прошлог трајног Continuous
Tense, сопствених искустава трајног времена и монолошка
вокабулара
времена.
Разговор
о прилога,и
у вези са
Наставни
облици
усвојеног
у рада
географским
вокабулара у вези са интересовањима
појмовима,изражавање
наставној
географским
Фронтални,
јединици.
интересовања.
индивидуални, рад у
појмовима,
и
пару, рад у групи
личним
интересовањима
Наставна средства
Израда
1. Уџбеник,
радна
писменог
свеска,
табла, ЦД
Систематизација и увежбавање Систематизација
и Израда
писменог задатка у целини плејер,
ученичке
језичке грађе обрађене у првом увежбавање лексике и задатка на основу на
основу свеске
полугодишту. Припрема, израда граматике обрађ. у
упутстава
и сопственог
Корелација
и исправка писменог задатка, 1. полугодишту
сопственог знања
знања
Српски
језик,
као
и
анализа најчешћих
грађанско васпитање,
грешака.
географија
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7. Паметан

8. Test 2

9. Живот у бројевима

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Употреба can/could/should/must, Употреба can/could/ Изразавање
Употреба
Наставне методе
разговор о људима и њиховим should/must, поређење сопствених искустава правилног
Дијалошка,
вештинама,
способностима.
придева, у вези са различитим облика придева, демонстративновештинама
и разговор
Компарација придева, писање пита-ња са how?
о илустратвна,
способности-ма.
биографије.
способности-ма. објашњење,
текстуална,
Израда теста у складу
монолошка
сопственим Израда теста у Наставни
Писмена провера усвојености Употреба језичке и са
облици
језичке
грађе
обрађене
у граматичке
грађе знањем.
целини
на рада
претходним лекцијама, употребе обрађене у 3. и 4.
основу сопственог Фронтални,
глаголских времена, компарације лекцији
индивидуални, рад у
знања.
придева, итд.
пару, рад у групи
Изражавање
Учешће у дијалогу Наставна средства
првог сопствених искустава на тему писања Уџбеник,
Увођење првог кондиционала; Употреба
радна
will/won’t, придеви који описују кондиционала,
и ставова у
анкете.
свеска,
табла, ЦД
вези
са
карактеристике особе, разговор давање
плејер,
ученичке
о
времену
и бројевима, информација,
прославама
свеске
разговор о сујеверју, предвиђање, мишљења, will.
Корелација
давање и тражење мишљења,
Српски
језик,
изражавање
вероватноће,
грађанско васпитање,
изражавање количине, писање
математика
анкете.
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10. Спорт за све

12.Други писани задатак

13. Да ли си уплашен?

14. Revision 4 Test 4

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Употреба облика Will / be going to; Present
continuous for future arrangements, сложенице, Правилна
разговор о људима који се баве спортом, употреба
употреба императива, прављење планова и облика
going to;
договора. Писање формалног писма.
прављење
договора
планова.

2018/2019-2021/2022.

Наставне методе
Дијалошка,
демонстративноилустратвна,
објашњење,
текстуална, монолошка
Наставни облици рада
Фронтални,
индивидуални, рад у
пару, рад у групи
Наставна средства
Израда
2. Уџбеник, радна свеска,
ЦД
плејер,
писм. задатка у табла,
целини на ученичке свеске
на
Корелација
основу
Српски
језик,
и сопственог
грађанско
васпитање,
знања.
спорт

Разматрање
теме жене у
be спорту и
и интересовања
да
се
и прикључи
неком
спортском
друштву.

Систематизација и увежбавање језичке грађе Систематизац
обрађене у другом полугодишту. Припрема, ија језичке и
израда и исправка писменог задатка, као и граматичке
грађе
анализа најчешћих грешака
обрађене у 5.
и 6. лекцији.

Израда
писменог
задатка
основу
упутстава
сопственог
знања

.
Правилна
Помагање
Употреба Present
perfect-a, разговор о употреба
пријатељима,
осећањима, провера и учење прошлог презент
перфекта
и
указивање
партиципа, вокабулар везан за повреде,so and
паст
прве помоћи.
because, писање мејла.
партиципа,по
магање
пријатељу.

Правилна
употреба Will /
be going to;
Present
continuous for
future
arrangements,
као и лексике
везане за наст.
jединицу

Правилна
употреба
презент
перфекта као
и
лексике
везане
за
наставну
јединицу.

Систематизац
ија
и
Израда теста у Израда теста у
увежбавање
на
са целини
Писмена провера усвојености језичке грађе лексике
и складу
основу знања.
сопственим
обрађене у претходним лекцијама; израда граматике
знањем.
вежбања и теста.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА - Тип наставе (наставне методе, наставни облици, наставна средства)
Наставне методе
Наставни облици рада
Наставана средства
Демонстративни
Фронтални
Уџбеник
Вербални
Индивидуални
Радна свеска
Дијалошки
Рад у пару
Компакт диск са текстовима и вежбањима
Рад на тексту
Групни рад
Табла и креда
Писмене вежбе
У низу
Плејер за компакт дискове
Писмени задаци
Драматизација
Графофолије
Постери, панои
Слушање и реаговање на команде наставника Ученичка презентација
или са траке
Истраживачки рад
Вежбанке за писмене задатке
Комбиновани метод
Усмено изражавање

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ
ЕВАЛУАЦИЈА
КОРЕЛАЦИЈА
Наставника
Ученика
Организује
наставни
процес, Користи речи и изразе које Ангажованост на часу; усмеравање У настави енглеског језика у
мотивише ученике и развија њихова наставник уводи да би комуницирао ученика на градиво на које треба да шестом разреду постоји корелација
интересовања;
интерпретира
и у пару или групи, разликује обрате пажњу; усмено испитивање са следећим наставним предметима:
објашњава; надгледа и усмерава вербални од невербалног облика ученика; држање бележака о сваком српски језик, географија, биологија,
активности ученика; помаже и даје комуникације,
грађанско
васпитање,
повезује
звучни ученику, њиховом напредовању; историја,
инструкције;
поставља
питања; материјал са текстом или сликом; развијање све четири вештине физичко васпитање, верска настава,
показује илустрације; иницира рад у сарађује са другим ученицима у (говор, читање, писање, разумевање); музичка култура, ликовна култура,
пару или групи; користи аудио и заједничким активностима, богати промовисање рада и продуката математика
визуелна средства.
речник новим речима и изразима, даје ученичких активности; разговори са
информације о одређеним темамам и ученицима; праћење израде вежби на
активно учествује у раду на часу; часу и задатака задатих за рад код
развија
позитиван став према куће.
страном језику.
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ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ: допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу задовољавајуће ре зултате у неком
од програмско-тематских подручја.
Годишњи фонд : 36 часова ( 1 час недељно)
Задаци: допунска настава се организује за све ученике који не усвоје потребан минимум захтева за енглески језик , односно слабије
напредују у савладавању наставних садржаја из овог наставног предмета. То су најчешће ученици који у току године имају недовољан
успех, али је допунски рад намењен и ученицима који наилазе на различите тешкоће у учењу или често изостају са редовне наставе.
Допунску наставу одликују диференцирани или индивидуални приступ учењу на овим часовима по потреби и ван њих. Могућа су
одступања у броју часова или наставним садржајима, јер се допунски рад организује према потребама ученика. Облици рада су:
индивидуални, индивидуализовани, рад у паровима, групни рад. Сарадници су: Стручна већа, ПП служба и родитељи. Праћење рада се врши кроз:
дневник допунског рада, педагошку свеску и дневник рада. Вредновање се врши на основу: успешно савладаног градива, способност и праћења и
учествовања у даљем раду и напредовања у односу на предходно стање
Наставна тема

Број предвиђених часова

Everyday objects, Present simple (affirmative, negative, questions and short answers; Homes, Present
continuous (affirmative, negative, questions and short answers; Feelings and events, Past simple ‘to be’

3

Past simple – regular and irregular verbs (affirmative, negative, questions and short answers)

2

Prepositions:movement, Past continuous (affirmative, negative, questions and short answers; Geography
words, skills and people; ‘Can’ and ‘could’, adjectives:qualities

3

Time and numbers, ‘will’and’won’t’; Sport and people, ‘be going to’ and ‘will’; Feelings, Present perfect
(affirmative, negative, questions and short answers)

3
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Фонд часова: 72
Циљ: Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост, да се оспособе да решавају проблеме и
задатке у новим и непознатим ситуацијама , да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и
заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких,
моралних и естетских ставова, • стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном
наслеђу уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, • стицање свести и сазнања о функционисању страног и
матерњег језика, • унапређење знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са
људима из других земаља, • усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, • подстицање на
даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем нивоу образовања. У процесу учења страних језика ученик богати
себе упознајући другог, стиче свест о значењу сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
Оперативни задаци: • Обнављање и утврђивање грађења и употребе времена, обрађених у претходним разредима: present, passe compose, imparfait,
future simple, conditionnel present • Обнављање и проширивање вокабулара и израза • • Обнављање придева, грађења женског рода; Усвајање
грађења прилога • Усвајање присвојних заменица • Усвајање сибжонктива • Усвајање првог и другог кондиционала •Усвајање везника за узрочне
и последичне реченице• Обнављање заменица cod, coi, en, y
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Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Наставна тема
Број часова
обрада

утврђивање

систематизација

0.

Communiquons en francais

1.

Passe - temps

4

7

2.

L habit ne fait pas le moine

4

6

1

3.

Iterdit aux perents

5

8

1

4.

Quand on aime, on ne compte pas

3

7

1

5.

Les gourmets

6

6

6.

Enquete sur la police scientifique

4

4

2

26

41

5

Укупан

3

број
часова
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Редни
број
теме

Садржај програма

Број
часова

Активности
ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и поступак
остваривања програма
(методе и технике)

Циљеви и
задаци
садржаја
програма

0

Se presenter,
verbes: avoir, etre,
faire, aller, le
chiffres, la
negation

3

- слушају

- чита

- текстуална

- читају

- пише

- разговорна

- пишу

- објашњава

- преписују

- даје упутства

- демонстративноилустративна

Обнављање
усвојеног
знања у петом
разреду и увод
у садржаје
шестог разреда

- драматизују
мини-дијалоге

- поставља питања

1.

Граматика:
Present des verbes:
vouloir, pouvoir,
devoir, savoir

11

- одговарају на
питања

Лексика: L heure,
les sports
2.

Граматика:
Les adjectifs,
demonstratifs,
COD les adjectifs
possessifs

11

- постављају
питања
- причају
- раде граматичка
вежбања

Лексика:

- учествују у
играма

Les vetements, les
couleurs

- раде писмени

- помаже
ученицима да
искажу оно што
желе
- исправља грешке
у изговору
- подстиче
активност ученика
- саставља задатке
за вежбање и
писмене провере
знања
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- игровне активности
- писани радови
- решавање вежбања
- интерактивна
(кооперативна

Усвајање нових
граматичких
садржаја кроз
текст, дијалог.
Самостало
изражаванје на
задату тему.
Примена
наученог у
конкретним
ситуацијама.
Способностда
се изрази
лично
мишљење
(гардероба,
стилови,...)
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14

- певају

Passe compose,
l interrogation

Граматика:

11

Le comparatif de

- организује време
на часу

l adjectif, le passe
compose (aux.
etre)

- прегледа домаће
задатке, контролне
вежбе, тестове

Лексика: Les
cadeaux, l argent
5.

Граматика: L
aricle partitif

12

La nourriture, les
repas
Граматика:

- информише
ученика о
критеријумима
оцењивања
- води евиденцију о
сваком ученику: о
доношењу

Лексика:

6.

- припрема за час
фотокопиран
материјал за
увежбавање
обрађених
граматичких
садржаја

Лексика: La
maison, le mobilier
4.

задатак

прибора на час,
домаћим задацима,
о одговарањима
10

La negation ne …
plus, le passe
compose a la forme
negative
- 480 -
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Употреба
прошлог
времена.
Самостално
изражавање у
взи дате теме
(моја соба, мој
рани дан,...)
Употреба
прошлог
времена у
усменој и
писаној
комуникацији,
развијање
способности да
се упореди и
опише.
Примена нове
граматике и
лексике у
конкретним
ситуацијама.

Примена
усвојене
лексике и
граматике.
Комуникација
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и рад у групи.

Лексика:
Les faits divers, la
police

ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ: допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од
програмско-тематских подручја.
Допунска настава се организује за све ученике који не усвоје потребан минимум захтева, односно слабије напредују у савладавању наставних
садржаја из француског језика. То су најчешће ученици који у току године имају недовољан успех из француског језика, али је допунски рад
намењен и ученицима који наилазе на различите потешкоће у учењу или често изостају са редовне наставе. Допунску наставу одликују
диференцирани или индивидуални приступ учењу. Могућа су одступања у броју часова или наставним садржајима, јер се допунски рад организује
према потребама ученика.
Тематски садржаји

Време реализације

Unité 1 :

септембар

Passe-temps
Октобар

Unité 1,2 :
Passe-temps
L habit ne fait pas le moine

Новембар

Unité 2,3 :
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L habit ne fait pas le moine
Interdit aux parents
Децембар

Unité 3:
Interdit aux parents

Јануар

Unité 4:
Quand on aime, on ne compte pas

Фебруар

Unité 4 :
Quand on aime, on ne compte pas

Март

Unité 4,5 :
Quand on aime, on ne compte pas
Les gourmets

Април

Unité 5 :
Les gourmets

мај

Unité 6 :
Enquete sur la police scientifique
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ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ наставног предмета:Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко
мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактер овог наставног предмета.
НАСТАВНА ТЕМА/
НАСТАВНА ОБЛАСТ
1. СЛОБОДНО
РИТМИЧКО
ИЗРАЖАВАЊЕ
БОЈЕНИМ МРЉАМА,
ЛИНИЈАМА
СВЕТЛИНАМА,
ОБЛИЦИМА И
ВОЛУМЕНИМА
2. ВИЗУЕЛНО
СПОРАЗУМЕВАЊЕ
3. ТЕКСТУРА
4. СВЕТЛИНА
5. БОЈА
6. СВЕТ УОБРАЗИЉЕ
У ЛИКОВНИМ

ЗАДАЦИ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА
ОБРАЗОВНИ
ВАСПИТНИ
- развијање
- подстицање
способности ученика интересовања и
за опажање квалитета стварање потребе
свих ликовних
код ученика за
елемената;
посећивањем музеја,
- стварање услова да изложби, као и за
ученици на часовима чување културних
у процесу
добара и естетског
реализације садржаја изгледа средине у
којој ученици живе и
користе различите
технике и средства и раде;
- стварање услова да
да упознају њихова
се упознавањем
визуелна и ликовна
ликовних уметности
својства;
боље разумеју
- развијање
способности ученика природне законитости
за визуелно памћење и и друштвене појаве;
повезивање опажених - омогућавање
разумевања и
информација као
позитивног
основе за увођење у
емоционалног става
визуелно мишљење;
према вредностима
- развијање
израженим и у делима
осетљивости за
различитих подручја
уметности;
- развијање
- 483 -

ФУНКЦИОНАЛНИ
- развијање ликовноестетског
сензибилитета за
спонтани ритам бојених
мрља, линија, текстуру,
светлину, боју и чулну
осетљивост и
осећајност за визуелно
споразумевање и свет
уобразиље у ликовним
делима;
- показивање интереса
и способности за
самостално откривање
визуелних појава и
законитости света
облика: светло-тамно,
облик-боја, простор,
композиција;
- посматрање и
естетски доживљај дела
ликовних уметности;
- развијање љубави
према ликовном
наслеђу;
- оспособљавање за

ИСХОДИ
Ученици треба да:
- развију ликовноестетски сензибилитет
за: спонтани ритам
бојених мрља, линија,
светлина;
- покажу интересе и
способности за
самостално откривање
визуелних појава и
законитости света
облика: облик-боја,
простор, композиција;
- развију ликовноестетски сензибилитет
за: визелно
споразумевање;
- покажу интересе за
откривање визуелних
појава;
- посматрају и естетски
доживљавјау дела
ликовних уметности;
- развију ликовноестетски сензибилитет

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ДЕЛИМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ликовне и визуелне
вредности, које се
стичу у настави, а
примењују у раду и
животу;
- развијање
моторичких
способности ученика
и навике за лепо
писање.

способности за
препознавање
основних својстава
традиционалне;
- модерне и савремене
уметности.
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2018/2019-2021/2022.

стваралачко
преношење визуелноликовних искустава у
природно-друштвено
научна подручја и тако
развијуинтересовање за
оплемењивање
изаштитуприроде и
смисао за унапређивање
културе живљења;
- развијање
способности за
креативно и апстрактно
мишљење;
- развијање способности
сарадње и самопоуздања
у тимском раду;
- развијањеза
индивидуално
истраживање односа
ликовних елемената на
примерима
националног и светског
ликовног уметничког
наслеђа.

за текстуру;
- покажу интересе и
способности за
самостално откривање
законитости света
облика текстуалне
вредности, површина и
облика;
- развију ликовноестетски сензибилитет
за светлину;
- покажу интересе и
способности за
самостално откривање
визуелних појава и
законитости света
облика, светло-тамно
тонске разлике;
- развију ликовноестетски сензибилитет
за боју;
- покажу интересе и
способности за
самостално откривање
визуелних појава и
законитости света
облик-боја,
комплементарне боје;
- развију ликовноестетски сензибилитет
за свет уобразиље у
ликовним делима;
- оспособе се за

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

стваралачко
преношење визуелноликовних искустава у
природно-друштвено
научна подручја.
АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ
ученика
наставника
Ученик повезује облике и
линије у композицији.

ЕВАЛУАЦИЈА
- посматрање

Демонстрација, илустровање

Организацијанаставногпроцеса
Примењује знања и
вештине у изради
Пружањепрактичнихинструкција
визуелног знака. Стилизује
облике и спољни изглед
Пружањемотивације у раду
површине.
Анализаученичкихрадова
Изражава текстуру
предмета и материјала.
Групнаестетскаанализа
Користи се богатством
боја.
Праћењенапреткаученика у раду
Поседује имагинацију и
спретност у раду.
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КОРЕЛАЦИЈА

Биологија
Музичкакултура
Математика
продуктиучениковихактивности Историја
Географија
- белешке
Техника и технологија
Српскијезик
- задовољствоучениканачасу
Версканастава
- домаћизадаци
Грађансковаспитање
Спорт
Информатика
- праћењеангажовањаученика

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

MУЗИЧКА КУЛТУРА

Разред ШЕСТИ
Фонд часова: 36
Циљ: Развијање интересовања за музику и музичку креативност

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: Развијање музикалности, упознавање са музичком традицијом и културом свога и других
народа

Оперативни задаци: : Ближе одређивање и распоређивање програма предмета како би постао применљив у наставној пракси
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.

Певање песама домаћих и страних
аутора
Слушањем упознајемо нова дела и
композиторе

2.
Укупан
број
часова

Број часова
утврђивање
систематизација
4
9

обрада
7

укупно
20

9

3

4

16

16

7

13

36

- 486 -

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

1.

2.

Певање песама
домаћих и страних
аутора

Слушањем
упознајемо нова
дела и композиторе

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у васпитнообразовном раду

26

10

-Усваја нова знања

-Дефинише нове
појимове
-Именује
-Пише
-Ликово илуструје на
основу слушаних дела

-Посматра
-Уз помоћ наставника

свира кратке
мелодијске фразе
-Препознаје дела и
композиторе
-Препознаје
инструменте
-Уочава разлику
између вокалне и
инструменталне музике

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

- Органозује

- Разговор

- Развијеање музикалнисти

- Припрема

- Објашњење

- Помаже

- Тумачење нотног
текста

- Да упознају основне музичке
појимове

- Прати

- Извођење музике

- Мотивише
- Планира
- Учествује
- Едукује
- Вреднује
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- Праћење рада
ученика
- Рад у пару групи
- Колективни рад
- Излагање
садржаја теме

- Неговање способности
музицирања
- Развијање интересовања за
музичку културу
- Припрема програма за јавно
извођење
- Стицање навике слушања
музике
- Упознавање музичке
традиције
- Подстицање доживљаја и
разумевања музике
- Да препознају дела и
инструменте

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред: шести

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Фонд часова: 72

2018/2019-2021/2022.

ИСТОРИЈА

Циљ:Циљ изучавања наставног предмета историја је културни развој и хуманистичко образовање ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе
разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног и европског идентитета и духа
толеранције код ученика.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју
историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку,
економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и држава.
Оперативни задаци:разумевање појма средњи век, основних одлика овог периода, стицање знања о српских средњовековним државама,
упознавање културног наслеђа Србије и Евопе, развијање критичког односа према историјским изворима и њихово коришћење.
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

1.
2.
3
4
5

Укупан
број
часова

Наставна тема
Увод
ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У
РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У
ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО
ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА
ОСМАНЛИЈСКОГ ОСВАЈАЊА
5

обрада
3
6

Број часова
утврђивање
3
7

6

7

5
8

6
10

5

7

32

40
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систематизација
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Редни
број
теме

Садржај програма

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часов
а

Основне одлике
средњег века
 Ос
нов
ни
историјски извори за
историју средњег
века
5

1

2

Велика сеоба
народа и Франачка
држава
 Хришћ
а
нс
к
ацрк
в
а
 Виз
а
нт
иј
адоXII
века
 Исламски свет у
средњем веку
 На
с
т
а
на
к
феудалног друштва

Словени и њихово
насељавање

13

13

Активности
ученика у васпитнообразовном раду
Стицање основних
знања о средњем
веку;
Уочавање основних
одлика новог
историјског периода;
Разликовање
историјских извора
за наведени период и
њихово
препознавање;

Стицање знања о
сеобама народа,
променама у
границама,
настанком нових
држава, истакнутим
личностима
наведеног периода;
Ученици ће схватити
значај религије у
средњем веку;
Стицање знања о
карактеристикама
средњег века;
Сналажење на
историјској карти
Схватање значаја
сеобе Словена на

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду
Упознавање ученика
са новим историјским
периодом;
Упућивање ученика на
коришћење
историјских извора и
њихове валидности;
упућивање ученика на
простор за који се
везује наведени перио

2018/2019-2021/2022.

Начин и поступак
остваривања програма
(методе и технике)
Настани облици: фронтални,
индивидуални, групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
екстуална, илустративно демонстративна

Оспособити ученике
да одреде узорке ,
повод и последице
историјских догађаја;
Оспособити ученике
да самостално користе
историјску карту;
Оспособити ученике
да користе историјске
извор

Настани облици: фронтални,
индивидуални, групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
екстуална, илустративно демонстративна

Развијање свести о
државној и

Настани облици: фронтални,
индивидуални, групни рад,
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Циљеви и задаци
садржаја програма
-упућивање ученика
на континуитет
историјског развоја
друштва;
Упознавање са
основним одликама
средњег века;
Упознавање са
кључним
појмовима;феуд,
феудалац, кмет,
вазални односи...
Упознавање ученика
са историјском
картом за наведени
период и историјским
изворима
Упућивање ученика
на важност сеобе
народа на потоњу
историју Европе;
Схватање значаја
настанка Византије
као државе на
историју раног
средњег века;
Схватање значаја
настанка феудалног
друштва

Развијање свести код
ученика о битности

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

3

4

Балканског
полуострва
Ј
у
жниСлов
е
ни
према
староседеоцима и
суседима
Срби од VII до XII
века
 Пок
р
шт
а
в
а
ње
Срба и других
Јужних Словена и
њихова рана култура
Развој и структура
феудалних дражава
 Крс
т
а
шк
ир
а
т
ов
и
 По
с
т
а
на
кир
а
з
в
о
ј
средњовековних
градова
 Св
а
к
о
дне
в
ни
живот у средњем
веку
 Општ
ео
длик
е
средњовековне
културе
Србија у XII и
почетком XIII века
 Ус
по
нс
рпс
к
е
државе у XIII и
почетком XIV века
Византија Палеолога
 Српс
к
оца
рс
т
в
о
 Др
у
шт
в
оудржа
в
и
Немањића
 Кра
јс
рпс
к
ог
царства
 По
с
т
а
на
кир
а
з
в
о
ј
средњовековне
босанске државе

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

11

18

2018/2019-2021/2022.

историју Балкана;
Схватање значаја
контакта словенских
народа и Византије
на потоњу историју
Балкана и његових
становника;
Разумевање значаја
религије на
свакодневни живот
људи средњег века

националној
припадности код
ученика;
Развијање свести о
неговању сопствене
културе и религије;
Перманентно праћење,
посматрање и
проверавање знања
код ученика

рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
екстуална, илустративно демонстративна

Разумевање значаја
крсташких ратова;
Схватање разлике
између робноновчане и натуралне
привреде;
Коришћење
историјске карте;
Разумевање
историјских извора и
њихово тумачење

Оспособити ученика
да препозна значај
европског културног
наслеђа;
Истаћи значај настанка
нових држава на
потоњу историју;
Побудити тежњу код
ученика за
уважавањем разних
социјалних и
друштвених група

Настани облици: фронтални,
индивидуални, групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
екстуална, илустративно демонстративна

Ученици ће схватити
значај настанка
средњовековне
српске државе;
Схватити значај
односа Србије са
суседима;
Схватити значај
религије у српској
држави;
Користити
историјску карту;
Користити слике и
препознавати српске

Оспособити ученике
да се критички односе
према историјским
изворима;
Развити интересовања
за промене у друштву;
интересовања за
културу, уметност,
књижевност средњег
века

Настани облици: фронтални,
индивидуални, групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
екстуална, илустративно демонстративна
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религије на
средњовековне
државе;
Схватање значаја
хришћанства на
опстанак словенских
народа;
Схватање значаја који
је Византија имала на
балканске народе по
питању културе и
религије
Упознати ученике са
настанком феудалних
монархија;
Упознати ученике са
односом државе и
цркве у средњем веку;
Упознати ученике са
свакодневним
животом
средњовековних људи
и средњовековном
културом.
Формирање
вредносних ставова
код ученика о
средњовековним
личностима;
Уочавање улоге цркве
на живот у средњем
веку;
Уочавати и
препознавати одлике
појединих културних
подручја

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

5

 Сре
дњов
е
к
ов
на
култура
Турци Османлије и
њихова освајања на
Балкану
 Мо
р
а
в
с
к
аСрбиј
аи
њена улога у борби
против Османлија
 Др
жа
в
ас
рпс
к
и
деспота и околне
земље
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2018/2019-2021/2022.

владаре

12

Разумети узроке
политичких и
друштвених промена
у Србији и на
Балкану;
Правити разлику
између историјских и
неисторијских
личности;
Правити разлику
између историје и
легенде

Упознати ученике на
настанак јаке османске
државе и политике
која ју је довела на
Балкан;
Упутити ученике на
разлике између
османске државе и
балканских држава;
Оспособити ученике
да користе историјске
изворе и разликују
њихову валидност

Настани облици: фронтални,
индивидуални, групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
екстуална, илустративно демонстративна

ДОПУНСКА НАСТАВА

Упознавање ученика
са историјом Балкана
средином 14. века;
Упознавање ученика
са личностима које су
обележиле овај
период;
Упутити ученике на
критичко коришћење
историјских извора

Разред: ШЕСТИ
Циљ: Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмскотематских подручја.
Годишњи фонд часова : 36 часова ИСТОРИЈА
ТЕМАТСКИ САДРЖАЈ ПРОГРАМА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

Током године

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

Током године

ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Током године

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

Током године

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА
ОСМАНЛИЈСКОГ ОСВАЈАЊА

Током године

Могућа су одступања у броју часова или наставним садржајима, јер се допунски рад организује према потребама ученика.
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ДОДАТНА НАСТАВА
Разред: ШЕСТИ
Циљ и задаци додатне наставе Историје су мотивација ученика да се баве Историјом и знања примене у свакодневном животу. Стицање шире
образовне основе. Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, усвајање додатних садржаја у складу са интересовањима ученика и
подстицање ученика за учествовање на такмичењима. Развијање смисла и потребе за самосталним радом. Груписање ученика према
способностима и интересовањима, чиме се стварају услови за индивидуализацију додатног рада.
Додатним радом ће бити обухваћени ученици који испољавају посебне склоности, интересовања и креативност и ученици који су на такмичењима
постигли запажене резултате из Историје.
Планирани фонд часова: 10 ИСТОРИЈА
ТЕМАТСКИ САДРЖАЈ ПРОГРАМА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Током године

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

Током године

ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Током године

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

Током године

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА
ОСМАНЛИЈСКОГ ОСВАЈАЊА

Током године

- 492 -

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред: шести
Фонд: 72 часа

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ГЕОГРАФИЈА

Циљ и задаци:
Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и њиховим
међусобним везама и односима у геопростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету као целини и
месту и улози наше државе у свету.
Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања, умења и
ставове према светским и националним вредностима и достигнућима.
Настава географије треба да допринесе:
- стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони;
- картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у процесу учења и истраживања и у свакодн евном
животу;
- стицању знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу;
- разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу;
- развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и процеса у простору и времену;
- развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору;
- стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању њиховог просторног размештаја;
- разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, насеља и привредних делатности;
- стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама;
- стицању знања о основним географским одликама ваневропских континената и њихових регија;
- упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, културних и хуманитарних проблема у
савременом свету;
- стицању знања о основним географским одликама Републике Србије и њеним регионалним целинама;
- развијању ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине;
- развијању толеранције, националног, европског и светског идентитета;
- стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самостално учење и истраживање и њиховој примени у свакодневном животу;
- развијању опште културе и образовања ученика. Оперативни задаци:
Ученици треба да:
- упознају основне појаве, процесе и феномене у хидросфери и географски размештај хидрографских објеката, као и њихове одлике;
- схвате значај вода за живот на Земљи;
- упознају биљни и животињски свет, утицај природних фактора и човека на њихов развој, хоризонтални и вертикални распоред, као и међусобну
условљеност и значај;
- упознају људске активности које утичу на квалитет животне средине и схвате неопходност њеног очувања, унапређивања и заштите;
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- упознају основне појмове из географије становништва и насеља, схвате значај и улогу природних, друштвених и привредних чинила ца и њихово
јединство;
- схвате појмове природне и географске средине и појам географске регије;
- стекну основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја;
- упознају најважније међународне организације и интеграцијске процесе у Европи и свету, као и њихов значај за политички, економски и
културни развој;
- разумеју значај и домете међународних организација у очувању мира и безбедности и развијању пријатељских односа међу народима;
- упознају најважније природне, друштвене и економскогеографске одлике Европе и специфичности њених регија и држава;
- самостално користе географску карту као извор географских информација у процесу стицања нових знања и истраживања и у свакодн евном
животу;
- се оспособе за коришћење географске литературе и различитог илустративног материјала ради лакшег савлађивања наставног градива и
оспособљавања за самостални рад;
- поседују осећање социјалне припадности и привржености сопственој породици, нацији и култури, познају традицију и учествују у њеном
очувању;
- познају и поштују традицију и идентитет других народа, заједница и социјалних група.
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Број часова

Редни број
наставне теме

Назив наставне теме

утврђивањ
обрада
е

Укупно
часова

1.

Увод

0

1

1

2.

Планета Земља

7

3

10

3.

Становништво и насеља на Земљи

3

2

5

4.

Географска средина и људске делатности

2

1

3

5.

Регионална географија

33

18

51

6.

Годишња систематизација градива

0

2

2

45

27

72

Укупно часова
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни програм географије за шести разред основног васпитања и образовања ослања се на савремена достигнућа и на перспективе развоја географске науке,
а примерен је интересовањима и потребама ученика. Стечена знања и вештине ученици ће примењивати у истражив ању и анализирању одређених
географских појава и процеса, који се односе на наставне садржаје предвиђене програмом. Неопходно је заинтересовати ученике да, у складу са својим
узрасним способностима, истражују и локалну средину, да проналазе и користе различите изворе информација и да се оспособљавају за самостално учење.
Основу за израду овог програма чинили су: општи циљеви и задаци основног образовања и васпитања, образовни, васпитни и функционални задаци савремене
наставе географије, потреба за постизањем боље равнотеже између узрасних способности ученика, њихових потреб а и интересовања, препоруке
Географског факултета и Српског географског друштва.
Програм је конципиран тако да се заснива на: постепеном увођењу и развијању географских појмова, појава и процеса у оквиру програмских
садржаја спирално распоређених у другом образовном циклусу, значајних за успешније разумевање укупних садржаја који су неопходни у процесу даљег
учења, досадашњим наставним програмима у Републици Србији и резултатима праћења примене досадашњих програма.
У шестом разреду основне школе програм географије конципиран је тематски. Укупан годишњи фонд часова није промењен. Наставницима се препоручује
оријентациони број часова по наставним темама, као и наставни садржаји које би требало обрадити. Према својој кре ативности наставник има слободу да кроз
самостално планирање одреди типове часова, облике рада, наставне методе, технике и активности и одабере дидактичка средства и помагала.
Програмску структуру чини пет наставних тема:
1. Увод
2. Планета Земља
3. Становништво и насеља на Земљи
4. Географска средина и људске делатности
5. Регионална географија Европе
На првом наставном часу наставник упознаје ученике са циљевима, задацима и програмским садржајима географије за шести разред и даје им јасна упутства за
рад. Посебно наглашава зашто и како се обрађују садржаји опште физичке и друштвене географије и истиче њихов значај за успешну обраду регионалне
географије европског континената и његових држава и света у целини.
Програмом је предвиђена обрада географских садржаја који се односе на воде и биљни и животињски свет на Земљи у оквиру тематске целине Планета Земља.
Кроз ову тематску целину потребно је истаћи облике појављивања, основне одлике и распрострањеност вода на Земљи, као и њихов значај, одлике биљног и
животињског света, њихову хоризонталну и вертикалну распрострањеност, основне биљне заједнице на Земљи и значај биљака и животиња за човека.
Природна средина је у суштини сплет тесно повезаних и међусобно условљених компонената које представљају јединствену целину. Имајући у виду
нарушавање равнотеже у природној средини, потребно је указивати на превенцију и на заштиту природе.
Наставна тема Становништво и насеља на Земљи конципирана је тако да се њеном обрадом укаже на најважније демографске и демогеографске проблеме
човечанства. Тежиште треба да буде на основним одликама становништва, врстама и типовима насеља. Препорука је да се статистички подаци приказују само
илустративно (табеле, дијаграми, старосна пирамида) или компаративно, а да се не инсистира на њиховом запамћивању.
Кроз обраду садржаја наставне теме Географска средина и људске делатности ученицима је потребно указати на различитост природне и географске средине на
основу које се издвајају географске регије, као и на сложеност и поделу људских делатности, при чему треба нагласити утица ј природних и друштвених
фактора на развој привреде.
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У шестом разреду је наставним програмом, са највећим бројем часова, планирана обрада Регионалне географије Европе. У оквиру регионалне географије
предвиђена је обрада Европе у целини, која треба да пружи могућност сагледавања општих одлика континента да би се на основу тога јасније могле уочити
особености појединих регионалних целина и појединих држава Европе.
Приликом обраде регија потребно је да се, на основу познавања континента као целине, истакну њихове битне физичкогеографске о длике и
њихов утицај на производњу и размештај становништва. Сваки чинилац треба да буде истакнут тако да се одмах могу уочити специфичности сваке регије. Кроз
политичку поделу треба истаћи како је до ње дошло ради бољег разумевања данашњег стања. Приликом обраде ових сад ржаја могућа је корелација са
садржајима из наставног предмета историје.
Код обраде појединих држава треба користити претходно стечена знања о континенту у целини и о појединим регијама, а истаћи само битне
одлике природе и становништва, а пре свега његову професионалну структуру, културни ниво, што може да помогне објашњењу разви јености и структури
привреде.
Треба, такође, указати на постојеће разлике у степену развијености привреде држава Европе, као и на противуречности које пост оје између природних
богатстава и нивоа развијености њихове привреде. Државе су, међутим, међусобно различите и у свакој од њих су заступљене одређене привредне делатности и
гране специфичне за ту земљу, које треба посебно нагласити.
При излагању садржаја о државама треба указати на неопходност сарадње земаља и на интеграцијске процесе у региону, Европи и свету, као и на
потребу уважавања различитости и толеранције на свим нивоима.
У континуираном раду са географском картом ученицима се пружа могућност да савладају вештину практичног коришћења и познавања географске карте.
Сталном употребом географске карте знања се проширују и продубљују и усавршава се њена практична примена.
Коришћење географских карата различитог размера и садржине при упознавању регија и држава Европе, геопростора и локалне средине је неопходно и
обавезно на свим часовима.

Допунска настава је предвиђена за ученике који током часова редовне наставе због различитих разлога нису били у могућности да усвоје
планиране садржаје из географије за пети разред. Тим видом наставе могу бити обухваћени и ученици који су дуже одсуствовали са наставе и
ученици који то желе.
Број теме

Назив теме

Број часова

1.

Планета Земља

5

2.

Становништво и насеља на Земљи

2

3.

Географска средина и људске делатности

2

4.

Регионална географија

27

Укупно часова
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MАТЕМАТИКА

Фонд часова: 144
Циљ: Циљ наставе математике у основној школи јесте:
*да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву;
*да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, да представља основу за
успешно наста- вљање математичког образовања и за самообразовање;
*као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
■ стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и закони- тости у разним појавама у природи, друштву и
свакодневном животу;
■ стицање основне математичке културе потребне за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности
(математичко моделовање), за успешно наста- вљање образовања и укључивање у рад;
■ развијање ученикове способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног мишљења;
■ развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање матема- тичке радозналости;
■ стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
■ усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;
■ савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих операција;
■ упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихо- вих узајамних односа;
■ оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; ■ припрема ученика за разумевање одговарајућих
садржаја природних и техничких наука;
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■ изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и
смисао за самостални рад;
■ стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.
Оперативни задаци:
Ученике треба оспособити да:
■ схвате потребу увођења негативних бројева, упознају структуре скупова целих и рационал- них бројева, појмове супротног броја, реципрочног
броја и апсолутне вредности броја;
■ упознају и савладају основне рачунске операције у скуповима Z и Q и потпуно увежбају из- вођење тих операција, уз коришћење њихових
својстава;
■ могу да читају и састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчу- нају њихову бројевну вредност;
■ упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних бројева;
■ разумеју процентни начин изражавања и умеју да тај рачун примењују у пракси;
■ упознају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства;
■ схвате релацију
подударности и њена својства и умеју да је примењују у извођењу основних конструкција троугла и четвороугла;
■ схвате једнакост површина геометријских фигура и науче правила о израчунавању површина троуглова, паралелограма и других четвороуглова;
■ примењују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним задацима;
■ усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање тврђења; правилно ко- ришћење свих везника „и“, „или“, а нарочито „ако...
онда...“ и „ако и само ако“; осете потребу за извођењем доказа и умеју да то раде у једноставнијим случајевима).
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Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4,
5.

Цели бројеви
Троугао
Рационални бројеви
Четвороугао
Површина четвороугла и троугла
Писмени задаци

Укупан
број
часова

Број часова
утврђивање
систематизација
11
5
12
3
25
8
8
3
6
4

обрада
7
15
14
8
7

Редни Садржај програма
број
теме
1.
ЦЕЛИ БРОЈЕВИ:
Појам негативног броја. Скуп целих бројева (Z). Цели
бројеви на бројевној правој.
Супротан број. Апсолутна вредност целог броја.
Упоређивање целих бројева.
Основне рачунске операције с целим бројевима и
њихова својства.
Рационални бројеви Скуп рационалних бројева (Q).
Приказивање рационалних бројева на бројевној
правој. Уређеност скупа Q.
Рачунске операције у скупу Q и њихова својства.
Изрази с рационалним бројевима. Једначине и
неједначине упознатих облика – решавање и примена.
Проценат и примене.

укупно
23
30
47
19
17
8
144

Циљеви и задаци садржаја програма
∗ Оспособљавање ученика да схвате потребу увођења негативних бројева,
структуру скупа целих бројева, појмове супротног броја и апсолутне вредности
броја, те да их представљају на бројевној правој. ∗ Усвајање основних рачунских
операција (сабирање и одузимање) у скупу Z, уз коришћење њихових својстава и
постизање потребног нивоа увежбаности у њиховом извођењу.
∗ Оспособљавање ученика да: − решавају једноставније једначине и неједначине у
вези са сабирањем и одузимањем у скупу Z (на основу дефиниција рачунских
операција);
− повезују раније научено градиво са новим и да га користе у решавању задатака и
проширивању знања;
− читају и састављају изразе и да им израчунавају бројевну вредност. ∗
Навикавање ученика: − да контролишу сваки корак у реализацији плана решавања
задатака и да проверавају добијени резултат;
− да у текстуалним задацима уочавају могућност изражавања математичким
језиком (“превођењем” на једначине и неједначине). ∗ Развијање: − способности
уочавања повезаности рачунских операција, анализирања задатака и резултата,
сконцентрисаности на рад, рационалности, прецизности, упорности и
самосталности у решавању задатака;
− одговорности за властити рад и рад групе;
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ТРОУГАО
Троугао; однос страница, врсте троуглова према
страницама.
Углови троугла, збир углова, врсте троуглова према
угловима.
Однос између страница и углова троугла.
Конструкције неких углова (60°, 120°, 30°, 45°, 75°,
135°).
Подударност троуглова (интерпретација).
Основна правила о подударности троуглова; закљу-

2018/2019-2021/2022.

− културе понашања и комуникације у настави између наставника и ученика,
ученика међусобно.
∗ Подстицање: − радозналости, оригиналности и интересовања за математику,
посебно код ученика који имају склоности за то;
− ученика на систематско учење, редовно доношење уџбеника и прибора за рад,
уредно и прегледно писање задатака;
− сарадничких односа међу ученицима.
∗ Упућивање ученика у методе и технике рационалног учења и навикавање на
коришћење уџбеника, приручника и других извора информисања.
∗ Проширивање и продубљивање знања о рачунским операцијама (множење и
дељење), коришћење њихових својстава, уочавање међусобне зависности
компонената и постизање потребног нивоа увежбаности у њиховом извођењу. ∗
Оспособљавање ученика да: − решавају једноставније једначине и неједначине са
целим бројевима користећи дефиницију множења и дељења;
− читају и састављају разне изразе и израчунавају њихове бројевне вредности;
− текстуалне задатке проблемског типа “преведу” на математички језик (једначине
и неједначине).
∗ Развијање: − способности уочавања повезаности рачунских операција,
анализирања задатака и резултата; − сарадничких односа, толеранције, културе
понашања;
− правилног односа према својој и школској имовини.
∗ Неговање рационалности, прецизности, тачности, упорности и самосталности у
раду.
∗ Навикавање ученика да; − контролишу сваки корак у реализацији плана
решавања задатака и да проверавају добијени резултат;
− користе разне изворе информација и методе (технике) рационалног учења.
∗ Даљи рад на развијању уредности, радних навика, самосталности, одговорности.
∗ Подстицање оригиналности у решавању задатака, радозналости и интересовања
за математику.
∗ Оспособљавање ученика за: − разумевање, даље допуњавање и прецизирање
појма троугла упознавањем његових елемената;
− систематско и прецизно коришћење ознака;
− посматрање и уочавање разних односа (међу страницама, угловима и
страницама), експериментисање и доказивање теорема;
− правилно формулисање исказа и теорема (увиђање потребе за доказивањем
једноставнијих теорема).
∗ Упознавање класификације троуглова (према страницама и према угловима) и
стицање знања о њиховим основним својствима.
∗ Навикавање ученика да; − се изражавају математичким језиком;
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чивање о једнакости аналогних елемената. Основне
конструкције троуглова.
Описана кружна линија око троугла и уписана у њега,
висина и тежишна дуж.
Четири значајне тачке у троуглу и њихова
конструкција.

− контролишу сваки корак у реализацији плана решавања задатака и проверавају
добијени резултат;
− користе разне изворе информација и методе (технике) рационалног учења.
∗ Даљи рад на развијању уредности, радних навика, самосталности, одговорности.
∗ Развијање сарадничких односа, толеранције, културе понашања, правилног
односа према својој и школској имовини.
∗ Подстицање оригиналности у решавању задатака, радозналости и интересовања
за математику
∗ Оспособљавање ученика за: − конструкцију неких углова коришћењем својстава
јенакостраничног троугла, осне симетрије, итд;
− разумевање и даље упознавање елемената и значајних тачака троугла.
∗ Упознавање ученика са релацијом подударности и примена те релације у
конструктивним задацима.
∗ Навикавање ученика да систематски и прецизно користе одговарајуће ознаке при
конструкцији троуглова.
∗ Неговање планског приступа при решавању конструктивних задатака (анализа,
конструкција, доказ, дискусија).
∗ Развијање потребе за образложењем (доказом) конструкције и избор правилне
аргументације при томе.
∗ Навикавање на прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
развијање уредности.
∗ Даљи рад на развијању радних навика ученика, самосталности, одговорности,
сарадничких односа, толеранције, културе понашања и комуникације.
∗ Усвајање критеријума вредновања резултата рада и развијање објективности и
критичности.
∗ Оспособљавање и навикавање ученика за коришћење разних извора
информација и метода односно техника рационалног и ефикасног учења.

РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ
Скуп рационалних бројева, бројевна права, супротан
број.
Апсолутна вредност рационалног броја. Поређење
рационалних бројева.
Децимални запис рационалног броја.
Сабирање и одузимање рационалних бројева
Својства сабирања рационалних бројева
Решавање једначина у вези са сабирањем и
одузимањем у скупу Q.
Решавање неједначина у вези са сабирањем и

∗ Стицање знања неопходних за проширивање појма броја, схватање структуре
скупа рационалних бројева.
∗ Оспособљавање ученика за: − правилно читање, записивање и графичко
приказивање рационалних бројева;
− њихово упоређивање;
− налажење везе са претходно наученим скуповима бројева;
− разумевање основних рачунских операција (сабирање и одузимање) и постизање
потребног нивоа увежбаности у њиховом извођењу;
− читање и састављање једноставнијих израза и израчунавање њихове бројевне
вредности;
− решавање једноставнијих једначина и неједначина и проверавање њихових
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одузимањем у скупу Q .
Множење и дељење рационалних бројева
Својства множења рационалних бројева.
Решавање једначина у вези са множењем и дељењем у
скупу Q
Решавање неједначина у вези са множењем и
дељењем у скупу Q
Проценти и примен

4..

ЧЕТВОРОУГАО
Четвороугао;
врсте четвороуглова (квадрат, правоугаоник,

2018/2019-2021/2022.

решења;
− превођење проблемских текстуалних задатака на математички језик (једначине и
неједначине).
∗ Развијање: − способности уочавања повезаности рачунских операција и навике
да користе раније стечено знање у новим ситуацијама;
− способности анализирања задатака и резултата;
− концентрације за рад, рационалности и самосталности.
∗ Навикавање ученика на оригиналност, прецизност, упорност и контролу
резултата.
∗ Даљи рад на неговању: − радне културе, објективности, критичности;
− сарадничких односа и толеранције;
− културе понашања и комуникације у наставном раду;
− правилног односа према својој и школској имовини.
∗ Навикавање ученика на коришћење разних извора учења.
∗ Проширивање и продубљивање знања о рачунским операцијама (множење и
дељење) у скупу Θ и коришћење њихових својстава.
∗ Уочавање повезаности рачунских операција и постизање потребног нивоа
увежбаности у њиховом извођењу.
∗ Оспособљавање ученика да: − читају и састављају једноставније изразе и
израчунавају њихову бројевну вредност;
− “преводе” текстуалне задатке на математички језик и решавају их уз помоћ
једначина и неједначина;
− умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у вези са множењем и
дељењем у скупу Q;
∗ Оспособљавање ученика за рационалне поступке рачунања и употребу заграде.
∗ Навикавање ученика да контролишу сваки корак у реализацији плана решавања
задатака и да проверавају добијени резултат.
∗ Подстицање ученика на: − оригиналност у решавању задатака;
− могућност решавања задатака на више начина.
∗ Развијање концентрације за рад, прецизности, тачности, упорности и
самосталности у раду.
∗ Даљи рад на неговању: − радне културе ученика;
− објективности, критичности, сарадничких односа и толеранције;
− културе понашања и комуникације у наставном раду;
− правилног односа према својој и школској имовини.
∗ Навикавање ученика на коришћење разних извора учења.
∗ Проширивање, продубљивање и прецизирање појма четвороугла и упознавање
његових елемената.
∗ Упознавање класификације четвороуглова према различитим критеријумима и
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паралелограм, ромб, трапез, делто- ид);
углови четвороугла.
Паралелограм, својства; појам централне симетрије.
Врсте паралелограма; правоугли парале- лограми.
Конструкције паралелограма.
Трапез, својства, средња линија; врсте трапеза,
једнакокраки трапез.
Основне конструкције трапеза.

4.

ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА
Појам површине фигуре – површина правоугаоника.
Једнакост површина фигура.
Површина паралелограма, троугла, трапеза.
Површина четворо- угла с нормалним дијагоналама.

2018/2019-2021/2022.

њихових својстава.
∗ Оспособљавање ученика за конструкције четвороуглова.
∗ Неговање планског приступа у решавању конструктивних задатака и развијање
потребе за образложењем (“доказом”) извршене конструкције.
∗ Навикавање на прецизност у мерењу, цртању и конструкцији.
∗ Подстицање ученика да користе раније стечена знања.
∗ Даљи рад на развијању: − радних навика, уредности и самосталности;
− одговорности и критичности у вредновању својих и туђих резултата рада.
∗ Неговање културе понашања и комуникације у наставном процесу. ∗
Оспособљавање ученика за: − правилно коришћење и чување свог и школског
прибора;
− коришћење различитих извора информација;
− примену разних техника самосталног и рационалног учења.
∗ Даље изграђивање појма површине (мерење површине, јединична површ, мерни
број...).
∗ Оспособљавање ученика да схвате појам једнакости површи геометријских
фигура и науче формуле за израчунавање површина троугла и четвороугла.
∗ Развијање способности ученика да стечена знања примењују у решавању
практичних задатака.
∗ Навикавање ученика да: − контролишу сваки корак у реализацији плана
решавања задатака и да проверавају добијене резултате;
− користе рационалне поступке рачунања.
∗ Развијање мисаоних операција, концентрације, самосталности, одговорности,
објективности у процењивању својих и резултата групе. ∗ Неговање: − радних
навика;
− културе понашања и комуникације;
− правилног односа према својој и школској имовини;
− различитих метода и техника рационалног и самосталног учења.
∗ Оспособљавање ученика за самостално коришћење уџбеника, приручника и
других извора информација.
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Разред: ШЕСТИ
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ФИЗИКА

Фонд часова : 72
Циљ : Кроз овај предмет ученици треба да упознају природне појаве и основне природне законе, да стекну основну научну писменост, да се
оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз
истраживање , да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
• развијање функционалне писмености;
• упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици;
• разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона;
• развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање;
• развијање логичког и апстрактног мишљења;
• схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења;
• решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја;
• развијање способности за примену знања из физике;
• схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите,обнове и унапређења животне средине;
• развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи;
• развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној орјентацији.
Оперативни задаци
Ученик треба да :
 кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из различитих области физике, схвати како
физика истражује природу и да је материјалан свет погодан за истраживање и постављање бројних питања;
 уме да рукује мерилима и инструментима за мерење различитих физичких величина: метарска трака, лењир са милиметарском поделом,
хронометар, мензура, вага, динамометар;
 само упозна појам грешке и релативне грешке , а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје грешка при очитавању скала мерних
инструмената;
 користи јединице Међународног система за одговарајуће физичке величине: m, s, kg , N, m/ s, Pa….
 усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно праволинијско кретање и средњу брзину као
карактеристику променљивог праволинијског кретања;
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на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела која се одређује интензитетом,правцем и смером;
усвоји појам масе и тежине и прави разлику измеђи њих;
уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине;
усвоји појам притиска, схвати преношење спољашњег притиска кроз течности гасове и разуме Паскалов закон.
Табеларни приказ орјентационог распореда градива
Ред.бр.

Назив тема

Број часова
обрада

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Увод
Мерење
Кретање
Сила
Маса и густина
Притисак

Ред.б Садржај
рој
програм
теме а

2
4
7
7
6
5
31

утврђивање

лаб.вежбе

3
7
6
5
5
26

систематизација укупно

2
1
3
3
1
10

1
1
1
1
1
5

Бро
ј
часо
ва

Активности
ученика у
васпитно –
образовном раду

Активности
наставника у
васпитно –
образовном раду

Комуникација,
културно
изражавање,
сарадња,
природно научна и
технолошка
писменост.
Комуникација,

Подстицање ученика на
логичко мишљење и
закључивање при
дијалошка,
извођењу огледа и
демонстравештину комуникације. циона

1.

Увод

2

2.

Мерење

10

У оквиру ове области
- 505 -

Начин и
поступак
остварива
ња
програма
( методе и
технике )

дијалошка,

2
10
16
17
15
12
72

Циљеви и задаци садржаја
програма

Кроз једноставне огледе и
демонстрације упутити
ученике о оним природним
појавама које се изучавају у
физици, начинима и
методама у истраживњу
истих.
Користи и зна основне
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културно
изражавање,
сарадња,
математичка
писменост,решава
-ње проблема,рад
са подацима и
информацијама

3.

Кретање

16

Комуникација,
културно
изражавање,
сарадња,
математичка
писменост,решава
ње проблема,рад
са подацима и
информацијама

4.

Сила

17

Комуникација,
културно
изражавање,
сарадња,
математичка
писменост,решава
-ње проблема,рад
са подацима и
информацијама

2018/2019-2021/2022.

осмишљен је и огледни
час на тему“ Мерење
кроз векове“, као добар
начин корелације са
историјом и развојем
мишљења.

рад на
тексту,метода писмених и
графичких
радова,
аудиовизуелна,метода
практичних
и лабораторијских
радова.
Подстицање ученика на монолошка,
логичко мишљење и
дијалошка,
закључивање при
рад на
извођењу огледа и
тексту,метолаборатори-јских
да писмених
вежби,сарадњу при
и графичких
раду у групи,културну
радова,
комуникацију,математи практичних
чку и технолошку
и лабораписменост.
торијских
радова.
Подстицање ученика на
логичко мишљење и
закључивање при
извођењу огледа и
израду лабораторијских
вежби, вештину
комуникације,сарадњу
у групи, правилно и
прецизно изражавање
избором правилне
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дијалошка,
рад на
тексту,
метода
писмених и
графичких
радова,
метода
практичних
и лабора-

мерне јединице
дужине,масе,времена,површ
ине и у,зна да препозна
дозвољене јединице мере
изван Међународног
система мера, зна
запремине, уме да користи
префиксе и зна да претвара
бројне вредности једне
физичке величине у другу
када се мерење понавља
више пута.
Ученик ће умети да
препозна врсту кретања
према облику путање,да
препозна равномерно
кретање,уме да израчуна
средњу брзину, пређени пут
или протекло време ако су
познате друге две
величине,зна да дефинише
механичко кретање као и
физичке величине које то
кретање описују.
Ученик ће умети да
разликује силе, да препозна
смер деловања електричне и
магнетне силе,разуме да
силе узрокују кретања
тела,зна особине
еластичне,гравитационе,
електричне,магнетне и силе
трења.
,уме да измери тежину тела
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научне терминологије.
5.

Маса и
густина

15

6.

Притиса
к

12

Комуникација,
културно
изражавање,
сарадња,
математичка
писменост,решавање проблема,рад са
подацима и
информацијама,
рад са вагом и
мензуром.
Комуникација,
културно
изражавање,
сарадња,
математичка
писменост,решава
-ње проблема,рад
са подацима и
информацијама,
техничка
писменост.

торијских
радова.
Подстицање ученика на демонстралогичко мишљење и
циона,
закључивање при
дијалошка,
извођењу огледа и
метода
израду лабораторпрактичних
ијских вежби, вештину и лаборакомуникације,сарадњу торијских
у групи, правилно и
радова,
прецизно изражавање
метода рада
научном
са текстом.
терминологијом.

на динамометру.

Подстицање ученика на
логичко мишљење и
закључивање при
извођењу огледа и
израду лабораторијских
вежби, вештину
комуникације,сарадњу
у групи, правилно и
прецизно изражавање
избором правилне
научне терминологије.

Ученици ће разумети појам
притиска, схватити
преношење спољашњег
притиска кроз течности
гасове ,разумети Паскалов
закон,зна шта јепритисак
чврстих тела и од чега
зависи , разуме принцип
спојених судова,разуме и
примењује концепт
притиска у флуидима.
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демонстрациона,
дијалошка,
метода
практичних
и лабораторијских
радова,
метода
писмених и
графичких
радова,
метода рада
са текстом.

Ученици ће усвојити појам
масе и тежине као две
различите физичке
величине, уме да измери
масу и запремину и
израчуна густину
тела,разуме и примењује
концепт густине.
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ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Месец
Октобар

Тема
Мерење

Новембар

Кретање

Децембар

Кретање

Јануар

Сила

Фебруар
Март

Кретање и Сила
Кретање, сила и мерење. Маса и
густина.

Април
Мај

Маса и густина
Притисак

Октобар

Новембар

Децембар

Садржај
Претварање мерних јединица
површине и запремине.Израда
проблемских задатака. Апсолутна и
релативна грешка мерења.
Релативна брзина праволинијског
кретања.
Таблично и графичко приказивање
кретања- график брзине ,график
пређеног пута.
Резултујућа сила која делује на
тело.Решавање проблема у вези са
истезањем и сабијањем опруге. Тежина
тела. Школско такмичење.
Општинско такмичење
Одређивање густине тела . окружно
такмичење
Решавање проблемских задатака
Хидростатички притисак – принцип
рада водовода, фонтана.Примена
Паскаловог закона

ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Мерење
Претварање мерних јединица
масе,дужине, времена. Израчунавање
површине и запремине. Припрема за
контролну вежбу
Кретање
Равномерно праволинијско кретање,
израчунавање брзине,пута или
времена ,уколико су познате друге
две величине.
Кретање
Припрема контролних вежби и
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исправка истих.
Јануар

Сила

Резултујућа сила која делује на тело.
Тежина тела.Различита деловања тела
у природи.Припрема за контролну
вежбу.

Фебруар
Март

Сила
Маса и густина.

Исправка недовољних оцена
Разлика између масе и тежине тела,
појам густине. Јединице масе,
претварање.

Април

Маса и густина

Припрема за контролну вежбу и
исправка истих.

Мај

Притисак

Притисак чврстих тела,течности и
гасова. Припрема контролних вежби
и исправка истих.

Јуни

Притисак

Порављање недовољних оцена.
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БИОЛОГИЈА

Фонд часова: 72
Циљ: Ученици усвајањем васпитно-образовних садржаја стиче основна знања о животном простору, начину живота, основној грађи,
разноврсности, историјском развоју и значају живог света
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
- развијање љубави према природи и осећања дужности да је очувају за себе и будуће генерације;
- развијање основне научне писмености, логичког расуђивања, објективности и критичког мишљења;
- упознавање спољашње и основне унутрашње грађе праживотиња;
- упознавање спољашње и основне унутрашње грађе животиња;
- поступно и систематично упознавање разноврсности животињског света;
- развијање одговорног односа према животињама;
- разумевање еволутивног развоја живог света;
- развијање хигијенских навика и здравствене културе
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
- уоче потребу за класификовањем живог света због његове велике разноврсности;
- уочавају сличности и разлике у грађи и начину живота биљака, гљива и животиња;
- упознају основне појмове о природном систему животиња;
- упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај праживотиња;
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- упознају животни простор, начин живота, спољашњу грађу и основе унутрашње грађе;
- разноврсност и значај сунђера, дупљара, црва, мекушаца, зглавкара и бодљокожаца;
- схвате улогу инсеката у природи;
- упознају болести које изазивају или преносе животиње, начин преношења и превенцију;
- упознају животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај риба, водоземаца, гмизаваца, птица и сисара;
- схвате значај бриге о потомству птица и сисара;
- схвате значај одговорног односа према животињама;
- сазнају основне научне чињенице о току и развоју живота на Земљи и етапе земљине историје;
- знају да живот на Земљи има историју са којом се могу упознати на основу фосилних остатака (записа);
- разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању савременог биолошког мишљења.
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.
5.
Укупан
број
часова

Увод
Праживотиње
Царство животиња
Угроженост и заштита животиња
Увод у еволуцију живог света

обрада
2
5
24
3
3
37

утврђивање
1
2
19
3
2
27
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Број часова
вежбе систематизација укупно
3
1
1
9
3
2
48
6
1
6
4
4
72
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Редни Садржај
број
програма
теме

1.

- Јединство и
разноврсност
живог света
- Сличности и
разлике између
биљака,
животиња и
гљива

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Активности наставника у Начин и
васпитно-образовном
поступак
раду
остваривања
програма
(методе и
технике)
• подстицати ученике да опажају, Метода усменог
•активан приступ
примењују, препознају,
при излагању новог
излагања
упоређују, изводе закључке,
градива и изради
Метода разговора
повезују знања са другим
задатака на часу
областима и другим предметима, Метода
илустрације
•практична примена решавају проблеме, практично
примењују.. редовно пратити рад Метода читања и
стечених знања
и залагање ученика на часу
рада на тексту
•активно учешће у
• водити рачуна о
Метода писања
раду
индивидуализацији приступу
Метода
•самопроцењивање
ученику
• подстицати код ученика развој
практичних и
напретка
мишљења и разумевања
лабораторијских
•запажа, упоређује,
• менторска улога наставника
радова
примењује, повезује, неговање позитивне климе у
Метода
решава проблем,
одељењу
организује, повезује • омогућити подстицајну средину демонстрације
за рад и учење
индивидуални рад
знања са другим
• охрабрује, помаже и подстиче
у пару рад у групи
областима, ослања се ученике
фронтални
на претходно
• омогућити ученицима да сами
искуство....
изводе закључке

2018/2019-2021/2022.

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

Циљеви и задаци
садржаја програма

3

Развијање љубави према
природи и осећања
дужности да је очувају
за себе и будуће
генерације
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2.

- Праживотиње,
амебе, бичари и
трепљари,
изазивачи
болести

9

3.

Начин живота,
грађа,
разноврсност и
значај за човека,
сунђера,
дупљара,
пљоснатих,
ваљкастих,
чланковитих
црва, зглавкара,
мекушаца,
бодљокожаца,
риба, водоземаца,
гмизаваца, птица
и сисара

48

•активан приступ
при излагању новог
градива и изради
задатака на часу
•практична примена
стечених знања
•активно учешће у
раду
•самопроцењивање
напретка
•запажа, упоређује,
примењује, повезује,
решава проблем,
организује, повезује
знања са другим
областима, ослања се
на претходно
искуство....
•активан приступ
при излагању новог
градива и изради
задатака на часу
•практична примена
стечених знања
•активно учешће у
раду
•самопроцењивање
напретка
•запажа, упоређује,
примењује, повезује,
решава проблем,
организује, повезује
знања са другим
областима, ослања се
на претходно
искуство....

2018/2019-2021/2022.

• подстицати ученике на учење
• Оцењивањем мотивисати
ученике за учење
• Оцењивањем проценити ниво
постигнућа ученика
• Идентифовати напредак у
учењу и постигнућима ученика

Метода усменог
излагања
Метода разговора
Метода
илустрације
Метода читања и
рада на тексту
Метода писања
Метода
практичних и
лабораторијских
радова
Метода
демонстрације
индивидуални рад
у пару рад у групи
фронтални

Упознавање грађе
праживотиња, изазивача
болести, развијање
хигијенских навика и
здравствене културе

подстицати ученике да опажају,
примењују, препознају,
упоређују, изводе закључке,
повезују знања са другим
областима и другим предметима,
решавају проблеме, практично
примењују.. редовно пратити рад
и залагање ученика на часу
• водити рачуна о
индивидуализацији приступу
ученику
• подстицати код ученика развој
мишљења и разумевања
• менторска улога наставника
неговање позитивне климе у
одељењу
• омогућити подстицајну средину
за рад и учење
• охрабрује, помаже

Метода усменог
излагања
Метода разговора
Метода
илустрације
Метода читања и
рада на тексту
Метода писања
Метода
практичних и
лабораторијских
радова
Метода
демонстрације
индивидуални рад
у пару рад у групи
фронтални

Упознавање спољашње
и унутрашње грађе
животиња
Упознавање
разноврсности
животиња
Развијање одговорног
односа према
животињама
Развијање хигијенских
навика и здравствене
културе
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4.

Разноврсност
царства
живориња
-Фактори
угрожавања и
заштите
животиња
-суживот људи и
животиња
-упознавање
фауне у
непосредном
окружењу

6

•активан приступ
при излагању новог
градива и изради
задатака на часу
•практична примена
стечених знања
•активно учешће у
раду
•самопроцењивање
напретка
•запажа, упоређује,
примењује, повезује,
решава проблем,
организује, повезује
знања са другим
областима, ослања се
на претходно
искуство....

подстицати ученике да опажају,
примењују, препознају,
упоређују, изводе закључке,
повезују знања са другим
областима и другим предметима,
решавају проблеме, практично
примењују.. редовно пратити рад
и залагање ученика на часу
• водити рачуна о
индивидуализацији приступу
ученику
• подстицати код ученика развој
мишљења и разумевања
• менторска улога наставника
неговање позитивне климе у
одељењу
• омогућити подстицајну средину
за рад и учење
• охрабрује, помаже

Метода усменог
излагања
Метода разговора
Метода
илустрације
Метода читања и
рада на тексту
Метода писања
Метода
практичних и
лабораторијских
радова
Метода
демонстрације
индивидуални рад
у пару рад у групи
фронтални

Развијање одговорног
односа
према животињама и
животној средини,
укључивање у заштиту
животиња

5.

Порекло живота
на Земљи, докази
еволуције
-геолошка доба
-Чрлс Дарвин,
фактори
еволуције, борба
за опстанак

6

•активан приступ
при излагању новог
градива и изради
задатака на часу
•практична примена
стечених знања
•активно учешће у
раду
•самопроцењивање
напретка
•запажа, упоређује,
примењује, повезује,
решава проблем,
организује, повезује
знања са другим
областима, ослања се
на претходно
искуство....

подстицати ученике да опажају,
примењују, препознају,
упоређују, изводе закључке,
повезују знања са другим
областима и другим предметима,
решавају проблеме, практично
примењују.. редовно пратити рад
и залагање ученика на часу
• водити рачуна о
индивидуализацији приступу
ученику
• подстицати код ученика развој
мишљења и разумевања
• менторска улога наставника
неговање позитивне климе у
одељењу
• омогућити подстицајну средину
за рад и учење
• охрабрује, помаже

Метода усменог
излагања
Метода разговора
Метода
илустрације
Метода читања и
рада на тексту
Метода писања
Метода
практичних и
лабораторијских
радова
Метода
демонстрације
индивидуални рад
у пару рад у групи
фронтални

Разумевање
еволутивног развоја
живог света
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ДОДАТНА НАСТАВА
Предмет: Биологија
Разред: ШЕСТИ
Циљ и задаци додатне наставе биологије је мотивација ученика да се баве биологијом и знања примене у свакодневном животу. Стицање шире
образовне основе. Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, усвајање додатних садржаја у складу са интересовањима ученика и
подстицање ученика за учествовање на такмичењима. Развијање смисла и потребе за самосталним радом. Груписање ученика према
способностима и интересовањима, чиме се стварају услови за индивидуализацију додатног рада.
Додатним радом ће бити обухваћени ученици који испољавају посебне склоности, интересовања и креативност и ученици који су на такмичењима
постигли запажене резултате из биологије.

Тематски садржаји
програма
1.УВОД
2.ПРАЖИВОТИЊЕ
3.ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА
4.УГРОЖЕНОСТ И
ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА
5.УВОД У ЕВОЛУЦИЈУ
ЖИВОГ СВЕТА

БИОЛОГИЈА
Број часова

Време реализације

1
2
11
2

Током године

2
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Разред: шести
Годишњи фонд часова: 72 часа

Циљ: Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду
и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална
интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.
Табеларни приказ орјентационог распореда градива
Број часова по
теми

Наставна тема

1.

Животно и радно окружење

6

4

Остали
типови
2

2.

Саобраћај

8

4

4

3.

Техничка и дигитална писменост

18

6

12

4.

Ресурси и производња

20

18

2

5.

Конструкторско моделовање

20

2

18

72

34

38

Обраде

Ученика

Наставника

Исходи
Начини и облици извођења програма

- 516 -

СРЕДЊИ

Активности
ОСНОВНИ

Број часова

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Укупно часова

Садржај
програма

Број часова

НАПРЕДНИ

Р.б.
теме

Међупредметне
компетенције

- Уз помоћ медија потребно је, у најкраћим
цртама, приказати историјски развој
грађевинарства и повезати га са побољшањем
услова живљења (по могућству интерактивно).
- Потребно је нагласити значај урбанизма и
просторног планирања (на основу посматрања
планова, макета, слика насеља, треба објаснити
значај околине стана са хигијенског и естетског
становишта).
- Користите рачунарске мапе за одређивање
положаја грађевинских објеката у односу на
околину.
- Посматрање и анализе примера, навести
ученике да анализирају и закључују како се
култура становања разликује у зависности од
врста насеља (рурално и урбано насеље) и
стамбених објеката, које су карактеристике и
посебности, као и како се одређује распоред
просторија у стану са аспекта функционалности,
удобности и економичности.
- Обезбедити ако је могуће стоврити услове за
ситуационо учење кроз компјутерску симулацију,
што ће упознати ученике са врстама и наменом
кућних инсталација и правилном употребом. У
случају да то није могуће анализирати планове
одговарајућих инсталација и начин
функционисања, након тога одговарајућим
скицама и цртежима проверити да ли су ученици
разумели поменуту тематику.
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• компетенци
ја за учење
• одговорно
учешће у
демократском
друштву
• естетичка
компетанција
• комуникаци
ја
• одговоран
однос према
околини
• одговоран
однос према
здрављу

•
- анализира карактеристике савремене културе становања
- разуме просторно и урбанистичко планирање

- организатор и
реализатор наставе
- презентује
- усмерава ученика
- подстиче на
размишљање
- развија код
ученика
аналитичко,
синтетичко,
индуктивно,
дедуктивно
мишљење
- прати
напредовање ученика
- наводи ученике на
одговарајуће
закључке
- Упознаје их са
напретком
архитектуре и
грађевинарства од
праисторије до
данашњег доба

2018/2019-2021/2022.

- повезује развој и значај грађевинарства и урбанизма
- разуме начин функицонисања и примене кућних инсталацција

6

- пажљиво прати
излагање
наставника и
осталих ученика
- користи
различите изворе
знања
- проналази нове
информације
- уочава
- разликује
- упоређује
- класификује
- износи своје
мишљење
- уређује и
презентује
- закључује
- процењује
сопствени рад и
напредак

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

- упознавање са развојем и значајем грађевинарства и урбанизма
- препознаvaњ савремене културе становања
- класификује кућне инсталације

Грађевинарство, архитектура, урбанистички план, култура становања, кућне инсталације

1. Животно и радно окружење

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

предузимљ
ивост и
оријентација ка
предузетништву

•

рад са
подацима и
информацијама

•

решавање
проблема

•
•

сарадња

дигитална
компетенција

- Безбедност учесника у саобраћају зависи и од
прописне инфраструктуре (опреме пута,
обележавање и сигнализација, квалитет израде
саобраћајних објеката) као и прилагођавања
постојећим условима (брзина). Кроз примере
симулације, а који су доступни на Интернету,
ученике довести у ситуацију да препознају
сигурносне ризике и предвиде опасне ситуације у
саобраћају.
- Уз помоћ мултимедијалних примера објаснити како
се управља саобраћајем коришћењем ИКТ и колико
такво управљање утиче на безбедност
путника и робе.
- Са аспекта безбедности учесника у саобраћају
обратити пажњу на учешће пешака и возача
бицикла у јавном саобраћају. За реализацију ових
садржаја користити мултимедије као и
саобраћајне полигоне практичног понашања у
саобраћају у оквиру школе (ако постоје). Ако
школа нема просторне могућности за израду
саобраћајног полигона, користе дворишта, шири
ходници или фискултурне сале ради остваривања овог
исхода.
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- демонстрира правилно и безбедно понашање пешака и бициклисте на саобраћајном полигону и/или уз
помоћ рачунарске симулације

- организатор и
реализатор наставе
-наводи на
размишљање и
извођење закључака
-подстиче на размену
искустава и усмерава
дискусију
-утиче на развој
свести ученика о
значају правилног
понашања у
саобраћају
-презентује
- прати постигнућа
ученика

2018/2019-2021/2022.

- повезује неопходност изградње прописне инфраструктуре са безбедношћу учесника у
саобраћају
- повезује коришћење информационих технологија у саобраћајним објектима са управљањем и
безбедношћу путника и робе

8

-пажљиво прати
излагање наставника или
осталих ученика
-проналази
информације
-уочава
-именује
-упоређује
-класивикује и
уређује
- дискутује
- износи сопствено
мишљење и став
-цртају
-израђују моделе

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

- класификује врсте саобраћајних објеката према намени
- познаје правила безбедног понашања и кретања пешака и бициклисте у саобраћају

Нискоградња, тарса, саобраћајни објекти, безбедност

2. Саобраћај

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

• компетенци
ја за учење
• одговорно
учешће у
демократском
друштву
• одговоран
однос према
околини
• одговоран
однос према
здрављу

•

решавање
проблема

•

сарадња
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- користи рачуарске апликације за техничко цртање грађевинских објеката уважавајући потребе
савремене културе становање
- успешно креира дигиталну презентацију и презентује је

-организатор и
реализатор наставе
-презентује
-утиче на развој
свести ученика о
значају и примени
техничког цртања, као
начина
комуникације у
техници,
-истиче
неопходност
правилног
понашања на
мрежи (интеррнету)
- развија осећај
ученика за простор,
тачност, уредност,
прецизност и
одговорност
- прати постигнућа
ученика

- На почетку реализације области укратко поновити која
су знања и вештине из техничког цртања ученици
усвојили у претходном разреду.
- Ученике оспособити за рад у рачунарској апликацији за
техничко цртање примереној њиховом узрасту и
потребама.
- Објаснити правила и симболе који се користе у
техничком цртању у области грађевинарства.
Приликом израде техничких цртежа на папиру и
помоћу рачунара користити индивидуални облик рада.
- Ученици треба да развијају вештине визуелног
опажања и разумевања релацијских односа између
објеката и предмета, стога је примерено задати им да
скицирају просторни изглед одређеног грађевинског
објекта који им је познат.
- Представити могућности и рад са једноставним
рачунарским апликацијама за 3Д приказ грађевинских
објеката. - Ученицима објаснити појам пресека
коришћењем наставних помагала и рачунарске
симулације
- Упознати ученике са радом у рачунарској апликацији за
унутрашње уређење стана наглашавајући
функционалност и естетску вредност решења.
- Израда мини-пројеката хоризонталног и вертикалног
пресека стана у коме ученици живе и уређење стана
према истим. Скица може бити израђена на папиру или
помоћу рачунара. Ученици своја решења скице
грађевинског објекта и унутрашњег уређења стана
самостално представљају током редовне наставе.
- Користити дигиталне презентације које ће ученици
израдити. Акценат треба да буде на дизајну
мултимедијалних елемената презентације, начину
представљања решења (ток презентације) и развоју
вештине комуникације (контакт са публиком), а не на
техници израде презентације. Обезбедити простор за
дискусију и давање вршњачке повратне информације на
основу успостављених критеријума.

2018/2019-2021/2022.

- чита и црта грађевински технички цртеж
- користи рачуарске апликације за техничко цртање грађевинских објеката
- самостално креира дигиталну презентацију и представља је

- пажљиво прати
излагање наставника или
осталих ученика
-уочава
-разликује
-упоређује
-црта
-повезује изглед
објекта у простору и
равни
-повезује ранија
знања са новим
сазнањима
-примењује научено
-користи различите
изворе знања
18 -пажљиво и одговорно
претражује и користи
интернет
-развија осећај
прецизности и
уредности

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

-скицира просторни изглед грађевинског објекта
- чита и црта грађевински технички цртеж уз помоћ наставника
- користи рачуарске апликације за техничко цртање грађевинских објеката уз помоћ наставника
- креира дигиталну презентацију уз помоћ наставника

Техничко цртање у грађевинарству,симболи, пресеци, техничко цртање помоћу рачунара

3. Техничка и дигитална писменост

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

- компетенција
за учење
- одговорно
учешће у
демократском
друштву
- естетичка
компетанција
- комуникација
- одговоран
однос према
околини
- одговоран
однос према
здрављу

- предузимљиво ст
и оријентација ка
предузетништву

- рад са

подацима и
информацијама

- решавање
проблема

- сарадња

дигитална
компетенција

- реализује активност која указује на важност рециклаже
- образлаже на примеру коришћење обновиљивих извора енергије и начине њиховог претварања у корисне облике енергије
- успешно израђује модел грађевинске и пољопривредне машине

20

- организатор и
реализатор наставе
-презентује
-подстиче ученика на
истраживање,
увиђање,
закључивање,
упоређивање
-развија
разумевање за
неопходност
рационалног
коришћења
материјала и
енергената
-помаже у изради
модела
-подстиче на развој
предузетничких
способности
(економичност и
квалитет израде, начин
представљања,
изградњи и
одбрани ставова...)
- прати постигнућа
ученика

-На почетку рада на овој области упознати ученике са основном поделом
грађевинских материјала (према пореклу и намени). Врсте, начин
производње, основне карактеристике грађевинских материјала и
њихову примену објаснити на елементарном нивоу, без улажења у
детаље.
- Показати угледне примере појединих грађевинских материјала, а
предавање поткрепити сликама, проспектима или мултимедијом.
- Упознати ученике са конструктивним елементима грађевинског
објекта (темељ, зидови, међуспратнаконструкција, степенице и кров) уз
међусобно функционално повезивање и начине изградње. Направити везу
између конструктивних делова грађевинског објекта и материјала за
њихову изградњу. Користити мултимедијалне
презентације и одговарајуће цртеже за проверу усвојености знања.
- Уз помоћ мултимедије или слика упознати ученике са врстама
грађевинских објеката у оквиру нискоградње, високоградње и
хидроградње. Потребно је да ученици повежу делове конструкције и
начине градње грађевинског објекта са њиховом наменом.
- Оспособити ученике да препознају и повезују алате и машине са
врстама грађевинских радова (основна подела грађевинских машина и алата
и њихове најважније карактеристике). Користити слике, цртеже и
мултимедијалне презентације.
- Указати на значај планирања избора материјала за изградњу
грађевинског објекта и његове изолације још током пројектовања, са
аспекта рационалне потрошње енергије и уштеде топлотне енергије.
Повезати значај извођења топлотне изолације са уштедом енергије.
Користити мултимедијалне презентације и узорке одговарајућих
материала.
- Упознати ученике са врстама грејања у кући/стану. Кроз разговор са
ученицима и уз изношење различитих примера из живота,
ученике упутити на правилно и безбедно коришћење уређаја за
загревање и климатизацију простора у кући/стану, а све са циљем
рационалне потрошње енергије. Посебно нагласити значај великих
могућности коришћења обновљивих и алтернативних извора енергије
за загревање стана/куће. За реализацију овог дела наставне теме користити
мултимедијалне презентације.
- Упознати ученике са организацијом рада у пољопривредној
производњи и најважнијим машинама и уређајима које су
неопходне за нормално одвијање производње. Користити разне
илустрације модела или мултимедију, да би ученици могли да
препознају основне процесе пољопривредне производње са
посебним освртом на производњу хране.
- Уз помоћ слика, мултимедије или макета ученицима треба
представити најважније машине у пољопривреди са њиховим
најбитнијим карактеристикама.
- Истакнути значај рециклаже материјала и заштите животне
средине у грађевинарству и пољопривреди. Пред ученике поставити
задатак да израде мултимедијалну презенацију која се односи на
рециклажу и заштиту животне средине (из свог блиског окружења или
града). Јавно презентовати радове уз дискусију
- Поступно увести ученике у свет практичног стваралаштва. Кроз
практичан рад ученици стечена теоријска знања претварају у
функционална, развијајући алгоритамски начин размишљања од идеје до
реализације. Њихов
стваралачки
рад треба да се заснива на изради модела
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грађевинске или пољопривредне машине, уређаја или модела који
користи обновљиве изворе енергије, уз обавезну примену мера заштите
на раду.
.

2018/2019-2021/2022.

- повезује коришћење грађевинских материјала са утицајем на животну средину
- повезује алате и машине са врстама грађевинских и пољоприврендих радова
-повезује значај извођења топлотне изолације са уштедом енергије
- повезује гране пољоприведе са одређеном врстом производње хране
- израђује модел грађевинске и пољопривредне машине

-пажљиво прати
излагање наставника или
осталих ученика
-повезује ранија знања
-уочава начине примене
-разликује
-упоређује
-анализира
-класификује
-презентује
-оцењује квалитет часа

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

- препознаје основне грађевиснке материјале
- препознаје грађевинске и пољопривредне машине и алате
- описује занимања у области грађевинарства пољопривреде
- израђује модел грађевинске и пољопривредне машине уз помоћ наставника

Грађевински материјали, рационално коришћење енергије, енергетска ефикасност, рециклажа, организација рада
у грађевинарству, пољопривреди

4. Ресурси и производња

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

- компетенција
за учење
- одговорно
учешће у
демократском
друштву
- естетичка
компетанција
- комуникација
- одговоран
однос према
околини
- одговоран
однос према
здрављу

- предузимљиво ст
и оријентација ка
предузетништву
- рад са

подацима и
информацијама

- решавање
проблема

- сарадња

дигитална
компетенција

- упознаје ученике са
правилима рада у
групи, поделом
посла и
одговорностима, са
динамиком и
роковима за
реализацију
пројектних
активности организатор и
реализатор наставе
- пажљиви
посматрач
- помагач када је то
потребно
- давалац повратне
информације
- неко ко охрабрује
-презентује
-саветује и одговара на
питања ученика
-утиче на развој
свести ученика о
значају примене
теоријских знања за
израду предмета
који имају
употребни карактер и
могу се користити у
реалном
окружењу
- упознаје ученике са
правилима рада у
групи
-помаже у избору
материјала и алата

- Ученици реализују заједничке пројекте примењујући
претходно стечена знања и вештине. Потребно је
поступно уводити ученике у алгоритме
конструкторског моделовања при изради сопственог
пројекта, креирању планске документације (листа
материјала, неопходан прибор и алат, редослед
операција, процена трошкова) до извршавања радних
операција, графичког представљања замисли и
процене и вредновања.
- Ученике могу да се сами опредељују за одређену
активност у оквиру дате теме која се односи на израду
модела разних машина и уређаја у грађевинарству,
израду макете грађевинског објекта или стана на
основу плана и предлог за његово уређење као и
моделовање машина и уређаја у пољопривредној
производњи. Ученици користе податке из различитих
извора, самостално проналазе информације о
условима, потребама и начину реализације
макете/моделакористећи ИКТ, израђују макету/модел,
поштујући принципе економичног искоришћења
материјала и рационалног одабира алата и машина
примењујући процедуре у складуса принципима
безбедности на раду.
- У пројекат се може укључити и више ученика уколико је
рад сложенији, односно ако се ученици за такав вид
сарадње одлуче. Ученици учествују у успостављању
критеријума за вредновање, процењују свој рад и рад
других и предлажу унапређење постојеће
макете/модела.
- У свим сегментима наставе у овој области, код
ученика треба развијати предузетнички дух затевима да се
врши процена употребљивости и оправадности
реализованих решења.
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- самостално/тимски врши избор макете/модела грађевинског објекта
- самостално проналази информације потребне за израду матеке и модела
- самостално креира планску документацију користећи програм за обраду текста
- припрема и организује радно окружење
- самосталноизрађује макету/модел поштујући принципе економичног искоришћења материјала и рационалногодабира алата, машина у складу са принципима
безбедности на раду
- успешно израђује техничку документацију, макету и модел пољопривредне или грађевинске машине
- успешно израђује макету/модел поштујући принципе економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата, машина у складу са принципима
безбедности на раду
- учествује у успостављању критеријума за вредновање, процењује свој рад и рад других и предлаже унапређење модела/макете
- одређује реалну вредност израђене макете/модела укључујући оквирну процену трошкова

20

- усваја и примењуje
знања, - развија
вештине, ставове,
одговорност и
самосталност
- проналази
потребне
информације
-уочава
-разликује
-упоређује
-одабира
- налази решење
- формира идеју
- израђује техничку
документацију
- планира и
реализује сопствени
производ
- ствара (мери,
обележава,
обрађује...)
-контролише
-презентује

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

- уз помоћнаставника,или успешнијихученикау тиму, израђујетехничкудокументацију, макету и моделпољопривреднеили грађевинске машине
- уз помоћ наставника или успешнијих ученика у тиму безбедно изводи радне операције

Пројекат, сарадња, подела послова у групи, планирање буџета, предузетништво, презентација рада

5. Конструкторско моделовање

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

- одговорно
учешће у
демократском
друштву
- естетичка
компетанција
- комуникација
- одговоран
однос према
околини
- одговоран
однос према
здрављу

- предузимљиво ст
и оријентација ка
предузетништву
- рад са

подацима и
информацијама

- решавање
проблема

- сарадња

дигитална
компетенција

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
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С обзиром да је настава теоријско-практичног карактера, часове ће се реализовати поделом одељења на 2 (две) групе. За сваки час
наставници планирају и припремају средства и начине провере остварености пројектованих исхода.
Посете музејима технике, сајмовима и обилазак производних и техничких објеката реализоваће се увек када за то буду постојали
услови или ће се обезбедити мултимедијалне презентације.
Праћење и вредновање наставе и учења
У реализацији наставе вреднују се процес и продукти учења. У процесу оцењивања прате се и вреднују све активности ученика
(уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др). У вредновање, посебно у групним активностима и
тимском раду, биће укључени ученици. Са њима ће наставник договорити шта се прати, који су показатељи успешности и праћење
напретка у раду.
Праћење и вредновање наставе и учења одвијаће се на основу:

Усмено
излагање

Тест

Есеј

Домаћи
задатак

*

*

-

-

Писмени
задатак

-

Активност на
часу

*

Праћење
практичног
рада
*

Самосталан
практични рад

*

Графички
рад

*

Показивање
иницијативе

*

Рад у тиму
*

Корелација са другим предметима:
Реалаизујући наставне садржаје наставници ће посебну пажњу посветити корелацији са предметима: инфроматика и рачунарство, математика,
ликовна култура, српски језик. У годишњим плановима рада посебно ће бити прецизирани садржаји и начини корелације.
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Разред: ШЕСТИ
Годишњи фонд часова: 36

Недељни фонд часова: 1

ЦИЉ ПРЕДМЕТА: Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну
комуникацију у
дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем
дигиталних технологија брзо мења.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
Укупан
бр.часова
ОБЛАСТ/ТЕМА

Наставна тема
ИКТ
ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ
РАЧУНАРСТВО
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

ИСХОДИ

По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању
да:

ИКТ

-правилно користи ИКТ
уређаје;
– креира, уређује и
структурира дигиталне
садржаје који садрже табеле у
програму за рад са текстом и
програму за рад са

Број часова
утврђивање
систематизација

обрада
7
4
10
0
21

3
0
5
0
8

САДРЖАЈИ

- Дигитални уређаји и
кориснички програми.
- Управљање дигиталним
документима.
- Рад са сликама.
- Рад са текстом.
- Рад са мултимедијалним
презентацијама које садрже
видео и аудио садржаје.
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0
0
0
7
7

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

укупно
10
4
15
7
36

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

- Поновити и дискутовати са
ученицима врсте дигиталних уређаја.
- Ученици би требало да знају да
наведу и препознају из којих се
компоненти састоји стони и/или
Компетенције за поучавање преносни рачунар и укратко опишу
и учење
основну улогу сваке од њих.
- Оспособити ученике за рад у
Компетенције за
програму за управљање документима
комуникацију и сарадњу
на рачунару.
- Представити функције стандардних
Kомпетенције за наставну
област, предмет и
методику наставе

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

мултимедијалним
презентацијама;
– креира и обрађује дигиталну
слику;
– самостално снима и врши
основну обраду аудио и видео
записа;
– уређује мултимедијалну
презентацију која садржи
видео и аудио садржаје;
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
дијалога за учитавање, снимање и
проналажење датотека.
- При раду са текстом фокусирати се
на креирање и форматирање
докумената из стварног живота који
могу бити блиски ученицима овог
узраста.
- При раду са текстом фокусирати се
на креирање и форматирање
докумената из стварног живота који
могу бити блиски ученицима овог
узраста
- Најпре обновити рад са основним
алатима за уређивање и обликовање
текста (унос текста, додавање,
брисање, копирање, селектовање,
поравнање, промена фонта, боје,
величине слова, уметање слика, ...).
Наглашавати потребу одабира
одговарајућег писма одабиром
тастатурног распореда за наше
говорно подручје (ћирилица,
латиница...) и инсистирати на
примени језичког и дигиталног
правописа.
- Посебну пажњу посветити табелама.
Изабрати једноставне примере
(распоред часова, календар и сл.)
помоћу
којих се уводе елементи табеле:
ћелија, ред и колона. Представити
алате за рад са табелама који су
доступни у програму за обраду
текста. Вежбати њихово додавање,
брисање, селекцију, применити

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
шаблоне за дизајн и сл. Оспособити
ученике да уметну табелу у
текстуални документ, уносе и уређују
садржаје табела, форматирају табелу.
- У оквиру уређивања дигиталне
слике/цртежа оспособити ученике да
поред основних алата изабраног
програма (селектовање, копирање,
лепљење, промену величине слике,
додавање и брисање облика,
одсецање дела слике, чување у
жељеној величини и квалитету слике,
затварање, проналажење и сл.)
користе и напредне алате за припрему
слике за уметање у текстуални
документ и мултимедијалну
презентацију (нпр. алати за зумирање,
унос текста, употребу четкице,
гумице, додавање сенке, додавање
тродимензионалних ефеката).
- Снимање звука и видео-записа
сходно могућностима започети
демонстрацијом употребе уређаја:
камера,
микрофон, звучници, мобилни
телефони, односно других
расположивих уређаја који обављају
предвиђене функције. Поред
основних техника у процесу снимања
(покрени, заустави, сачувај, обриши)
и репродукције (покрени, паузирај,
заустави, пусти од почетка, подеси
јачину звука) обучити ученике да
одговарајућим алатом модификују
видео запис (скраћивање). У вежби

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
чувања аудио/видео записа, скренути
пажњу на различите типове датотека
у конкретном програму (нпр. mp3,
mp4,avi …).
- Пре обраде теме израде слајдпрезентација подсетити ученике на
основна правила визуелизације и
презентовања, а при реализацији
наставе стално указивати на најчешће
грешке (сувише текста, велики број
слајдова, различити фонтови и сл.).
- Оспособити ученике да подесе
радно окружење, бирају
одговарајући поглед на
презентацију, креирају
слајдове, уносе текст и друге објекте
(слике, табеле, графиконе) и доследно
их форматирају (користећи мастер
слајд). Теме треба да буду смислене и
релевантне за ученике, најбоље је да
се користе презентације у којима се
обрађују теме из наставе, како
информатике и рачунарства, тако и
других предмета.
- Ученици неке презентације могу да
креирају и у склопу домаћих задатака,
а на часу је могуће анализирати
презентације направљене код куће.
Кроз разговор са ученицима
дефинисати појам добре презентације
и демонстрирати начине
представљања. Нагласити да
презентације треба да буду једино у
функцији садржаја, избегавати
анимације „по сваку цену” које

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

-чува и организује податке
локално и у облаку;
– одговорно и правилно
користи ИКТ уређаје у
мрежном окружењу;
– разликује основне интернет
сервисе;
– примењује поступке и
правила за безбедно
понашање и представљање на
мрежи;
– приступа Интернету,
самостално претражује,
проналази и процењује
информације и преузима их на
свој уређај поштујући
ауторска права;
– објасни поступак заштите
дигиталног
производа/садржаја
одговарајућом CC лиценцом;

САДРЖАЈИ

- Употреба ИКТ уређаја на
одговоран и сигуран начин
у мрежном окружењу.
- Интернет сервиси.
- Правила безбедног рада
на Интернету.
- Претраживање
Интернета, одабир
резултата и преузимање
садржаја.
- Заштита приватности
личних података и
ауторских права.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
оптерећују презентацију.

- Представити појам и врсте
рачунарских мрежа и увести основне
Kомпетенције за наставну
појмове и терминологију из ове
област, предмет и
области (сервер, клијент, локалне
методику наставе
мреже, мреже широког распона,
глобална мрежа – Интернет).
Компетенције за поучавање Подсетити ученике на правила
и учење
коришћења ИКТ уређаја на одговоран
и сигуран начин, сада у мрежном
Компетенције за
окружењу.
комуникацију и сарадњу
- Представити ученицима основне
интернет сервисе: сервис електронске
поште, www као јавни информациони
сервис, дискусионе групе и сервисе за
претраживање интернета. Објаснити
чему ти сервиси служе, упознати их
са планом коришћења ових сервиса.
- Представити веб као најпознатији
интернет сервис. Објаснити да веб
функционише тако што су
корисницима потребне услуге и њима
их пружају уређаји специјализовани
за то (сервери). У свакој
комуникацији морају да постоје
правила, односно протоколи (HTTP и
HTTPS ) као и правилно навођење и
коришћење адреса (домена и УРЛ са
једне и IP и MAC адреса са друге
стране).
- Објаснити структуру УРЛ адресе и
значење појединих домена .edu, .рс,
.gov, .rs, .com… Упутити ученике на

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
веб
сајт (нпр. www.moja.ipadresa.info/ )
путем кога могу да пронађу
информације о ip-адреси сајта, као и
уређаја који је употребљен за
претрагу.
- Нагласити значај дигиталног трага
који посетилац оставља приликом
посете неком сајту. Напредне технике
претраге у изабраном претраживачу
представити на унапред
припремљеном скупу веб-страна
(претрага према веб адреси сајта),
кроз дискусију и практичан рад на
вредновању интернет извора (публика
којој је сајт намењен, аутор,
тачност/прецизност, објективност,
актуелност и интернет адреса)
подстицати развој критичког
мишљења ученика.
- Код преузимања било ког садржаја
са интернета важно је подсетити
ученике на поступке преузимања и
чувања на жељеној локацији, као и на
етичка и правна питања приступа
садржајима (лиценце), заштите од
нежељених програма, као и на
правила понашања на интернету (енг.
netiquette).
Подсетити ученике на значај
поштовања ауторских права и сврху
CC (Цреативе Цоммонс) лиценци.
Представити начин лиценцирања
сопственог ауторског дела
комбинацијом расположивих

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

РАЧУНАРСТВО

-објасни поступак
прикупљања података путем
онлајн упитника;
– креира једноставан програм
у текстуалном програмском
језику;
– користи математичке изразе

САДРЖАЈИ

- Основе изабраног
програмског језика.
- Основне аритметичке
операције.
- Уграђене функције.
- Ниске (стрингови).
- Структуре података.
- Гранање.
- Понављање.
- Основни алгоритми.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
симбола, на адреси
:https://creativecommons.org/shareyour-work/.
- За утврђивање и појашњавање
ове теме организовати квизове или
радионице (на теме безбеднонебезбедно, пожељно-непожељно
понашање на интернету) као и
симулације небезбедних ситуација са
акцентом на то како је пожељно
реаговати у датим ситуацијама (кроз
играње улога и сл.). Једна од
активности за ученике, ради
повезивања знања, може бити израда
текстуалних докумената или
мултимедијалних презентација на
тему: Моја правила понашања на
интернету, Пет најважнијих правила
за безбедан интернет, Како да
интернет постане сигурнији за децу, и
сл. Кроз креирање ових докумената
увежбавати сараднички рад и
коришћење бесплатних онлајн
платформи.

- Представити концепт текстуалних
програмских језика, укратко, потом
изабраног програмског језика, као и
неке основне сличности и разлике у
односу на визуелни програмски језик
Компетенције за поучавање који су ученици користили у петом
и учење
разреду. Укратко представити едитор
изабраног текстуалног програмског
Компетенције за
језика и значај поштовања основних
комуникацију и сарадњу
правила приликом писања наредби.
Kомпетенције за наставну
област, предмет и
методику наставе

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

за израчунавања
у једноставним програмима;
– објасни и примени
одговарајућу програмску
структуру (наредбе доделе,
гранања, петље);
– користи у оквиру програма
нумеричке, текстуалне и
једнодимензионе низовске
вредности;
– разложи сложени проблем
на једноставније
функционалне целине
(потпрограме);
– проналази и отклања грешке
у програму;
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Направити везу између наредби које
записујемо текстом и очекиваног
дејства те наредбе, на једноставном
примеру, као и везу између корака
алгоритма и одговарајуће наредбе.
- Реализацију теме започети
приказом израде задатака
израчунавањем, применом
операција: сабирања,
одузимања, множења и (реалног)
дељења. Пожељно је бирати задатке
који имају реалну примену у
стварном животу из области блиских
ученицима (спорт, мода), било у
другим наставним предметима
(математика, физика, биологија,
историја, географија и слично).
Увести појам израза у програмском
језику и његових саставних елемената
(бројевних константи, променљивих и
аритметичких оператора, уз пратећи
појам типа).
- Увести променљиве као појам за
именовање улазних података и
међурезултата израчунавања као и
механизам за учитавање вредности
улазних података и испис резултата.
Променљиве у почетку третирати на
исти начин као у математици и не
мењати вредности једном
додељеним променљивима
(императивна додела, попут и=и+1, је
нов концепт на који је потребно
поново се вратити током обраде
итеративних поступака). Ако је

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

- 531 -

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
приликом уноса података неопходна
конверзија учитаног текста у број
укратко је описати, а детаљно
појашњење дати када се буде
обрађивала тема рада са текстом.
- Обратити пажњу на то да се задаци
који су у математици обично рађени
над конкретним вредностима улазних
података сада решавају над
симболичким вредностима (у
општим бројевима) и дати довољно
времена ученицима да савладају ту
промену.
- Увести посебно операције
одређивања целобројног количника
и остатка и показати могуће
примене:
конверзије метричких јединица (нпр.
конверзија центиметара у метре и
центиметре, конверзија времена из
минута у сате и минуте, конверзија
углова из секунди у степене, минуте и
секунде, одређивање цифара
двоцифреног броја и слично).
Обратити пажњу на то да се на
часовима математике не уводе
функције за одређивање количника и
остатка тако да од ученика не треба
очекивати предзнање у овом домену.
- Поред израчунавања, још један
незаобилазан елемент програмирања
чине наредбе и контрола тока
програма. Осим секвенцијалног
ређања наредби једне иза друге,
основу контроле тока чине гранање
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ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
и понављање.
- Вежбање контроле тока програма
може се веома лепо постићи цртањем
уз помоћ покретања објекта који
током кретања оставља траг на екрану
и робота који у лавиринту има задатак
да дође на одређено место,
заобилазећи при том препреке и
премештајући предмете. Ова два
приступа су често део уводних
курсева програмирања заснованих на
блоковском програмирању (нпр. на
цоде.орг), а за њих постоји и директна
подршка у неким програмским
језицима и окружењима. Ученицима
искорак у рачунарску графику обично
бива занимљивији од писања
програма који раде у чистом
текстуалном режиму и стога има
смисла током обраде теме контроле
тока програма користити овакве
библиотеке.
- У склопу обраде гранања потребно
је приказати релацијске операторе
(једнако, различито, мање, веће,
мање-једнако, веће-једнако) и писање
релацијских израза који се јављају као
услови у наредби гранања. Показати
непотпуни (тзв. иф-тхен) и потпуни
(тзв. иф-тхен-елсе) облик наредбе
гранања. Приказати и логичке
операторе (и, или, не) који се
користе за изражавање сложенијих
услова. На основном нивоу сасвим
је довољно да ученици савладају
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ИСХОДИ

САДРЖАЈИ
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
гранање на основу елементарног
услова (нпр. да у зависности од унете
спољне температуре одреде да ли је
довољно топло за купање) и
евентуално да повежу два услова на
одговарајући начин (нпр. да одреде да
ли број припада неком интервалу
поређењем са доњом и горњом
границом интервала).
- Понављање започети
најједноставнијим обликом у којем се
тражи да се неки блок наредби понови
одређени број пута (нпр. помери
робота десет корака напред, десет
пута испиши неки текст, четири пута
помери корњачу напред и окрени је за
90 степени). Иако визуелни
програмски језици често имају
посебну наредбу за ово, у
текстуалним програмским језицима се
она обично реализује општијим
наредбама (класичном петљом фор).
Кроз низ задатака ученицима
скренути пажњу на измену
вредности бројачке променљиве
током трајања петље. Претходно,
веома пажљиво, скренути пажњу
ученицима на то да се вредности
променљивих током трајања програма
могу мењати (нпр. цена пре и после
поскупљења се може чувати у једној
променљивој), за разлику од
математичког контекста на који су
ученици навикли у којем су
променљиве само имена вредности и
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ИСХОДИ

САДРЖАЈИ
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
не постоји могућност измене
вредности једном уведене
променљиве. Описати намену и
начин употребе коментара као поруке
приликом задавања улазних и
излазних вредности за променљиве.
- Поред рада са бројевима у
реалним програмима најчешћи је
рад са текстуалним подацима. У
већини
савремених језика постоји посебан
тип података за то (ниске тј.
стрингови), опремљен великим
бројем корисних библиотечких
функција. Ученицима приказати како
се формирају променљиве
текстуалног типа, како се одређује
дужина текста, како се врши
конверзија између текста (који
садржи низ цифара) и бројева, како се
врши провера да ли текст садржи
карактер, како се издваја део текста на
датим позицијама и слично. Ако је
директно подржан програмским
језиком, илустровати и поредак
између ниски (лексикографски, као
у речнику).
- Представити концепт
декомпоновања сложенијих проблема
на једноставније потпроблеме у
домену израчунавања кроз
дефинисање и употребу помоћних
функција. Одабрати пригодне,
једноставне задатке, којима се
илуструје употреба неких

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

По завршеној области/теми
ученик ће бити у стању да:

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

-сарађује са осталим
члановима групе у одабиру
теме, прикупљању и обради
материјала, представљању
пројектних резултата и
закључака;
– користи могућности које
пружају рачунарске мреже у
сфери комуникације и
сарадње;
– креира, објављује и
представља дигиталне
садржаје користећи
расположиве алате;
– вреднује процес и резултате
пројектних активности.

САДРЖАЈИ

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

елементарних библиотечких функција
(нпр. растојање између два броја се
може увести као апсолутна вредност
њихове разлике, минимум и
максимум више задатих вредности
или других пригодних које се могу
проналазити у библиотечким
функцијама).
- Фазе пројектног задатка
Пројектни задатак ИКТ И
од израде плана до
Kомпетенције за наставну
ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (4)
представљања решења.
област, предмет и
- При реализацији тематске целине
нагласак је на разради пројектног
- Израда пројектног задатка методику наставе
задатка – од израде плана до
у корелацији са другим
Компетенције за поучавање представљања решења. Наставник
предметима.
и учење
планира фазе пројектног задатка у
- Вредновање резултата
складу са временом, сложеношћу
пројектног задатка.
Компетенције за
теме, расположивим ресурсима
комуникацију и сарадњу
(знања, вештине и ставови које су
ученици усвојили након тематских
целина ИКТ и Дигитална писменост,
техничке опремљености школе и
других релевантних фактора).
Ученици заједно са наставником
пролазе кроз све фазе рада на
пројектном задатку, при чему
наставник наглашава сваки корак,
објашњава, иницира дискусију и
предлаже решења.
- При представљању фаза пројекта
може послужити следећи пример:
Фаза 1: представљање тема,
формирање група и одабир теме; Фаза
2: Одабир материјала и средстава,
разматрање додатне подршке
предметног наставника у зависности
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ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

- 536 -

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
од теме; Фаза 3: Планирање времена и
избор стратегије за решавање задатка
у складу са роком за предају рада;
Фаза 4:
- Прикупљање и проучавање
материјала, израда задатка и
припрема за излагање; Фаза 5:
Представљање резултата пројектног
задатка, дискусија и
процена/самопроцена урађеног
(наставник модерира, обезбеђује
услове за што успешније излагање,
усмерава дискусију и врши
евалуацију урађеног са јасном
повратном информацијом).
- Пројектни задаци се баве реалним
темама из школског или свакодневног
живота. За предвиђени број часова
ове тематске целине и са добро
испланираним активностима може се
очекивати да ученици успешно израде
и представе решење пројектног
задатка. Акценат је на подстицању
иницијативе и креативности,
успостављању сарадничких и
вредносних ставова код ученика. Циљ
је развијање и неговање: поступности,
повезивања и изградње сопствених
стратегија учења, вршњачког учења,
вредновања и самовредновања
постигнућа.
- Пројектни задаци подразумевају
корелацију и сарадњу са
наставницима осталих предмета, која
се може остварити на оваквим и

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ
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2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
сличним примерима:
– израда упутства или туторијала са
табеларним представљањем података
– израда упитника на тему дигиталног
насиља
- Спровести са ученицима
истраживање на тему дигиталног
насиља, а резултате спроведеног
истраживања користити приликом
представљања пројектног задатка
(пожељно је да наставник користи
онлајн упитник приликом
прикупљања података, за које би
ученици приредили питања). Ученици
се могу поделити у групе сходно фази
истраживања: група која осмишљава
питања, група која анализира
прикупљене податке, представља
резултате истраживања и група која
израђује упутства заштите од
дигиталног насиља.
- Додатна мотивација за ученике
може бити избор најбољих радова за:
школски часопис, сајт школе, огласну
таблу (одељење гласа – вредновање,
самовредновање) а да остале радове
постављају на пано у кабинету
информатике и рачунарства…
- Добар пример сумирања научених
поступака је израда пратеће
документације у виду фајлова
различитог
типа, као што су текстуални фајлови,
слике, видео материјали и сл.
Пројектни задатак из области

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ
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2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
РАЧУНАРСТВО (3)
- Пројектна настава је комплексан
приступ настави и учењу који
најчешће користи методе као што су
проблемска настава и учење
засновано на истрази (питањима).
- Проблемска настава поставља пред
ученике стварни проблем из живота
који треба истражити и за који треба
предложити могућа решења. Све
врсте реалних животних проблема
могу бити повод за проблемску
наставу. Пронађена решења се могу
тестирати и о њима се може
расправљати.
Могуће теме наставног пројекта:
– како да убедимо тинејџере да се
здраво хране? (израда програма који
нпр. нуди намирнице различитих
група и, на основу одабраних, рачуна
калоријску вредност...);
– како би могао да изгледа
најефикаснији бицикл на свету?
(израда програма који прорачунава
перформансе бицикла на основу нпр.
различите величине точкова...);
– шта можемо да учинимо са
школским отпадом? (израда програма
који прорачунава нпр. зараду од
продаје секундарних сировина...)
– како би могли да редизајнирамо
учионицу па да услови за учење буду
бољи? (израда програма који
прорачунава нпр. цене кречења
различитим врстама материјала или

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ
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2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
цене различитог школског
мобилијара...);
– како да производимо здраву ужину
за дефинисани буџет? (израда
програма који прорачунава нпр.
укупну цену успостављања
пластеника са различитим биљним
културама).
- Сви елементи пројектног задатка
морају бити реални. Ученици треба да
потраже цене одређених производа
и/или услуга, дизајнирају једно или
више решења и предвиде трошкове за
свако од њих.
- Напомена: На првом часу, заједно са
ученицима, формирати листу
критеријума на основу којих ће се
процењивати квалитет решења
проблемских задатака. На овај начин,
ученицима ће бити потпуно јасно шта
квалитетно решење подразумева.
Листа мора бити свеобухватна – не
сме да се односи само на квалитет
креираних програма, већ и на
квалитет представљања и образлагања
предложених решења (коришћењем
научених техника рада у програмима
за обраду текста, звучних и видео
записа, програмима за израду
презентација).

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

ШЕСТИ

Годишњи фонд часова: 72
ЦИЉ ПРЕДМЕТА:

2018/2019-2021/2022.

Недељни фонд часова: 2

Унапређивање физичких способности,моторучких вештина и знања из области физичке и здравствене културе

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
Физичке способности-тестирања
2.
Атлетика
3.
Спортска гимнастика
4.
Основе тимских игара
Укупан
бр.часова

ОБЛАСТ/ТЕМА

Физичке способности –
тестирања и мерења

ИСХОДИ

-примени једноставне
комплексе простих и
општеприпремних вежби,
користи их у спорту,
рекреацији, животу

-упореди резултате тестирања
са вредностима за свој узраст

Број часова
Утврђивање
систематизација
7
12
5
17
1
12
41
13

обрада
3
1
14
18

САДРЖАЈИ

-вежбе за развој снаге,
покретљивости,
издржљивости, брзине и
координациј
-примена националне
батерије тестова за
праћење физичког развоја
и моторичких способности
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Укупно
7
20
19
26
72

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ОБЛАСТ/ТЕМА

Атлетика

Спортска гимнастика

Основе тимских игара
Кошарка

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

-користи и комбинује
досегнути ниво технике
кретања у спорту и
свакодневном животу
-доводи у везу развој
физичких способности са
атлетским дисциплинама

-техника истрајног трчања
-техника спринтерског
трчања
-техника високог и ниског
старта
-скок у вис
-скок у даљ
-бацање кугле
-техника штафетног трчања

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате

-одржава стабилну и
динамичку равнотежу у
кретањима
-користи елементе
гимнастике у игри и
свакодневном животу
-схвати вредност спортске
гимнастике за сопствени
развој

-вежбе на тлу
-прескоци
-вежбе у упору
-вежбе у вису
-ниска греда

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате

-користи елементе технике у
игри
-примењује основна правила
кошарке у игри
-учествује на
унутародељенским
такмичењима

-основни елементи технике
и правила игре
-вођење и контрола лопте
-хватање и додавање лопте
-шутирање на кош
-принципи индивидуалне и
колективне одбране
-дриблинг и финта
-игра 3:3, 5:5

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате
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ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред:

ШЕСТИ

Годишњи фонд часова: 54
ЦИЉ ПРЕДМЕТА:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ – обавезне физичке активности
Недељни фонд часова: 1,5

Унапређивање физичких способности,моторучких вештина и знања из области физичке и здравствене културе

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.
Укупан
бр.часова

Мали фудбал
Спортска гимнастика
Рукомет
Излет са пешачењем

ОБЛАСТ/ТЕМА

Мали фудбал

ИСХОДИ

-користи елементе технике у
игри
-примењује основна правила
рукомета и кошарке у игри
-учествује на
унутародељенским
такмичењима

Број часова
Утврђивање
систематизација
23
10
12

обрада

2
7
9

45

САДРЖАЈИ

-вођење и контрола лопте
-примање и додавање лопте
-шут на гол и основе игре у
нападу
-одузимање лопте и основе
игре у одбрани
-вежбе са два и три играча
-игра са применом
основних правила игре
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Укупно
23
10
14
7
54

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате
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ОБЛАСТ/ТЕМА

Спортска гимнастика

Рукомет

Излет са пешачењем

ИСХОДИ

САДРЖАЈИ

2018/2019-2021/2022.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

-одржава стабилну и
динамичку равнотежу у
кретањима
-користи елементе
гимнастике у игри и
свакодневном животу
-схвати вредност спортске
гимнастике за сопствени
развој

-вежбе на тлу
-прескоци
-вежбе у упору
-вежбе у вису
-ниска греда

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате

-користи елементе технике у
игри
-примењује основна правила
рукомета у игри
-учествује на
унутародељенским
такмичењима

-хватање и додавање лопте
-вођење лопте
-шут на гол
-одбрана гола
-основна правила рукомета

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате

-поштује правила
понашања током излета
-примени мере безбедности
током пешачења
-примењује здравственохигијенске мере и чува
животну седину током
пешачења

-истрајно ходање
-вежбе за развој аеробне
издржљивости
-вежбе за развој снаге
-боравак и вежбање на
чистом ваздуху

-компетенције за
целоживотно учење
-решавање проблема
-брига за здравље
-естетичка компетенција
-вештина сарадње и
комуникација
-биологија,српски
језик,музичка
култура,физика,географија

-програм се остварује
јединством
часовних,ванчасовних и
ваншколских
организационих облика рада
-тежиште наставних
садржаја је усмерено на
јасно дефинисане исходе,са
наставних садржаја на
процес учења и резултате

Предмет: Грађанско васпитање

Разред: Шести

Фонд часова: 36
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Циљ: Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика шестог разреда основне школе. Програм пружа ученицима
могућност за активно учешће у животу локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање.

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: У овом предмету издваја се неколико најзначајнијих задатака и то: подстицање и
оспособљавање ученика за активно учешће у животу локалне заједнице ; разумевање функционисања нивоа и органа власти ;упознавање мера власти ;
упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице ;развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање
ставова и изражавање сопственог мишљења ; обучавање ученика за тимски начин рада ; развијање способности критичког просуђивања и одговорност
одлучивања и деловања.
Корелација: Настава грађанског васпитања у свим разредима повезиваће се са садржајима следећих предмета: српски језик, географија, историја,
информатика и рачунарство, ликовна култура, као и са другим предметима у зависности од тема које се обрађују.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.

Упознавање са основним
елементима програма
Уочавање проблема у заједници
Избор проблема
Сакупљање података о изабраном
проблему
Израда студије
Јавна презентација студије
Осврт на научено

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Укупан
бр.часова

------------------------

Број часова
утврђивање
систематизација
2
-

обрада
4

укупно
6

2
1
4

2
2

2

4
1
8

2
13

10
1
17

4
6

12
1
4
36
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Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

1.

Упознавање са
основним
елементима
програма

6

-сви часови
реализују се кроз
радионице
-размена на нивоу
велике групе

2.

Уочавање
проблема у
заједници

4

-тимски рад
– неколико
истраживачких
тимова

3.

Избор проблема

1

-размена на нивоу
велике групе

2018/2019-2021/2022.

Активности наставника
у васпитно-образовном
раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

Развијање ставова и
вредности код ученика,
њихово оспособљавање
за успешно
задовољавање
сопствених потреба и
интереса, развијање
потенцијала уз
поштовање других особа,
њиховог идентитета и
уважавање њихових
потреба и интереса.
Развијање ставова и
вредности код ученика,
њихово оспособљавање
за успешно
задовољавање
сопствених потреба и
интереса, развијање
потенцијала уз
поштовање других особа,
њиховог идентитета и
уважавање њихових
потреба и интереса.
Развијање ставова и
вредности код ученика,
њихово оспособљавање
за успешно
задовољавање
сопствених потреба и

-разговор
-дијалог
-искуствено
учење
индивидуални
рад
-групни рад

-подстицање и
оспособљавање ученика за
активно учешће у животу
локалне заједнице

-методе
партиципације
и интеракције
истраживачке
методе

-разумевање
функционисања нивоа и
органа власти
-упознавање права и
одговорности грађана на
нивоу заједнице
-обучавање ученика за
тимски начин рада
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-методе
-обучавање ученика за
партиципације тимски начин рада
и интеракције
истраживачке
методе
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4.

Сакупљање
података о
изабраном
проблему

8

-тимски рад
– неколико
истраживачких
тимова

5.

Израда студије

12

-тимски рад
– неколико
истраживачких
тимова
-индивидуални рад

6.

Јавна
презентација
студије

1

-тимски рад
-интерактивна
размена

интереса, развијање
потенцијала уз
поштовање других особа,
њиховог идентитета и
уважавање њихових
потреба и интереса.
Развијање ставова и
вредности код ученика,
њихово оспособљавање
за успешно
задовољавање
сопствених потреба и
интереса, развијање
потенцијала уз
поштовање других особа,
њиховог идентитета и
уважавање њихових
потреба и интереса.
Развијање ставова и
вредности код ученика,
њихово оспособљавање
за успешно
задовољавање
сопствених потреба и
интереса, развијање
потенцијала уз
поштовање других особа,
њиховог идентитета и
уважавање њихових
потреба и интереса.
Развијање ставова и
вредности код ученика,
њихово оспособљавање
за успешно
задовољавање
сопствених потреба и

- 546 -

2018/2019-2021/2022.

интерактивне
методе

-методе
партиципације
и интеракције
истраживачке
методе

-подстицање и
оспособљавање ученика за
активно учешће у животу
локалне заједнице

-методе
партиципације
и интеракције
истраживачке
методе
интерактивне
методе
-стваралачке
методе

-обучавање ученика за
тимски начин рада
-развијање способности
критичког просуђивања и
одговорног одлучивања и
деловања

-методе
партиципације
и интеракције
истраживачке
методе

-развијање способности
критичког просуђивања и
одговорног одлучивања и
деловања

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин
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интереса, развијање
потенцијала уз
поштовање других особа,
њиховог идентитета и
уважавање њихових
потреба и интереса.

7.

Осврт на научено

4

-рад кроз радионице

Развијање ставова и
вредности код ученика,
њихово оспособљавање
за успешно
задовољавање
сопствених потреба и
интереса, развијање
потенцијала уз
поштовање других
особа,њиховог
идентитета.
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интерактивне
методе
-методу
симулације и
играње улоге
-стваралачке
методе
-разговор и
размена на
нивоу групе

-развијање способности
критичког просуђивања и
одговорног одлучивања и
деловања
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2018/2019-2021/2022.

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Разред: Шести
Годишњи фонд часова: 36

Недељни фонд часова: 1

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.

Увод
Припрема света за долазак Сина
Божијег
Увод у Нови Завет
Богочовек – Исус Христос
Црква Духа Светога
Евалуација
36

3.
4.
5.
Укупан
бр.часова

Број часова
утврђивање
систематизација
/
/
2
/

обрада
1
3
3
12
5
/
24

2
3
2
/
9

- 548 -

/
2
/
1
3

укупно
1
5
5
17
7
1
36
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ТЕМА

(наставне јединице)

I – УВОД
1. Упознавање
садржајa програма
и начинa рада

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ЦИЉ
• Упознавање ученика са
садржајем предмета,
планом и програмом и
начином реализације
наставе Православног
катихизиса;
• Установити каква су
знања стекли и какве
ставове усвојили
ученици у претходном
разреду школовања.

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:
• моћи да сагледа садржаје којима ће
се бавити настава Православног
катихизиса у току 6. разреда
основне школе;

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
• Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

предзнање из градива Православног
катихизиса обрађеног у претходном
разреду школовања.

• моћи да каже да су Јевреји пред

2. Историјске
околности пред
долазак Христов

• Указати ученицима на
старозаветна пророштва
везана за долазак
Спаситеља – Месије;

• моћи да препозна да су Јевреји
очекивали Месију на основу
старозаветних пророштава

3. Јеврејско
ишчекивање
Месије

• Објаснити ученицима
улогу и значај Светог
Јована Претече;

4. Свети Јован

• Развити свест код
ученика о значају

долазак Месије били под Римском
окупацијом и да су међу њима
постојале поделе

• моћи да преприча живот Светог
Јована Претече и Крститеља
Господњег и каже да је он
припремао народ за долазак Христа
• моћи да доживи врлински живот и
покајање као припрему за сусрет са
- 549 -

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Катихизација као литургијска
делатност - заједничко је
дело
катихете (вероучитеља) и његових
ученика.
Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не
постоји ради гомилања информација
(„знања о вери“), већ као настојање
да се учење и искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у живот кроз
слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве.

• моћи да уочи какво је његово

• Упознати ученике са
културно-историјским
приликама у Палестини
пред Христово рођење;

II - ПРИПРЕМА
СВЕТА ЗА
ДОЛАЗАК СИНА
БОЖЈЕГ

2018/2019-2021/2022.

• Историјске
околности пред
долазак Христов
• Старозаветна
пророштва о
доласку Месије
• Свети Јован
Претеча

На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и са
начином вредновања њиховог рада.
Врсте наставе
Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
• теоријска настава (35 часова)
• практична настава (1 час)

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Претеча

III - УВОД У
НОВИ ЗАВЕТ
5. Нови Завет је
испуњење Старог
Завета
6. Новозаветни
списи
7. Јеванђелисти

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

покајања и врлинског
живота;

2018/2019-2021/2022.

Христом;

• Упознати ученике са
настанком новозаветних
књига;

• моћи да закључи да је доласком
Исуса Христа Бог склопио Нови
Завет са људима.

• Нови Завет је
испуњење Старог
Завета

• Објаснити ученицима
кључне новозаветне
појмове;

• моћи да наведе неке од
новозаветних књига и околности
њиховог настанка;

• Пружити ученицима
основ за разумевање
смисла новозаветних
догађаја;

• моћи да пронађе одређени
библијски одељак;

• Новозаветни списи
(настанак, подела,
функција,
аутори...)

• Подстаћи ученике да
самостално читају Свето
Писмо.

• моћи да именује Јеванђелисте и
препозна њихове иконографске
символе;

• моћи да каже да се Библија користи
на богослужењима;

• Јеванђелисти

Место реализације наставе
•

Теоријска настава се реализује у
учионици;

•

Практична настава се реализује у
цркви – учешћем у
литургијском сабрању;

Дидактичко методичка упутства за
реализацију наставе
•

• бити подстакнут на читање Светог
Писма.
IV - БОГОЧОВЕК – • Пружити ученицима
основно знање о
ИСУС ХРИСТОС
личности Пресвете
8. Пресвета
Богородице;
Богородица –
Благовести

9. Богородичини
празници

• Објаснити ученицима
хришћанско поимање
слободе;

10. Рођење
Христово

• Пружити ученицима

• моћи да преприча догађај
Благовести и да препозна да је то
„почетак спасења“;
• моћи да препозна службу анђела
као гласника и служитеља Божијих;
• моћи да препозна Богородичино
прихватање воље Божије као израз
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• Пресвета
Богородица –
Благовести
• Богородичини
празници
• Рођење Христово
• Христос је

•

Уводне часове требало би
осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању ученика,
упознавању ученика с циљевима,
исходима, наставним садржајима,
али и тако да наставник стекне
почетни увид у то каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног
катихизиса, група располаже.
Реализација програма требало би
да се одвија у складу с
принципима савремене активне
наставе, која својом динамиком
подстиче ученике на
истраживачки и проблемски
приступ садржајима тема. У току

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

11. Христос је
Богочовек
12. Крштење
Христово
13. Христова чуда
14. Новозаветне
заповести и Беседа
на гори

15. Христос – „пут,
истина и животˮ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

основно знање о
јеванђељским
казивањима о Господу
Исусу Христу;
• Објаснити ученицима
разлог оваплоћења Сина
Божијег;
• Подстаћи ученике да у
описима Христових
чуда увиде љубав
Божију

Богочовек

слободе;
• моћи да уочи да је за разлику од
Еве, Богородица послушала Бога

• Крштење
Христово

• моћи да преприча неке од догађаја
из живота Пресвете Богородице и
повеже их са Богородичиним
празницима;

• Христова чуда

• моћи да преприча библијски опис
Рођења Христовог;

• Христос – Онај
који је наш „пут,
истина и живот“

• моћи да препозна да је Христос
дошао на свет да сједини Бога и
човека

• Лазарева Субота и
Цвети

17. Тајна Вечера –
прва Литургија

• Кроз Христове
заповести о љубави и
тумачење појединих
одељака из Беседе на
гори указати ученицима
на значај љубави према
Богу и ближњима.

18. Страдање
Христово

• Подстаћи ученике да
живе по Јеванђељу;

• моћи да препозна да су Христова
чуда израз Његове љубави према
људима;

19. Васкрсење
Христово

• Указати ученицима на
повезаност Тајне Вечере
и Свете Литургије;

• моћи да увиди разлику између
старозаветног закона и
новозаветних заповести о љубави;

• Представити ученицма
догађаје Страдања и
Васкрсења Христовог
као кључне за спасење
света и човека.

• бити подстакнут да прихвати
Христа за свој животни узор;

16. Лазарева
Субота и Цвети

2018/2019-2021/2022.

• моћи да преприча библијски опис
Христовог Крштења, поста и
кушања;

• моћи да преприча догађаје
Васкрсења Лазаревог и Уласка у
Јерусалим;
• моћи да увиди контрадикторност
између очекивања јеврејског народа
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•

• Новозаветне
заповести и Беседа
на гори

реализације стављати нагласак
више на доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно.
Квалитет наставе се постиже када
се наставни садржаји реализују у
складу са савременим
педагошким захтевима у погледу
употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних
средстава.

•

Имаjући у виду захтеве
наставног програма и
могућности транспоновања
наставног
садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да
води рачуна и о психолошким
чиниоцима извођења наставе –
узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији
ученика.

•

У остваривању савремене наставе
наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и
координатор ученичких
активности у наставном процесу.

•

Настава је успешно реализована
ако је ученик спреман да Цркву

• Тајна Вечера –
прва Литургија
• Страдање
Христово
• Васкрсење
Христово

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

спрам Христове личности;

схвати као простор за
остваривање своје личности кроз
заједничарење са ближњима и
Тројичним Богом који постаје
извор и пуноћа његовог живота.

• моћи да хронолошки наведе
догађаје Страсне седмице;
• моћи да преприча библијски опис
Тајне Вечере и у приносу хлеба и
вина препозна Свету Литургију;
• моћи да преприча библијски опис
Христовог Страдања и Васкрсења
• моћи да кроз тумачење тропара
Христовог Васкрсења препозна да
је Христос победио смрт и
омогућио свима васкрсење из
мртвих;
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Евалуација наставе
Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити на
два начина:
•

процењивањем реакције ученика
или прикупљањем коментара
ученика путем анкетних
евалуационих листића;

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

V - ЦРКВА ДУХА
СВЕТОГА
20. Вазнесење и
Педесетница
21. Црква у
Јерусалиму
22. Павле – апостол
незнабожаца
23. Прогони
хришћана
24. Свети цар
Константин и
крштење царства

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

• Објаснити ученицима
значај догађаја
Вазнесења и
Педесетнице;
• Упознати ученике са
мисионарском
делатношћу светих
апостола;
• Упознати ученике са
особеностима сведочења
вере у раној Цркви;
• Указати ученицима на
узроке гоњења
хришћана;
• Подстаћи ученике на
толеранцију према
припадницима других
вероисповести.

• моћи да преприча догађаје
Вазнесења и Педесетнице;
• моћи да каже да је силаском Духа
Светог на апостоле рођена Црква
Христова;
• моћи да именује неколико светих
апостола и наведе неке од догађаја
из њиховог живота;
• моћи да уочи да су у Римском
царству хришћани били гоњени и
наведе неке од примера
мучеништва;
• моћи да објасни значај доношења
Миланског едикта;
• моћи да усвоји вредност
толеранције међу људима
различитих верских убеђења;

2018/2019-2021/2022.

• Вазнесење и
Педесетница
• Заједница у
Јерусалиму, према
извештају из Дела
апосолских
• Мисионарско дело
светог апостола
Павла
• Гоњења Цркве
• Свети цар
Константин и
крштење царства

провером знања које ученици
усвајају на часу и испитивањем
ставова;

•

Оцењивање
Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:

•

•

усмено испитивање;

•

писмено испитивање;

посматрање понашања ученика;

Оквирни број часова по темама
Увод – 1
Припрема света за долазак Сина
Божијег – 5
Увод у Нови Завет – 5
Богочовек Исус Христос – 16
Црква Духа Светога – 7
Евалуација – 1+1
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ХОР КАО СЛОБОДНА АКТИВНОСТ

Разред: шести
Фонд часова: 72

Циљ: Развијање интересовања за музику, музичку креативност и музичко стваралаштво
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: Развијање музикалности, упознавање са музичким уинструментима и свирањем на њима
Оперативни задаци: : Ближе одређивање и распоређивање програма предмета како би постао применљив у наставној пракси
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.

Певање песама по слиху и са нотног
текста
Двогласно певање хорских
композиција
Припрема програма за јавна
извођења

2.
3,
Укупан
број
часова

Број часова
утврђивање
систематизација
12
1

обрада
17

укупно
21

5

3

18

14

1

33

40

29

3

72
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Редни Садржај
број
програма
теме

1.

Певање песама са
нотног текста и по
слуху

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

16

3.

Двогласно певање
хорских
композиција

Припрема програма
за јавна извођења

12

8

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

-Усваја нове песме

- Органозује

- Разговор

- Развијеање музикалнисти

- Учествује у јавним
наступима

- Припрема

- Објашњење

- Помаже

- Тумачење нотног
текста

- Да упознају основне музичке
појимове

- Организује

2.

2018/2019-2021/2022.

- Уочава разлику у

висини и хармонији
вишегласног певања

- Прати

- Мотивише
- Планира

- Учествује

- Учествује

- Ритмички
импровизује на
ритмичким
инструментима

- Едукује
- Вреднује

- Ритмички прати
певану песму по
слободном осећају
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- Извођење музике

- Праћење рада
ученика
- Рад у пару групи
- Колективни рад
- Излагање
садржаја теме

- Неговање способности
заједничког музицирања
- Развијање интересовања за
музичку културу
- Припрема програма за јавно
извођење
- Стицање навике двогласног
певања
- Хармонски однос у
заједничком двогласном певању
- Подстицање доживљаја и
разумевања музике
- Упознавање са ритмичким
инструментима и њиховом
применом и могућностима у
оркестру

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

Разред: шести
Фонд часова: 36

Циљ и задаци
- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената: линија, облика, боја;
- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова
визуелна и ликовна својства;
- развој способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно мишљење;
- развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, апримењују у раду и животу;
- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање;
- подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и
естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;
- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;
- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја уметности;
- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности.
Оперативни задаци

-

развијају ликовно- естетски сензибилитет (осетљивост ) за спонтани ритам бојених мрља, линија, текстуру, светлину, боју и
чулну осетљивост и осећајност за визуелно споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима;

-

покажу интересе и способности за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло- тамно, обликбоја, простор, композиција;

-

посматрају и естетски доживљавају дела ликовне уметности;
развијају љубав према ликовном наслеђу;
оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно- ликовних искустава у природно- друштвена научна подручја и тако развијају
интересовање за оплемењивање и заштиту природе и смисао за унапређивање културе живљења;
развијају способност за креативно и апстрактно мишљење;
развијају способност сарадње и самопоуздања у тимском раду;

-

развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима националног и светског ликовног умет ничког наслеђа.

-
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САДРЖАЈ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА
1.
2.
3.

Трајање

11+1

ЦРТАЊЕ
СЛИКАЊЕ
ВАЈАЊЕ

ПР. ВЕЖБА
11
12
11

садржај

Начин остваривања

Цртање
- тачка, линија и
смер (3 )
- слободан ритам
маса и волумена,
бојених
мрља,
линија, светлина (2 )
- компоновање
основних
тродимензионалних
облика (3 )
- компоновање више
ритмичких целина у
простору (употребни
предмети ) (3 )
естетско
процењивање (1 )
Сликање
- хроматски и

- објашњавање, дискусија,
дијалог, демонстрација
- показивање основних
цртачких техника
- објашњавање и упознавање
са
основним
ликовним
елементима
- индивидуални рад и рад у
групама
- коректуре и естетске
анализе (заједно са
ученицима )
- рад по природи (моделу )
- посете културним
институцијама (музеји,
галерије )
- објашњавање, разговор
- демонстрирање

Aктивности натавника
- представљање садржаја
рада
- разговори са ученицима
(питања, дијалози, дискусије
)- вежбање основних
цртачких техника
-усмеравање на самосталан
рад
са
наглашеном
индивидуалношћу
- рад у групама са поделом
задатака
- естетска анализа,
самовредновање и
оцењивање од самих ученика
- ест. анализа и
самовредновање
- припрема сценографије за
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ЕСТ. АНАЛИЗА И
ПРОЦЕЊИВАЊЕ
1
0
1
УКУПНО:
Активности ученика
- усвајање и систематизација
изложеног градива као и
његова практична примена
-- разговори са наставником
(питања, дијалози, дискусије
)- вежбање основних
цртачких техника
- покажу интересе и
способности за самостално
откривање визуелних појава
и законитости света облика:
светло- тамно, облик- боја,
простор, композиција

УКУПНО
12
12
12
36
Циљеви и задаци садржаја
прогама
-развијање способности
ученика
за
опажање
квалитета свих ликовних
елемената: линија, облика,
боја;
стварање услова да ученици
на часовима у процесу
реализације садржаја користе
различите технике и средства
и
да
упознају њихова
визуелна и ликовна својства
-развијање моторичких
способности ученика и
навике за лепо писање;

-развој способности ученика
за визуелно памћење и
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12+0

10+ 2

ахроматски скуп (2 )
- интензивне (јарке,
чисте ) боје и боје
ослабљеног
интензитета
(замућене бојe) (2 )
- топле и хладне боје
(2 )
визуелно
споразумевање (3 )
- пантомима,говор
тела (1)
- амбијент- сценски
простор (1 )
- амбијент- сценски
простор (1 )
- ест. анализа (1 )
Вајање
- тактилне вредности
површина и облика
(2 )
- чврста и мека
форма (2 )
моделовање
геометријских
и
неправилних форми
(2 )
-конвексна и
конкавна форма (2 )
-односи маса и
волумена (2 )
-естетска анализа (2 )

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
осн.сликарских техника
- показивање репродукција
познатих сликара (чисте и
замућене боје )
- креирање вежби и њихова
примена
- коректуре и ест. анализе
- рад по природи и рад из
маште
- посета позоришту
кроз
разговор
и
објашњавање упознавање
ученика са основним
вајарским материјалима и
техникама
- репродукције 2д и 3д
уметничких дела и уочавање
разлика
- демонстрација рада у
појединим материјалимаглина, глинамол…
- индивидуални, рад у пару и
групи са ученицима
- рад по природи
- коректура и естетска
анализа

школске манифестације
- израда паноа, плаката

самосталан
рад
са
наглашеном
индивидуалношћу
у
моделовању, рад у групи, рад
у пару
- примена конвексних и
конкавних форми
- дијалози, дискусије,
естетска анализа и
самовредновање
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- вежбање основних
сликарских техника
- сакупљање репродукција,
формирање збирки
-посматрају и естетски
доживљавају дела ликовне
уметности;
развијају љубав према
ликовном наслеђу

-практична
примена
усвојеног градива кроз
израду плитког рељефа и
слободне скулптуре
- развијају способност за
креативно и апстрактно
мишљење;
развијају способност сарадње
и самопоуздања у тимском
радус

повезивање опажених
информација као основе за
увођење
у
визуелно
мишљење;
развијање осетљивости за
ликовне
и
визуелне
вредности, које се стичу у
настави, апримењују у раду и
животу
подстицање интересовања и
стварање
потребе
код
ученика за посећивањем
музеја, изложби, као и за
чување културних добара и
естетског изгледа средине у
којој ученици живе и раде
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Разред: седми

2018/2019-2021/2022.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Фонд часова: недељни- 4; годишњи- 144
Циљ: наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку културу и писменост и да напредују ка реализацији
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и
образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају
основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да
тумаче књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине и савремене уметности.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
-

стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског језика сврха, циљеви и задаци
образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани;
развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; - описмењавање ученика на темељима ортоепских и
ортографских стандарда српског књижевног језика;
поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
развијање сећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и
стилског израза;
увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);
оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних
жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
развијање потребе за књигом, способности да се ученици њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално
коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
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упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности,
развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и
др.);
васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.

2.

3.

4.

обрада

утврђивање

систематизација

ЧОВЕК САМО СРЦЕМ
ДОБРО ВИДИ
Језик (граматика,
ортоепија, правопис)
Књижевност
Језичка култура
ПОГОДИ КАКО СЕ
РАСТЕ
Језик (граматика,
ортоепија, правопис)
Књижевност
Језичка култура

5

6

2

СВЕ БОЈЕ СВЕТА

18

Број часова
Усмено
Писмено
изражавање изражавање
2
1

16
8
5
3

8

4

2

1

4

19
8
6
5

4

2

2

6

Језик (граматика,
ортоепија, правопис)
Књижевност
Језичка култура
СВЕТОГОРСКИ ДАНИ И
НОЋИ
Језик (граматика,

укупно

32
11
9
12

6

0

2
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5.

6.

7.

8.

ортоепија, правопис)
Књижевност
Језичка култура
БЕСКРАЈ У ОКУ
Језик (граматика,
ортоепија, правопис)
Књижевност
Језичка култура
ГЛЕДАЈУЋИ ДОЛЕ НА
ДРУМОВЕ
Језик (граматика,
ортоепија, правопис)
Књижевност
Језичка култура
МЕЂУ СВОЈИМА
Језик (граматика,
ортоепија, правопис)
Књижевност
Језичка култура
КО ПРИЧА ПРИЧУ, ЊЕН
ЈЕ ГОСПОДАР
Језик (граматика,
ортоепија, правопис)
Књижевност
Језичка култура

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
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3

8

5

2

0

0

15
9
6
0

9

2

2

2

3

18
9
4
5

7

2

2

0

1

12
8
3
1

12

1

3

4

4

24
7
7
10

Укупан
број
часова

144
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Редни
број
теме

Садржај
програма

Број
часова

Активности
ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и поступак
остваривања
програма (методе
и технике)

Циљеви и задаци садржаја програма

1.

Граматика

42

- слушање, упоређивање,
- самостално
закључивање,
- практично
примењивање,
- истраживање

- Примена
иновативних модела
наставе (интегративна
настава, пројектна
настава, интерактивна
настава);
- Стварати
одговарајуће
дидактичко-техничко
окружење;
- Примењивати више
различитих наставних
облика на једном часу
(рад у пару, групни
рад, индивидуални
облик рада,
фронтални облик рада
у комбинацији са
самосталним радом
ученика);
- Анализирати и
вредновати рад и
ефекте групног рада;
- Одабрати адекватне
методе учења;
- Подстицати
позитивну
међузависност
чланова;
- Подржати
индивидуалну
укљученост;
- Подстицати ученика
да решавају проблеме,

- коришћење
погодног полазног
текста (језичког
предлошка) на коме
се увиђа и
објашњава
одговарајућа
језичка појава;
- коришћење исказа
(примера из
пригодних, текућих
или запамћених)
говорних ситуација;
- подстицање
ученика да полазни
текст доживе и
схвате у целини и
појединостима;
- утврђивање и
обнављање знања о
познатим језичким
појавама и
појмовима који
непосредно
доприносе бољем и
лакшем схватању
новог градива;
- упућивање
ученика да у тексту,
односно у
записаним исказима
из говорне праксе,
уочавају примере
језичке појаве која

познаје основне етапе у развоју
књижевног језика и типове књижевног
језика код Срба (старословенски,
српскословенски, рускословенски и
славеносрпски) и најзначајније
културноисторијске споменике
(Мирослављево јеванђеље, Повеља
Кулина бана, Душанов законик); - уме
да одреди све врсте речи и њихове
граматичке категорије (изузев
придевског вида); - уме да анализира
једноставније реченице грађене по
основним моделима и издваја основне
реченичне чланове (субјекат, предикат,
објекат, прилошке одредбе и атрибут);
разликује реч, синтагму и реченицу; уме
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постављају питања и
активно траже
одговор из своје
околине и окружења;
- Подстицати ученике
да примењују знања
из једне области у
другој и самим тим
формирају
функционално знање;
- Вежбати са
ученицима примену
знања, употребу
способности и
коришћење вештина;
- Добар избор
наставне методе, која
одговара
карактеристикама
наставне јединице или
теме и која
преовладава током
наставне јединице или
теме, али тако да се
преплиће и допуњује
са осталим наставним
методама;
- Примена
одговарајућих
наставних средстава
које ће утицати на
аудио-визуелномоторну перцепцију
ученика;
- Наставна средства
израђивати у сарадњи
са ученицима и
користити их у
свакодневном раду;

- 564 -

2018/2019-2021/2022.

је предмет
сазнавања;
- сазнавање битних
својстава језичке
појаве (облика,
значења, функције,
промене,
изражајних
могућности...);
- сагледавање
језичких
чињеницањихово
упоређивање,
описивање и
класификовање; дефинисање
језичког појма;
истицање својства
језичке појаве и
уочених
законитости и
правилности;
- рад у паровима;
- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни – текст
метода;
- индивидуални; групни рад;
- истраживачки рад
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- Упућивање у начин
процене сопственог
напредовања ученика;
- Уџбенике и друге
изворе знања
користити у
свакодневном раду;
- Подстицати ученике
да прате сопствено
напредавање и да
изграде одговоран
однос према себи.

2.

Правопис

6

-слушање,
-упоређивање,
самостално
-закључивање,
-практично
примењивање,
-истраживање

3.

Ортоепија

2

-слушање,
-упоређивање,
-самостално
закључивање,
-практично
примењивање,
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- систематска
вежбања,
елементарна и
сложена, која се
организују често,
разноврсно;
- различити облици
писмених вежби; служење
правописом и
правописним
речником (школско
издање);
- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни – текст
метода ;
- индивидуални; групни рад;
- рад у паровима;
- истраживачки рад.
- артикулационе
вежбе (гласови се
најпре вежбају
појединачно, а онда
у говорном ланцу, у
тексту); - ортоепске

-разликује правописне (тачка, цртица,
две тачке, апостроф, коса црта, знаци
порекла, генитивни знак) и
интерпункцијске знакове
(тачка, запета, тачка запета, црта,
заграда).
- примењује стечена знања из правописа
српског језика.

-правилно изговара гласове српског
језика;
- правилно изговара речи и реченице.
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вежбе, обично
краће и чешће,
изводе се не само у
оквиру наставе
језика него и
наставе читања и
језичке културе;
- рад у паровима; дијалошки;
- текстовни – текст
метода;
- индивидуални; групни рад.
- увођење ученика у
свет књижевности,
али и осталих, тзв.
некњижевних
текстова
(популарних,
информативних); тумачење текста
заснива се на
његовом читању,
доживљавању и
разумевању;
- вежбања у
изражајном читању;
- вежбања ученика
у «летимичном»
читању;
- изражајно
казивање напамет
научених текстова и
одломака у прози и
стиху;
- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни – текст
метода;

-истраживање

4.

Књижевност

61

2018/2019-2021/2022.

читање, разговор,
упоређивање,
истицање
индивидуалности,
неговање говорне и
писане културе,
слушање,
самостално
закључивање,
практично
примењивање,
истраживање,
стваралачки рад,
испољавање
креативности и
талента
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-уме да локализује књижевна дела из
обавезног школског програма
(српска/светска, стара/нова,
усмена/ауторска, лирска/епска/драмска
књижевност);
- зна класификацију народне и ауторске
књижевности, разликује основне
књижевне епохе: античка,
средњовековна, ренесанса и ново доба);
- разликује аутора књижевноуметничког
текста од наратора, драмског лица или
лирског субјекта и разликује
књижевноуметнички текст од осталих
типова текстова;
- препознаје типичне лирске и епске
мотиве у књижевноуметничком тексту;
- разликује врсте карактеризације
ликова према основним особинама
(физичким, говорним, психолошким,
друштвеним и етичким);
- именује и анализира улогу језичкостилских изражајних средстава у
примерима средње сложености у
књижевном делу;
- разликује парну, укрштену и обгрљену
риму;

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин
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- индивидуални. рад у паровима; групни рад;
- истраживачки рад;
- стваралачки рад.
5.

Језичка култура

33

УКУПНО

144

читање, разговор,
упоређивање,
истицање
индивидуалности,
неговање говорне и
писане културе,
слушање,
самостално
закључивање,
практично
примењивање,
истраживање,
стваралачки рад,
испољавање
креативности и
талента

- развијање језичког
мишљења и језичке
културе; изграђивање
културе усменог и
писаног
изражавања;
- монолошки;
- дијалошки;
- текстовни – текст
метода;
- групни рад;
- истраживачки рад;
- рад у паровима;
- стваралачки рад.
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- препознаје функцију рефрена;
- уме да анализира издвојене проблеме,
идеј(у)е или порук(у)е у једноставнијем
књижевном тексту;
- уме да развије аргументе који иду у
прилог некој тези (ставу) или аргументе
против ње.
-уме да пише саставе у којим се ликови
и догађаји развијају током времена;
- уме да резимира текст средње
сложености
- уме исправно да говори на задату
тему, поштујући књижевнојезичку
норму;
- уме да пронађе експлицитне и
имплицитне информације у књижевном
и неуметничком тексту, да издвоји
главне идеје и да прати њихов развој у
тексту.
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ДОПУНСКА НАСТАВА
Редни број наставне
теме

Наставне теме

обрада

Остали типови
часова

1-8.
Допунски рад се
организује за
ученике који - из
објективних
разлога - у редовној
настави
матерњег језика не
постижу
задовољавајуће резултате
у неком
од програмско-тематских
подручја.
- Допунски рад
организује се током
целе наставне године,
односно
одмах чим се уоче
тешкоће
појединих ученика у
усвајању
програмских садржаја

Врсте речи (променљиве и непроменљиве)

3

1

2

Служба речи у реченици

3

1

2

Правописне вежбе

2

1

1

Глаголски облици

3

1

2

3

1

2

2

/

2

Значење и употреба падежа
Народне епске песме средњих времена
Стилске фигуре

Број часова по
теми

1

Напоредни односи

1

УКУПНО

18
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ДОДАТНА НАСТАВА
Редни
број
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
наставне
теме
Вежбе у правилном акцентовању.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
Укупно

Коришћење речника да би се проверио
акценат.
Анализа реченица и синтагми.
Претварање активних реченица у пасивне
и обрнуто. Анализа случајева у којима то
није могуће
Вежбе на тежим експозиторним
текстовима: уочавање основних
информација, извођење закључака,
упоређивање информација из више
дужих текстова, резимирање.
Прављење легенди и табела.
Анализа лирске и епске песме - језичкостилска средства као интеграциони
чиниоци интерпретације.
Анализа драмског књижевног дела уочавање битних одлика. Разлика између
драмског књижевног дела и позоришне
представе.
Анализа савременог књижевног дела по
слободном избору ученика.
Коришћење основне литературе о делима
и писцима. Формирање властитог
мишљења о књижевном делу
Анализа домаћег филма са посебним
акцентом н визуелним и акустичким
ефектима.

Број часова по теми

Обрада

Остали типови часова

2

1

1

3

1

2

2

/

2

1
3

/
1

1
2

2

1

1

2

/

2

2

/

2

1

/

1

18

4

14
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Годишњи фонд часова: 72 Недељни фонд часова: 2

ЦИЉЕВИ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА:
•
Обнављање и утврђивање грађења и употребе прошлих и садашњих времена, обрађених у претходним разредима: present simple,
present continuous, past simple, past continuous
•
Обнављање и проширивање вокабулара и израза, компарација придева
•
Усвајање глаголског времена present perfect,односне заменице, везници, прилози
•
Усвајање фраза којима се нуди и тражи помоћ, којима се тражи извињење
•
Усвајање придева и именица којима се описује личност, грађење придева и именица
•
Обнављање и усвајање модалних глагола should, must, have to
•
Обнављање и усвајање глаголских облика will+verb, to be going to, present continuous
•
Први и други кондиционал, префикси за негацију
•
Језичке структуре verb+ -ing/to, to be able to, творба речи уз помоћ суфикса
•
Present and past simple passive
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ЗАДАЦИ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА
ОБРАЗОВНИ
ВАСПИТНИ
ФУНКЦИОНАЛНИ
Ученици понављају:
придеве (позитив,
компаратив и
суперлатив);
глаголске облике Present
Simple / Continuous и
временске одреднице,
учење и увежбавање
израза и речи које се
односе на ТВ, израза и
речи којима се повезују
реченице и параграфи,
глаголске облике Past
Simple / Continuous;
Писмена вежба

Ученици комуницирају о
радњама у садашњости,
тренутним радњама и
радњама у прошлости,
саопштавају и реагују на
вести, пишу кратку вест
по моделу.

Ученици разумеју
суштину и детаље
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Ученици разумеју вест
коју чују, саопште своју
и напишу кратку вест,
читају и раде на тексту
који говори о ријалити
програмима,
слушају вест, припремају
и презентују своју вест

ИСХОДИ/
СТАНДАРДИ
Ученици могу да:
размене мишљења о ТВ-у,
разумеју суштину и детаље
прочитаног
текста
и
ријалити ТВ-у

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Unit 2 –
Disposable world

Unit 3 – Life
online

The First Written
Work

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Учење и увежбавање
израза и речи које се
односе на домаћинство и
екологију,
детерминатора, односних
заменица, везника,
прилога, фраза којима се
нуди и тражи помоћ,
сложених
именица;
Кумулативно понављање
Учење и увежбавање
израза и речи које се
односе на интернет и
сајбер
криминал,
глаголски облик Present
Perfect, фразе које се
користе за извињавање,
речи којима се повезују
реченице и параграфи
.

Понављање
и
увежбавање кључних
језичких садржаја из
тема 2 и 3, ученици уче
како да систематизују
градиво и лакше уче и
памте

програма о еколошкој
теми који слушају,
читају текст о породици
са еколошким навикама,
слушају
програм
о
проблемима
са
пластичним кесама
Ученици
читају
и
разумеју
текст
о
зависности од интернета
и раде задатке

2018/2019-2021/2022.

Ученици умеју да траже
и понуде помоћ, могу да
напишу имеил новинама
о еколошким
проблемима, пишу имеил
новинама о проблемима
у саобраћају у свом крају

Ученици умеју да се
извину и објасне како се
нешто догодило, могу да
напишу
коментар
мишљење о употреби
интернета
на
веб
страници, слушају текст
о сајбер криминалу и
разговарају на тему,
пишу
коментар
о
употрeби интернета на
Ученици уче како да веб страници
благовремено и на прави
начин
планирају
понављање градива код
куће и припреме се за Ученици анализирају и
тест, развијају свест о дискутују где су више, а
томе да су грешке где мање успешни; уче
пријатељи
како да преносе знања из
познатог у непознати
контекст;
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Ученици
могу
да:
разговарају о количинама,
разумеју суштину и детаље
прочитаног дескриптивног
текста о животу породице са
еколошким навикама, могу
ефикасно да користе
односне заменице када
описују места и људе

Ученици
могу
да
разговарају о различитим
искуствима,разумеју
суштину и детаље текста о
зависности од интернета
који
читају,
разумеју
суштину и детаље текста о
сајбер криминалу који
слушају;
-могу да комуницирају о
употреби интернета и сајбер
криминалу
Ученци умеју да планирају
понављање градива,
могу да препознају које су
им јаке и слабе стране,умеју
да
систематизују
и
класификују
градиво;
примењују стечена знања и
вештине; користе време
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Unit 4 – Fame

Unit
5
School life

Unit 6 –
Take action

–
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Ученици разумеју
суштину и детаље
интервјуа о креативној
Учење и увежбавање
школи који чују, могу да
разговарају на тему шта
придева којима се
описује личност, придева је неко урадио, прочитао,
и именица којима се чуо или видео у свом
описују
лични животу
квалитети,префиксе и
суфиксе за грађење
придева и именица;
глаголски облик Present
Perfect са still, yet, just,
already,
since,
yet;
разлике у употреби
глаголских облика Past
Simple и Present Perfect,
редослед придева у
реченици;
Кумулативно понављање Ученици читају текст о
Учење и увежбавање преписивању и варању
израза и речи које се на проверама знања и
односе на живот у дискутују дату тему
школи, модалне глаголе
should, must, have to,
don’t have to; сличности
и разлике у америчкој и
британској
варијанти
енглеског језика
Ученици читају текст о
Учење и увежбавање
бацању
хране
и
израза и речи које се
разговарају на дату тему
односе на протесте и
кампање,
глаголске
облике за изражавање
- 573 -
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треба да појачају и додатно
увежбавају
Ученици
могу
да
идентификују и опишу неку
Ученици могу да напишу особу
биографију
славне и нечију личност,
личности
разумеју суштину и детаље
текста о слави који читају

Ученици умеју да траже
и дају савете,
да напишу есеј у ком
износе своје мишљење.

Ученици
могу
да:
разговарају о правилима
понашања код куће и у
школи,
разумеју суштину и детаље
разговора о животу у школи
који чују, упоређују и
уочавају
сличности
и
разлике своје школе и
школа у другим земљама
Ученици знају да питају и
кажу колико је могуће или
сигурно да се нешто догоди,
могу да разумеју суштину и
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будућности (will / going
to / Present Continuous;
први кондиционал (First
conditional); префиксе за
негацију - -un, -im, -in;
Писмена вежба

Unit 7 – Film and
fiction

The Second
Written Work

Unit 8 – Art

Учење и увежбавање
израза и речи које се
односе на филмске и
књижевне
жанрове,
језичке структуре – verb
+ -ing/to; could, can, will
be able to; Second
Conditional; творбу речи
– suffixes –er /– or

Понављање
и
увежбавање
кључих
језичких садржаја из
тема
по
избору
наставника, ученици уче
како да благовремено и
на
прави
начин
планирају
понављање
градива код куће и
припрему за тест

Учење и увежбавање
израза и речи које се
односе на уметност,

2018/2019-2021/2022.

Ученици комуницирају /
шпекулишу о радњама у
будућности,
праве
да планове и аранжмане за
о будућност

Ученици
могу
комуницирају
способностима,
могућностима
и
замишљеним ситуацијама,
читају текст о историји
филма и коментаришу

Ученици анализирају и
дискутују где су више, а
где мање успешни, уче
како да систематизују
градиво и лакше уче и
памте

Ученици
могу
да
дискутују
на
тему
омиљеног филма, књиге,
умеју
да
напишу
мишљење о књизи или
филму и увежбавају
организацију параграфа
и истицање реченица
којима се најављује
садржај пасуса (topic
sentences).

Ученици уче како да
преносе
знања
из
Ученици
читају
и познатог у непознати
коментаришу текст Дада контекст, развијају свест
уметности
о томе да су грешке
пријатељи,
користе време
понављања и резултате
теста као показатељ шта
треба да појачају и
додатно увежбавају
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детаље прочитаног текста о
еколошкој теми и
комуницирају на дату тему

Ученици могу да питају и
кажу шта им се допада/не
допада;
разумеју суштину и детаље
прочитаног
текста
о
историји филма;

Ученци умеју да планирају
понављање градива, могу да
препознају које су им јаке и
слабе стране, умеју да
систематизују и
класификују градиво,
примењују стечена знања и
вештине

Ученици
могу
да
комуницирају о уметницима
и
уметничким
делима,
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глаголске облике Present
Pasive and Past passive

2018/2019-2021/2022.

Ученици могу да опишу уметности
уметност, изражавају
своја мишљења и сумње,
могу да користе облике
пасива за описивање
садашњости и
прошлости
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
наставне методе
наставни облици рада
Слушање и реаговање на команде
Индивидуални, фронтални, групни
наставника, дијалошка,монолошка, рад, рад у пару
драматизација,
демонстративноилустративна, објашњење, усмено
изражавање, посматрање, метода
графичких радова, метода писаних
радова, хеуристичка(истраживачки
рад), текстуална,
ученичке
презентације,
кооперативна,
комбинована.
АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ
ученика
наставника
посматра, разговара о посматраном,
прати, усмерава, вреднује, ствара
црта, чита, рецитује, драматизује, ситуацију, сугерише, подстиче,
слуша,
практично
комуницира, дискутује, анализира, наводи на
слободно и усмерено препричава, повезивање и примену знања
прича, описује на основу онога што је
видео, доживео, осетио, саставља
реченице, прави самостални речник,
пише саставе/есеје, писма, пише по
диктату и аутодиктат, решава ребусе,
укрштенице
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наставна средства
уџбеници, радне свеске,
припремљен материјал, ученичке
свеске, аудио ЦД, постери, панои,
тестови, вежбанке за писмене
задатке

ЕВАЛУАЦИЈА
усмено и писмено
испитивање,
вођење
ученичког
портфолија,
тестови знања, разговор,
контролне
вежбе,
посматрање ангажованости
на часу, ученички радови и
продукти
ученичких
активности, домаћи задаци,
писмени
радови,
илустрације, рад на тексту,
препричавање,
драматизација,
тематске
дискусије,
писање
по
диктату

КОРЕЛАЦИЈА
Српски језик, телевизија,
грађанско
васпитање,
биологија,
ТИО,
географија, домаћинство,
екологија,
језик
и
књижевност,
интернет,
ликовна култура, музичка
култура,
историја,
информатика, биологија,
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ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ: допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком
од програмско-тематских подручја.
Годишњи фонд : 36 часова ( 1 час недељно)
Задаци: допунска настава се организује за све ученике који не усвоје потребан минимум захтева за енглески језик, односно слабије
напредују у савладавању наставних садржаја из овог наставног предмета. То су најчешће ученици који у току године имају недовољан
успех, али је допунски рад намењен и ученицима који наилазе на различите тешкоће у учењу или често изостају са редовне наставе.
Допунску наставу одликују диференцирани или индивидуални приступ учењу на овим часовима по потреби и ван њих. Могућа су
одступања у броју часова или наставним садржајима, јер се допунски рад организује према потребама ученика. Облици рада су:
индивидуални, индивидуализовани, рад у паровима, групни рад. Сарадници су: Стручна већа, ПП служба и родитељи. Праћење рада се врши
кроз: дневник допунског рада, педагошку свеску и дневник рада. Вредновање се врши на основу: успешно савладаног градива, способности
праћења и учествовања у даљем раду и напредовања у односу на предходно стање.
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Разред: седми
Фонд часова: 72
Циљ: Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост, да се оспособе да решавају проблеме и
задатке у новим и непознатим ситуацијама , да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и
заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких,
моралних и естетских ставова, • стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном
наслеђу уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, • стицање свести и сазнања о функционисању страног и
матерњег језика, • унапређење знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са
људима из других земаља, • усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, • подстицање на
даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем нивоу образовања. У процесу учења страних језика ученик богати
себе упознајући другог, стиче свест о значењу сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
Оперативни задаци: • Обнављање и утврђивање грађења и употребе времена, обрађених у претходним разредима: present, passe compose, imparfait,
future simple, conditionnel present • Обнављање и проширивање вокабулара и израза • • Обнављање придева, грађења женског рода; Усвајање
грађења прилога • Усвајање присвојних заменица • Усвајање сибжонктива • Усвајање првог и другог кондиционала •Усвајање везника за узрочне
и последичне реченице• Обнављање заменица cod, coi, en, y
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Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

Број часова
обрада

утврђивање

систематизација

0.

Apprends avec les autres

1.

Reste en forme

3

5

1

2.

Profite de tes loisirs

5

4

1

3.

Prepare l avenir

3

9

1

4.

Partage des informations

4

6

1

5.

Affirme - toi

4

9

1

6.

Voyage dans un pays francophone

4

7

1

23

43

6

Укупан

3

број
часова
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Редни
број
теме

Садржај програма

Број
часова

Активности
ученика у
васпитнообразовном раду

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и поступак
остваривања програма
(методе и технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

0

Обнављање

3

- слушају

- чита

- текстуална

- читају

- пише

- разговорна

Обнављање усвојеног знања
у шестом разреду

- пишу

- објашњава

- преписују

- даје упутства

- демонстративноилустративна

- драматизују
мини-дијалоге

- поставља питања

1.

Граматика: Les
prepositions,
verbes
pronominaux

9

Лексика: Les
sports
2.

Граматика:

10

Le p.recent, le
present progressif,
le futur proche

- постављају
питања
- причају

Лексика:

- раде граматичка
вежбања

La musique
3.

Граматика:
Le futur, les
comparatifs,
Лексика: La ville,

- одговарају на
питања

13

- учествују у
играма
- раде писмени
задатак

- помаже
ученицима да
искажу оно што
желе
- исправља грешке
у изговору
- подстиче
активност ученика
- саставља задатке
за вежбање и
писмене провере
знања
- припрема за час
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- игровне активности

Усвајање лексике везане за
спорт, употреба презента
повратних глагола, примена
у конкретним ситуацијама.

- писани радови
- решавање вежбања
- интерактивна
(кооперативна

Оспособити ученике да се у
различитим ситуацијама
изразе писмено и усмено на
страном језију, користећи
усвојене граматичке
садржаје и одређену
лексику.

Оспособити ученика да
слуша, уочи, упореди и
објасни уз помоћ нових
граматчких и лексичких
садржаја.
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les professions
4.

Граматика:

- певају
11

обрађених
граматичких
садржаја

L inparfait
Лексика: Le
souvenir, le cinema
5.

Граматика: Le
conditionnel
present

14

- информише
ученика о
критеријумима
оцењивања

Internet, les
sentiments

Граматика:

- организује време
на часу
- прегледа домаће
задатке, контролне
вежбе, тестове

Лексика:

6.

фотокопиран
материјал за
увежбавање

L expressions

- води евиденцију о
сваком ученику: о
доношењу

de l espace, de la
cause et de la
consequnce

прибора на час,
домаћим задацима,
о одговарањима

12

Лексика:
Les paysages, les
animaux, les
coutumes
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Оспособити ученика да
исприча ситуацију у
прошлости.

Ученик треба да изрази
своје жеље, осећања у
различитим ситуацијама
користећи усвојене
граматчке садржаје и
лексику. Развити
способност ученика за рад у
групи и примену интернета
за рад на часу.
Применити усвојену
лексику у комуникацији и
презентацији. Упознати
ученике са познатим
пејзажима. Употреба
интернета за проширивање
знања у вези задате теме.
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ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ: допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од
програмско-тематских подручја.
Допунска настава се организује за све ученике који не усвоје потребан минимум захтева, односно слабије напредују у савладавању наставних
садржаја из француског језика. То су најчешће ученици који у току године имају недовољан успех из француског језика, али је допунски рад
намењен и ученицима који наилазе на различите потешкоће у учењу или често изостају са редовне наставе. Допунску наставу одликују
диференцирани или индивидуални приступ учењу. Могућа су одступања у броју часова или наставним садржајима, јер се допунски рад организује
према потребама ученика.
Тематски садржаји

Време реализације

Unité 1 :
Reste en forme

септембар

Unité 1,2 :
Reste en forme
Profite de tes loisirs

Октобар

Unité 2,3 :
Profite de tes loisirs
Prepare l avenir

Новембар

Unité 3:
Prepare l avenir

Децембар

Unité 4:
Partage des informations

Јануар

Unité 4 :
Partage des informations

Фебруар

Unité 4,5 :
Partage des informations
Affirme - toi

Март

- 582 -

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Unité 5 :
Afirme - toi

Април

Unité 6 :
Voyage dans un pays francophone

мај
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ЛИКОВНА КУЛТУРА

Циљ наставе и задаци:
Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку писменост и да напредују ка
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне
садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и
карактером овог наставног предмета.
Задаци:
Задаци образовно-васпитног рада у настави ликовне културе састојe се у стварању разноврсних могућности да кроз различите садржаје и
облике рада током наставе ликовне културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној
мери реализовани развијању ученикове способности за:
- коришћење свих ликовних елемената
- ликовни стваралачки рад
- коришћење различитих материјалa и медијума
- усвајање естетских критеријума за креативно мишљење
- доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине за прeпознавање савремених кретања у
уметности свог и другог народа
- визуелну перцепцију и аперцепцију
- критичко мишљење
- оплемењивање животног радног простора
- активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине
- активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја и домовине
- неговање укупних људских достигнућа
- будућа занимања, професионалну оријентацију
- еманципацију личности ученика и културу рада.
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РЕДНИ
БРОЈ ТЕМЕ
I

АРАБЕСКА

1

3

УТВРЂИВАЊЕ
И
ЕВАЛУАЦИЈА
/

II

ПРОПОРЦИЈЕ

1

3

/

4

III

КОМПОЗИЦИЈА И
ПРОСТОР
ОБЈЕДИЊАВАЊЕ
ПОКРЕТА, ИГРЕ И
ЗВУКА
ФОТОГРАФИЈА

17

2

1

20

2

4

/

6

2

/

/

2

23

12

1

36

IV

V

НАСТАВНА ТЕМА

Укупно

НАСТАВНА ТЕМА/
ОБЛАСТ

САДРЖАЈ

ОБРАДА

ВЕЖБА

Методе и
облици рада

Показивање
репродукција
Перцепција – аперцепција. Демонстрација
Разговор
Самостални рад
Арабеска - вежбање
Комбинована
техника
Опажање
Усмена анализа
дела
Цртање на
великом
Арабеска

1. АРАБЕСКА

2018/2019-2021/2022.

- 585 -

Начин, средства
и поступак
остваривања:
Писани
материјали и
извори
Уџбеник
Слике
Цртачки,
сликарски и други
материјали,
дидактичка и
друга очигледна
средства
Темпера боје,

УКУПНО

4

ИСХОДИ
По завршеној
области/теми ученици ће
б
- прошире искуства у
ликовном изражавању и
развију ликовно-естетски
сензибилитет за: арабеску;
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формату
Сликање
Филм
Интернет
Показивање
завршених
радова

2. ПРОПОРЦИЈЕ

Показивање
репродукција
Демонстрација
Перцепција – аперцепција. Разговор
Самостални рад
Комбинована
Пропорција - вежбање
техника
Пропорције

Опажање
Усмена анализа
дела
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папири
Аудио-визуелна
средства
Фотографије
Предмети и
објекти
из
природе
Оловке с меким
графитним
улошком, папири,
пакпапир
Темпера боје.
четке,
Употребни
предмети
Фронтални
Индивидулни
Групни
Рад у паровима
Уџбеник
Слике
Цртачки,
сликарски и други
материјали,
дидактичка и
друга очигледна
средства
Темпера
боје,
папири
Аудио-визуелна
средства

- прошире искуства у
ликовном изражавању и
развију
ликовноестетски
сензибилитет за пропорције,
- упознају основне елементе
ликовне организације;
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Цртање на
великом
формату
Сликање
Вајање
Интернет

3. КОМПОЗИЦИЈА И
ПРОСТОР

Равнотежа облика и масе
у простору
Перцепција – аперцепција.
Равнотежа боје у
простору
Перцепција – аперцепција.
Компоновање величина у
простору.
Перцепција - аперцепција.
Компоновање
више
ритмичких
целина
различитог значања у
простору.
Перцепција - аперцепција.
Понављање
и
степеновање облика у
простору. Перцепција.

Демонстрација

Контраст,
светлина,
површина и облика у
одређеном простору.

Сликање

Разговор
Самостални рад
Комбинована
техника
Опажање
Усмена анализа
дела
Цртање на
великом
формату

Вајање
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Фотографије
Оловке с меким
графитним
улошком, папири,
пакпапир
Употребни
предмети
Фронтални
Индивидулни
Групни
Рад у паровима
Писани
материјали и
извори
Уџбеник
Слике
Цртачки,
сликарски,
вајарски и други
материјали,
дидактичка
и
друга очигледна
средства
Темпера
боје,
папири
Аудио-визуелна
средства
Фотографије
Предмети и
објекти
из
природе
Оловке с меким

- прошире искуства у
ликовном изражавању и
развију ликовноестетски
сензибилитет
за
композицију и простор;
- упознају основне елементе
ликовне организације и
припреме се за самостално и
колективно преобликовање
одређеног простора;
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графитним
Филм
улошком, папири,
Сродност
ликовних
пакпапир
Темпера боје
Интернет
вредности у одређеном
(црна и бела),
простору.
четке,
Перцепција - аперцепција. Показивање
завршених
Глина, глинамол,
радова
пластелин
Композиција и простор Употребни
вежбање.
Естетска анализа предмети
Фотографски
Композиција и простор апарати
естетска анализа.
Ентеријер
Екстеријер
Фронтални
Индивидулни
Групни
Рад у паровима
Демонстрација
Писани
Обједињавање покрета,
материјали и
игре и звука. Постављање
извори
на
сцену
једноставне Разговор
Уџбеник
приче; припреме; скице,
планови, идеје за детаље; Самостални рад Слике
Цртачки,
одређивање главних и
сликарски,
споредних
личности, Комбинована
вајарски и други
техника
светлосни и звучни
материјали,
ефекти, декор, маске,
Опажање
дидактичка
и
костими, реализација.
друга очигледна
Ритам
дешавања
(успорен,
убрзан,
Усмена анализа средства
наизменичан)
у
Аудио-визуелна
дела
интервалима одређеног
средства
Сликање
Фотографије

2018/2019-2021/2022.

Перцепција - аперцепција.

4. ОБЈЕДИЊАВАЊЕ
ПОКРЕТА, ИГРЕ И
ЗВУКА
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- прошире искуства у
ликовном изражавању и
развију
ликовноестетски
сензибилитет за обједињавање покрета игре и звука;

- оспособе се да повезују
ликовни рад с литерарним
сценским изразом, звуком и
покретом;
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трајања.
Груписање и преплитање
различитих врста опажаја.
Комбиновани
одговарајућа средства и
материјали.
Обједињавање
покрета,
игре и звука.

5. ФОТОГРАФИЈА

Фотографија
Перцепција

Вајање
Филм
Интернет
Показивање
завршених
радова
Демонстрација
Разговор
Самостални рад
Фотографисање
Опажање
Усмена анализа
дела
Интернет
Показивање
завршених
радова
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Предмети и
објекти
из
природе
Употребни
предмети
Фронтални
Индивидулни
Групни
Рад у паровима
Уџбеник
Слике
Цртачки,
сликарски и други
материјали,
дидактичка
средства
Фотографски
апарати
Ентеријер
Екстеријер
Фотографије
Предмети и
објекти
из
природе
Фронтални
Индивидулни
Групни
Рад у паровима

-прошире искуства
фотографског језика и
начина фотографског
изражвања;
- начина сликања - кадар,
гро-план,
угао
фотографисања, технологија
развијања филма, идејна
страна фотографије;
- кратка историја
фотографије;
- практични задаци у
реализацији.
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АКТИВНОСТИ У ПРОЦЕСУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ученика
наставника
Ученик користи стилизацију
облика у свом раду.
Демонстрација, илустровање
Квалитетно приказује пропорцију
облика.

Организација наставног процеса
самостално или у тиму

Опажање геометријских облика у
окружењу.

Пружање практичних инструкција

Препознавање присуства арабеске
у калиграфији и стилском
намештају.
Познаје ликовне термине и ствара
просторну композицију.

2018/2019-2021/2022.

ЕВАЛУАЦИЈА
- посматрање
- праћење ангажовања
ученика

КОРЕЛАЦИЈА
Биологија
Географија

- продукти ученикових
активности

Српски језик

- белешке

Историја

Инструкције уз коришћење
модерних технологија

- задовољство ученика
на часу

Математика

Пружање мотивације у раду

- домаћи задаци

Музичка култура

Анализа ученичких радова

Опажање покрета, игре и звука у
окружењу.

Групна естетска анализа

Представља сценски покрет.

Праћење напретка ученика у раду

Познаје перформанс.
Познаје фотоапарат и
фотографише занимљиве мотиве.
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Техника и технологија
Информатика и
рачунарство
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MУЗИЧКА КУЛТУРА

Разред СЕДМИ
Фонд часова: 36
Циљ: Развијање интересовања за музику и музичку креативност

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: Развијање осетљивости за музичке вредности, као и упознавање са музичком традицијом и
културом свога и других народа

Оперативни задаци: : Ближе одређивање и распоређивање програма предмета како би постао применљив у наставној пракси
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.

Певање песама по слуху и са нотног
текста
Слушање музике различитих жанрова
Упознавање музике различитих епоха

2.
3.
Укупан
број
часова

Број часова
утврђивање
систематизација
2
2

обрада
5
7
4
16

3
2
7
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7
4
13

укупно
9
17
10
36
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Редни Садржај
број
програма
теме

1.

Певање народних
песама и песама
страних аутора

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

9

- Усваја нова знања

- Организује

- Дефинише нове
појимове

- Припрема

- Пише
- Комбинује

2.

3.

Слушањем
упознајемо
композиторе и
инструменте
Упознавање музике
различитих епоха

17

10

- Прати
- Помаже

- Препознаје
инструменте у оквиру
музичког дела

- Мотивише

- Уочава различитост у
компоновању
различитих епоха

- Учествује

- Илуструје цртањем
доживљај музичке
композиције

- Вреднује

- Планира

- Едукује
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Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

- Вербално
текстуална

- Свирање и певање певање
песама овладавања музичке
писмености

- Демонстративна
- Илустративна
- Учење путем
открића

- Рањвијање способности
музицирања, музичке фантазије,
стваралачко мишљење.
- Упознавање основне музичке
писмености савладавање
тонских висина.
- Упознавање са традицијом
свог и других народа.
- Стицање знања о музици
различитих епоха.
- Познавање инструмената и
њихова улога у оркестрима.
- Формирање естетских
кротеријума и свестран еазвој
личности.
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ИСТОРИЈА

Разред: седми
Фонд часова: 72

Циљ: Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка реализацији
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и
образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање
историјске свести и хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и времена,
историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју
историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку,
економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и држава.
Оперативни задаци:усвајање знања о новом веку, знања о исрорији европских држава тог периода, знања о развоју модерне српске државе,
развијање истраживачк ерадозналости и критичког односа према историјским изворима.
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
1.

2.

Укупан
број
часова

Наставна тема

обрада
7

Број часова
утврђивање
6

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ
ВЛАШЋУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА

9

6

СВЕТ У 18 И 19 ВЕКУ
СРБИЈА И БАЛКАН У 19 ВЕКУ
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ , НАРОД И СУСЕДИ
5

11
10
4
41

8
8
3
31

УСПОН ЕВРОПЕ
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систематизација
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Редни
број
теме

1

Садржај програма

Основне одлике
новог века
 Велик
аг
еог
рафск
а
открића
 Градовиуновом
веку
 Ху
маниз
ами
ренесанса
 Рефо
рмација и
противреформација
 Апсолу
т
ист
ичк
е
монархије

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часова

13

2

Турска освајања,
држава и друштво
од XVI до XVIII века
 ПоложајСрбау
Турском царству
 Српск
а
православна црква
 Србиурат
овима
Аустрије и Млетачке
републике против
Турског царства
 СеобеСрба
 Србипод
хабзбуршком и
млетачком влашћу
 Почециг
рађанск
ек
ласе код Срба

15

3

Индустријска
револуција
 Полит
ичк
е

19

2018/2019-2021/2022.

Активности ученика у
васпитно-образовном
раду

Активности наставника
у васпитно-образовном
раду

Схватити значај
географских открића;
Користити историјску
карту;Схватити
значај новог начина
производње;
схватити значај
реформације и
против реформације,
уочити разлику
између
апсолутистичких
монархија и
просвећено
апсолутистичких
Препознавање
основних појмова,
разумевање узрока и
последица
историјских догађаја;
Схватање везе
између појава из
прошлости са
појавама из
садашњости;
Препознавање
географског
простора;
Разумевање узрока и
последица важних
историјских
феномена (хајдучија,
ускоци.)

Показати ученицима
начин коришћење
карте;
Упутити ученике на
коришћење
историјских извора;
Објаснити нове
појмове: нови век,
мануфактура...
Објаснити узроке и
последице важних
историјских догађа

Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална,
илустративно демонстративна

Упознавање ученика са
личностима које су
обележиле овај период;
Упутити ученике на
критичко коришћење
историјских извора;
Разумевање промена које
су се десиле у друштву,
привреди, држави,
уметности;
Схватање да постоји
пристрасност у појединим
тумачењима историјских
догађаја и личности

Упућивање ученика на
историју наведеног
периода;
Упућивање на
личности које су га
обележиле,
подстицање ученика
на истраживачке
радове;
Перманентно праћење
рада учени

Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална,
илустративно демонстративна

Упознавање ученика са
личностима које су
обележиле овај период;
Упутити ученике на
критичко коришћење
историјских извора;
Разумевање промена које
су се десиле у друштву,
привреди, држави,
уметности;
Схватање да постоји
пристрасност у појединим
тумачењима историјских
догађаја и личности;
Упутити ученике на
повезивање догађаја и
личности из националне и
опште историје

Препознавање
основних појмова,
разумевање узрока и

Упућивање ученика на
историју наведеног
периода;

Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,

Упознавање ученика са
личностима које су
обележиле овај период;
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револуције
 Францу
ск
а
револуција
 Наполеоноводоба
 Револу
циј
е
1848/49. године
 Уј
едињењеИт
ал
ије
и Немачке
 Грађанск
ирату
САД
 Велик
есиле,
Источно питање и
балкански народи

4

Српска револуција
1804–1835
 Првисрпск
и
устанак
 Дру
г
исрпск
и
устанак
 Првавладавина
Милоша и Михаила
Обреновића

Уставобранитељски
режим 1842–1858
 Дру
г
авладавина
Милоша и Михаила
Обреновића
 Србиј
анапу
т
ук
а
независности 1868–
1878
 ЦрнаГораудоба
владичанства
 КнежевинаЦрна
Гора

5

Срби под
хабзбуршком
влашћу
 ПоложајСрбау
Турској

18

7

2018/2019-2021/2022.

последица
историјских догађаја;
Препознавање
личности и њене
улоге у историји;
Коришћење
историјске карте и
разумевање
простора

Упућивање на
личности које су га
обележиле,
подстицање ученика
на истраживачке
радове;
Перманентно праћење
рада ученика;
подстицање на
исказивање сопственог
мишљења код ученика

групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална,
илустративно демонстративна

Коришћење
историјске карте,
Препознавање
простора на коме су
се десили догађаји
везани за наведени
период;
Повезивање
националне,
регионалне и светске
историје;
Схватање узрока и
последица Првог и
Другог српског
устанка, Берлинског
конгреса...

Упућивање ученика на
историју наведеног
периода;
Упућивање на
личности које су га
обележиле,
подстицање ученика
на истраживачке
радове;
Перманентно праћење
рада ученика;
подстицање на
исказивање сопственог
мишљења код ученика;

Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална,
илустративно демонстративна

Коришћење
историјске карте,
Препознавање
простора на коме су
се десили догађаји
везани за наведени

Упућивање ученика на
историју наведеног
периода;
Упућивање на
личности које су га
обележиле,

Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
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Упутити ученике на
критичко коришћење
историјских извора;
Разумевање промена које
су се десиле у друштву,
привреди,
држави,уметности;
Схватање да постоји
пристрасност у појединим
тумачењима историјских
догађаја и личности;
Упутити ученике на
коришћење историјске
карте и разумевање исте
Упознавање ученика са
личностима које су
обележиле овај период;
Упутити ученике на
критичко коришћење
историјских извора;
Разумевање промена које
су се десиле у друштву,
привреди, држави,
уметности; Схватање да
постоји пристрасност у
појединим тумачењима
историјских догађаја и
личности; Упутити ученике
на коришћење историјске
карте и разумевање исте.
Упутити ученике на
повезивање догађаја из
националне историје са
европском

Упознавање ученика са
личностима које су
обележиле овај период;
Упутити ученике на
критичко коришћење
историјских извора;
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период;
Повезивање
националне,
регионалне и светске
историје;
Схватање узрока и
последица велике
источне кризе,
Берлинског
конгреса...
Схватање значаја
настанка нових
балканских држава

подстицање ученика
на истраживачке
радове;
Перманентно праћење
рада ученика;
подстицање на
исказивање сопственог
мишљења код ученика;
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монолошка, дијалошка,
текстуална,
илустративно демонстративна

Разумевање промена које
су се десиле у друштву,
привреди, држави,
уметности;
Схватање да постоји
пристрасност у појединим
тумачењима историјских
догађаја и личности;
Упутити ученике на
коришћење историјске
карте и разумевање исте
Упутити ученике на
повезивање догађаја из
националне историје са
европском
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ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ: Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од
програмско-тематских подручја.
Разред: СЕДМИ
Годишњи фонд часова : 36 часова ИСТОРИЈА
ТЕМАТСКИ САДРЖАЈ ПРОГРАМА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

УСПОН ЕВРОПЕ
(Европа од краја XV до краја XVIII века)

Током године

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД
XVI ДО XVIII ВЕКА

Током године

СВЕТ У 18 И 19 ВЕКУ

Током године

СРБИЈА И БАЛКАН У 19 ВЕКУ

Током године

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ, НАРОД И СУСЕДИ

Током године

Допунска настава се организује за све ученике који не усвоје потребан минимум захтева за одређени наставни предмет, односно слабије напредују
у савладавању наставних садржаја из историје. То су најчешће ученици који у току године имају недовољан успех из ових предмета, али је
допунски рад намењен и ученицима који наилазе на различите тешкоће у учењу или често изостају са редовне наставе.
Допунску наставу одликују диференцирани или индивидуални приступ учењу на овим часовима по потреби и ван њих.
Планирани фонд часова: 36 часова.
Могућа су одступања у броју часова или наставним садржајима, јер се допунски рад организује према потребама ученика.
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ДОДАТНА НАСТАВА
Циљ и задаци додатне наставе Историје су мотивација ученика да се баве Историјом и знања примене у свакодневном животу. Стицање шире
образовне основе. Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, усвајање додатних садржаја у складу са интересовањима ученика и
подстицање ученика за учествовање на такмичењима. Развијање смисла и потребе за самосталним радом. Груписање ученика према
способностима и интересовањима, чиме се стварају услови за индивидуализацију додатног рада.
Додатним радом ће бити обухваћени ученици који испољавају посебне склоности, интересовања и креативност и ученици који су на такмичењима
постигли запажене резултате из Историје.
Планирани фонд часова: 18
САДРЖАЈ ПРОГРАМА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

УСПОН ЕВРОПЕ
(Европа од краја XV до краја XVIII века)

Током године

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ
ВЛАШЋУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА

Током године

СВЕТ У 18 И 19 ВЕКУ

Током године

СРБИЈА И БАЛКАН У 19 ВЕКУ

Током године

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ, НАРОД И СУСЕДИ

Током године
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Фонд часова: 72
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ГЕОГРАФИЈА

Циљ и задаци:
Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,
да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да упознају и разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и односе, развију
географску писменост и географски начин мишљења, свести и одговорног односа према свом завичају, држави, континенту и свету као целини и
толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину живота.
Задаци наставе географије су:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе географије сврха, циљеви и задаци обра
зовања, као и циљеви наставе географије буду у пуној мери реализовани
- упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу
- картографско описмењавање за употребу географских карата у стицању знања и у свакодневном животу
- упознавање основних географских одлика Европе, осталих континената и развијених држава света
- упознавање основних географских одлика своје државе и држава у непосредном окружењу, њихових асоцијација и интеграција
- упознавање комплементарности и регионалних разлика савременог света
- развијање естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору
- изграђивање и развијање ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине
- развијање националног, европског и светског идентитета
- развијање толеранције, постојања и припадности мултиетничком, мултијезичком, мултикултурном ... свету
- развијање опште културе и образовања
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
- стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
- стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава
- се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом доприносу
опште м развоју и напретку човечанства
- упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света;
- разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, енергије, минералних
сировина, еколошки проблеми, болести, ратови и друго)
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- развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и мултикултуралним срединама у свету;
- упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу
- развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што успешније укључе у даље стручно
оспособљавање
- кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске карте у стицању
нових знања и у свакодневном животу
- оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног материјала у циљу лакшег
савладавања наставног градива и оспособљавања за самостални рад.
ТЕМАТСКИ ПЛАН РАДА
Редн
и број
теме

НАЗИВ ТЕМЕ

Укупан
број
часова
за тему

Број
часова
обраде

Број
часова
осталих
типова

1.

УВОД

1

1

2.

ОПШТЕ
ГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ АЗИЈЕ

22

15

7

3.

ОПШТЕ
ГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ АФРИКЕ

13

8

5

ГЕОГРАФСКЕ
СЕВЕРНЕ

15

8

7

5.

ОПШТЕ
ГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ

9

4

5

6.

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ

6

3

3

4.

ОПШТЕ
ОДЛИКЕ
АМЕРИКЕ
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АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ

7
.

8
.

ОПШТЕ
ОДЛИКЕ
ОБЛАСТИ

ГЕОГРАФСКЕ
ПОЛАРНИХ

3

2

1

СВЕТ КАО ЦЕЛИНА

3

1

2

Свега часова

72

41

31

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења
те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода.
У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација
препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су
оцењивани.
Садржаји програма наставног предмета географија у седмом разреду основне школе обухватају систематско изучавање регионалне ге ографије ваневропских
континената, а програмску структуру чини осам наставних тема.
Кроз прву наставну тему потребно је ученике упознати са сврхом, циљем, задацима и наставним садржајима географије за седми ра зред, са
планом рада, начином рада, начином коришћења дидактичког материјала, стручне и научнопопуларне литературе.
У оквиру регионалне географије ваневропских континената предвиђена је обрада континената у целини, што треба да пружи могућност сагледавања општих
одлика континената да би се на основу њих могле јасније уочите особености њихових регија и појединих држава.
Регионална географија ваневропских континената значајна је у васпитном и у образовном погледу јер пружа широке могућности да ученици
упознају различите регије и државе на Земљи, како у погледу њихових природних одлика, тако и у погледу становништва, природ них богатстава, друштвеноекономских односа и степена развијености привреде.
Наставни садржаји регионалне географије ваневропских континената одабрани су по егземпларном и функционалном дидактичком прин ципу што је
омогућило линеарно-степенасто структуирање по Керовом систему. Наставни програм чине наставне целине и теме за које је предложен оријентациони број
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часова, а слобода и креативност наставника се огледа у самосталном планирању и распореду типова часова, избору наставних метода, техника, активности,
дидактичких средстава и помагала.
Приликом обраде регија и појединих држава света потребно је истицати разноврсност природногеографских одлика (рељеф, клима, воде, биљни и животињски
свет) којима се истичу поједине регије и указивати на разноврсност њиховог природног богатства. Природногеографске одлике односе се на опште одлике
континената, регија и држава. Приликом обраде ових садржаја тежиште треба ставити на опште садржаје, као и на интерактивне везе и односе свих чинилаца
географске средине. При обради ових географских садржаја посебну пажњу треба посветити проблемима заштите и унапређивања животне средине.
Потребно је такође истицати битне карактеристике становништва (број, размештај становништва, структуре, природни прираштај, културно- образовни ниво,
миграције) што је значајно за друштвеноекономски положај држава у свету. Кроз друштвеногеографске садржаје упознати ученике са демографским развојем и
насељеношћу појединих делова света. Ово наставно градиво треба повезивати са сличним садржајима други х наставних предмета, у циљу сагледавања
популационих проблема и изграђивања свести о неопходности заједничког живота различитих народа. Кроз садржаје ове наставне теме ученици се упознају са
популационом политиком и њеним значајем. С тим у вези, неопходно је објаснити и указати на факторе који су довели до крупних промена и трансформација
током прошлог и почетком овог века, што се снажно одражава на становништво и насеља у свету.
Потребно је наглашавати и међуусловљеност природногеографских и друштвеногеографских појава, процеса и односа који истовремено утичу на развој
привреде регије или државе о којој је реч. Треба, такође, посебно указати на постојеће разлике у степену демографске развијености континената, као и на
противуречности које постоје између њихових природних богатстава и нивоа развијености њихове привреде.
При обради садржаја који се односе на развој привреде у целини и појединих привредних делатности, као и о природно-географској основи развоја, тежиште
треба ставити на најважније карактеристике развоја, територијални размештај и неравномерност у нивоу развијености, а избегавати сувопарно набрајање обиља
бројчаних података.
Кроз обраду савремених интеграцијских процеса треба омогућити да ученици схвате разгранатост и развојност међусобне политичке, економске,
културнопросветне и научнотехнолошке сарадње међу државама и организацијама у свету. Важно је упознати ученике са актуелним интеграцијским процесима
у Европи и свету и указати на значај и место наше земље у овој сфери.
Наставне садржаје из регионалне географије ваневропских континената треба максимално користити за васпитно деловање на ученике, развијање духа
солидарности и толеранције према другим народима у свету и указати на неопходност сарадње земаља у региону, на континенту и на глобалном нивоу.
У раду са ученицима препоручује се наставнику да користи различите наставне методе, облике и средства рада да би наставне сад ржаје учинио
приступачнијим ученицима, њиховом узрасту и способностима. Потребно је да се избегава вербализам, а да се код ученика подстиче радозналост,
систематичност и креативност. Фонд часова треба рационално користити у складу са наставним садржајима.
Уз помоћ наставника, групно или у пару, ученици могу вршити мала истраживања, а потом презентацију географских одлика неког дела света, на
основу чега наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада сваког појединца.
У настави географије неопходно је коришћење географских карата на свим типовима часова и у свим облицима наставног рада. Поред географских
карата неопходно је користити табеле, дијаграме, схеме и остале дидактичке материјале који доприносе очигледности и трајности знања и умења код ученика.
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МАТЕМАТИКА

Фонд часова: 144
Циљ:
Циљ наставе математике у основној школи јесте:
•
•
•

да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву;
да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, да представља основу за успешно
наста- вљање математичког образовања и за самообразовање;
као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
■ стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и закони- тости у разним појавама у природи, друштву и
свакодневном животу;
■ стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математи- ке у различитим подручјима човекове делатности
(математичко модело-вање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
■ развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, анали- тичког и апстрактног мишљења;
■ развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање матема- тичке радозналости;
■ стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
■ усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;
■ савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање основних својстава тих операција;
■ упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихо- вих узајамних односа;
■ оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; ■ припрема ученика за разумевање одговарајућих
садржаја природних и техничких наука;
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■ изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и
смисао за самостални рад;
■ стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.
Оперативни задаци:
Ученике треба оспособити да:
■ схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена;
■ умеју да одреде приближну вредност броја a a] g ! Q a, ) > 0 ;
■ схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене дужима које представљају такву меру;
■ упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан број);
■ умеју да изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге идентичне трансфор- мације ових израза (назначене у програму);
■ упознају правоугли координатни систем и његову примену;
■ добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене;
■ знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријских фигура у којима се може уочити правоугли троугао;
■ познају најважнија својства многоугла и круга; умеју да конструишу поједине правилне мно- гоуглове (са 3, 4, 6, 8 и 12 страница) и да цртају
друге правилне многоуглове рачунајући цен- трални угао и преносећи га угломером;
■ знају најважније обрасце у вези с многоуглом и кругом и да умеју да их примене у одгова- рајућим задацима;
■ схвате појам размере дужи и својства пропорције;
■ умеју да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке;
■ користе елементе дедуктивног закључивања (и изводе једноставније доказе у оквиру изуча- ваних садржаја).
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Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА И
ЊЕНЕ ПРИМЕНЕ
ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 1.део
МНОГОУГАО
ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 2.део
ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И
ЊИХОВО ГРАФИЧКО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
КРУГ
СЛИЧНОСТ
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

3,
4.
3.1.
5.

6.
7.
Укупан
број
часова
Редни
број
теме
1

Број часова
утврђивање
систематизација
7
3
8
2

обрада
6
6

укупно
16
16

8

7

1

16

5
10

5
16

2
4

12
30

7

11

2

20

6
3

7
5

3
2

16
10
8
144

Садржај програма

Циљеви и задаци садржаја програма

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
Квадрат рационалног броја.
Решавање једначине x2 = a, a > 0 ; постојање ирационалних
бројева (на пример решења једна- чине x2
Квадратни корен, једнакост Ia I
= 2 ). Реални бројеви и бројевна права.
Децимални запис реалног броја; приближна вредност
реалног броја. Основна својства опера- ција с реалним
бројевима.

∗ Оспособљавање ученика за: − схватање и усвајање појмова квадрата,
квадратног корена и аритметичког квадратног корена рационалног броја;
− формирање појма ирационалног броја и упознавање скупа реалних бројева као
уније скупа рационалних и скупа ирационалних бројева;
− коришћење таблице и других помоћних средстава (џепних рачунара);
− рачунање у разним задацима из математике и праксе;
− самостално коришћење уџбеника, приручника и других извора знања;
− коришћење метода и техника рационалног и самосталног учења. ∗ Навикавање
ученика да контролишу сваки корак у реализацији плана решавања задатка и да
проверавају добијени резултат. ∗ Развијање прецизности, тачности, упорности,
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ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА
Питагорина теорема. Важније примене Питагорине теореме.
Конструкције тачака на бројевној правој које одговарају
бројевима 2 3 , , 5 итд.

3

ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ
Степен чији је изложилац природан број; операције са
степенима; степен производа, колични- ка и степена.
Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, сређени
облик, збир, разлика, производ полинома).
Операције с полиномима (трансформације збира, разлике и
производа полинома у сређени облик полинома). Квадрат
бинома и разлика квадрата и примене. Растављање полинома
на чиниоце

2018/2019-2021/2022.

радозналости, критичности и објективности. ∗ Даље неговање: − радних навика;
− културе понашања и наставне комуникације;
− правилног односа према својој и школској имовини.
∗ Оспособљавање ученика да: − схвате суштину Питагорине теореме и усвоје
њену правилну формулацију;
− постигну потребан ниво увежбаности у њеној примени на до сада изученим
геометријским фигурама у којима се може уочити правоугли троугао;
− посматрају, уочавају и издвајају правоугли троугао и да примене Питагорину
теорему;
− решавају неке конструктивне задатке коришћењем Питагорине теореме;
− уочавају неопходност слике у решавању задатака као помоћног средства у
налажењу веза између датих и тражених елемената;
− суштину практичних задатака преведу на математички језик и решавају их
применом Питагорине теореме ∗ Навикавање ученика да користе одговарајуће
ознаке и математички језик. ∗ Развијање: − способности повезивања градива,
анализе синтезе и других мисаоних операција;
− прецизности, тачности, упорности, радозналости, критичности и објективности.
∗ Оспособљавање ученика за: − самостално коришћење уџбеника, приручника и
других извора знања; − коришћење метода и техника рационалног и самосталног
учења. ∗ Даље неговање: − радних навика;
− културе понашања и наставне комуникације;
− правилног односа према својој и школској имовини
∗ Оспособљавање ученика да: − формирају и усвоје појам степен;
− упознају степен чији је изложилац природан број и науче операције са таквим
степенима;
− упознавају и разумеју појам рационалног алгебарског израза;
− препознају целе рационалне изразе – полиноме;
− умеју да изводе неке операције са полиномима на основу познатих закона
рачунских операција са бројевима; ∗ Навикавање ученика да понављају оне
делове градива које је значајно за усвајање новог.
− даље и потпуније разумеју рационалне алгебарске изразе;
− уоче разлику квадрата и квадрат бинома као производ два бинома;
− савладају растављање полинома на чиниоце применом дистибутивног закона,
разлике квадрата и квадрата бинома;
- примењују растављање полинома на чиниоце при решавању једначина ∗
Развијање мисаоних операција и формирање општих поступака мишљења. ∗
Оспосбљавање ученика да стечена знања и законитости користе у новим
ситуацијама као и у другим наукама. ∗ Даље неговање: − радних навика;
− културе понашања и правилног односа према својој и школској имовини. ∗
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МНОГОУГАО
Многоугао – појам и врсте. Збир углова многоугла. Број
дијагонала многоугла. Правилни мно- гоуглови (појам,
својства, конструкције). Обим и површина многоугла.

5

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Правоугли координатни систем у равни.
Пропорција. Примери практичне примене директне и
обрнуте пропорционалности (пропор- ционална подела суме,
проценти и др).

2018/2019-2021/2022.

Развијање критичности, тачности, систематичности, објективности.
∗ Развијање: − способности повезивања градива, анализе синтезе, закључивања
аналогијом, индуктивно и дедуктивно, формирање општих поступака мишљења;
− прецизности, тачности, упорности, радозналости, критичности и објективности.
∗ Оспособљавање ученика за: − самостално коришћење уџбеника, приручника и
других извора знања;
− коришћење метода и техника рационалног и самосталног учења. ∗ Даље
неговање: − радних навика;
− културе понашања и наставне комуникације;
− правилног односа према својој и школској имовини.
∗ Проширивање, разумевање и усвајање појма многоугао и упознавање његових
најважнијих својстава. ∗ Оспособљавање ученика да: − уоче зависност између
елемената конвексног многоугла (број дијагонала, збир углова) и усвајање
формула за њихово израчунавање;
− формирају и усвоје појам правилног многоугла и упознају његова својства;
− умеју да конструишу поједине правилне многоуглове. ∗ Упознавање формула
за израчунавање обима и површине многоугла и увежбавање њихове примене на
конкретним примерима (задацима). ∗ Развијање способности повезивања градива
и његове примене у другим наукама и у пракси. ∗ Оспособљавање ученика за
самостално коришћење различитих извора знања и учење учења. ∗ Навикавање
ученика да понављају одређено градиво које је значајно за разумевање и усвајање
новог. ∗ Развијање критичности, објективности и усвајање критеријума
вредновања резултата рада. ∗ Даље неговање: − радних навика;
∗ Оспособљавање ученика да: − формирају и схвате појам правоугли
координатни систем;
− уоче функционалну зависност у различитим областима и да је приказују на
различите начине; − разумеју директну и обрнуту пропорционалност и практичну
примену;
− повезују садржаје алгебре и геометрије и да практичне задатке преводе на
математички језик. ∗ Навикавање ученика да логички сређују до сада научено
градиво и да га примењују у новим ситуацијама. ∗ Развијање и примењивање
мисаоних операција: анализе, синтезе, генерализације, апстракције, закључивања
по аналогији и формирање општих поступака мишљења. ∗ Оспособљавање
ученика за: − самостално коришћење уџбеника, приручника и других извора
знања;
− коришћење метода и техника рационалног и самосталног учења. ∗ Развијање
прецизности, тачности, упорности, радозналости, критичности и објективности.
∗ Даље неговање: − радних навика;

- 607 -

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

6

КРУГ Централни и периферијски угао у кругу.
Обим круга, број π. Дужина кружног лука. Површина круга,
кружног исечка и кружног прстена.

7

СЛИЧНОСТ
Пропорционалне величине.
Троуглови са једнаким угловима – слични троуглови – и
пропор- ционалност њихових страница. Примене сличности.
Напомена:
Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка
годишње (са исправка- ма 8 часова).

2018/2019-2021/2022.

− културе понашања и наставне комуникације; − правилног односа према својој
и школској имовини.
∗ Оспособљавање ученика да: − − прецизније и потпуније разумеју појам кругa и
упознају његова својстава;
− формирају и усвоје појмове централног и периферијског угла у кругу и уочавају
њихове односе (над истим луком);
− преко експеримента уоче однос обима и пречника круга, упознају број π и
његову природу (ирационалан број);
− усваоје формуле за израчунавање обима и површине круга, дужине кружног
лука и површине делова круга.
∗ Подстицање ученика да уочавају однос између круга и других (упознатих)
геометријских фигура. ∗ Оспособљавање ученика да примене стечена знања у
другим наукама (физика, техника, географија) и пракси. ∗ Навикавање ученика
да: − при конструкцији систематски и прецизно користе математичке ознаке;
− конструкција буде тачна, прецизна и уредна. ∗ Развијање усредсређености на
рад и самосталности у решавању задатака. ∗ Оспособљавање ученика за: −
самостално коришћење уџбеника, приручника и других извора знања;
− коришћење метода и техника рационалног и самосталног учења. ∗ Развијање
прецизности, тачности, упорности, радозналости, критичности и објективности.
∗ Даље неговање: − радних навика;
− културе понашања и наставне комуникације;
− правилног односа према својој и школској имовини.
∗ Оспособљавање ученика да: − формирају и усвоје појмове размере,
пропорционалних дужи;
− разумеју сличност као трансформацију и схвате појам сличности троуглова;
− примене сличност у решавању нумеричких и конструктивних задатака. ∗
Навикавање ученика да повезују градиво и да стечено знање и законитости
примењују у решавању практичних задатака. ∗ Подстицање оригиналности и
развијање интересовања за математику. ∗ Развијање критичности, објективности
у процесу вредновања и самовредновања постигнутих резултата и усвајање
критеријума вредновања. ∗ Оспособљавање ученика да примењују методе и
технике самосталног и рационалног учења. ∗ Развијање мисаоних операција и
формирање општих поступака мишљења. ∗ Даље неговање: − радне културе;
− културе понашања и наставне комуникације; − правилног односа према својој
и школској имовини.
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БИОЛОГИЈА

Фонд часова: 72
Циљ: да ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке и да усвајањем образовно васпитних садржаја стекну основна знања о грађи и функционисању човечијег организма, развијају
здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља.
–
–
–
–
–
–
–
–

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
стварање разноврсних могућности да кроз различите облике и садржаје рада наставе биологије, сврха, циљеви и задаци образовања
као и циљеви наставе биологије буду у пуној мери реализовани;
разумевање улоге и значаја биологије за развој и напредак човечанства;
развијање свести о властитом пореклу и положају у природи, разумевање еволутивног положаја човека;
упознавање грађе и функционисања организма;
усвајање одређених хигијенских навика;
стицање одговорности за лично здравље и здравље других људи;
схватање да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања који обезбеђују хумане
односе међу људима;
стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање.

Оперативни задаци:
-

Упознавање ученика са појмом антропологије и пореклом и развојем човека кроз историју до савременог доба данашњице
Уочавање потребе за класификовањем нивоа организације биолошких система и представљање човека кроз исте
Обнављање и усвајање нових појмова везаних за грађу, улоге ћелије и деобе ћелије

-

Упознавање са различитим системима органа потребним за функционисање човека, људски организам као јединствена и функционална
целина система органа под контролом ЦНС и хормона
Размишљање о дефиницијама здравља и како водити рачуна о свом и туђем здрављу
Сазнавање о неизоставном периоду адолесценције и пубертету
Схватање проблема везаних за болести зависности и њиховој превенцији

-
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Упознавање са идејом почетка полног живота, полно преносивих болести и начину лечења као и контрацептивним методама
Схватање значаја планирања породице и појам наталитета
Табеларни приказ оријентационог распореда градива

Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.

Порекло и развој људске врсте
Грађа човечијег тела
Репродуктивно здравље
Укупан
број часова

Редни Садржај програма
број
теме

обрада
4
31
4
39

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

1.

Наука о човеку –
антропологија
Порекло и историјски
развој човека
Људи данас

5

Упознати се са
појмом и значајем
антропологије
Схватити проток и
значај еволуције
Уочити сличности и
разлике између
човековог претка и
човека данас

2.

Нивои организације
биолошких система
Човек – органски
системи
Ћелија: величина,
облик, основна грађа
Деоба ћелија
Систем органа коже

61

Спознати нову идеју
функционисања
људског организма
као јединствену
целину система
органа
Обновити и повезати
раније научено

утврђивање
1
14
1
16

Број часова
вежбе
0
11
0
11

систематизација
0
5
1
6

укупно
5
61
6
72

Активности
наставника у
васпитно-образовном
раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја програма

Упутити ученике у
нову основну
биолошку дисциплину
Објаснити нове
појмове –
антропологија,
еволуција...
Објаснити последице
еволутивног тока
промене људске врсте
Упутити ученике у
усвајање знања о
новом начину
посматрања људског
организма кроз
системе органа
Демонстрирати
визуелно ученицима

Вербално –
текстуална
Партиципативна
Интерактивна
Посматрање,
описивање
Процењивање,
груписање
Извођење
закључака
Партиципативна
Интерактивна
Дијалошка
метода
Вербално –
текстуална
Посматрање,
описивање

- Антропологија је сложена наука и
обухвата већи број дисциплина које
омогућавају сагледавање проблема везаних
за живот човека као комплексног бића
- Научити основне податке о постепеном
развитку људске врсте, етапе у развитку
савременог човека и еволутивни положај
човека данас
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- Ученици треба да детаљно познају грађу
ћелија и ткива и повезаност органа и
органских система у организам као целину
- Ученици треба да упознају, науче и схвате
грађу и функционисање појединих
органских система
- Ученици треба да стекну неопходне
хигијенске навике за очување властитог
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3.

Скелетни систем
Мишићни систем
Нервни систем
Систем жлезда са
унутрашњим
лучењем
Систем чулних органа
Систем органа за
варење
Систем органа за
размену гасова
Систем органа за
циркулацију
Систем органа за
излучивање
Систем органа за
размножавање
Дефиниција здравља
Пубертет и
адолесценција
Проблеми везани за
период одрастања
(деликвенција,
болести зависности)
Почетак полног
живота; хумани
односи међу
половима;
Контрацепција
Ризично понашање и
сексуално преносиве
болести – превенција
и лечење
Значај и планирање
породице; Наталитет

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
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градиво о ћелији као
основној јединици
грађе и функције
свих живих бића
Упознати,
класификовати и
упоређивати
раличите системе
органа у људском
организму
Анализирати кроз
микроскопирање и
скицирање системе
органа

кроз наставна средства
Подстицати ученике
на истраживачки рад
Пратити перманентно
рад ученика и процес
усвајања знања о
системима органа

Демонстрација
здравља и здравља других људи : лечење и
Илустрација,
мере прве помоћи
цртање,
бележење,
Микроскопирање
Самосталан рад
ученика
Комбиновани
рад

Уочити утицај
сопственог
понашања ради
одржавања свог и
туђег здравља
Спознати везу својих
промена у физичком
и психичком погледу
са пубертетом
Развити осећај о
мушко-женским
односима

Упутити ученике на
важност одржавања
здравља
Упознати их са
узроцима пубертета и
начинима да лакше
преброде исти
Указати им на
последице
незаштићених
сексуалних односа
Упутити их у важност
породице као стуба
друштва из биолошке
перспективе
Подстицати ученика
на исказивање
сопственог мишљења

Вербално –
текстуална
Партиципативна
Интерактивна
Кооперативна
Посматрање,
описивање
Илустрација
Дијалошки метод
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-

-

-

Ученици треба да схвате значај
здравствене културе и
репродуктивног здравља
Схватање да је полност саставни
део живота и да човекова полност
подразумева поштовање норми
понашања које обезбеђује хумане
односе међу људима
Схватити значај и улогу породице у
развоју, опстанку, напретку људског
друштва као и последице њеног
нарушавања
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Број теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
Назив теме
Порекло и развој људске врсте
Грађа људског тела
Репродуктивно здравље

1.
2.
3.

2018/2019-2021/2022.

Број
часова
4
28
4
36

Укупно часова

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
Број теме

Назив теме
Порекло и развој људске врсте
Грађа људског тела
Репродуктивно здравље

1.
2.
3.

Број
часова
6
24
6
36

Укупно часова

ГОДИШЊИ ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
Активности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Садржај рада
Преци данашњег човека
Грађа ћелије, деоба ћелије
Кожа, заштита коже од УВ зрачења
Кости и мишићи, деформација скелета, везе међу костима
Нервни систем. Сан и одмор
Чулни систем
Таблица исхране. Жлезде са лучењем
Дисање и крвоток
Излучивање. Полни систем
Репродуктивно здравље. Пубертет. Адолесценција
Укупно часова
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Број часова
3
4
3
4
3
4
4
4
4
3
36
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ФИЗИКА

Разред:СЕДМИ
Фонд часова : 72
Циљ : Кроз овај предмет ученици треба да упознају природне појаве и основне природне законе, да стекну основну научну писменост, да се
оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз
истраживање , да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
• развијање функционалне писмености;
• упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици;
• разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона;
• развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање;
• развијање логичког и апстрактног мишљења;
• схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења;
• решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја;
• развијање способности за примену знања из физике;
• схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите,обнове и унапређења животне средине;
• развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи;
• развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној орјентацији.
Оперативни задаци
Ученик треба да :
 разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су дефинисане интензитетом, правцем и смером
( скалари и вектори )
 користи, на нивоу примене, основне законе механике – Њутнове законе
 стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела ( бестежинско стање )
 упозна силу трења
 разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију енергије у рад и обрнуто
 на нивоу примене користи законе одржања ( масе и енергије )
 прави разлику између температуре и топлоте
 уме да рукује мерним инструментима ( хронометер, термометар,динамометар )
 користи јединице Међународног система за одговарајуће физичке величине.
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Табеларни приказ орјентационог распореда градива
Ред.бр.

Назив тема

Број часова
обрада

утврђивање

лаб.вежбе

систематизација укупно

1.

Сила и кретање

12

9

2

2

25

2.

Сила теже и сила
трења
Равнотежа тела

4

5

2

1

12

5

4

1

1

11

Механички рад,
механичка
енергија и снага
Топлота

6

6

2

1

14

3

4

1

1

9

Укупно

30

28

8

6

72

3.
4.

5.
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Ред.б Садржај
рој
прогртеме ама
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Бро
ј
часо
ва

Активности
ученика у
васпитно –
образовном
раду

Активности наставника
у васпитно – образовном
раду

1.

Сила и
кретање

25

Комуникација,
културно
изражавање,
сарадња,
природно
научна и
технолошка
писменост.

Подстицање ученика на
логичко мишљење и
закључивање при
извођењу огледа и
вештину комуникације,
систематско праћење рада
ученика, помоћ у
савладавању градива кроз
допунску наставу.

2.

Сила
теже и
сила
трења

12

Комуникација,
културно
изражавање,
сарадња,
математичка
писменост,реш
ава-ње
проблема,рад
са подацима и
информацијама
,

У оквиру ове области
осмишљен је и огледни
час на тему“ Сила трења и
отпора средине“, где је
један час посвећен
експериментисању и
извођењу закључака, а
евалуација је урађена на
наредном часу кроз
адекватну презентацију.
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Начин и
поступак
остварива
ња
програма
( методе и
технике )
дијалошка,
демонстрациона, рад
на тексту,
метода
писмених и
графичких
радова, метода практичних и
лабораторијских
радова.
метода
практичних
и лабораторијских
радова,дијал
ошка,
аудиовизуелна,ме
тода рада са
текстом,
метода

Циљеви и задаци садржаја програма

Кроз једноставне огледе и демонстрације
упутити ученике о утицају сила на кретање
тела и промену брзине тела.Ученик ће умети да
примени односе између физичких величина
које описују равномерно променљиво
праволинијско кретање,препознати векторске
величине – брзину,убрзање и силу,знати да
интерпретира табеларни и графички приказ
зависности физичких величина,примени
њутнове законе.

Ученици ће умети да препознају гравитациону
силу и силу трења,умети да користе основне и
изведене јединице Међународног система
мера, разумеју утицај сила отпора на кретање
тела, умеју да примене други њутнов закон и
поставе једначине кретања.
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учење како се
учи.

3.

4.

Равнотежа тела

11

Механички рад,
механичка
енергија
и снага

14

Комуникација,
културно
изражавање,
сарадња,
математичка
писменост,реш
ава-ње
проблема,рад
са подацима и
информацијама
,учење како се
учи.

У оквиру ове теме ради
лакшег усвајања градива и
разумевања користи се
презентација „ Архимед и
закон полуге“, обиље
демонстрација .

Комуникација,
културно
изражавање,
сарадња,
математичка
писменост,реш
ава-ње
проблема,рад
са подацима и
информацијама
,учешће у

У оквиру ове области
користити што више
примера из свакодневног
живота, једноставне
демонстрације и
ангажовати ученике да
исте пронађе на интернету
и демонстрира пред свима.
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активног
учења,
метода
писмених и
графичких
радова
ученика.
монолошка,
дијалошка,
рад на тексту,аудиовизуелна,
метода
практичних
и лабораторијских
радова,мето
да активног
учења.
монолошка,
дијалошка,
рад на
тексту,
метода
писмених и
графичких
радова,
метода
практичних
и

Ученик ће знати какав је однос сила које делују
на тело када мирује или се равномерно
креће,умети да претвара мерне јединице и
користи префиксе, разумети директну и
обрнуту
пропорционалност,
користи
и
проналази мултимедијалне садржаје на
интернету.

Ученик ће умети да: разуме да је рад силе
једнак промени енергије и на нивоу примене
користи користи трансформације у рад и
обрнуто, користи закон одржања енергије ,
разуме и употреби знања из математике за
решавање једначина као и разумевање односа
физичких величина користећи основне
рачунске операције, зна да израчуна степен
корисног дејства неке машине.
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демонстрација
ма и огледима.
5.

Топлота

9

Комуникација,
културно
изражавање,
сарадња,
математичка
писменост,реш
ава-ње
проблема,учењ
е како се учи,
учешће у
огледима и
демонстрација
ма.

У оквиру ове области
осмишљен је и огледни
час „Количина топлоте и
специфични топлотни
капацитет“ као начин да
се направи корелација са
екологијом и географијом.

лабораторијских
радова.
дијалошка,
рад на
тексту,
метода
писмених ,
практичних
и
лабораторијских радова, метода
активног
учења.

Ученик ће умети да прави разлику између
температуре и топлоте, разумеће повезаност
физичких појава и екологије и развије свест о
потреби заштите обнове и унапређења животне
средине, знаће како да претвори температуру
из Келвинове у Целзијусову скалу и
обрнуто,ученик ће знати да унутрашња
енергија и запремина зависе од температуре.

ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Месец

Тема

Садржај

Октобар

Сила и кретање

Решавање проблема кретања са сталним убрзањем. Примери
за примену Њутнових закона. График силе ,брзине и убрзања
код равномерно променљивих кретања.

Новембар

Сила и кретање

Кретање система тела.

Децембар

Кретања у гравитационом пољу и силе
отпора средине.
Кретања у гравитационом пољу и силе
отпора средине.
Кретања у гравитационом пољу и силе

Слободан пад,хитац наниже и хитац навише.

Јануар
Фебруар

Сила трења и коефицијент трења. Школско такмичење.
Решавање проблемских задатака и припрема за општинско
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отпора средине.сила и кретање

такмичење

Март

Равнотежа тела

Слагање и разлагање сила. Стрма раван. Окружно такмичење.

Април

Механички рад, енергија и снага

Решавање проблемских задатака повезаних са радом
,енергијом и законима кретања тела. Закон одржања
механичке енергије.

Мај

Топлота

Топлотна равнотежа. Механизми преноса топлоте. Вода и
аномалија воде.
ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Сила као векторска физичка величина, резултујућа
сила.утнови закони механике. Припрема за контролну
вежбу

Октобар

Сила и кретање

Новембар

Сила и кретање

Равномернопроменљиво праволинијско кретање,
израчунавање убзања,мерне јединице убзања. Припрема
контролних вежби и исправка истих.

Децембар

Сила теже и тежина тела

Израчунавање тежине тела и разликовање кретања у
гравитационом пољу. Врсте трења.

Јануар

Сила теже и тежина тела. Сила трења

Припрема за контролну вежбу. Исправка недовољних
оцена.

Фебруар

Равнотежа тела

Закон полуге . Архимедов закон.

Март

Равнотежа тела

Припрема за контролну вежбу.
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Април

Механики рад, енергија и снага

Појам рада у физици и његова веза са енергијом. Јединице
рада,енергије и снаге. Припрема за контролну вежбу.

Мај

Топлота

Температура и топлота,температурне скале. Размена
топлоте између тела,ширење тела при загравању.

Јуни

Топлота

Припрема за контролну вежбу.
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ХЕМИЈА

Фонд: 72 часа
Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих
Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
-

развијање функционалне хемијске писмености

-

разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова, теорија, модела и закона

-

развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина

-

развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања

-

развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема

-

развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу

- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима (уџбеник, научно-популарни чланци,
Интернет)
- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих
супстанци у свакодневном животу
-

развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног става према учењу хемије

-

развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији.

Задаци наставе хемије јесу:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе хемије сврха, циљеви и задаци образовања, као и
циљеви наставе хемије буду у пуној мери реализовани
-

омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања

-

омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих технологија и развој друштва уопште
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- оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију и да разумеју квалитативно и квантитативно
значење хемијских симбола, формула и једначина
- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим променама долазити на основу
демонстрационих огледа или огледа које самостално изводе, развијати при том аналитичко мишљење и критички став у мишљењу
- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и безбедно, по себе и друге, руковати
лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама
-

оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања

- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање теоријских и
експерименталних проблема
-

стварање ситауција у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу

-

омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и његову практичну примену.
Р.Б.

Наставна тема

Обрада

Утврђива
ње

Вежбе

УКУПНО

I

Хемија и њен значај

1

0

2

3

II

Основни хемијски
појмови
Структура супстанце
Хомогене смеше
раствори
Хемијске реакције и
израчунавања

6

5

3

14

13
3

14
3

2
3

29
9

7

9

1

17

III
IV
V
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Ред
број
теме

1.

Број
часов
а

3

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Садржа
ј
програм
а

Активности
ученика у
образовноваспитном раду

-учи правила
Хемија
понашања
у
и
њен
лабораторији
значај

-активно учествује
(поставља питања)
-бележење
резултата
и дискусија
-врши
мерење
запремине, масе и
температуре

Активност
и
наставника у
образовноваспитном
- презентује правила
понашања
у
хемијској
лебораторији

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остварива
ња

-фронтални -разуме шта је предмет
изучавања хемије и како се у хемији
индивидуал долази до

- поспешује
ни
самосталан рад
ученика
у
хемијској
лабораторији
- подстиче ученике
на
дискусију
резултата
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Циљеви и задаци садржаја
програма

сазнања
-схвата да је хемија једна од
природних наука која објашњавa
промене у природи
-овлада основним
операцијама
лабораторијске
технике,
мерама
опрезности,
заштите и прве помоћи
-организује радно место, припрема и
одлаже прибор и други материјал за
рад
-оспособи се за коришћење
уџбеника и радне свеске
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2.

14

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Основн
и
хемијск
и
појмови

-схвата
разлику
између основних
хемијских појмова
-отворено и
радознало
поставља питања
-препознаје
примере физичких
и
хемијских
промена
у
свакодневном окружењу
-препознаје
примере
елемената,
једињења
и смеша у
окружењу

2018/2019-2021/2022.

-разуме разлику између
супстанце и физичког тела и
супстанце и физичког поља
-разуме разлику између физичких
ихемијских својстава супстанце
-разуме разлику између физичке и
хемијске промене супстанце
- објашњава и
-разуме разлику између
наглашава
-фронтални елемента и једињења и препознаје
разлику између
примере у окружењу
основних
индивидуал -разуме разлику између
хемијских
чистих супстанци и смеша и
ни
појмова
препознаје
примере
смеша
у
- подстиче ученике -групни
да
-рад у пару окружењу
-уме да изабере и примени поступак
постављају питања
за раздвајање састојака смеша на
проналази
основу својстава супстанци у смеши
примере
из
свакодневног
живота
и
презентије
их
ученицима
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3.

2
9

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Структу
ра
супстан
це

2018/2019-2021/2022.

-зна да је атом најмања
честица и његову структуру
-разуме
квалитативно
и
-схватају
које
квантитативно значење хемијских
честице изграђују
симбола
објашњава
атом,
-умеју да користе податке
које
честице
својства тих честица
-фронтални у таблици периодног система
изграђују атом
и атома у целини
елемената
- подстиче ученике -постављају питања
-зна масе и
да
постављају индивидуал
-прате ток реакција,
наеелектрисања
честица
које
ни
питања
закључују
изграђују
атом
- буди креативност -групни
-схвата разлику између
-схвата повезаност
код ученика, кроз -рад у пару
јонске и ковалентне везе
својстава
повезивање
-знају шта је валенца и умеју да је
супстанци
и
својстава
користе
њихове
хемијске
супстанци
и
-умеју да израчунају релативну
везе (јонске или
хемијске везе
молекулску масу
ковалентне)
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4.

9

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Хомоге
не
смеше
раствор
и

- самостални
ученички рад у при
премању раствора
познатих
супстанци
-закључују шта је
засићен
и
незасићен раствор
-припремају
растворе
исте
концентрације, а
различите масе
-постављају питања
-израчунавају
проценте
концентрације
раствора

- подстиче ученике
на
самосталан рад
- кроз примере из
праксе показује шта
је засићен, а шта
незасићен раствор
- подстиче дијалог
са ученицима и
повећава
тиме
заинтересованост
за израчунавања у
хемији
-наводи
примере
примене процентне
концентрације
у
свакодневном
животу
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2018/2019-2021/2022.

-разуме појам раствора и
растворљивости
-разуме изражавање квантитативног
састава раствора преко процентне
концентрације
-уме
да
израчуна
процентну
концентрацију раствора
-фронтални -уме да направи раствор одређене
процентне концентрације
индивидуал -разуме да је вода
растварач за супстанце са јонском и
ни
поларном ковалентном везом
-групни
-рад у пару -зна да је вода за пиће драгоцена и да
је чува од загађења
-разликује воду као чисту супстанцу
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

- једињење од воде у
природи која је смеша (изворска,
морска,минерална)

5.

1
7

Хемијске
реакције
и
израчуна
ва
њ
а

-разумеју
квалитативно и
квантитативно
значење хемијске
једначине
-схватају законе по
којима се одвијају
хемијске промене
-решавају
стехиометријске
задатке
-постављају питања
-успостављају везу
између
масе
супстанце
и
количине супстанце

- разграничава и
објашњава шта
је
квантитативно
и квалитативно
значење
хемијске
једначине
- приближава законе
по
којима
се
одвијају хемијске
реакције
одговара
на
питања ученика и
подстиче их да
постављају нова
указује
на
повезаност масе и
количине
супстанце
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-разуме квалитативно и
квантитативно
значење симбола, формула и једначина
хемијских реакција
-примењује знање о закону
одржања масе
при писању једначина
-разликује
два
најопштија
типа
хемијских промена: реакција, анализа и
-фронтални синтеза
-разуме однос масе и количине
индивидуал супстанце
ни
-зна да хемијским једначинама
-групни
прикаже једноставне реакције
-рад у пару -зна да на основу формула израчуна
моларну масу
-зна да изводи једноствана
стихиометријска
израчунавања
-зна да су све промене супстанци
праћене променом енергије
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Начин остваривања програма (методе и технике)
- континуирана припрема за часове (добро испланирати сваки час полазећи од оперативних задатака, према њима формулисати циљеве часа
и изабрати методе које ће на датом садржају ученицима омогућити да формирају знања и вештине);
- планирање наставе на годишњем и месечном нивоу;
- користити што више активне методе рада које ће и ученику омогућити да буде што активнији и самосталнији у раду;
- подстицати ученике на истразивачки рад у школској лабораторији(хемијском кабинету), што ће омогућити и подстицати развој
вестина и способности комуникације, изношења идеја, навођења аргумената, доношења одлука и преузимања одговорности;
- пратити ученичка постигнућа на сваком часу и омогућити им да кроз различите методе проверавања покажу свој напредак у учењу хемије;
добро осмислити задатке за испитивање ученичких постигнућа и проверити да ли се њима проверава ниво знања прецизиран у опетативним
задацима и у којој мери се подстиче формирање целовитог знања, односно формирање система појмова;
- што интересантније изводити наставу хемије, подстицањем критичког мишљења код ученика, и способности извођења закључака,
дискутовања
, извештавања;
- за објашњавање апстрактних хемијских појмова користити огледе које демонстрира наставник или ученици(уколико у школи не постоје
супстанце за извођење огледа и лабораторијских вежби, оне се могу заменити супстанцама које се могу набавити у апотекама,
продавницама или их ученици могу донети од куће);
- активности ученика треба планирати према оперативним задацима, наведеним уз сваку тему имајући у виду које способности ученици
треба
да развију;
- правилно бирати и комбиновати различите облике рада на часу;
- користити стручну литературу, Интернет, што ће ученицимапомоћи да анализирају неку појаву, дискутују, праве извештаје;
- комбиновати разне врсте дидактичких материјала илустрације, слике, графиконе, дијапозитиве;
- у сарадњи са ученицима правити нова наставна средства, повезати решавања рачунских задатака са експерименталним радом;
- упутити ученике на начине правилног извођења закључака, извештавања, понашања у хемијској лабораторији, сређивања радног места и
сл;
- формирати код ученика способност доношења одлука у свакодневном животу, упутити их да обрате пажњу од ког произвођача купују
неки производ одређеног хемијског састава, при чему треба да имају критички став према рекламним кампањама за производе;
- истаћи на прави начин практичан значај сазнања у хемији за развој технологије и друштва у целини.
Корелација са другим предметима
-математика, физика, биологија, географија, техничко образовање
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Разред: Седми
Фонд: 72 часа годишње, два часа седмично

Циљ: Циљ образовно- васпитног рада у настави техничког и информатичког образовања је да доприноси: - техничко инфроматичком образовању
и васпитању ученика; формирању стваралачке личности; стицању основних техничко – инфроматичких знања, умења и вештина и оспособлавању
за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу; стицању радних навика; развијању интересовања и способности за техничко
стваралаштво и проналазаштво; упознавању економских, социјалних, техничких, инфроматичких , ,еколошких и етичких аспеката рада и
производње и њиховог утицаjа на развој друштва.
Реализације програма усмерена је на развој међупреднметних компетенција.
Тематски/глобални план у седмом разреду
Садржај програма

Обрада

Вежбање

Модули

Систематизација

Укупно

Увод у машинску технику

2

Техничко цртање у машинству

4

4

8

Информатичке технологије

6

8

14

Технологија Материјала

2

Мерење и контрола
Технологија обраде материјала

1
3
8

Роботика

2

Енергетика

5

Укупно

2
1

Машине и механизми

Конструкторско моделовање модули

2

2
35

2
1

4

8

16
2
1

23
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6
14

16

14
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НАЗИВ И САДРЖАЈ
НАСТАВНЕ ТЕМЕ

1. УВОД У МАШИНСКУ
ТЕХНИКУ
Појaм и задаци машина и
механизама: трансформација
материје иенергије

2. ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У
МАШИНСТВУ
-Техничка документација у
машинству
-Ортогонална пројекција
-Котирање, пресеци и
упрошћавање, просторно
приказивање

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

БРОЈ ЧАСОВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈ У
НАСТАВНЕ ТЕМЕ

2

8

2018/2019-2021/2022.

Корелација
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА
Ученици треба да:
- прoширe свoja знања из претходних разреда из
области различитих грана технике
- се заинтересују за нове материјале, облике енергије,
начине преношења снаге и кретања итд.
- упознају основне делове машина и механизме;
- упознају се са појмовима машина и механизам, као
и начинима трансформације материје иенергије и
преноса оптерећења и кретања

Ученици треба да:
- науче да користе стручну
терминологију
- израђују технички цртеж основним прибором и
рачунаром
- науче представљање објеката у ортогоналној
пројекцији
- саставе алгоритамоперација за израду модела
од идеје до
реализације
- уме да примењује техничке цртеже и да на цртежу
представи једноставан предмет у ортогоналној
пројекцији
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физика,
хемија,
матема.
инфоризборни

ликовно,
матем.
инфромизборни
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3. ИНФОРМАТИЧКE
ТЕХНОЛОГИЈE
Техничко цртање у машинству
коришћењем рачунарских
програма Израда презентације
Интерфејс – систем веза са

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

14

рачунаром
Управљање моделима
помоћу рачунара
Рад са конструкторима на
бази интерфејс технологије

4. МАТЕРИЈАЛИ
Машински материјали.
Својства метала илегура

5. МЕРЕЊЕ И
КОНТРОЛА
Мерење и мерна средства.
Појам контроле.

2

2

2018/2019-2021/2022.

Ученици треба да:
- умеју да користе рачунар у решавању
једноставнијих проблема у обради
текста и цртању техничких цртежа
- направе презентацију свог модела
- умеју да користе рачунар за
управљање на бази интерфејса

ликовно
српски
инфром.
изборни

Ученици треба да:
- упознају специфична техничко – технолошка
својства појединих метала и легура
- на основу физичких, хемијских и технолошких
својстава одаберу одговарајући материјал
(метал,
легуру, неметал и погонски материјал)
за модел или употребно средство

физика,
хемија,
матема.
инфоризборни

Ученици треба да:
- умеју да рукују инструментима за мерење:
дужине, угла, масе и момента
- разумеју обележавање на металу
- разумеју појамконтроле
- повезују знања о мерењу из физике 6- ог разреда

физика,
матема.
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6. ТЕХНОЛОГИЈА
ОБРАДЕ
МАТЕРИЈАЛА
Принципи обраде метала са и
без скидања струготине
Спајање металних делова.
Мере заштите на раду
7. МАШИНЕ И
МЕХАНИЗМИ
Основни појмови и принципи
рада машина и механизама
Елементи машина и
механизама: елементи за
везу, елементи за пренос
снаге и кретања, специјални
елементи
Производне машине:
принцип рада, састав,

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

4

16

коришћење
Машине спољашњег транспорта
Машине унутрашњег
транспорта
8. РОБОТИКА
Појам робота. Врсте робота,
намена, конструкција
(механика, погони
управљање)

Ученици треба да:
- примењују одговарајуће поступке обраде
материјала кроз алгоритам
- разумеју технолошке процесе и
производе различитих технологија
- знају мере заштите и потребе за обнову и
унапређивање животног окружења

хемија,
матема.
инфоризборни

Ученици треба да:
- препознају елементе (компоненте) из области
машинства и да их компонују у једноставније
функционалне целине (графички и кроз моделе или
употребне предмете
- одређују адекватне везе између елемената
(завртањ, закивак, ...)
- ученици треба да упознају подсистеме
саобраћајних и
транспортних машина и уређаја

физика,
матема.

-

2

2018/2019-2021/2022.

зна називе основних елемената машина и њихову
намену и примену

Ученици треба да:
- упознају врсте робота, намену, конструкцију
(механика, погон и управљање)
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физика,
матема.
инфоризборни

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

9. ЕНЕРГЕТИКА
Извори, коришћење и
трансформација енергије
Погонске машине-мотори:
хидраулични мотори
Бензински и дизел мотори

10. КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ –
МОДУЛИ
Конструкторско моделовање
–самосталан рад на сопстевеном
пројекту
Моделовање производних
машина, саобраћајних
средстава, транспортних
машина и уређаја и др.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

6

16

2018/2019-2021/2022.

Ученици треба да:
- препознајуприродне ресурсе, њихову ограниченост
укоришћењу
- прилагоде динамичке конструкције (моделе)
енергетском претварачу

физика,
хемија,
матема.
инфоризборни

Ученици треба да:
- користећи знање стечено у току
године потврде завршним радом у облику
модула
- правилноупотребљавајустандардни прибор, алат и
машине при
обликовању елемената за моделе и употребна
средства
- одаберу оптимални систем управљањаза
динамичке конструкције (моделе)
- одаберу једноставнији програм за управљање
рачунаром;
- примењују мере и средства за личну
заштиту

физика,
матема.
инфоризборни

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
метода графичког рада
практична примена рачунара у решавању различитих задатака: дводимензионално и тродимензионално пројектовање
наставу треба реализовати тако да се оствари логична и функционална целина са конструкторским моделовањем – метода практичног рада
оспособити ученике да користе и усмеравају своје искуство из света око себе како би и даље развијали своје психомоторне вештине.." као и ...
"развијање и коришћење облика рада који омогућава индивидуални прилаз настави и учења и истовремено стварање услова за заједничко учење; унапређење
учења путем открића; подршка пројектном раду уз учење које се заснива на инердисциплинарним глобалним темама" настава техничког образовања организује
се кроз модуле могућност индивидуализације и диференцијације наставе
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Разред:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

СЕДМИ

Фонд часова: 72
Циљ: Унапређење физичких способности,моторичких вештина и знања ради очувања здравља и примене редовног физичког вежбања у
сваременим условима живота и рада
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: Усвајање моторичких знања и навика кроз примену програмских садржаја
атлетике,гимнастике,спортских игара
Оперативни задаци: Примена стечених знања,умења и навика кроз игру и такмичење
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.
Укупан
број
часова

Физичке способности-тестирања
Атлетика
Спортска гимнастика
Основе спортских игара

Број часова
Утврђивање
систематизација
8
10
5
12
1
24
5

обрада

7

7

46
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19

укупно
8
15
20
29
72
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Редни
број
Садржај
теме
програма

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности ученика у васпитночасова образовном раду

Физичке
способности тестирања

8

1.

2.

Атлетика

15

3.

4.

Спортска
гимнастика

Основе
спортских игара

20

29

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

Упоређивање сопствених резултата
тестирања са вредностима за свој
узраст

Примена
Националне
батерије тестова за
праћење физичког
развоја

Метод живе
речи,метод
демонстације и
метод
практичног
рада

-развијање моторичких способности
применом вежбања из Атлетике

-демонстрација
свих атлетских
дисциплина
-организација рада
-обезбеђење
вежбалишта и
реквизита
-демонстрација
свих вежби на
справама и тлу
-обезбеђење справа
-помоћ и
асистенција
приликом
извођења вежби
-демонстација
елемената технике
и тактике свих
спортских игара
-суђење
-обезбеђење
простора и
реквизита за
такмичење

Метод живе
речи,метод
демонстације и
метод
практичног
рада

-разликовање атлетских
дисциплина
-значај физичких активности за
здравље
-поштовање здравственохигијенских мера

Метод живе
речи,метод
демонстације и
метод
практичног
рада
Метод живе
речи,метод
демонстације и
метод
практичног
рада

-развијање моторичких
способности вежбањем на
справама и на тлу
-значај вредности спортске
гимнастике за сопствени развој

-да схвате вредност спортске
гимнастике за сопствени развој
-одржавају равнотежу у различитим
кретањима,изводе ротације тела
-вежбање на различитим справама и
реквизитима
-изводе елементе
кошаркашке,рукометне,одбојкашке и
технике футсала
-примењује основна правила
спортских игара
-примењује основне елементе тактике
у нападу и одбрани
-учествује на унутар одељенским
такмичењима

- 634 -

-метод игре

Утврђивање тренутног статуса
физичких способности ученика

-развијање моторичких
способности кроз примену
спортских игара
-значај фер-плеја
-поштовање правила понашања на
терену и ван њега
-поштовање противника и судија
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ИЗАБРАНИ СПОРТ - ПЛИВАЊЕ

Разред: СЕДМИ
Фонд часова: 36

Циљ: Унапређење физичких способности,моторичких вештина и знања ради очувања здравља и примене редовног физичког вежбања у
сваременим условима живота и рада
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: Усвајање моторичких знања и навика кроз примену програмских садржаја из пливања
Оперативни задаци: Примена стечених знања,умења,способности и вештина у води

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
Укупан
број
часова

Пливање

Број часова
Утврђивање
систематизација
21
6

обрада
9
9

21

- 635 -

6

укупно
36
36
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Редни
број
Садржај
теме
програма

1.

Пливање

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности ученика у васпитночасова образовном раду

36

-поштује правила понашања у
води
-контролише покрете и одржава
тело на површини воде
-процењује своје способности и
вештине у води
-преплива 25м техником
краула,леђном техником и прсном
техником

- 636 -

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

-организација рада
-демонстрација
вежби на сувом и у
води
-обезбеђење
простора и
реквизита за
пливање

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Метод живе
речи
-метод
демонстације
- метод
практичног
рада
-метод
тренинга

Циљеви и задаци
садржаја програма

-развијање
моторичких
способности кроз
примену елемената
технике краул.леђног
и прсног пливања
-примењивање
здравственохигијенских мера
приликом вежбања
-значај пливања на
здравље ученика

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред : Седми
Фонд часова: 36
Циљ наставног предмета
Циљ наставног предмета
информатика и рачунарство је
стицање знања,овладавање
вредносних ставова који
доприносе развоју
информатичке писмености
неопходне за даље
школовање,живот и рад у
савременом друштву;
Оспособљавање ученика да
ефикасно и рационално
користе рачунаре на начин
који не угрожава њихово
физичко и ментално здравље.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Образовни,васпитни и функционални циљеви и
задаци
Ученик треба да развије свест о неопходности
коришћења рачунара у свакодневном животу;-да
развије свест о значају информатике за
функционисање и развој друштва- унапреде
способности за брзо,ефикасно и рационално
проналажење информација коришћењем
рачунара,као и њихово критичко
анализирање,складиштење и преношење;-на
адекватан начин користе предности рачунара и
друштвених мрежа у удруживању са другима и
покретању акција чији је циљ ширење корисних
информација или пружање помоћи и подршке
онима којима је то потребно;- примене стечена
знања и вештине у савладавању програма других
наставних предмета;-да развије прецизност у раду
рационалност,упорност,истрајност као и
креативност у раду са рачунаром приликом
решавања задатака;-унапреде стратегије и технике
самосталног учења користећи могућност рачунара
;-јачају способност решавања проблема развојем
логичког и критичког мишљења;-добију
информације везане за избор будућег занимања;стекну радне навике и оспособе се за међусобну
сарадњу и тимски рад

- 637 -

Оперативни задаци
-ученици треба да се оспособе за примену
рачунара у области информација и
комуникација;-да се упознају са опасностима на
Интернету и начинима заштите од њих;-да се
разумеју у принципе функционисања
Интернета,локалних мрежа и оспособе за
коришћење мрежних ресурса,интернет сервиса
и система за електронско учење;-упознају са
основама програма за снимање и обраду звука,упознају са основама програма за снимање и
обраду видео записа,-да се оспособе за израду
мултимедијалних презентација;-да се оспособе
за писање једноставних програма;-упознају са
основама програма за цртање и графички
дизајн;-упознају са образовним софтвером

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр. Наставна тема
1.
2.
3.
4.
5.

Ред.
бр.т
еме

1.

2.

Садржај
програма

интернет

Обрада
звука

Број
часо
ва

6

4

Интернет
Обрада звука
Обрада видео записа
Израда презентација
Изборни модул
Укупан број часова

обрада
5
3
4
6
4
22

Број часова
вежба
утврђивање укупно
1
6
1
4
2
6
3
1
10
6
10
12
2
36

Активности у образовноваспитном раду

Начин и поступак
остваривања програма

Циљеви и задаци садржаја програма

-посматрају
-активно учествују постављају
питања;-слушају препоруке за
безбедно понашање на интернету;користе електронску пошту за
креирање е-маил-а,-раде у радном
окружењу internet Explorera,препознавање и инстант
порука,блог и форума,коментаришу како се остварује
видео-конференције,електронско
учење и учење на даљину,-користе
дигиталну библиотеку
-испробавање сегмента рада у
програму:конверзија,снимање,монт
ажа и обрада звука,-истражују,записују путање за извођење
најбитнијих поступака,
-ученици користе неке доступне
програме Windows Media Encoder

-подсетити се на правила
понашања у кабинету,практично демонстрирати
начин рада у програму ,објаснити радно окружење
Internet Explorer-a,проналазити примере употребе
дигиталне библиотеке

-схвате појам електронске комуникације,прихвате препоруке за безбедно понашање на
Интернету,-користе електронску пошту,разграниче шта значе појмови:инстант
порука,блог,форум видеоконференције,електронско учење и учење на
даљину,-коришћење претраживача,-употреба
дигиталних библиотека

-oбјаснити конверзију
формата,
-практично демонстрирати
начин рада у Windows Media
Enkoder

-ученик треба да зна:
-тражи податке на Интернету,-користи е
претраживаче:Google, -заштити се на интернету,да разликује формате звучних записа,-изврши
конверзију различитих формата,-да сними и
обради глас и друге звукове
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3.
4.

5.

Обрада
видео
записа
Израда
презентаци
ја

Изборни
модул

6
10

10

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

-слушају
-сами снимају видео материјале
-дискутују са наставником о
квалитету видео записа
-ученици користе и испробавају све
могућности програма за прављење
презентација-Power Point
-посматрају,-слушају,-обнављају
градиво из предходних разреда,раде и вежбају конкретне задатке;
-вежбају употребу основних алата
за цртање,-примењују научено и
израђују конкретне материјале у
програмима за графички дизајн

-објашњава основне
алате:одсецање,брисање,копир
ање,позиционирање...,примену
визуелних ефекта,звук и
текста
-практично демонстрирати
начин рада у програму за
прављење презентација-Power
Point
-обучити их изради графичког
решења,
-објаснити основне алате за
цртање –обучити их
обликовању елемената

- 639 -

2018/2019-2021/2022.

-ученик треба да зна:
-изради видео запис
-промени формат,резолуцију и димензије видео
записа
-обради видео запис
-израда једноставних презентација на задату тему
уз употребу одговарајућих алата у програму
Power Point
-израђују конкретне материјале у програмима за
графички дизајн
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Разред: Седми
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Фонд часова: 36

2018/2019-2021/2022.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Недељни фонд часова: 1

Циљ: Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика седмог разреда основне школе. Програм пружа
ученицима могућност за активно учешће у животу локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз
практично деловање.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: У овом предмету издваја се неколико најзначајнијих задатака и то:
разумевање
значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт ; схватање историјског развоја грађанских права и слобода ; разумевање
места и улоге детета као грађанина у друштву ; разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерског рада и волонтерских акција ; подстицање
ученика на самостално покретање акција и ангажовање у акцијама покренутим у школи и локалној заједници ; разумевање неопходности
постојања влати и уређених правила у друштву за све грађане ; упознавање са концептом ограничене власти ; разумевање функционисања нивоа и
органа власти ; упознавање мера власти ; упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице ; упознавање са институцијом Ђачког
парламента ; развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање сопственог
мишљења ; обучавање ученика за тимски начин рада ; развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и деловања.
Корелација: Настава грађанског васпитања у свим разредима повезиваће се са садржајима следећих предмета: српски језик, географија, историја,
инфoрматика и рачунарство, ликовна култура, као и са другим предметима у зависности од тема које се обрађују.
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Укупан
број
часова

Наставна тема
Увод
Грађанин
Држава и власт
Ђачки парламент и иницијатива
Завршни део

Број часова
утврђивање
систематизација
1
7
2
2
2
1
14
1

обрада
1
12
5
3
21
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укупно
2
19

7
5
3
36
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Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

1.

Увод

2

2.

Грађанин

19

3.

Држава и власт

7

-сви часови реализују Развијање ставова и
се кроз радионице
вредности код
ученика, њихово
оспособљавање за
успешно
задовољавање
сопствених потреба и
интереса, развијање
потенцијала уз
поштовање других
особа, њиховог
идентитета и
уважавање њихових
потреба и интереса.
-сви часови реализују Развијање ставова и
се кроз радионице
вредности код
ученика, њихово
-тимски рад
оспособљавање за
-израда паноа
успешно
-размена на нивоу
задовољавање
велике групе
сопствених потреба и
-рад у малим
интереса, развијање
групама
потенцијала уз
поштовање других
особа, њиховог
идентитета и
уважавање њихових
потреба и интереса.
-сви часови
Развијање ставова и
реализују се кроз
вредности код
радионице
ученика, њихово
-рад у малим
оспособљавање за
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Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

-разговор
-дијалог
-искуствено
учење

-упознавање са циљевима, задацима,
садржајем и начином рада

-разговор
-дијалог
-истраживачке
методе
-искуствено
учење

-разумевање значења кључних
појмова који се односе на грађанина,
државу и власт
-упознавање права и одговорности
грађана на нивоу заједнице
-разумевање волонтерског покрета и
значаја волонтерског рада и
волонтерских акција
-активно учешће ученика у
волонтерском раду

-разговор
-дијалог
-искуствено
учење

-утицај медија у савременом друштву

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин
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групама

4.

Ђачки парламент
и иницијатива

5

-информисање
-рад на текстовима
-прилози са
интернета

5.

Завршни део

3

-самопроцена
-разговор

успешно
задовољавање
сопствених потреба и
интереса, развијање
потенцијала уз
поштовање других
особа, њиховог
идентитета и
уважавање њихових
потреба и интереса.
Развијање ставова и
вредности код
ученика, њихово
оспособљавање за
успешно
задовољавање
сопствених потреба и
интереса, развијање
потенцијала уз
поштовање других
особа, њиховог
идентитета и
уважавање њихових
потреба и интереса.
Развијање ставова и
вредности код
ученика, потенцијала
уз поштовање других
и уважавање њихових
потреба и интереса.
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-тимски рад
-симулација
-дијалог

-развијање способности критичког
просуђивања и одговорног
одлучивања и деловања

-тимски рад
-симулација
-дијалог

-развијање способности критичког
просуђивања и одговорног
одлучивања и деловања
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ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Разред: Седми
Годишњи фонд часова: 36

Недељни фонд часова: 1

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Укупан
бр.часова

Наставна тема
Увод
Богопознање
Јединство Цркве Христове
Светотајински живот Цркве
Српска црква кроз векове
Евалуација
36

ТЕМА

ЦИЉ

I – УВОД

• Упознавање ученика са
садржајем предмета,
планом и програмом и
начином реализације
наставе Православног
катихизиса;

(наставне јединице)

1. Упознавање
садржајa програма
и начинa рада

• Установити каква су
знања стекли и какве
ставове усвојили
ученици у претходном

Број часова
утврђивање
систематизација
/
/
/
1
3
/
2
2
2
1
/
1
7
5

обрада
1
4
4
8
7
/
24

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:
• моћи да сагледа садржаје којима ће
се бавити настава Православног
катихизиса у току 7. разреда
основне школе;
• моћи да уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног катихизиса
обрађеног у претходном разреду
школовања.
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ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
• Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

укупно
1
5
7
12
10
1
36

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Катихизација као литургијска
делатност - заједничко је
дело
катихете (вероучитеља) и његових
ученика.
Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не
постоји ради гомилања информација
(„знања о вери“), већ као настојање
да се учење и искуство Цркве лично
усвоје и спроведу у живот кроз

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин
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2018/2019-2021/2022.

слободно учешће у богослужбеном
животу Цркве.

разреду школовања

На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и са
начином вредновања њиховог рада.
Врсте наставе
II –
БОГОПОЗНАЊЕ
2. Процес
сазнавања
3. Личносно
познање
4. Познање Бога
5. Бог је један, али
није сам

• Подстаћи ученике да
преиспитају свој однос
према знању и учењу;

• моћи да уочи да су знање и учење
важни у његовом животу;

• Кроз очигледне примере
и експерименте

• моћи да кроз очигледне примере и
експерименте закључи да постоје
различити начини сазнавања

објаснити ученицма три
начина сазнавања:
објективно, субјективно
и личносно и границе
њихове примене (наука,
уметност, теологија);

• моћи да кроз примере из личног
искуства уочи да једино онај кога
заволимо за нас постаје личност непоновљиво и бескрајно важно
биће;

• Указати ученицима на
повезаност љубави и
знања у црквеном
искуству;

• моћи да повезује личносно познање
са нашим познањем Бога;
• моћи да препозна да нам Христос
открива Бога као љубавну
заједницу три личности;
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• Процес сазнавања
као дело целе
личности: чула,
разум, слободна
воља, искуство
• Личносно
познање,
упознавање кроз
љубав
• Познање Бога
• Бог је један, али
није сам (Бог је
заједница три
личности: Отац,
Син и Свети Дух)

Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
• теоријска настава (34 часова)
• практична настава (2часа)

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

III - СИМВОЛ
ВЕРЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

• Објаснити ученицима да
нам Христос открива
Бога као Свету Тројицу;

• моћи да вреднује своје понашање
на основу љубави коју исказује
према својим ближњима;

• Развити код ученика
свест о љубави као
темељу заједнице.

• бити подстакнут на одговорније
обликовање заједничког живота са
другима.

• Указати ученицима на
Саборе као израз

•

јединства Цркве;

6. Сабори као израз
јединства Цркве

• Објаснити појмове
јереси и догмата;

7. Васељенски
сабори

• Пружити ученицима
основно знање о
историјском контексту
настанка Символа вере;

8. Символ вере
9. Богочовек
Христос

• Пружити ученицима
основ за разумевање
основне истине о Тајни
Богочовека Христа;
• Развијање свести
ученика о значају и
месту Символа вере у
Крштењу и Литургији;

моћи да уочи да је Црква на
Саборима решавала проблеме са
којима се сусретала кроз историју;

• бити подстакнут да своје проблеме
и несугласице са другима решава
кроз разговор и заједништво;
• знати да је Символ вере
установљен на Васељенским
саборима;

2018/2019-2021/2022.

Место реализације наставе
•

Теоријска настава се реализује у
учионици;

•

Практична настава се реализује у
цркви – учешћем у
литургијском сабрању;

• Сабори као израз
јединства Цркве

Дидактичко методичка упутства
за реализацију наставе

• Васељенски
сабори

•

• Символ вере
• Христос је
истинити Бог и
истинити Човек

• умети да интерпретира Символ
вере;
• знати да се Символ вере изговара
на Крштењу и Литургији;
• моћи да уочи да појам Богочовека
описује Христа као истинитог Бога
и истинитог Човека;
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•

Уводне часове требало би
осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању ученика,
упознавању ученика с циљевима,
исходима, наставним садржајима,
али и тако да наставник стекне
почетни увид у то каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног
катихизиса, група располаже.
Реализација програма требало би
да се одвија у складу с
принципима савремене активне
наставе, која својом динамиком
подстиче ученике на
истраживачки и проблемски
приступ садржајима тема. У току
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• Пружити ученицима
IV • моћи да увиди да Црква Светим
основ за разумевање да се
СВЕТОТАЈИНСКИ
кроз учешће у Светим
Тајнама повезује човека са Богом у
ЖИВОТ ЦРКВЕ
најважнијим моментима његовог
Тајнама Цркве наш живот
живота (рођење и духовно рођење
и сви његови елементи
– Крштење, венчање и Брак,
10. Светотајински
узводе у личносни однос
Црквена брига за болесне у
живот Цркве
са Богом;
јелеосвећењу...)
• Пружити ученицима
11. Света
• моћи да увиди да је Литургија
основ за разумевање
Литургија –
извор и циљ свих Тајни Цркве;
смисла и значаја Светих
светајна Цркве
Тајни;

12. Свете Тајне
крштења и
миропомазања
13. Света Тајна
исповести
14. Света Тајна
брака
15. Монашка
заједница
16. Света Тајна
рукоположења
17. Молитвословља
Цркве

• Развијање свести
ученика о неопходности
личног учествовања у
светотајинском животу
Цркве.

• знати да је Причешће врхунац
светотајинског живота
• моћи да препозна Крштење и
Миропомазање као Тајне уласка у
Цркву;
• бити подстакнут да на покајање
гледа као на промену начина
живота;
• моћи да увиди да су брак и
монаштво два пута која воде ка
Богу;
• моћи да разликује и именује
службе у Цркви (епископ,
свештеник, ђакон и народ);
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• Светотајински
живот Цркве
• Света Литургија
као светајна Цркве

•

• Свете Тајне
Крштења и
Миропомазања

педагошким захтевима у погледу
употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних
средстава.

• Света Тајна
Исповести

• Света Тајна брака
(слика Христа и
Цркве)

•

• Монашка
заједница (искорак
ка животу будућег
века)
• Света Тајна
Рукоположења
• Молитвословља
Цркве

реализације стављати нагласак
више на доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно.
Квалитет наставе се постиже када
се наставни садржаји реализују у
складу са савременим

•

Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног
садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да
води рачуна и о психолошким
чиниоцима извођења наставе –
узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији
ученика.
У остваривању савремене наставе
наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и
координатор ученичких

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин
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активности у наставном процесу.

• моћи да препозна своју службу у
Цркви;

•

• моћи да у молитвословљима уочи
важност природних елемената
(воде, грожђа, жита, светлости...)
• бити подстакнут на учествовање у
светотајинском животу Цркве;
V - СРПСКА
ЦРКВА КРОЗ
ВЕКОВЕ
18. Света браћа
Кирило и Методије
19. Свети Сава
20. Срби светитељи
21. Крсна слава и
обичаји

• Објаснити ученицима
значај мисионарске и
просветитељске

• моћи да препозна да култура и
писменост Словена имају корен у
мисионарској делатности
просветитеља равноапостолних
делатности Свете браће и
Кирила и Методија;
Светог Саве;

• Указати ученицима кроз
примере српских
светитеља на значај
стицања хришћанских
врлина;

• моћи да објасни просветитељску
улогу и значај Светога Саве за
српски народ;
• бити подстакнут да доживи српске
светитеље као учитеље
хришћанских врлина;

• Света браћа
Кирило и
Методије
• Свети Сава
• Срби светитељи
(вероучитељ ће на
више часова
описати живот и
подвиге неколико
светитеља Српске
Цркве по избору:
- Света лоза
Немањића
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Настава је успешно реализована
ако је ученик спреман да Цркву
схвати као простор за
остваривање своје личности кроз
заједничарење са ближњима и

Тројичним Богом који постаје
извор и пуноћа његовог живота.
Евалуација наставе
Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити на
два начина:
• процењивањем реакције ученика
или прикупљањем коментара
ученика путем анкетних
евалуационих листића;
•

провером знања које ученици
усвајају на часу и испитаивањем
ставова;

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

22. Српска црквена • Указати ученицима на
баштина
историјски пут Српске
Цркве кроз житија
изабраних светитеља;

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

• моћи да препозна неговање
српских православних обичаја као
начин преношења искуства вере и
прослављања Бога и светитеља

2018/2019-2021/2022.

- Св. цар Лазар
- Св. Василије
Острошки

Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:
•

усмено испитивање;

•

писмено испитивање;

•

посматрање понашања ученика;

• Подстаћи ученике да
развију доживљај Крсне
славе као молитвеног
прослављања Бога и
светитеља;

• моћи да препозна евхаристијску
симболику у елементима Крсне
Славе;

- Св. Николај
Жички и
Охридски

• бити подстакнут да прослављање
Крсне славе везује за Литургију

- Св. Петар
Цетињски

• Развити код ученика
свест о важности
неговања традиције и
обичаја (Крсна слава,
литије, храмовне и
градске славе);

• бити подстакнут да доживи,
вреднује и негује богатство и

- Св. Вукашин из
Клепаца)

лепоту српске културне баштине.

• Пружити ученицима
могућност да сагледају
улогу СПЦ у развоју
српске културе и
идентитета.
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Оцењивање

Оквирни број часова по темама
Увод – 1

• Крсна слава и
обичаји (литије,
храмовне и
градске славе...)

Богопознање – 5

• Српска црквена
баштина

Евалуација – 1+1

Символ Вере – 6
Светотајински живот Цркве – 11
Српска Црква кроз векове – 11
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ХОР И ОРКЕСТАР КАО ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Разред: седми
Фонд часова: 36

Циљ: Развијање интересовања за музику, музичку креативност и музичко стваралаштво
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: Развијање музикалности, упознавање са музичким уинструментима и свирањем на њима
Оперативни задаци: : Ближе одређивање и распоређивање програма предмета како би постао применљив у наставној пракси
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.

Певање песама по слиху и са нотног
текста
Двогласно певање хорских
композиција
Свирање на ритмичким
инструментима Орфовог
инструментрија

2.
3,
Укупан
број
часова

Број часова
утврђивање
систематизација
6
1

обрада
9

укупно
16

7

4

1

12

4

3

1

8

20

13

3

36
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Редни Садржај
број
програма
теме

1.

Број
Активности
Активности
Начин
и Циљеви
и
задаци
часова ученика
у наставника
у поступак
садржаја програма
васпитноваспитноостваривања
образовном раду
образовном раду
програма
(методе
и
технике)
Певање песама са 16
- Разговор
- Развијеање музикалнисти
-Усваја нова знања
- Органозује
нотног текста и по
слуху

-Дефинише
појимове

нове

-Именује

- Припрема

- Објашњење

- Помаже

- Тумачење нотног
текста

- Прати

-Пише

2.

3.

Двогласно певање
хорских
композиција

Свирање
на
ритмичким
инструментима
Орфовог
инструментарија

12

8

- Уочава разлику у
висини и хармонији
вишегласног певања

- Мотивише
- Планира

- Учествује

- Учествује

Ритмички
импровизује
на
ритмичким
инструментима

- Едукује
- Вреднује

- Извођење музике

- Праћење
ученика

рада

- Рад у пару групи

- Да упознају основне музичке
појимове
Неговање
способности
заједничког музицирања
- Развијање интересовања за
музичку културу
- Припрема програма за јавно
извођење
- Стицање навике двогласног
певања

- Колективни рад

Хармонски
заједничком
певању

однос
у
двогласном

Излагање
садржаја теме

- Подстицање доживљаја
разумевања музике

и

- Упознавање са ритмичким
инструментима и њиховом
применом и могућностима у
оркестру

Ритмички
прати
певану
песму
по
слободном осећају
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Разред: осми
Фонд: 136 часа
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2018/2019-2021/2022.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Циљ: Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено
правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења
из српске и светске баштине.
Задаци:
- развијање љубави и одговорности према матерњем језику;
- описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
- систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим
комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
- уочавање разлике између дијалеката и књижевног језика;
- развијање језичке толеранције према дијалектима – вредновање дијалекатског богатства српског језика;
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво - усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и
стилског израза;
- увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног - изражајног, интерпретативног, истраживачког; читање с
разумевањем, логичко читање)
у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима);
- оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; - поступно и
систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење
библиотеке
(школске, градске, онлајн);
- поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
- усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности;
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске књижевности, позоришне и
филмске уметности, као и других уметничких остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за младе, интернет садржаја и образовних емисија;
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
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- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, рецитаторска, новинарска секција и др.);
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима, припремање за живот у мултикултуралном свету.

4

3

4

8

3

35

1

8

1

5

2.

Језик –
правопис

2

2

3.

Језик –
ортоепија

1

3

4.

Књижевност

37

10

3

5.

Језичка култура

3

10

4

63

27

11

Свега
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Укупно

3

Систематизација

17

Вежбање

2.

Језик –
граматика
Језик –
историја језика

Провера

1.

Утврђивање

Ред. Наставна
бр. тема/целина

Обрада

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСОВА ПО ОБЛАСТИМА

4
3

53

13

1

31

26

9

136
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Начин остваривања програма
За обраду планираних садржаја предвиђена су 63 часа, док је остатак укупног фонда, који износи 136 часова, предвиђен за оста ле облике рада
(понављање, утврђивање, вежбање, систематизација, провера, анализа домаћег и писменог задатка).
Језик (граматика, правопис, ортоепија)
Наставља се оспособљавање ученика за различите облике правилне усмене и писане комуникације, која почива на поштовању ортоепске и
ортографске норме српског књижевног језика. Посебно се инсистира на функционалности језичких правила (нпр. падежи се не проучавају само као граматичке,
морфолошке категорије – са становишта структуре, већ и као комуникативна јединица – са становишта значења и функције у комуникацији; у седмом разреду
се изразито наглашава комуникативна вредност реченице).
У настави граматике језик се тумачи као систем, језичке појаве се не представљају изоловано, већ се повезују међусобно, као и са говорном праксом
и књижевноуметничким делима. Нова знања се повезују са оним која су стицана у претходним разредима – најчешће се већ уочене појаве тумаче и дефинишу.
На неким нивоима настава граматике српског језика се повезује са граматиком енглеског језика (трансфер знања), нпр. актив и пасив глагола, граматички и
логички субјекат. У овом разреду се заокружују и систематизују знања о врстама и служби речи, о реченици и њеним деловима, а допуњују знања о
глаголским облицима.

Приликом израде Годишњег плана и распореда наставних јединица водило се рачуна о принципу поступности. Селективност се остварује
избором информација о језичкој појави, који се прилагођава узрасту седмака. Неке језичке појаве (из морфологије и синтаксе) које су у
претходним разредима биле само уочене, сада се именују и дефинишу. После наставниковог излагања новог градива из области језика, ученици се
упућују да код куће прочитају одговарајући текст у Граматици и ураде задатке у Радној свесци. Наставник цртежима и дијаграмима илуструје
градиво, издваја кључне речи и бележ и их на таблу. Ученици се подстичу да израђују паное који систематизују градиво из граматике.
Правопис се савлађује систематским вежбањима, али и у оквиру других наставних јединица (нпр. писмени задатак, градиво из књижевности),
чиме се остварује корелација између различитих области унутар предмета. Ученици се подстичу на коришћење правописа и правописног
речника. Рад код куће подразумева коришћење Граматике и Радне свеске.
Настава ортоепије обухвата следеће елементе говора: артикулацију гласова, јачину, висину и дужину, акценат речи, темпо, ритам,
реченичну интонацију и паузе. Ученици се упознају и са стандардизованим преносом акцента на проклитику, које је типично за говор нашег краја,
али се не чује на ТВ, па га ученици у незнању одбацују као «сељачко». Од ученика се захтева да на ортоепским вежбама напамет и тачно
говоре обрађене песме, чиме се остварују и циљеви наставе књижевности (интензивирање читалачког утиска и доживљаја песме, разумевање
текста).
Програмски садржаји из акцентологије се не обрађују само као посебне наставне јединице. Не само у настави језика, већ и у настави
књижевности и језичке културе, ученици се уводе у стандардне акценатске норме, а евентуалним корекцијама и указивањем на грешке у
акцентовању које се тако често чују на ТВ и радију, ученици се охрабрују да задрже већину акцената и акценатске дужине свог завичаја, које су
кодификоване језичким стандардом.
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Књижевност
Ученицима је унапред предочен списак дужих дела која треба прочитати код куће. Месечним планом рада ученици су информисани о делима
која се обрађују; мотивацију за читање комплекснијих дела наставник постиже истраживачким задацима које даје пре обраде дела, или после, као
подстицај његовом дубљем разумевању.
У седмом разреду се обрађују захтевнија и сложенија књижевна дела, за које је потребно извесно читалачко и животно искуство. Тумачење дела
почиње интерпретативним читањем, којим наставник подстиче естетски доживљај; после читања у себи (целог текста или делова) и евентуалног
тумачења непознатих реч и израза, следи изношење свежих читалачких утисака, а потом анализа и тумачење, тј. интерпретација дела кроз
разговор наставника са ученицима, али и ученика међусобно. Наставник се труди да у разговор укључи што више ученика и да, постављањем
проблемских задатака, подстакне њихово креативно мишљење; инсистира на коришћењу ученичког искуства, као и на повезивању књижевности
са животом и тражењем одговора на питања живота. Често је неопходна вишеструка локализација дела (ситуирање у временске, просторне и
друштвеноисторијске оквире). Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу осврта на
претходно читалачко искуство. Језичко-стилским изражајним средствима прилази се с доживљајног становишта; уочава се функционалност
стилских изражајних средстава, али и њихова граматичка структура. Интерпретација се често продужава домаћим писменим задатком (саставом) о
теми инспирисаној обрађеним делом, или учењем поетског дела за изражајно казивање напамет (рецитовање), или пак илустровањем дела (у
свеску или као пано).
Саставни део анализе текста је и упознавање са основним подацима о писцу дела, кроз уводне напомене наставника или кратак реферат ученика.
Ученици се подстичу да читају књижевна дела која нису део обавезне лектире и да, према унапред датом обрасцу, воде Дневник прочитаних
књига. Ултимативни циљ наставе књижевности јесте оспособљавање ученика за уживање у књижевном делу, тј. формирање ученика као читаоца –
човека који уочава, открива, истражује, процењује, закључује и ужива подстакнут књижевним делом. Сви поступци наставе су усмерени ка том
циљу, и сами креативни јер приступају уметничком делу не само као представнику књижевног жанра, рода, врсте, правца, епохе, националне или
светске књижевности, они га истовремено третирају у његовој пуној уметничкој аутентичности, оригиналности и непоновљивости.
Језичка култура
Ученици се оспособљавају за различите облике говорне и писане комуникације, уз поштовање књижевнојезичког стандарда. Језичка култура се
развија и на посебним часовима писмених и говорних вежби (3+6 часова), анализе домаћих задатака (8 ч.), као и приликом израде и исправки
школских писаних задатака (8 ч.).
Неопходно је да ученици уочавају и чувају разлику између говорног и писаног језика. У говорном језику реченице су обично краће, стилски
једноставније, па се ученици оспособљавају да излажу према унапред израђеном плану, без употребе поштапалица, сугестивно (аргументовано
или сликовито, у зависности од сврхе говорног текста у настајању).
Ученици се упућују да приликом писања састава примене знања стечена на часовима књижевности (метафоричан, сликовит, пренесен
говор, мелодиозна реченица, пажљив одабир речи итд.) и језика. Инсистира се да задаци имају јасну троделну структуру, која се даље разрађује –
неопходна је израда плана састава у писаном облику као припрема за писање самог састава. Ученици се охрабрују се да на часовима анализе
домаћих задатака слободно износе своје мишљење, уз обавезну аргументацију примерима. На часовима колективне исправке писменог задатка
наставница указује на језичке и стилске грешке, а нарочиту пажњу посвећује добрим примерима, што, осим образовне, има и мотивациону улогу.
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Наставница подстиче литерарно и сценско стваралаштво ученика. У План спада и писања самосталног приказа филма, музичког албума,
позоришне представе или прочитане књиге, као и аргументован ог увода у расправу, што се повезује са наставним јединицама из књижевности.
Ученици се уче да разликују коментар од чињенице, као и да у тексту издвајају кључне речи и пишу резиме. Функционални појмови се стичу
током обраде наставних јединица из књижевности и језика.
Корелација са другим предметима:
 са историјом (друштвено-историјска локализација књижевних текстова и ликова који се у њима појављују; историјски оквири
језичког развоја)
 са географијом ( географске и демографске одлике средине за коју се везују радње књижевних текстова; легенде)
 са ликовном културом ( илустрације књижевних текстова)
 са музичком културом (мотивски)
 са страним језиком (тумачење непознатих речи, порекло речи у нашем језику; поређење граматичких особина, нпр. конгруенције)
 са математиком
(математички модели у служби сликовитости и веће памтљивости градива из граматике и теорије
књижевности; дијаграми, графикони).
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Разред: ОСМИ
Годишњи фонд часова: 68
Недељни фонд часова: 2
ЦИЉЕВИ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују ка реализацији
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама , да
изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржа је, као
и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика.
Задаци предмета су:
• развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,
• стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу уз уважавање
различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,
• стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика,
• унапређење знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из
других земаља,
• усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи,
• подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем нивоу образовања.
У процесу учења страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест означењу сопственог језика и културе у контакту са
другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других
језика.
НАСТАВН
А ТЕМА/
НАСТАВНА
ОБЛАСТ

ЗАДАЦИ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА
ОБРАЗОВНИ
ВАСПИТНИ
ФУНКЦИОНАЛНИ
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Учење и увежбавање
употребе израза Used to,
Past perfect,Past Simple,
Past Continuous; фразе
са
глаголом
get;
Adj.+prep.;
давање
примера; Писмена вежба

Односи међу
генерацијама;
описивање
и
поређење
навика;развијање
односа уважавања
међу генерацијама ;

Усвајање вокабулара
везаног за
генерацијске
разлике; разлике у
употреби
давно
прошлог,
простог
прошлог и трајног
прошлог времена;
описивање прошлог
догађаја; употреба
израза
са
get;
навођење примера

Ученици могу да:
разговарају о својим
навикама
из
детињства,
комуницирају
о
догађајима
из
прошлости
и
успоменама,разумеју
суштину и детаље
прочитаног текста о
садашњости
и
прошлости
(компарација
садашњости
и
прошлости),
разумеју суштину и
детаље разговора о
успоменама
који
слушају, напишу
опис декаде из
прошлости.

Учење и
увежбавање
употребе
Present
perfect,
Past
simple, Present perfect
simple and continuous;
кумулативно понављање

Развијање позитивних
односа
међу
људима;пријатељство
и
брак,
ученици
разумеју суштину и
детаље разговора о
догађајима
из
прошлости, умеју да
упуте
и
учтиво
одговоре на нечији
позив

Оспособљавање
ученика за писање
електронских
писама,уочавање
разлике
између
садашњег перфекта и
простог
прошлог
времена,као и између
садашњег и трајног
перфекта,
слање
позива и одговарање
на њих, ученици
могу да напишу
имеил
пријатељу

Ученици могу да:
разговарају
о
пријатељима
и
међуљудским
односима и опишу
своја
искуства,
разумеју суштину и
детаље прочитаног
текста о браку, могу
да питају и кажу
колико дуго нешто
раде, односно о
радњама које су
почеле у прошлости
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мишљења

The First
Written Work

Unit 4 – Let's
go!

Понављање
и
увежбавање кључних
језичких садржаја из
тема 2 и 3, ученици уче
како да систематизују
градиво и лакше уче и
памте

Учење и увежбавање
израза и речи које се
односе на путовања,
глаголских облика за
изражавање будућности
be going to, will, Present
Simple,
Present
Continuous),кумулативно
понављање
-

Ученици уче како да
благовремено и на
прави
начин
планирају понављање
градива код куће и
припреме се за тест,
развијају свест о томе
да
су
грешке
пријатељи

Ученици разговарају
о
плановима
за
распуст и путним
аранжманима,
размењују мишљења
и ставове, говоре шта
би требало, а шта не
би требало радити на
одмору/путовању
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против“ есеј о датој
теми.

односно питају и
кажу колико је
вероватно
или
сигурно да се нешто
догоди

Ученици анализирају
и дискутују где су
више, а где мање
успешни; уче како да
преносе знања из
познатог у непознати
контекст;

Ученци умеју да
планирају
понављање градива,
могу да препознају
које су им јаке и
слабе стране,умеју
да систематизују и
класификују
градиво; примењују
стечена знања и
вештине;
користе
време понављања и
резултате теста као
показатељ шта треба
да
појачају
и
додатно увежбавају

Ученици траже и
дају информације,
пишу електронску
пошту о плановима
за посету

Ученици могу да
разговарају
о
плановима
за
распуст и путним
аранжманима, могу
да комуницирају о
плановима,
предвиђањима,
одлукама
и
аранжманима
у
будућности;
разумеју суштину и
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пасива Present / Past
/Future; прилоге very,
really, a bit, extremely…;

Unit 6 – A
perfect world

Unit 7 – Ups
and downs

The Second
Written Work

Учење и увежбавање
израза и речи које се
односе
народе
и
политику, глаголи make
и let; први и други
кондиционал; фразе за
изражавање жаљења /
извињења;
Писмена вежба

Учење и увежбавање
израза и речи које се
односе на опис личности
и осећања, компарацију
придева и прилога;
трећи кодиционал;
односне реченице
Понављање
и
увежбавање
кључних
језичких
садржаја,
ученици уче како да
систематизују градиво и
лакше уче и памте

2018/2019-2021/2022.

разговор који се води
у продавници одеће,
ефикасно користе
облике пасива у
разговору о моди,
одећи и другим
производима

пасива у разговору,
уче да се снађу и
замене артикле у
продавници

ставовима о моди,
суштину и детаље
разговора о етички
(не)исправној одећи
и
реагују
на
информације
које
чују

Ученици изражавају
извињавање и
жаљење због нечега у
садашњости и
прошлости

Ученици
пишу
састав/есеј у коме
изражавају своје
мишљење о плану
владе да скрати
школски распуст у
циљу унапређења
нивоа образовања

Ученици могу да
комуницирају
о
дозволама
и
обавезама,
ситуацијама
у
будућности
и
евентуалним
последицама, могу
да разумеју суштину
и детаље прочитаног
текста
о
микронародима;

Ученици пореде људе
и активности, говоре
о замишљеној
ситуацији у
прошлости, описују
људе и ствари
користећи односне
реченице

Ученици изражавају
саосећање са неким,
разговарају
о
сопственим
страховима,
осећањима,
фобијама, описују
своја искуства

Ученици уче како да
благовремено и на
прави
начин
планирају понављање
градива код куће и
- 660 -

Ученици могу да
упоређују људе и
ствари које раде,
разумеју суштину и
детаље прочитаног
текста о промени
животног
става,
разумеју суштину и
детаље дискусије о
Ученици анализирају фобијама
коју
и дискутују где су слушају
више, а где мање
успешни; уче како да Ученци умеју да
преносе знања из планирају
познатог у непознати понављање градива
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Unit 8 –
Honestly!

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Учење и увежбавање
израза и речи које се
односе на искреност и
морал, глаголе make и
do; глаголе који се
користе у индиректном
говору,
индиректни
говор (Reported requests,
statements and questions)

2018/2019-2021/2022.

додатно увежбавају
Ученици
захтевају
нешто и преносе туђе
захтеве
у форми
индиректног говора,
одговарају
на
индиректна питања,
дају мишљење о
прочитаном тексту

Ученици
пишу
разговор у облику
дијалога,
објашњавају
и
разјашњавају
ситуацију

.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
наставне методе
наставни облици рада
Слушање и реаговање на команде
Индивидуални, фронтални, групни
наставника, дијалошка, монолошка, рад, рад у пару
драматизација,
демонстративноилустративна, објашњење, усмено
изражавање, посматрање, метода
графичких радова, метода писаних
радова, хеуристичка (истраживачки
рад),
текстуална,
ученичке
презентације,
кооперативна,
комбинована
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Ученици могу да
питају и кажу шта је
неко
рекао
користећи
облике
индиректног говора,
разумеју суштину и
детаље прочитаног
текста о искрености,
умеју да разговарају
о
искрености
и
моралу, могу да
објасне и разјасне
ситуације.

наставна средства
уџбеници, радне свеске,
припремљен материјал, ученичке
свеске, аудио ЦД, постери, панои,
тестови, вежбанке за писмене
задатке
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Разред: осми
Фонд часова: 68

Циљ: Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим
и непознатим ситуацијама , да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне
садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и
естетских ставова, • стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу уз уважавање
различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, • стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика, • унапређење знања из
страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, • усвајање норми вербалне
и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, • подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на
вишем нивоу образовања. У процесу учења страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значењу сопственог језика и културе у контакту
са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
Оперативни задаци: • Обнављање и утврђивање грађења и употребе времена, обрађених у претходним разредима: present, passe compose, imparfait, future simple,
conditionnel present • Обнављање и проширивање вокабулара и израза • • Обнављање придева, грађења женског рода; Усвајање грађења прилога • Усвајање
присвојних заменица • Усвајање сибжонктива • Усвајање првог и другог кондиционала •Усвајање везника за узрочне и последичне реченице• Обнављање
заменица cod, coi, en, y
Табеларни приказ оријентационог распореда градива

Ред.бр.

Наставна тема

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Укупан
број
часова

Voyage dans les villes de France
Les copains d’abord!
Un esprit sain dans un corps sain
Bienvenue dans le lycée numérique
Les people
Trans-Europe Express
Parler jeune

обрада
5
5
4
4
4
5
27

Број часова
утврђивање
систематизација
3
5
1
4
3
5
1
3
1
5
3
5
2
30
11
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укупно
3
11
12
10
8
12
12
68
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Редни Садржај програма
број
теме

0

Обнављање

1.

Граматика: заповедни
начин повратних
глагола; грађење
прилога
Лексика: пријатељи,
изласци
Граматика:
Изражавање
последице; први тип
кондиционалних
реченица; присвојне
заменице; изражавање
узрока; имперфекат
Лексика:
Делови тела, здравље,
описивање физичког
изгледа;
Граматика:
Показне заменице;
сибжонктив презента;
заменице cod, coi;
Лексика: школски
прибор;информатика
Граматика:
Изражавање
истовремености;
слагање партиципа;
passe compose
,imparfait

2.

3.

4.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
часова ученика у
васпитнообразовном раду

3

- слушају
- читају
- пишу
- преписују
- драматизују
мини-дијалоге
- одговарају на
питања
- постављају
питања
- причају
- раде граматичка
вежбања
- учествују у
играма
- раде писмени
задатак
- певају

2018/2019-2021/2022.

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја програма

- чита
- пише
- објашњава
- даје упутства
- поставља питања
- помаже ученицима
да искажу оно што
желе
- исправља грешке у
изговору
- подстиче активност
ученика
- саставља задатке за
вежбање и писмене
провере знања
- припрема за час
фотокопиран
материјал за
увежбавање
обрађених
граматичких
садржаја
- организује време на
часу
- прегледа домаће
задатке, контролне
вежбе, тестове
- информише
ученика о
критеријумима
оцењивања
- води евиденцију о

- текстуална
- разговорна
демонстративноилустративна
- игровне
активности
- писани радови
- решавање
вежбања
- интерактивна
(кооперативна

Утврђивање предлога, компарације,односних
заменица, лексике везане за спорт, слободно
време
Усвајање грађења заповедног начина
повратних глагола, грађења прилога
Разумевање добрих и лоших страна интернета
Усвајање дате лексике и њена примена у
комуникацији
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Обнављање и утврђивање имперфекта;
усвајање везника за изражавање узрока и
последица; усвајање присвојних заменица;
усвајање првог типа кондиционалних
реченица; разумевање значаја правилне
исхране за здравље
Усвајање дате лексике и њена примена у
комуникацији

Усвајање показних заменица, сибжонктива;
Обнављање и утврђивање заменица cod, coi;
причање о будућности
Усвајање дате лексике и њена примена у
комуникацији
Усвајање израза за изражавање
истовремености; обнављање и утврђивање
употребе прошлих времена за приповедање ;
Упознавање француске културе кроз приче о
познатим личностима из Француске; писање
биографије
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5.

6.

Лексика: слободно
време; осећања
Граматика:
кондиционал
презента; заменице en
и y; други тип
кондиционалних
реченица; суперлатив;
редослед заменица у
реченици
Лексика:
путовања
Узражавање намере;
компарација
Лексика:
Музика; смс поруке и
скраћенице

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

сваком ученику: о
доношењу
прибора на час,
домаћим задацима, о
одговарањима

2018/2019-2021/2022.

Усвајање дате лексике и њена примена у
комуникацији
Усвајање кондиционала презента; обнављање
и утврђивање заменица; усвајање другог типа
кондиционалних реченица; разумевање значаја
путовања
Усвајање дате лексике и њена примена у
комуникацији

Усвајање везника за изражавање намере;
Усвајање дате лексике и њена примена у
комуникацији
Писање смс порука; развијање љубави према
француској музици
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ДОДАТНА НАСТАВА
Циљ: додатни рад се организује за изнад просечне и посебно заинтересоване ученике који желе да сазнају више и покажу своју даровитост и да се
припремају за такмичење (ученици осмог разреда). Организоваће се једанпут недељно, а у време такмичења ће бити организовано више од једног
часа недељно.
Годишњи фонд: 22 - 36 часова (1 час недељно)
Задаци: прошириваће се садржаји из редовне наставе, радити нови и мало тежи садржаји, а опет према афинитету и интересовању ученика.
Подстицаће се развој и испољавање креативних потенцијала личности и усмераваће се њихов развој, развој самосталности у стицању знања и
оспособљавање за самостално коришћење извора информација.Уколико се укаже потреба биће сачињени индивидуални програми рада са
ученицима на основу њихових претходних знања, интересовања и способности. Неговаће се све језичке вештине: читање, говор, писање и
слушање. Ученици ће радити паное. У оквиру припрема за такмичење ученици осмог разреда ће радити тестове на часовима додатне наставе и код
куће. Анализа грешака ће се вршити на часовима додатне наставе. Избор ученика за додатну наставу се врши по следећим критеријумима: успех
из француског језика, интересовање ученика, посебне способности, мотивација и досадашњи постигнути резултати. Могућа су одступања у броју
часова или наставним садржајима, јер се додатни рад организује према интересовањима ученика и према резултатима на школском / општинском /
градском / републичком такмичењу. Облици рада су: групни рад, рад у паровима, индивидуални рад, фронтални рад. Методе рада: комуникативна.
Вредновање се врши се кроз анализу: успешно савладан програм и освојена места на такмичењу.

р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

предмет

Француски језик

разред

8.
Теме

Les articles
Les adjectifs possessifs
Les adjectifs demonstratifs
Les adjectifs qualificatifs (feminin, pluriel, place)
Les pronoms rélatifs
Les pronoms démonstratifs
Les pronoms possessifs
Les pronoms COD, COI
Les pronoms EN, Y
La comparaison des adjectifs
Les adverbes (formation)
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Број часова за
тему

3
2
1
3
2
1
1
2
1
2
1
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2018/2019-2021/2022.

Les questions

2

13

Le présent

1

14
15
16
17
18
19
20
21

Le passé composé
L`imparfait
Passé composé / imparfait
Le futur simple
Le conditionnel présent
Le discours indirect
Le gérondif
La condition

2
1
2
1
1
2
1
1
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2018/2019-2021/2022.

ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ: допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од
програмско-тематских подручја.
Допунска настава се организује за све ученике који не усвоје потребан минимум захтева, односно слабије напредују у савладавању наставних
садржаја из француског језика. То су најчешће ученици који у току године имају недовољан успех из француског језика, али је допунски рад
намењен и ученицима који наилазе на различите потешкоће у учењу или често изостају са редовне наставе. Допунску наставу одликују
диференцирани или индивидуални приступ учењу. Могућа су одступања у броју часова или наставним садржајима, јер се допунски рад организује
према потребама ученика.
Тематски садржаји
Unité 1 :
Les copains d`abord
Unité 1 :
Les copains d`abord
Unité 2 :
Un esprit sain dans un corps sain
Unité 2, 3 :
Un esprit sain dans un corps sain
Bienvenue dans un lycée numérique
Unité 3 :
Bienvenue dans un lycée numérique
Unité 4 :
Les people
Unité 4,5 :
Les people
Trans- Europe Express
Unité 5 :
Trans- Europe Express
Unité 6 :
Parler jeune
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Време
реализације
септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
мај
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2018/2019-2021/2022.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Недељни број часова: 1
Годишњи број часова: 34
Циљ наставе и задаци:
Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку писменост и да напредују ка
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне
садржаје, као и да подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и
карактером овог наставног предмета.
Задаци:
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха, циљеви и задаци
образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани
- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елеменатa;
- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства и да упознају њихова
визуелна и ликовна својства;
- развијање спосoбности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за увођење у визуелно
мишљење;
- развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и животу;
- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање;
- подстицање интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара
и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде;
- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене појаве;
- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима различитих подручја
визуелних уметности;
- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности.
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РЕДНИ
БРОЈ ТЕМЕ
I
II

III

IV
Укупно
НАСТАВНА ТЕМА/
ОБЛАСТ

1.
СЛОБОДНО
КОМПОНОВАЊЕ

НАСТАВНА ТЕМА

СЛОБОДНО
КОМПОНОВАЊЕ
ВИЗУЕЛНА
МЕТАФОРИКА
И
СПОРАЗУМЕВАЊЕ
КОНТРАСТ,
ЈЕДИНСТВО И
ДОМИНАНТА У
ПРОСТОРУ
СЛОБОДНО
КОМПОНОВАЊЕ И
ФАНТАСТИКА

2018/2019-2021/2022.

ОБРАДА

ВЕЖБА

УКУПНО

2

УТВРЂИВАЊЕ
И
ЕВАЛУАЦИЈА
/

3
5

2

/

7

10

6

/

16

4

2

/

6

22

12

/

34

САДРЖАЈ

Методе и
облици рада

Акционо сликање
Непосредно преношење
динамичног тока мисли у
одређеном
временском
интервалу
Ритмичко-хармонијска
композиција
чистог
односа боје и форме
Перцепција – аперцепција

Показивање
репродукција
Демонстрација
Разговор
Самостални рад
Комбинована
техника
Опажање
Усмена анализа
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Начин, средства
и поступак
остваривања:

5

ИСХОДИ
По завршеној области/теми
ученици ће бити у стању да:
Писани
- се оспособе да опажају и
материјали и
представљају: слободне
извори
композиције визуелне
Уџбеник
метафорике;
Слике
- формирају навике за виши
Цртачки,
ниво културе рада, квалитет
сликарски и други производа, културу живота и
материјали,
слободног времена;
дидактичка и
- ликовно се описмене,

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин
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Систем низања скупова
тачака,
линија,
боја,
облика волумена према
одређеној
схеми
Комбинаторика унапред
датог скупа геометријских
бојених
површина,
пластичних елемената или
линеатура
Слободно компоновање
– вежбaње

2.
ВИЗУЕЛНА
МЕТАФОРИКА
И
СПОРАЗУМЕВАЊЕ

Амблем, симбол, знак,
персонификација,
алегорије,
хералдика,
боја, облик као симбол,
пиктoграми...
Перцепција и аперцепција
Визуелна метафорика –
вежбање

дела
Цртање на
великом
формату
Сликање
Вајање
Филм
Интернет
Показивање
завршених
радова

Показивање
репродукција
Демонстрација
Разговор
Самостални рад
Комбинована
техника
Опажање
Усмена анализа
дела
Цртање на
великом
формату
Сликање
Вајање
Интернет
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друга очигледна
средства
Темпера боје,
папири
Аудио-визуелна
средства
Фотографије
Предмети и
објекти
из
природе
Употребни
предмети
Фронтални
Индивидулни
Групни
Рад у паровима
Уџбеник
Слике
Цртачки,
сликарски и други
материјали,
дидактичка и
друга очигледна
средства
Темпера
боје,
папири
Аудио-визуелна
средства
Фотографије
Оловке с меким
графитним
улошком, папири,

развију креативне
способности, припремају за
ефикасно
и
савремено
укључивање у рад, односно
за различита занимања.

- се оспособе да опажају и
представљају: слободне
композиције
визуелне
метафорике, контраста,
јединства и доминанте у
простору фантастике;
- формирају навике за виши
ниво културе рада, квалитет
производа, културу живота и
слободног времена;
- ликовно се описмене,
развију
креативне
способности, припремају за
ефикасно
и
савремено
укључивање у рад, односно
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3.
КОНТРАСТ,
ЈЕДИНСТВО
И
ДОМИНАНТА У
ПРОСТОРУ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Демонстрација
Разговор
Самостални рад
Комбинована
Јединство као основна
техника
вредност композиције
Опажање
Представљање
Статично и динамично
Усмена анализа
јединство
дела
Јединство и равнотежа
Цртање на
великом
формату
Јединство израза
Сликање
Вајање
Сродност ликовних
Филм
вредности
Интернет
Доминанта као услов за Показивање
повезивање разнородних завршених
радова
елемената
Контраст као средство
ликовног израза

Контраст, јединство и
доминанта у простору –
вежбање
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пакпапир
Употребни
предмети
Фронтални
Индивидулни
Групни
Рад у паровима
Писани
материјали и
извори
Уџбеник
Слике
Цртачки,
сликарски,
вајарски и други
материјали,
дидактичка
и
друга очигледна
средства
Темпера
боје,
папири
Аудио-визуелна
средства
Фотографије
Предмети
и
објекти
из
природе
Темпера
боје
(црна и бела),
четке,
Употребни
предмети
Фотографски

за различита занимања.

- се оспособе да опажају и
представљају: слободне
композиције
визуелне
метафорике, контраста,
јединства и доминанте у
простору фантастике;
- формирају навике за виши
ниво културе рада, квалитет
производа, културу живота и
слободног времена;
- ликовно се описмене,
развију
креативне
способности, припремају за
ефикасно
и
савремено
укључивање у рад, односно
за различита занимања.
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4.
СЛОБОДНО
КОМПОНОВАЊЕ И
ФАНТАСТИКА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Реални
облици
у
нереалним
односима
Аперцепција (замишљања,
подстицање имагинације)

Демонстрација
Разговор
Самостални рад
Опажање

Слободно компоновање и
фантастика

Усмена анализа
дела
Сликање
Вајање
Филм
Интернет
Показивање
завршених
радова

- 672 -

2018/2019-2021/2022.

апарати
Ентеријер
Екстеријер
Фронтални
Индивидулни
Групни
Рад у паровима
Писани
материјали и
извори
Уџбеник
Слике
Цртачки,
сликарски,
вајарски и други
материјали,
дидактичка
и
друга очигледна
средства
Аудио-визуелна
средства
Фотографије
Предмети
и
објекти
из
природе
Употребни
предмети
Фронтални
Индивидулни
Групни
Рад у паровима

- се оспособе да опажају и
представљају: слободне
композиције
визуелне
метафорике, контраста,
јединства и доминанте у
простору фантастике;
- формирају навике за виши
ниво културе рада, квалитет
производа, културу живота и
слободног времена;
- ликовно се описмене,
развију
креативне
способности, припремају за
ефикасно
и
савремено
укључивање у рад, односно
за различита занимања.
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АКТИВНОСТИ У ПРОЦЕСУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
ученика
наставника
Ученик повезује облике и линије
у композицији.
Демонстрација, илустровање
Примењује знања и вештине у
изради визуелног знака.

Организација наставног процеса
самостално или у тиму

Стилизује облике и спољни
изглед површине.

Пружање практичних инструкција

Опажање квалитета површина и
материјала.
Разлика међу валерским и
тонским вредоностима.
Изражава текстуру предмета и
материјала.
Користи се богатством боја.

2018/2019-2021/2022.

ЕВАЛУАЦИЈА
- посматрање
- праћење ангажовања
ученика

КОРЕЛАЦИЈА
Биологија
Географија

- продукти ученикових
активности

Српски језик

- белешке

Историја

Инструкције уз коришћење
модерних технологија

- задовољство ученика
на часу

Математика

Пружање мотивације у раду

- домаћи задаци

Музичка култура

Анализа ученичких радова
Групна естетска анализа
Праћење напретка ученика у раду

Стварање нереалних форми и
апстрактних мотива.
Поседује имагинацију и спретност
у раду.
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Техника и технологија
Информатика и
рачунарство
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MУЗИЧКА КУЛТУРА

Разред: ОСМИ
Фонд часова: 34
Циљ: Развијање интересовања за музику и музичку креативност

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: Развијање осетљивости за музичке вредности, упознавање са музичком традицијом и
културом свога и других народа

Оперативни задаци: : Ближе одређивање и распоређивање програма предмета како би постао применљив у наставној пракси
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
1.
2.
3.
Укупан
број
часова

Наставна тема
Певање песама са нотног текста и по
слуху домаћих и страних аутора
Слушањем упознајемо нове музичке
облике дела и композиторе
Упознавање музике различитих епоха
као и њихове карактеристике

Број часова
утврђивање
систематизација
3
5

обрада
6

укупно
14

9

3

6

18

6

3

3

12

21

9

14

34
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Редни Садржај
број
програма
теме

1.

Певање песама по
слуху и са нотног
текста домаћох и
страних аутора

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

14

- Уваја нова знања из
области певања
песама различитих
жанрова
- Усваја нова знања

2.

Слушањем
упознајемо нове
музичке облике и
дела и композиторе
Упознавање музике
различитих епоха
као и њихове
карактеристике

18

12

- Организује
- Припрема
- Прати
- Помаже

2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

- Вербално
текстуална

- Основе музичке писмености,
савладавање тонских висина

- Демонстративна

- Овладавање основним
музичким појимовима

- Учење путем
открића

- Именује

- Мотивише

- Илустративна

- Посматра

- Учествује

- Решавање
проблема

- Пише

- Едукује

- Комбинује

- Вреднује

- Решава проблеме

- Развијање навике слушања
музике
- Емоционално доживљавање
правилан приступ
- Упознавање музичке културе
различитих епоха
- Стицање нових знања и
развијање музичког укуса
- Познавање инструмената и
њихова улога у оркестрима

- 675 -

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ИСТОРИЈА

Разред: осми
Фонд часова: 68

Циљ:Циљ изучавања наставног предмета историја је културни развој и хуманистичко образовање ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању
историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске
процесе и токове, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену,
културну...), као и историју суседних народа и држава.
Оперативни задаци: усвоје појам сваремено доба, карактеристике тог периода, стекну знања о развоју европских држава, идеологија и српске државе и њене
улоге у овом периоду, разумеју развој наауке, уметности , кулутре, развијају истраживачку радозналост и критички однос према историјским изворима.
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

1.
2

3
4
5
6
7
8
9
10
Укупан
број
часова

Наставна тема
Увод у изучавање историје друге половине
19 и 20 века
Свет у другој половини 19 и почетком 20
века
Србија, Црна Гора и Срби у Аустрији и
Османском царству од берлинског конгреса
до Првог светског рата
Први светски рат и револуције у Русији
Србија и црна Гора у Првом светском рату
Свет између Првог и Другог светског рата
Југословенска краљевина
Други светски рат- тотални рат
Југославија у Другом светском рату
Свет после Другог светског рата
Југославија после Другог светског рата

обрада

Број часова
утврђивање

1

10
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3

2

9

5

4
3
4
3
3
5
3
5

2
2
2
2
2
3
2
3

43

25

систематизација
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Редни
број
теме

Садржај
програма

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
часов
а

Увод у
изучавање
историје друге
половине 19 и 20
века

1

1

Промене у
привреди,
друштву и
култури у другој
половини XIX и
почетком XX века
 Ме
ђ
у
на
родни
односи у другој
половини XIX и
почетком XX века
 Велике силе и
балканске

5

2

Србија од 1878.
до 1903. године
 Ср
биј
ао
д1903
до 1914. године
 ЦрнаГор
аод
1878. до 1914.
године
 Србиу
Хабзбуршкој
монархији
 Бо
с
наи
Херцеговина под
аустроугарском
влашћу
 Србиу

14

Активности ученика
у васпитнообразовном раду
Прихватање знања о
друштвеним
променама које су
обележиле почетак
20. века;
Прихватање знања о
друштвеним
променама које су
обележиле почетак
20. века; схватити
значај политичких
идеологија;
Коришћење
географске карте;
Уочавање положаја
балканских држава
према интересима
великих сила
Схватити значај
настанка грађанског
друштва у српској
држави; Схватити
унутрашњу и спољну
политику српских
владара у наведеном
периоду; Схватити
значај борбе српског
народа за своја права
на простору суседних
држава; Схватити
узроке и последице
балканских ратова;

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду
Упућивање ученика
на историју наведеног
периода;
Упућивање ученика
на историју наведеног
периода;
Упућивање на
личности које су га
обележиле,
подстицање ученика
на истраживачке
радове;
Перманентно праћење
рада ученика;
Подстицање на
исказивање
сопственог мишљења
код ученика;
Упућивање ученика
на историју наведеног
периода;
Упућивање на
личности које су га
обележиле,
подстицање ученика
на истраживачке
радове;
Перманентно праћење
рада ученика;
подстицање на
исказивање
сопственог мишљења
код ученика;
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Начин и поступак
остваривања програма
(методе и технике)

Циљеви и задаци
садржаја програма

Наставни облици:
фронтални, индивидуални

Упознавање ученика са
друштвеним променама
које су наступиле
почетком 20. века;

Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална, илустративно
–демонстративна

Упознавање ученика са
друштвеним променама
које су наступиле
почетком 20. века;
Упознавање ученика са
стањем европске
цивилизације почетком
20. века;
Упознавање ученика са
положајем балканских
држава и интересима
великих сила за овај
простор;

Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална, илустративно
–демонстративна

Упознавање ученика са
историјом српске државе
после берлинског
конгреса;
Упознавање ученика са
привредним,
друштвеним, културним
развојем српске државе;
Упознавање ученика са
положајем српског
народа на просторима
суседних Монархија;

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Османском
царству
 Ба
л
к
а
нс
к
и
ратови

3

4

Србија и Црна
Гора у Великом
рату
 Ис
к
ора
кк
а
Југославији

Прилике у свету
после Великог
рата
 Ек
о
номс
к
е
,
културне и
друштвене
прилике
 Св
е
тиз
ме
ђ
у
демократије и
тоталитаризма
 Св
е
тнапу
т
ук
а
новом рату

6

5

Уочавање узрока и
последица Првог
светског рата;
Знати фронтове и
важне сукобе;
Коришћење
географске и
историјске карте;
Уочавање утицаја
рата и његову
повезаност са
променама у
европском друштву;
Схватити узроке
нестанка четири
царства;
Схватање узрока и
повода за почетак
рата,
Схватити значај
истакнутих српских
личности у рату;
Коришћење
историјске карте;
Схватити процес
настанка
југословенске државе;
Развијати осећај
поштовања према
споменицима и
истакнутим
личностима наведеног
периода;

Упућивање ученика
на историју наведеног
периода; Упућивање
на личности које су га
обележиле,
подстицање ученика
на истраживачке
радове; Перманентно
праћење рада ученика;
подстицање на
исказивање
сопственог мишљења
код ученика;
упућивање на развој
пропаганде и њеног
значаја у току рата
Упућивање ученика
на историју наведеног
периода; Упућивање
на личности које су га
обележиле,
подстицање ученика
на истраживачке
радове;
Перманентно праћење
рада ученика;
подстицање на
исказивање
сопственог мишљења
код ученика;
упућивање на развој
пропаганде и њеног
значаја; упућује
ученике на локалну
историју наведеног
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Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална, илустративно
–демонстративна

Упознавање ученика са
односима који су
владали између великих
сила;
Коришћење ратне
хронологије;
Упознавање ученика са
револуционарним
променама у друштв

Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална, илустративно
–демонстративна

Упознати ученике са
учешћем Краљевине
Србије у Првом светском
рату;
Упознати ученике са
животом у окупираној
краљевини;
Развијати код ученика
потребу за неговањем
историјске традиције

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

5

6

7

Свет између
Првог и Другог
светског рата

Краљевина Срба,
Хрвата и
Словенаца од
1918. до 1929.
године
Ј
у
г
о
с
л
а
в
иј
ао
д
1929. до 1941.
године
Ј
у
гословенски
културни простор

Доминација сила
осовине и
преломне године

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

6

5

5

Схватити значај
Конференције мире у
Паризу;
Знати значај Друштва
народа;
Схватити узроке
економске кризе и
њено деловање на
промене у друштву;
Схватити основе
идеологија
(фашизам...);
Знати хронологију
проблема у
међународним
односима између два
светска рата
Схватање простора на
коме је настала
наведена држава;
Схватити узроке и
последице
шестојануарске
диктатуре, Знати
значење нових
појмова; Схватити
разлику у вођењу
политике краља
Александра и
намесника;

Уочавање узрока и
последица Другог
светског рата;

периода
Упућивање ученика
на историју наведеног
периода;
Упућивање на
личности које су га
обележиле,
подстицање ученика
на истраживачке
радове;
Перманентно праћење
рада ученика;
подстицање на
исказивање
сопственог мишљења
код ученика;
Упућивање ученика
на историју наведеног
периода;
Упућивање на
личности које су га
обележиле,
подстицање ученика
на истраживачке
радове;
Перманентно праћење
рада ученика;
подстицање на
исказивање
сопственог мишљења
код ученика;

Упућивање ученика
на историју наведеног
периода;

- 679 -

2018/2019-2021/2022.

Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална, илустративно
–демонстративна

Упознати ученике са
односима који су
владали између
европских држава у
наведеном периоду;
Упознати ученике са
новим политичким
идеологијама;

Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална, илустративно
–демонстративна
Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална, илустративно
–демонстративна
Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,

Упознати ученике са
основним обележјима
КСХС;
Схватити значај
владавина краља А.
Карађорђевића;
Упознати ученике са
проблемима и
противречностима
југословенске
краљевине;
Коришћење филма као
историјског извора

Упознавање ученика са
односима који су
владали између великих

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

1939–1941–1943.
 По
бе
да
антифашистичке
коалиције
 По
с
л
е
дицер
а
т
а

Априлски рат и
последице пораза
 От
пор,у
с
т
а
на
к
и грађански рат
Ј
у
г
о
с
л
ов
е
нс
к
о
ратиште и
завршна фаза рата
1943–1945.

8

8

9

Послератни свет

5

Знати фронтове и
важне сукобе;
Коришћење
географске и
историјске карте;
Уочавање утицаја
рата и његову
повезаност са
променама у
европском друштву;
Уочити утицај
савезника у
антихитлеровској
коалицији и њихову
повезаност с
послератним
уређењем света;
Уочавање разлика и
сличности између
покрета отпора на
простору К.
Југославије;
Показивати кључне
сукобе на карти;
Уочавање утицаја
савезника на ток рата;
Схватити размере
страдања народа;
Развијање осећаја
поштовања споменика
српског народа

Схватити значај

2018/2019-2021/2022.

Упућивање на
личности које су га
обележиле,
подстицање ученика
на истраживачке
радове;
Перманентно праћење
рада ученика;
подстицање на
исказивање
сопственог мишљења
код ученика;

групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална, илустративно
–демонстративна

сила;
Коришћење ратне
хронологије;

Упућивање ученика
на историју наведеног
периода;
Упућивање на
личности које су га
обележиле,
подстицање ученика
на истраживачке
радове;
Перманентно праћење
рада ученика;
Подстицање на
исказивање
сопственог мишљења
код ученика;
Упућивање на развој
пропаганде и њеног
значаја;
Упућује ученике на
локалну историју
наведеног периода
Упућивање ученика

Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална, илустративно
–демонстративна
аудио визуелна

Упознавање ученика са
околностима под којима
је Краљевина
приступила Тројном
пакту;
Упознавање ученика са
идеологијом покрета
отпора;
Упознати ученике са
хронологијом ратних
дејстава;

Наставни облици:

Упознавање ученика са
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10

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

и његове
супротности
 Ев
ропс
к
е
интеграције – од
идеје до
реализације

настанка ОУН;
Схватити главне
токове у
међународним
односима друге
половине 20. века

Нова власт
 Др
у
шт
в
е
ни,
економски,
политицки и
културни развој –
главни процеси и
проблеми
 Дру
шт
в
е
на
криза и пораз
Југославије

Схватање основних
карактеристика
државног уређења
Социјалистичке
Југославије;
Схватити узроке и
последице сукоба
СССР-а и Југославије;
Уочити улогу
Ј. Б. Тита;
Схватити узроке и
последице грађанског
рата;

8

на историју наведеног
периода, личности
које су га обележиле,
подстицање ученика
на истраживачке
радове; Перманентно
праћење рада ученика;
Подстицање на
исказивање
сопственог мишљења
код ученика;
Упућивање ученика
на историју наведеног
периода;
Упућивање на
личности које су га
обележиле,
подстицање ученика
на истраживачке
радове;
Перманентно праћење
рада ученика;
Подстицање на
исказивање
сопственог мишљења
код ученика
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фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална, илустративно
–демонстративна, аудио
визуелна

међународним односима
после рата;
Схватање процеса
деколонизације;
Схватање значаја ОУН-а

Наставни облици:
фронтални,
индивидуални,
групни рад,
рад у пару
Наставне методе:
монолошка, дијалошка,
текстуална, илустративно
–демонстративна, аудио
визуелна

Упознати ученике са
унутрашњом и спољном
политиком Југославије
после рата;
Упознати ученике са
стварањем култа Ј. Б.
Тита;
Упознати ученике са
појавом националног
питања;
Приказати ученицима
узроке и последице
грађанског рата на
простору државе
Југославије;

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
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ДОПУНСКА НАСТАВА
Циљ: Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмскотематских подручја.
Разред: ОСМИ
Годишњи фонд часова : 36 часова Допунска настава се организује за све ученике који не усвоје потребан минимум захтева за одређени наставни предмет,
односно слабије напредују у савладавању наставних садржаја из историје. То су најчешће ученици који у току године имају недовољан успех из ових предмета,
али је допунски рад намењен и ученицима који наилазе на различите тешкоће у учењу или често изостају са редовне наставе.
Допунску наставу одликују диференцирани или индивидуални приступ учењу на овим часовима по потреби и ван њих.
Планирани фонд часова: 36 часова
Могућа су одступања у броју часова или наставним садржајима, јер се допунски рад организује према потребама ученика.
ТЕМАТСКИ САДРЖАЈ ПРОГРАМА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

Током године

СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И СРБИ У ХАБЗБУРШКОМ И ОСМАНСКОМ
ЦАРСТВУ ОД БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Током године

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И ЕВРОПИ

Током године

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Током године

СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА И ЈУГОСЛОВЕНСКА
КРАЉЕВИНА

Током године

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – ТОТАЛНИ РАТ

Током године

JУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Током године

СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Током године

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Током године
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ДОДАТНА НАСТАВА
Циљ и задаци додатне наставе Историје су мотивација ученика да се баве Историјом и знања примене у свакодневном животу. Стицање шире образовне основе.
Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, усвајање додатних садржаја у складу са интересовањима ученика и подстицање ученика за
учествовање на такмичењима. Развијање смисла и потребе за самосталним радом. Груписање ученика према способностима и интересовањима, чиме се
стварају услови за индивидуализацију додатног рада.
Додатним радом ће бити обухваћени ученици који испољавају посебне склоности, интересовања и креативност и ученици који су на такмичењима постигли
запажене резултате из Историје.
Планирани фонд часова: 10 часова
ТЕМАТСКИ САДРЖАЈ ПРОГРАМА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

Током године

СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И СРБИ У ХАБЗБУРШКОМ И ОСМАНСКОМ
ЦАРСТВУ ОД БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Током године

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И ЕВРОПИ

Током године

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Током године

СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА И ЈУГОСЛОВЕНСКА
КРАЉЕВИНА

Током године

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – ТОТАЛНИ РАТ

Током године

JУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Током године

СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Током године

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Током године
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ГЕОГРАФИЈА

Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих
Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају и разумеју географске објекте, појаве,
процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и односе, развију географску писменост и географски начин мишљења, свести и
одговорног односа према свом завичају, држави, континенту и свету као целини и толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину
живота.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и у свету;
стекну основна знања о природно-географским и друштвено-економским одликама Србије, њеним природним лепотама и културном наслеђу;
примењују стечена знања у свакодневном животу, како би са разумевањем могли да прате друштвено-географске појаве, процесе и односе на простору
наше земље, на Балкану, у Европи и у свету;
познају својства географских објеката, појава и процеса у крају у коме живе и повезују појаве и процесе на регионалном и националном нивоу;
развијају способности повезивања знања из географије са знањима из сродних наставних предмета;
схватају потребу личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању квалитета животне средине и значај очувања природе и природних ресурса;
поседују осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури, те активно доприносе очувању и неговању националног и
културног идентитета;
развијају међусобно уважавање, као и сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и културних група и доприносе
друштвеној кохезији;
подржавају процесе међународне интеграције наше земље;
користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима;
буду оспособљени да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и прикупљају податке и развијају способност исказивања
географског знања речима, сликом, квантитативно, табеларно, графички и схематски;
овладају техникама тимског/групог рада и групног одлучивања;
буду оспособљени за континуирано образовање и самообразовање.
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ТЕМАТСКИ ПЛАН РАДА И ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Број
Редни
Број
часова
НАЗИВ ТЕМЕ
број
часова
остали
теме
обраде
х
1,

Укупан
број
часова
за тему

УВОД
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ,
ГРАНИЦЕ
И
ВЕЛИЧИНА

1
1

1

2

3.

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ

18

10

28

4.

СТАНОВНИШТВО
И НАСЕЉА

5

3

8

5.

ПРИВРЕДА

12

7

19

6.

ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА

2

2

4

7.

СРБИ
ВАН
ГРАНИЦА СРБИЈЕ

1

1

2

1

1

2

2

2

27

68

2.

8.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
У
САВРЕМЕНИМ
ИНТЕГРАЦИЈСКИМ
ПРОЦЕСИМА
ГОДИШЊА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

41
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У осмом разреду основне школе програмску структуру чини осам наставних тема, распоређених тако да свака претходна наставна тема
представља основу за разумевање наредне, а све оне заједно чине јединствену целину. То, практично, значи да би у процесу наст аве свим
деловима програма требало посветити одређену пажњу уважавајући све програмске захтеве.
У оквиру прве наставне теме “Увод у програмске садржаје“ потребно је да ученици упознају и разумеју сврху, циљеве и задатке
програмских садржаја националне географије.
Наставна тема “Географски положај, границе и величина Србије“ обухвата политичко-географске садржаје. Програмом је предвиђена
обрада само основних политичко-географских елемената: географски положај, границе и величина.
Тема “Природне одлике Србије“ односи се на опште облике рељефа, климатске, хидрографске, педолошке и биогеографске одлике
наш е земље. Приликом обраде физичкогеографских садржаја тежиште ваља ставити на опште садржаје, као и на интерактивне везе и односе
свих чинилаца географске средине. Приликом обраде наведених географских садржаја, посебну пажњу неопходно је посветити проблемима
заштите и унапређивања животне средине.
Видно место у наставном програму има наставна тема “Становништво и насеља Србије“. Изучавање садржаја ове теме требало би да
подстакне ученике да боље упознају проблематику демографског развоја и насељеношћу Србије. Ово наставно градиво могуће је корелативно
повезивати са сличним садржајима других наставних предмета, у циљу сагледавања популационих проблема и изграђивањa свести о
неопходности заједничког живота различитих народа. Кроз садржаје ове наставне теме ученици упознају популациону политику и значаје
њених одредби за обнављање становништва. У вези са тим, неопходно је објаснити и указати на факторе који су довели до крупних промена и
трансформације на нашим просторима почетком овог века, што се снажно одражава на становништво и насеља у нашој земљи. Ученици треба
да се упознају са различитим функцијама, типовима и развојем насеља у нашој земљи.
Приликом обраде теме “Привреда Србије” неопходно је инсистирати да ученици стекну знања о развоју привреде у целини и
поједин их привредних делатности, као и о природно-географској основи развоја. С обзиром на сложеност ове проблематике, тежиште треба
ставити на најважније карактеристике развоја, територијални размештај и неравномерност у нивоу развијености, а избегавати сувопарно
набрајање обиља бројчаних података.
Наставна тема “Завичајна географија“ обухвата преглед географских одлика локалне средине/завичаја. Приликом реализације ових
наставнихсадржаја ученици ће користити стечена знања и умења постављена задацима наставе географије. Уз помоћ наставника, групно или у
пару, ученици ће радити кратка истраживања, а потом презентацију географских одлика локалне средине, на основу чега наставник може да
сагледа обим и квалитет самосталног рада сваког појединца.
У наставној теми ''Срби ван граница Србије'' обухваћени су садржаји који се односе на суседне државе и њихове основне
природн е идруштвено-географске одлике у којима живи српско становништво и садржаји са територијалним размештајем српског становништва
у европским државама и државама ван граница европског континента. Потребно је да ученици усвоје податке о броју Срба који се налазе ван
граница Србије, са условима у којима живе и раде и њиховим везама са матичном државом.
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МАТЕМАТИКА

Фонд часова: 136
Циљ: Циљ наставе математике у основној школи јесте:
* да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву;
*да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање
математичког образовања и за самообразовање;
као и да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
*да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и
свакодневном животу.
* да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове
делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
*да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења; да развија културне, радне,
етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;
*да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
*да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност,
смисао за самостални рад;
* да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; да ученици савладају основне операције с природним, целим,
рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција;
*да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;
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*да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; да ученицима омогући разумевање одговарајућих
садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;
*да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и
свестраном развитку личности ученика; да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.
Оперативни задаци
Ученике треба оспособити да:
- умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина с једном и две непознате на основу еквивалентних
трансформација, као и да решења тумаче графички;
- одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их користећи једначине;
- уоче функционалне зависности и да их приказују на различите начине, тј. да схвате појам функције и њеног графика;
- овладају појмом функције упознавањем/усвајањем линеарне функције и њених својстава, тако да могу да цртају и читају разне графике линеарне
функције;
- умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе
дијаграме разних стања, појава и процеса; умеју да израчунају медијану и да је користе;
- схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору;
- науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван; науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа и лопта); умеју да цртају мреже и да израчунавају површину и
запремину тела;
- примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући садржаје математике и других области;
- примењују елементе дедуктивног закључивања.
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Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.

Сличност троуглова
Тачка, права и раван
Линеарне једначине и линеарне
неједначине са једном
непознатом
Призма
Пирамида
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Графичко представљање
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Редни Садржај програма
број
теме
1

СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА
Талесова теорама.
Сличност троуглова, примена сличности на правоугли
троугао.

2

ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН
Однос тачке и праве, тачке и равни.
Елементи који одређују положај праве и равни.
Односи правих; мимоилазне праве.
Односи праве и равни, нормала на раван, растојање
тачке од равни.
Односи две равни; појам диедра.
Ортогонална пројекција на раван (тачке, дужи и праве).
Нагибни угао праве према равни. Рогаљ. Полиедар.

2018/2019-2021/2022.

Циљеви и задаци садржаја програма

∗ Оспособљавање ученика да: − формирају и усвоје појмове размере, пропорционалних
дужи;
− разумеју сличност као трансформацију и схвате појам сличности троуглова;
− примене сличност у решавању нумеричких и конструктивних задатака. ∗ Навикавање
ученика да повезују градиво и да стечено знање и законитости примењују у решавању
практичних задатака. ∗ Подстицање оригиналности и развијање интересовања за
математику. ∗ Развијање критичности, објективности у процесу вредновања и
самовредновања постигнутих резултата и усвајање критеријума вредновања. ∗
Оспособљавање ученика да примењују методе и технике самосталног и рационалног
учења.
∗ Развијање мисаоних операција и формирање општих поступака мишљења. ∗ Даље
неговање: − радне културе;
− културе понашања и наставне комуникације;
− правилног односа према својој и школској имовини
Оспособљавање ученика да “виде” простор; да посматрањем и користећи моделе, уоче
међусобне односе тачака, правих и равни у простору.
Развијање способности ученика да уочене међусобне односе тачака, правих и равни
знају да прикажу цртежом уз прецизно обележавање.
Уочавање и упознавање ортогоналне пројекције тачке и геометријске фигуре на раван.
Упознавање геометријских облика (диедар, рогаљ, полиедар), њихових елемената и
својстава.
Схватање полиедра као геометријског тела (део простора) ограниченог са коначно
много многоуглова, појма површи, и појмова унутрашње и спољашње области.
Подстицање ученика на мисаону активност и аргументовано извођење закључака.
Оспособљавање ученика да научено градиво повезују са практичним проблемима .
Подстицање математичке радозналости и интересовања.
Развијање способности изражавања математичким језиком и записивања међусобних
односа (тачака, правих и равни) математичком симболиком.
Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању.
Даље неговање и развијање:
радних навика;
естетске културе;
културе понашања и наставне комуникације;
сарадничких односа и толеранције;
критичности и објективности, нарочито у вредновању својих и туђих резултата рада и
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рада групе;
упорности, уредности и систематичности; одговорности и самосталности у раду.
Даље оспособљавање ученика да примењују рационалне и ефикасне методе у свом рад.
3

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ С
ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ
Линеарна једначина.
Еквивалентност једначина.
Решавање линеарних једначина с једном непознатом.
Линеарна неједначина.
Еквивалентност неједначина.
Решавање једноставнијих примера линеарних
неједначина с једном непознатом. Примена.

∗ Оспособљавање ученика да: − схвате основна својства једнакости и неједнакости;
− продубе, прошире и систематизују раније стечена знања о једначинама и
неједначинама;
решавају линеарне једначине и неједначине на основу еквивалентних трансформација;
примењују једначине и неједначине на решавање математичких и практичних проблема.
Подстицање развоја и примене мисаоних операција при решавању теоријских и
практичних проблема.
Навикавање ученика да:
систематски понављају градиво неопходно за разумевање новог и примењују то градиво
у новим ситуацијама;
контролишу исправност сваког корака при решавању задатака и проверавају добијено
решење; анализирају и дискутују решење.
Даље неговање и развијање:
радних навика; естетске културе;
културе понашања и наставне комуникације; сарадничких односа и толеранције;
критичности и објективности, нарочито у вредновању својих и туђих резултата рада и
рада групе;
упорности, уредности и систематичности; одговорности и самосталности у раду.
Даље оспособљавање ученика да примењују рационалне и ефикасне методе у свом раду.
∗ Оспособљавање ученика да: − схвате основна својства једнакости и неједнакости;
− продубе, прошире и систематизују раније стечена знања о једначинама и
неједначинама;
решавају линеарне једначине и неједначине на основу еквивалентних трансформација;
примењују једначине и неједначине на решавање математичких и практичних проблема.
Подстицање развоја и примене мисаоних операција при решавању теоријских и
практичних проблема.
Навикавање ученика да:
систематски понављају градиво неопходно за разумевање новог и примењују то градиво
у новим ситуацијама;
контролишу исправност сваког корака при решавању задатака и проверавају добијено
решење;
анализирају и дискутују решење.
Даље неговање и развијање:
радних навика;
естетске културе;
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4

ПРИЗМА
Призма: појам, врсте, елементи
Мрежа призме. Површина призме: површина праве
четворостране, правилне тростране и правилне
шестостране призме.
Запремина призме. Запремина призме: праве
четворостране призме, правилне тростране и правилне
шестостране призме; маса тела.

5

ПИРАМИДА

2018/2019-2021/2022.

културе понашања и наставне комуникације;
сарадничких односа и толеранције;
критичности и објективности, нарочито у вредновању својих и туђих резултата рада и
рада групе;
упорности, уредности и систематичности;
одговорности и самосталности у раду.
Даље оспособљавање ученика да примењују рационалне и ефикасне методе у свом раду.
Даље продубљивање знања о полиедрима и схватање призме као полиедра (део
простора).
Упознавање елемената и својстава призме коришћењем модела, скица и слика.
Оспособљавање ученика да умеју да:
цртају мрежа разних призми и израђују њихове моделе (при томе неговати прецизност и
уредност);
на основу раније стечених знања изводе формуле за израчунавање површине и
запремине разних призми; уочавају везу између запремине, масе и густине тела.
Даље подстицање развоја интелектуалних способности као што су: способност
стварања просторне представе и примена мисаоних операција.
Формирање општих поступака мишљења.
Оспособљавање ученика да стечена знања о призми као геометријском телу примењују
у пракси.
Навикавање ученика да:
контролишу сваки корак при изради задатака и проверавају добијене резултате;
анализирају и дискутују добијено решење;
на основу општих формула за површину и запремину призме, изводе појединачне за
разне врсте призми;
систематски понављају градиво, неопходно за разумевање новог и да га примењују у
новим ситуацијама.
Подстицање математичке радозналости и интересовања за математику.
Даље неговање и развијање:
радних навика;
естетске културе; к
ултуре понашања и наставне комуникације; с
арадничких односа и толеранције;
критичности и објективности, нарочито у вредновању својих и туђих резултата рада и
рада групе;
упорности, уредности и систематичности;
одговорности и самосталности у раду. Даље оспособљавање ученика да примењују
рационалне и ефикасне методе у свом раду
Оспособљавање ученика да:
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Пирамида; појам, врсте, елементи.
Мрежа пирамиде.Површина пирамиде; израчунавање
површине четворостране, правилне тростране и
правилне шестостране пирамиде.
Запремина пирамиде. Запремина четворостране
пирамиде, правилне тростране и правилне шестостране
пирамиде.

схвате настанак пирамиде као тела насталог пресецањем рогља са равни која сече све
његове ивице;
стекну основна знања о пирамиди, њеним елементима, врстама и пресецима са равни;
умеју да уоче моделе разних пирамида, цртају њихове мреже, слике и праве моделе уз
потребну уредност и прецизност;
уоче зависност међу елементима пирамиде;
самостално изводе формуле за израчунавање површине и запремине разних пирамида;
постигну потребни ниво увежбаности у израчунавању површине и запремине (разних
пирамида) и даље усавршавају технику рачунања;
практично примењују стечена знања.
Подстицање радозналости истицањем занимљивости из развоја грађевинарства код
старих народа (облик грађевина, претпоставке о начину грађења и слично).
Развијање способности посматрања и уочавања просторних веза међу елементима
пирамиде и коришћење уоченог на решавање задатака.
Даље подстицање развоја интелектуалних способности ученика као што су способност
стварања просторних представа и примене мисаоних операција.
Формирање општих поступака мишљења.
Развијање концентрације, пажње и готовости за интелектуални рад.
Навикавање ученика да:
контролишу сваки корак при изради задатака и проверавају добијене резултате;
на основу општих формула за површину и запремину пирамиде изводе самостално
формуле за појединачне (тространу, четворострану итд.);
систематски понављају градиво неопходно за разумевање новог и да га примењују у
новим ситуацијама.
Даље неговање и развијање:
радних навика;
естетске културе;
културе понашања и наставне комуникације;
сарадничких односа и толеранције;
критичности и објективности, нарочито у вредновању својих и туђих резултата рада и
рада групе;
упорности, уредности и систематичности; одговорности и самосталности у раду.
Даље оспособљавање ученика да примењују рационалне и ефикасне методе у свом раду.
Развијање свести о значају математике и њене примене у разним подручјима људске
делатности.

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА
Линеарна функција ( y = ax + b).
График линеарне функције; нула функције.

Оспособљавање ученика да: на основу раније стечених знања продубе и прошире појам
функције детаљним упознавањем линеарне функције и њених својстава; уоче зависност
међу величинама; умеју да цртају и читају графике функција; умеју да одговарајуће
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Имплицитни облик задавања линеарне функције.
Цртање и читање графика линеарних функција.

7

ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТАТИСТИЧКИХ
ПОДАТАКА
Представљање зависних величина табеларно и у
координатном систему.
Графичко представљање статистичких података у
облику дијаграма (стубачних, кружних,...). Рачунање
средње вредности – медијане.
Поређење вредности узорка са средњом вредношћу.

2018/2019-2021/2022.

текстуалне задатке изразе математичким језиком; умеју да примењују математичке
методе у приказивању статистичких података, цртају одговарајуће графике (дијаграме)
разних стања појава и процеса; знају практично да примењују стечена знања о
функцијама. Развијање свести о значају математике и њене примене у разним
подручјима људске делатности. Формирање општих поступака мишљења. Развијање
концентрације и пажње ученика. Оспособљавање ученика за примену метода и техника
самосталног и рационалног учења.
Даље неговање: − радне и естетске културе; − културе понашања и комуникације у
наставном раду; − сарадничких односа и толеранције.
∗ Развијање особина личности:критичности и објективности (посебно приликом
вредновања резултата рада),упорности, систематичности и прецизности, одговорности и
самосталности. ∗ Усвајање критеријума вредновања својих и туђих резултата и рада
групе.
Оспособљавање ученика да: на основу раније стечених знања продубе и прошире појам
функције детаљним упознавањем линеарне функције и њених својстава; уоче зависност
међу величинама; умеју да цртају и читају графике функција; умеју да одговарајуће
текстуалне задатке изразе математичким језиком; умеју да примењују математичке
методе у приказивању статистичких података, цртају одговарајуће графике (дијаграме)
разних стања појава и процеса; знају практично да примењују стечена знања о
функцијама.
Развијање свести о значају математике и њене примене у разним подручјима људске
делатности. Формирање општих поступака мишљења. Развијање концентрације и
пажње ученика. Оспособљавање ученика за примену метода и техника самосталног и
рационалног учења.
Даље неговање: − радне и естетске културе; − културе понашања и комуникације у
наставном раду; − сарадничких односа и толеранције. ∗ Развијање особина личности:
критичности и објективности (посебно приликом вредновања резултата рада),
упорности, систематичности и прецизности, одговорности и самосталности.
∗ Усвајање критеријума вредновања својих и туђих резултата и рада групе.

8

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ
НЕПОЗНАТЕ
Појам линеарне једначине с две непознате.
Појам система од две линеарне једначине с две
непознате. Еквивалентност система линеарних
једначина.

Продубљивање и проширивање раније стеченог знања о једначинама. Упознавање
линеарне једначине са две непознате и начина изналажења њеног скупа решења.
Формирање појма система линеарних једначина са две непознате и његовог решења, са
посебним освртом на графичко тумачење тог решења. Упознавање и уочавање
еквивалентних система линеарних једначина са две непознате.
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Решавање система методом замене и методом
супротних коефицијената; графички приказ решавања.
Разноврсни примери примене система линеарних
једначина у решавању проблема из живота, геометрије,
физике и др.

9

ВАЉАК
Ваљак и његови елементи. Мрежа ваљка.
Површина и запремина правог ваљка.

10

КУПА
Купа и њени елементи. Мрежа купе.
Површина и запремина праве купе.

2018/2019-2021/2022.

Оспособљавање ученика да (на једноставнијим примерима): − препознају систем од две
линеарне једначине са две непознате који има јединствено решење: који има
бесконачно много решења и који нема решења. успешно решавају систем од две
линеарне једначине са две непознате различитим методама (графичка, метод супротних
коефицијената, метод замене); текстуалне задатке изразе математичким језиком и да их
решавају применом система линеарне једначине са две непознате; − понављају,
повезују и сређују стечена знања о систему линеарних једначина са две непознате у
логички систем математичког знања. Навикавање ученика да контролишу сваки корак
при решавању система и да контролишу резултат. Развијање и примењивање мисаоних
операција и готовости за интелектуални рад. Оспособљавање ученика за примену
метода и техника рационалног учења у самосталном стицању знања. Даље неговање:
радне и естетске културе; културе понашања и комуникације у наставном раду;
сарадничких односа и толеранције.
Оспособљавање ученика да схвате настанак ваљка, претходним увођењем појма
цилиндричне површи; стекну основно знање о ваљку као обртном геометријском телу и
његовим елементима; скицирају слику, конструишу мрежу и израђују модел ваљка;
уочавају пресек ваљка са равни која садржи његову осу или са равни која је паралелна
са осом ваљка; на основу раније стечених знања (о геометријским фигурама у равни)
самостално изводе формуле за површину и запремину ваљка; постигну потребан ниво
увежбаности решавајући разне задатаке везане за израчунавање површине и запремине
ваљка; практично примењују стечена знања. ∗ Даље подстицање развоја
интелектуалних способности, а посебно способности посматрања и стварања
просторних представа. ∗ Формирање општих поступака мишљења. ∗ Развијање
концентрације, пажње, готовости ученика за интелектуални рад и интересовања за
математику. ∗ Навикавање ученика да контролишу сваки корак плана и поступка
решавања задатка и да проверавају добијени резултат. ∗ Оспособљавање и навикавање
ученика да повезују алгебарске и геометријске садржаје и сређују стечено знање у
логички и целовит систем математичког знања. ∗ Навикавање и оспособљавање
ученика за примену метода и техника рационалног учења и самостално стицање знања
уз коришћење различитих извора знања. ∗ Даље неговање: − радне и естетске културе;
− културе понашања и комуникације у наставном раду; − сарадничких односа и
толеранције. ∗ Развијање особина личности: критичности и објективности (посебно
приликом вредновања резултата рада), упорности, систематичности, прецизности,
одговорности и самосталности. ∗ Усвајање критеријума вредновања својих и туђих
резултата и рада групе.
Оспособљавање ученика да:
схвате настанак купе претходним увођењем појма конусне површи; стекну основно
знање о купи као обртном геометријском телу и његовим елементима; скицирају слику,
конструишу мрежу и израђују модел купе. Уочавање пресека купе са равни која садржи
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њену осу. Подстицање ученика да посматрају ово геометријско тело и његов осни
пресек и сами дођу до односа који важе између изводнице полупречника и висине купе.
Оспособљавање ученика да: на основу раније стечених знања самостално изводе
формуле за израчунавање површине и запремине купе; постигну потребни ниво
увежбаности решавајући разне задатаке везане за израчунавање површине и запремине
купе; практично примењују стечена знања. Навикавање и оспособљавање ученика да
понављају, повезују и сређују стечена знања у логички и целовит систем математичког
знања. Подстицање развоја и примене мисаоних операција и способности стварања
просторних представа. Развијање пажње, концентрације, готовости ученика за
интелектуални рад и интересовања за математику. Навикавање ученика да контролишу
сваки корак плана и поступка решавања задатака и да проверавају добијени резултат.
Оспособљавање ученика за примену метода и техника рационалног учења у
самосталном стицању знања. Даље неговање: радне и естетске културе; културе
понашања и комуникације у наставном раду; сарадничких односа и толеранције.
Развијање особина личности: критичности и објективности (посебно приликом
вредновања резултата рада), упорности, систематичности, прецизности, одговорности и
самосталности. Усвајање критеријума вредновања својих и туђих резултата и рада
групе.
11

ЛОПТА
Појам лопте и сфере. Пресеци лопте (сфере) и равни.
Површина и запремина лопте.

Оспособљавање ученика да: стекну основна знања о сфери (дефиниција); схвате лопту
као тело ограничено сфером и уоче пресек сфере са равни. Подстицање ученика да
посматају лопту и сферу и да уоче и правилно науче називе њихових елемената и
делова. Упознавање ученика са формулама за израчунавање површине и запремине
лопте и њихово оспособљавање да научено примењују у пракси. Даље подстицање
способности стварања просторних представа.
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Разред: ОСМИ
Фонд часова: 68

2018/2019-2021/2022.

БИОЛОГИЈА

Циљ: Циљ наставе биологије је да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања, вештине и умења из области екологије и
заштите животне средине уз примену концепта одрживог развоја.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
-

Задаци наставе биологије су упознавање еколошких појмова, образовање за животну средину;
Развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине;
Усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину;
Oмогућити ученицима да разумеју кружење супстанце и проток енергије кроз све нивое организације живог света;

-

Стварање ситуација у којима ће ученици примењивати основне еколошке принципе за тумачење појава и промена у реалном окружењу;

-

Стварање ситуација у којима ће ученици усвојити и примењивати принципе одрживог развоја.

-

Развијати код ученика свест о значају одрживог развоја животне средине;

-

Развијати код ученика еколошку културу живљења.

-

Омогућити ученицима да овладају методама учења биолошких (еколошких) садржаја ради развијања самосталности у учењу.

Оперативни задаци:
-

омогућити ученицима да разумеју мултидисциплинарност и повезаност екологије са осталим биолошким дисциплинама;

-

омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода;

-

развијати аналитичко и критичко мишљење;

-

стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање теоријских и
експерименталних проблема;

-

омогућити ученицима да током групног и самосталног рада развију кооперативност, иницијативу, стваралаштво и поверење у сопствене
квалитете;

-

развијати код ученика интересовање за развој екологије као науке;
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Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.

Увод
Екологија и животна средина
Угрожавање, заштита и
унапређивање екосистема –
животне средине
Глобалне последице загађивање
животне средине
Животна средина и одрживи
развој
Животна средина, здравље и
култура живљења
Укупан
број часова

4.
5.
6.

Редни Садржај програма
број
теме

1.

Биолошка и културна
еволуција
Услови живота на
Земљи
Разноврсност живог
света. Биодиверзитет
Нивои организације
живог света

укупно
5
16

12

8

1

21

5

3

1

9

5

4

1

10

3

2

2

7

39

22

7

68

Број
Активности ученика
часова у васпитнообразовном раду

5

Број часова
утврђивање
систематизација
0
1
5
1

обрада
4
10

Схватити проток и
значај биолошке и
културне еволуције
Упознати се са појмом
и значајем
биодиверзитета
Схватити нивое
организације
биолошких и
еколошких система у
природи

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја
програма

Упутити ученике у
нову основну
биолошку
дисциплину
Објаснити нове
појмове –
биодиверзитет...
Упознати их са
варијатетима живог
света који се налази
око њих

Вербално –
текстуална
Илустрација
Партиципативна
Посматрање,
описивање
Процењивање,
груписање

- Упознати појам биолошке
разноврсности и њен значај за
опстанак и еволуцију живота на
Земљи
- Научити и схватити нивое
организације живог света у природи
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2.

Предмет
истраживања,
историјски развој и
значај екологије
Животна средина –
појам и компоненте
Животно станиште биотоп
Услови живота у
станишту – еколошки
фактори
Однос организама и
животне средине
(адаптација, животне
форме)
Популација – основне
одлике
Животна заједница и
њена организација
Екосистем – основни
процеси у
екосистему:
односи исхране,
пренос енергије и
кружење супстанце,
развој екосистема
(сукцесије)
Основни биоми на
Земљи – Биосфера-

16

Спознати нове
појмове попут
екологије, биотопа,
биоценозе,
екосистема, биосфере,
популације...
Схватити однос људи
и екосистема
Посматрати природу
око себе ради бољег
повезивања појмова
наученим у лекцији

Упознати их са
предметом
истраживања,
историјским развојем
и значајем екологије
Упознати их са
основним еколошким
појмовима
Упутити ученике у
усвајање знања о
заједничком животу
живих бићима и
простору који их
окружује
Демонстрирати
визуелно ученицима
кроз наставна
средства
Подстицати ученике
на истраживачки рад
Пратити
перманентно рад
ученика и процес
усвајања знања
Организовати излет у
природи ради бољег
усвајања градива

Вербално –
текстуална
Партиципативна
Интерактивна
Кооперативна
Дијалошка
метода
Посматрање,
описивање
Демонстрација
Илустрација,
цртање,
Бележење,
Микроскопирање
Самосталан рад
ученика
Процењивање,
Груписање

3.

Разноврсност и
структура екосистема
(природни и
антропогени)
Екосистеми копнених
вода;
Екосистеми мора;
Шумски екосистеми;
Травни екосистеми;

21

Схватити појам
екосистема као
структуралну и
иманентну целину
биотопа и биоценозе
Уочити утицај
сопственог понашања
на флору и фауну
Упознати,

Упознати их са
појмом екосистема,
његовим
карактеристикама и
диференцијом
Упутити ученике на
важност екосистема
Указати им на
последице

Вербално –
текстуална
Партиципативна
Интерактивна
Кооперативна
Посматрање,
описивање
Илустрација
Бележење,
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-Упознати предмет истраживања
екологије и њен значај
- Упознати компоненте животне
средине
- Упознати еколошке факторе и
њихов значај за живи свет
- Схватити основне односе исхране
и повезаност живих бића у ланцима
исхране
- Схватити узајамне односе живих
бића и животне средине и динамику
односа материје и енергије
-Схватити значај еколошке
равнотеже за одржавање екосистема

-

-

Упознати основне типове
екосистема и животне
услове у њима
Стећи знања у вези са
изворима и последицама
угрожавања животне
средине - екосистема

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

4.

5.

Антропогени
екосистеми
(агроекосистеми и
урбани екосистеми);
угроженост и
могућности заштите
Угрожавање и
заштита
биодиверзитета
Категорије
заштићених
природних добара
(национални и
међународни ниво)
Црвене књиге флоре
и фауне
Унапређивање
животне средине –
значај и могућности
Климатске промене;
Ефекат стаклене
баште
Оштећење озонског
омотача
Киселе кише;
Сушење шума
Ерозија земљишта
Ширење пустиња
Нестајање биљних и
животињских врста
Пројекат: Глобалне
последице загађивања
животне средине
(претраживање
интернет страна,
научних часописа)
Концепт одрживог
развоја
Право на

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
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класификовати и
упоређивати
различите екосистеме

угрожавања
животињских и
биљних врста
Подстицати ученика
на исказивање
сопственог мишљења

Сакупљање,
Амбијентално
учење,
Самосталан рад
ученика

9

Повезати утицај
човековог деловања
на промену климатске
средине у којој живи,
као и на глобалном
нивоу
Спознати сопствени
утицај и подигнути
свест о субјективној
перцепцији еколошког
понашања

Упознати ученике са
узроцима и
последицама
неадекватног
одношења према
природи
Објаснити нове
појмове везане за
климатске промене
(ефекат стаклене
баште, ерозија...)
Подстицати ученике
на самосталан рад и
истраживање у
складу са обрађеном
темом

Вербално –
текстуална
Партиципативна
Интерактивна
Кооперативна
Посматрање,
описивање
Илустрација
Демонстрација
Бележење
Самосталан рад
ученика

- Упознати глобалне последице
загађивања животне средине
- Упознати стање животне средине и
опасности које прете човеку у
локалним и глобалним размерама

10

Схватити значај
учествовања
појединца и

Упутити ученике у
могућност избора и
права на изражавање

Вербално –
текстуална
Партиципативна

-Упознати појам и концепцију
одрживог развоја;
- Разумети улогу и значај личног
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6.

информисаност и
учешће јавности у
доношењу одлука у
вези заштите животне
средине
Природни ресурси
одрживо коришћење
Енергетска
ефикасност
Активност:
Конкретан допринос
селекцији отпада
Дебата на тему:
Информисаност и
учешће младих у
заштити животиња
Право на здраву
животну средину
Савремен начин
живота и здравља
(бука, брза храна,
дувански дим...)
Активност :
Организација
активности заштите
животне средине

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

7
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формирања медијских
групација и њихов
утицај ради заштите
животне средине
Развити осећај и
потребу за
рециклирањем и
коришћењем
природних
обновљивих
материјала

сопственог мишљења
везаних за животну
средину

Интерактивна
Кооперативна
Посматрање,
описивање
Илустрација
Демонстрација
Бележење
Дијалошки метод
Самосталан рад
ученика

Препознати начине
заштите животне
средине
Утицати непосредно
својим поступцима на
друге људи ради
промене односа ка
околини и здравијем
животу

Усмерити ученике на
предности
одржавања здравог
начина живота и
околине
Подстицати на
исказивање
сопственог мишљења
и самосталних
активности

Вербално –
текстуална
Демонстрација
Посматрање
Самосталан рад
ученика
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ангажовања у заштити животне
средине
-Упознати природне ресурсе,
њихову ограниченост и значај
рационалног коришћења

-

Усвајање и примена
принципа одрживости,
етичности и права будућих
генерација на очувану
животну средину;

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Број теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Број теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Број теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
Назив теме
Увод
Екологија и животна средина
Угрожавање, заштита и унапређивање екосистема - животне средине
Глобалне последице загађивања животне средине
Животна средина и одрживи развој
Животна средина, здравље и култура живљења
Укупно часова
ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
Назив теме
Увод
Екологија и животна средина
Угрожавање, заштита и унапређивање екосистема - животне средине
Глобалне последице загађивања животне средине
Животна средина и одрживи развој
Животна средина, здравље и култура живљења
Укупно часова
ГОДИШЊИ ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
Назив теме
Увод
Екологија и животна средина
Угрожавање, заштита и унапређивање екосистема - животне средине
Глобалне последице загађивања животне средине
Животна средина и одрживи развој
Животна средина, здравље и култура живљења
Укупно часова
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Број
часова
2
10
12
7
1
2
34
Број
часова
2
8
14
5
3
2
34

Број
часова
2
4
9
7
6
6
34
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Разред: ОСМИ
Фонд часова : 68
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ФИЗИКА

Циљ : Кроз овај предмет ученици треба да упознају природне појаве и основне природне законе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за
уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање , да оформе основу
научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду.
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци:
• развијање функционалне писмености;
• упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици;
• разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона;
• развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање;
• развијање логичког и апстрактног мишљења;
• схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења;
• решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја;
• развијање способности за примену знања из физике;
• схватање повезаности схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите,обнове и унапређења животне средине;
• развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи;
• развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној орјентацији.
Оперативни задаци
Ученик треба да :
 разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу ( време,маса,температура,рад, енергија, количина наелектрисања,електрични
напон и струја ) од оних које су дефинисане интензитетом, правцем и смером ( брзина, убрзање, сила, јачина електричног и магнетног поља...)
 уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља...;
 разликује различите врсте кретања ( транслаторно, осцилаторно,, таласно ) и да зна њихове карактеристике;
 зна основне карактеристике звука и светлости;
 зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи;
 разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију енергије у рад и обрнуто;
 на нивоу примене користи законе одржања ( масе, енергије, количине наелектрисања;
 зна услове за настанак струје и Омов закон;
 прави разлику између температуре и топлоте;
 уме да рукује мерним инструментима;
 користин јединице Међународног система за одговарајуће физичке величине.
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Назив тема

2018/2019-2021/2022.

Табеларни приказ орјентационог распореда градива
Број часова
обрада

утврђивање

лаб.вежбе

систематизација

укупно

4

2

1

1

8

2.

Осцилаторно и
таласно кретање
Светлосне појаве

7

5

2

1

15

3.

Електрично поље

5

4

-

1

10

4.

Електрична струја

9

6

3

1

19

5.

Магнетно поље

4

1

-

1

6

6.

Елементи атомске и
5
нуклеарне физике
Физика и савремени
1
свет
Укупно
35

2

-

1

8

-

2

1.

7.

1

-

21

6

Ред.
бр.

Садржај
програма

Број
часо
ва

Активности ученика у
васпитно – образовном
раду

Активности наставника
у васпитно –
образовном раду

1.

Осцилације и
таласи

8

Комуникација, културно
изражавање, сарадња,
математичка природно
научна и технолошка
писменост,решавање
проблема,рад са подацима и
информацијама, учење како
се учи, брига о здрављу и

Велики број
демонстрација и огледни
час „ Звук и његове
карактеристике“
омогућиће боље
савладавање ове теме као
и корелацију са
биологијом и музичком
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Начин и
поступак
остваривањ
а програма
( методе и
технике )
монолошка,д
ијалошка,
демонстрациона, рад на
тексту,
метода практичних и
лаборатори-

6

68

Циљеви и задаци садржаја програма

Ученик ће знати да чита мерну скалу и одреди
вредност најмањег подеока ,препозна основне
појмове који описују осцилаторно кретање,
да користи важније изведене јединице SI и зна
њихове ознаке,зна када мерења понављамо
више пута, зна да кинетичка и потенцијална
енергија зависе од брзине, односно висине на
којој се тело налази, разуме и примењује

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

околини.

културом. Посебно
обратити пажњу
ученицима на проблем
буке као озбиљног
еколошког проблема.

Велики број
демонстрација и огледни
час“ Светлост и боје“ и „
Корисни и штетни
ефекти сунчања“
,омогућиће боље
савладавање ове теме као
и корелацију са
биологијом и ликовном
културом.
Велики број огледа са
наелектрисавањем тела
са и без додира, размену
наелектрисања између
електрометара и
презентацијом „
Електричне појаве у
атмосфери“ , чине ову
област врло атрактивном
и разумљивом за
ученике. Посебна пажња
се посвећује изради
графичких и рачунских

2.

Светлосне
појаве

15

Комуникација, културно
изражавање, сарадња,
математичка природно
научна и технолошка
писменост,решавање
проблема,рад са подацима и
информацијама, учење како
се учи.

3.

Електрично поље

10

Комуникација, културно
изражавање, сарадња,
математичка природно
научна и технолошка
писменост,решавање
проблема,рад са подацима и
информацијама, учење како
се учи.
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јских радова.

основне математичке формулације односа и
законитости у физици, нпр. директну и обрнуту
пропорционалност,
табеларно и графички да прикаже резултате
посма-трања или мерења,
да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата,
реализује експеримент по упутству, како се
мењају положај и брзина при осцилаторном
кретању,
зна основне физичке величине које описују
таласно кретање, препозна основне особине
звука и светлости, да донесе релевантан
закључак на основу резултата мерења, да
препозна питање на које можемо да одговоримо
посматрањем или експериментом.
монолошка,д Ученик ће умети да препозна основне особине
ијалошка,
звука и светлости,знати како се прелама и
демонстраодбија светлост, умети да донесе релевантан
циона, аудио- закључак на основу резултата мерења, умети да
визуелна,мето препозна питање на које можемо да одговоримо
да прапосматрањем или експериментом,стећи
ктичних и
одговоран однос према здрављу и околини.
лабораторијских радова.
Ученик зна да препозна смер деловања
магнетне и електростатичке силе,
разуме и примењује основне математичке
формулације односа и законитости у физици,
нпр. директну и обрнуту пропорционалност,
уме да препозна векторске физичке величине,
нпр. брзину и силу, уме да препозна питање на
које можемо да одговоримо посматрањем или
експериментом.
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задатака.
Ова тема обилује многим
припремљеним
презентацијама са
пригодним анимацијама
којима се ученицима
појашњавају
микроскопске појаве и
поспешује њихово
апстрактно мишљење„ Електрична струја у
флуидима“ , „ Омов
закон“ . кроз лабораторијске вежбе ученици се
оспособљавају да мере
напон и јачину
једносмерне струје.

4.

Електрична струја

19

Комуникација, културно
изражавање, сарадња,
математичка природно
научна и технолошка
писменост,решавање
проблема,рад са подацима и
информацијама, учење како
се учи.

5.

Магнетно
поље

6

Комуникација, културно
изражавање, сарадња,
математичка природно
научна и технолошка
писменост,решавање
проблема,рад са подацима и
информацијама, учење како
се учи, одговоран однос
према здрављу и околини.

За ову област се
приказује презентација
на тему „ Магнетно поље
Земље“ и приказује филм
о Николи Тесли
„ Господар муња“, како
би се ученицима
приближио његов
научни допринос и
сарадња са Михајлом
Пупином.

6.

Елементи
атомске и
нуклеарне
физике

8

Комуникација, културно
изражавање, сарадња, рад
са подацима и
информацијама,
одговоран однос према

Ова област је осмишљена
тако дасе уценици кроз
припремљену
презентацију упознају са
историјатом открића

- 706 -

Ученик ће умети да препозна и зна да струја
тече само кроз проводне материјале, умети да
чита мерну скалу и да знати да одреди вредност
најмањег подеока,знати називе основних
елемената електричног кола, умети да препозна
да ли су извори напона везани редно или
паралелно, умети да израчуна отпор,
знати да разликује електричне проводнике и
изолаторе, умети да израчуна јачину струје или
напон ако су му познате друге две
величине,умети да препозна топлотне ефекте
електричне струје,
разумети појмове енергије и снаге електричне
струје,
знати називе основних елемената електричног
кола, умети да препозна да ли су извори напона
везани редно или паралелно, умети да израчуна
отпор,стећи мануелне способности потребне за
рад у лабораторији, умети да се придржава
основних правила понашања у лабораторији.
У овој области ученик ће умети да препозна
смер деловања магнетне и електростатичке
силе,
умети да препозна магнетне ефекте електричне
струје,умети да препозна појаве код којих се
електрична енергија троши на механички рад,
при-мењује основне математи-чке формулације
односа и законитости у физици.

монолошка,
аудиовизуелна,
метод рада на
тексту.

Ученици треба да стекну одговоран однос
према здрављу и заштити животне средине.
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здрављу и околини.

7.

Физика и
савремени
свет

2

велике енергије која се
крије у језгру –
„ Нуклеарана енергија“ и
научним пионирима у
овој области, опастима у
њеном коришћењу и
примени.
Ученици припремају
адекватне презентације и
излажу је пред
одељењем.

Комуникација, културно
изражавање, сарадња, рад
са подацима и
информацијама,
одговоран однос према
здрављу и околини.

2018/2019-2021/2022.

метода
писмених и
графичких
радова,
дијалошка,
аудиовизуелна,дија
лошка.

Ученици треба да стекну одговоран однос
према здрављу и заштити животне средине и
схвате да је развој физике везан развој свих
наука.

ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Месец
Октобар

Тема
Осцилације и таласи

Новембар

Светлост

Децембар

Светлост

Јануар

Електрично поље

Фебруар
Март

Осцилације и таласи, светлост и
електрично поље
Електрична струја

Април

Магнетно поље

Мај

Атомска и нуклеарна физика
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Садржај
Доплеров ефекат.Ултразвук.Проблем буке. Брзина звука
у ваздуху
Светлосне појаве- фатаморгана, двострука дуга,
помрачење Сунца и Месеца.
Одбијање и преламање светлости.Тотална рефлексија и
њена примена. Око и корекција вида .
Закон о одржању количине електрицитета. Кулонов
закон. Јачина електричног поља и електрични потенцијал.
Школско такмичење
Решавање проблемских задатака и припрема за
општинско такмичење
Решавање проблема везаних за Омов закон ,рад и снагу
електричне струје. Кирхофова правила.Припрема за
окружно такмичење.
Магнетно поље Земље и Сунца. Амперова сила. Теслин
трансформатор
Радиоактивни фон. Апоследице рата 1991 год. од
осиромашеног уранијума
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2018/2019-2021/2022.

ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

Октобар

Осцилације и таласи

Период и фреквенца осциловања, брзина таласа.
Карактеристике звука и ултразвука. Припрема за контролну
вежбу
Одбијање светлости, врсте огледала. и ултразвука. Припрема
за контролну вежбу. Поправка недовољних оцена.

Новембар

Светлост

Децембар

Светлост

Преламање светлости, врсте сочива.
Ултразвук. Припрема за контролну вежбу. Поправка
недовољних оцена.

Јануар

Електрично поље

Припрема за контролну вежбу. Исправка недовољних оцена.

Фебруар

Електрична струја

Март

Електрична струја

Април

Магнетно поље

Извори једносмерне електричне струје.Јачина, напон и
електрични отпор.
Јачина, напон и електрични отпор.Припрема за контролну
вежбу.
Појам рада у физици и његова веза са енергијом. Јединице
рада,енергије и снаге. Припрема за контролну вежбу.

Мај

Атомска и нуклеарна физика
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Структура атома. Радиоактивност и заштита
здравља.Поправка недовољних оцена.
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Разред:
Осми
Недељни и годишњи фонд часова:
Циљ наставног предмета
Циљеви наставе хемије
су:
- да ученици разумеју шта
је
предмет изучавања хемије
и како се у хемији долази
до сазнања; - да овладају
основним операцијама
лабораторијске технике ,
мерама опреза и заштите;
-схвате да је хемија једна
од природних наука која
објашњава промене у
природи;
-развијање функционалне
хемијске писмености;
-разумевање промена и
појава у природи;
-развијање
логичког,апстрактног и
критичког мишљења
- развијање свести о
важности одговорног
односа према животној
средини и њеној заштити

2018/2019-2021/2022.

ХЕМИЈА
2 , 68
Образовни задаци

Васпитни задаци

Функционални задаци

-ученик треба да схвати да је хемија
природна наука;
-зна да хемијским једначинама
прикаже једноставне хемијске
реакције и изводи једноставна
израчунавања на основу једначина.
-зна основна физичка и хемијска
својства неметала и метала и њихову
практичну примену
- да на основу формуле именује и
препозна основне класе неорганских
једињења
-да зна основна физичка и хемијска
својства оксида, киселина, база и соли
, примере и њихову примену
- да зна формуле , називе и
функционалне групе угљоводоника ,
алкохола, карбоксилних киселина и
естара , њихова својства и практични
значај
-зна значај и улогу масти и уља и
угљених хидрата и протеина

Побуђивање интересовања и радозналости
за предмет изучавања хемије;
-развијање уважавања хемије
-подстицање на рад и учење
-усвајање естетских вредности
-развијање вештине комуникације у
социјалној групи и у тиму као и
толеранције према другима и другачијем
мишљењу
-стицање тачности прецизности и
уредности у раду;
-развијање способности и за истрајан и
предан рад;
-развијање свести о универзалности
хемијског језика;
-развијање вештине усмене и писмене
комуникације

-развијање логичког и аналитичког
мишљења, способности активног
слушања;
-развијање вештина процењивања и
уочавања;
-увежбавање руковања лабораторијсим
прибором и посуђем и представљање
резултата;
-развијање способности примене
стеченог знања и решавања
проблемских задатака;
-увежбавање израчунавања
-оспособити ученике да изведу
једноставније истраживање
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Наставна тема

2018/2019-2021/2022.

Број часова
обрада

Утврђ.

Систем.

Укупно

6

6

1

13

3

1

8

1

5

1.

Неметали, оксиди неметала и киселине

2.

Метали ,оксиди метала и хидроксиди

3.

Соли

3

1

4.

Електролитичка дисоцијација киселина хидроксида и соли

2

1

5.

Увод у органску хемију

2

6.

Угљоводоници

6

5

1

12

7.

Органска једињења са кисеоником

5

3

1

9

8.

Биолошки важна органска једињења

7

4

1

12

9.

Хемија животне средине

2

1

1

4

37

24

7

68

4

Укупан број часова

3
2

Активности у образовно-васпитном раду
Ред Садржај
ни
број програма
теме

1.

Број Активности ученика у васпитно
часо образовном раду
ва

Неметали,оксид 13
и неметала и
киселине

Слушање,активно учествује у
питањима,бележи на
часу,одговарају на постављена

активности
Начин и поступак остваривања програма
наставника у
(методе и технике)
васпитно
образовном раду

Циљеви и
задаци садржаја
програма

Наставник се
Дијалошка демонстрација,метода усменог -зна основна
припрема за
излагања монолошка
физичка и
час,организује и
хемијска
- 710 -
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3.

4.

5.

Метали,оксиди
метала и
хидроксиди

8

Соли

5
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2018/2019-2021/2022.

питања

реализује
наставни процес

својства
неметала и
њихову
практичну
примену

Ученик учи пређено
градиво,слушају излагање
наставника и активно учествују
постсављају питања

Мотивише,подр
жава и развија
интересовање
ученика тако
што даје
препоруке шта
да се чита

Посматрање,уочавање,бележење,
сарадња са осталим ученицима

Организује и
Дијалошки
реализује
наставни процес, фронтални
прати напредак
ученика
рад са текстом

Усвоји знања о
појму соли,

Разуме како под
утицајем
поларних
молекула воде
дисосују
киселине,хидро
ксиди и соли

Метода усменог излагања монолошка
метода рада са текстом (уџбеником)

Електролитичка 3
дисоцијација
киселина,хидро
ксида и соли

Повезивање
појмова,читање,одговарање на
питања,извештавање

Разговор са
ученицима,упућ
ује их и
усмерава,објаш
њава

Дијалошки

Увод у органску 2
хемију

Повезивање појмова,учешће у
разговору,закључивање,бележење

Мотивише,подр
жава и развија
интересовање
ученика тако
што даје
препоруке шта
да се чита

Дијалошки,демонстрациони, доминира
фронтални
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рад у пару,рад са текстом

-зна основна
физичка и
хемијска
својства метала
и њихову
практичну
примену

саставља
формуле соли
на основу
валенце

Зна да су сва
једињења
угљеника,изузев
оксида,
органска
једињења
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6.

Угљоводоници

12

Слушање,посматрање,учествовање
у разговору,повезивање
појмова,бележење

Прати напредак Дијалошки,демонстрациони,фронтални,ра Разуме да се
ученика,упућује д у пару,рад са текстом,
органска
и
индивидуални,комбиновани
једињења могу
усмерава,извешт
повезивати на
ава их о раду и
различите
постигнућима
начине,зна
физичка
својства
угљоводоника

7.

Органска
једињења са
кисеоником

9

Одговарају на постављена питања и
решавају постављене
проблеме,објашњавају,графички
представљају и дискутују добијене
резултате

Ако постојеће
Дијалошки,монолошки,демонстрациони,ф Разуме да је
тешкоће ученик ронтални,рад на тексту,индивидуални
функционална
не
група део
савладава,упућуј
молекула који
е и усмерава, ако
условљава
ученици не
физичка и
посећују
хемијска
допунске часове
својства
наставник о
једињења
томе обавештава
одељенског
старешину

8.

Биолошки
важна органска
једињења

12

Слушање,одговарање на
питања,решавање рачунских
задатака,састављање хемијских
једначина,извођење закључака

Прати напредак Рад на тексту,рад у
ученика,извешта пару,фронтални,дијалошки,индивидуални
ва их о раду и
постигнућима,уп
ућује и усмерава

9.

Хемија животне 4
средине

Учествовање у
Препорука
Дијалошки,фронталнидемонстрациони
разговору,бележење,закључивањед очувања
искутовање
животне
средине,охрабру
је ученике који
- 712 -

Да ученик зна
шта су масти и
уља, препознаје
формуле,зна
значај и улогу
масти и уља у
живим бићима
Зна какав је
значај
безбедног
поступања са
супстанцама и
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желе да се баве
хуманитарним
радом

правилног
складиштења,зн
а шта су
загађивачи
ваздуха,воде и
земљишта и
које су мере
заштите.

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

Програм додатног рада обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе хемије.
Задатак додатне наставе је да се ученицима који показују посебно интересовање омогући додатни рад. На часовима додатне наставе ученици могу
да раде пројектне задатке,да се припремају за такмичење из хемије ,да планирају и сами изводе огледе,претражују литературу и интернет ради
прикупљања информација.
Предмет Хемија
Разред

Осми (8)

Ред. број Теме

бр.часова
на тему

1.

Неметали,оксиди неметала и киселине

3

2.

Метали,оксиди метала и хидроксиди

3

3.

Соли

3

4.

Електролитичка дисоцијација

2

5.

Увод у органску хемију

6.

Угљоводоници

2

7.

Органска једињења са кисеоником

2
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8.

Биолошки важна органска једињења

2

9.

Хемија животне средине

1

Укупан број часова на годишњем нивоу

18

ГОДИШЊИ ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Допунска настава се организује за ученике који имају тешкоће у савладавању наставног градива,као и за ученике који су дуже били одсутни са
наставе. Програм допунске наставе садржи исте наставне теме као и редовна настава и организује се током целе године.
Предмет

Хемија

Разред

Осми (8)

Ред. број

Теме

бр.часова
на тему

1.

Неметали,оксиди неметала и киселине

2

2.

Метали,оксиди метала и хидроксиди

1

3.

Соли

2

4.

Електролитичка дисоцијација

1

5.

Увод у органску хемију

6.

Угљоводоници

2

7.

Органска једињења са кисеоником

1

8.

Биолошки важна органска једињења

1

9.

Хемија животне средине

Укупан број часова на годишњем нивоу

10

НАПОМЕНА:Садржаји и број часова за реализовање допунске наставе ће зависити од напредовања ученика у савладавању градива и проблема на
које наилазе предвиђеним програмским садржајима
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Разред: Осми
Фонд: 68 часова годишње, два часа седмично

2018/2019-2021/2022.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Циљ: Циљ образовно- васпитног рада у настави техничког и информатичког образовања је да доприноси: - техничко инфроматичком образовању и васпитању
ученика; формирању стваралачке личности; стицању основних техничко – инфроматичких знања, умења и вештина и оспособлавању за њихову примену у
учењу, раду и свакодневном животу; стицању радних навика; развијању интересовања и способности за техничко стваралаштво и
проналазаштво; упознавању економских, социјалних, техничких, инфроматичких , ,еколошких и етичких аспеката рада и производње и њиховог утицаjа на
развој друштва.
Реализације програма усмерена је на развој међупредметних компетенција.
Садржај програма

Обрада

Вежбање

Информатичке технологије

6

10

16

Електротехнички материјали и
инсталације

6

4

10

Електричне машине и уређаји

7

7

14

Дигитална електроника

6

6

12

Од идеје до реализације
(МОДУЛИ)
Укупно

16

25

43
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Модули

Систематизација

Укупно

16
68
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2018/2019-2021/2022.

Разред: ОСМИ

НАЗИВ И САДРЖАЈ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

1. ИНФОРМАТИЧКЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Практична примена рачунара,
рачунарске мреже
Коришћење интернета и
електронске поште
Примена рачунара коришћењем
интерфејс технологије
Рад са програмима за обраду
текста, података, гарфике
Израда презентације
Израда техничке документације у
електротехници коришћењем
одабраних програма

БРОЈ ЧАСОВА
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ

16

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА
ПРОГРАМА

Ученици треба да:
- овладају практичном
применом рачунара у
решавању различитих
задатака: обрадом текста,
података, табела, графике
- да умеју да се укључе у
рачунарску мрежу
- да упознају симболе који се
користе при изради цртежа и
електричних шема, као и
најосновније цртеже и шеме
електричнихструјнихкола
- да се упознају са
могућностима употребе
једноставнијих софтвера за
израду техничких цртежа и
шема

- 716 -

КОРЕЛАЦИЈА

Матем,
избор.инфор.
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2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
МАТЕРИЈАЛИ И
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Електроинсталациони материјали и
прибор
Проводници, прекидачи, утикачи,
сијалична грла
Осигурачи, електрична бројила
Кућне електричне инсталације
Заштита од електричне струје

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

10

Ученици треба да:
- упознају
електроинсталациони
материјал и елементе према
стандардима наведених
електроматеријала
- упознају основне
електротехничке симболе
- науче да читају
електротехничке шеме, а
једноставније да користе у
практичном раду
- стекну основна практична
знања и умења у састављању
електричнихструјнихкола
- упознајуса могућим
нежељеним последицама
дејства струје, начином
заштите од струјног удара и
пружање прве помоћи

- 717 -
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Матем,
Физика,
изб. инф.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

3. ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ
И УРЕЂАЈИ
Производња,трансформација и
пренос електричне енергије
Алтернативни извори електричне
енергије
Електротехнички апарати и
уређаји у домаћинству
Својства ипримена
електромагнета
Електричне машине
Електрични уређаји у моторним
возилима

4. ДИГИТАЛНА
ЕЛЕКТРОНИКА Основи аналогне
и дигиталне
технологије
Основни електронски елементи
Структура рачунара: матична
плоча, процесор, меморија,
интерфејс, модем
Електронски уређаји у
домаћинству.
Телекомуникације и аудио
визуелна средства
Мобилна телефонија, GPRS
системи

14

12

2018/2019-2021/2022.

Ученици треба да
- упознају подсистеме
електроенергетског система
- стекну појам о дистрибуцији
електричне енергије
- стекну основна практична
знања и умења у састављању
електричнихструјнихкола
- упознају основне делове
електротермичких и
електродинамичких апарата и
уређаја у домаћинству
- науче да правилно користе
електричне уређаје и апарате
- знају састав електричне кућне
инсталације и све значајне
елементе у њој, кварове који
се могу догодити

Матем,
Физика,
изб. инф.

Ученици треба да:
- упознајуосновне
електронске елементе
- науче симболе и шеме у
електроници
- схвате принципе рада
телекомуникационих и
аудиовизуелних уређаја у
домаћинству

Матем,
Физика,
изб. инф.
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5. ОД ИДЕЈЕ ДО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ –
МОДУЛИ
Практична израда електричних кола
Симулација електронских кола
коришћењем рачунарског
софтвера
Практична израда електронских кола
Моделовање електричних

-

16

-

машина и уређаја

2018/2019-2021/2022.

практична израда
електричних кола експеримент - истраживање, од
конструкторског
материјала и симулација
коришћењем рачунарског
софтвера
ученици треба да развијају
конструкторске способности
израдоми склапањем
модела електротехничких и
електронских уређаја и
апарата према одговарајућим
шемама

Матем,
Физика,
изб. инф.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
практична примена рачунара у решавању различитих задатака: обрадом текста, података, табела, графике
наставу треба реализовати тако да се оствари логична и функционална целина са конструкторским моделовањем
метода графичког рада
оспособити ученике да користе и усмеравају своје искуство из света око себе како би и даље развијали своје психомоторне вештине.." као и ...
"развијање и коришћење облика рада који омогућава индивидуални прилаз настави и учења и истовремено стварање услова за заједничко учење; унапређење
учења путем открића; подршка пројектном раду уз учење које се заснива на инердисциплинарним глобалним темама" настава техничког образовања организује
се кроз модуле могућност индивидуализације и диференцијације наставе
у реализацији теме „од идеје до реализације – модули“ оставља се могућност да ученици изразе своје личне афинитете, способности, интересовања
АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ
Ученици - слушају, посматрају, закључију, цртају, моделују, конструишу, износе идеје, праве презентацијиу, описују, упоређују, презентују, процењују, раде
индивидуално, у пару ,групно, размењују искуства и вреднују.
Наставници- организују, представљају, планирају, тумаче, објашњавају, цртају, моделују,
демонстрирају, упућују на изворе знања, процењују, оцењују, вреднују, воде документацију.
НАЧИН ПРАЋЕЊА ВРЕДНОВАЊА НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У реализацији програма наставник води свакодневно евиденцију о раду учееника, њиховом учешћу и ангажовања, оствривању наставних садржаја, односу
према обавезама, другим ученицима, простору у ком се настава одвија. Врши формативно и сумативно оцењивање. Ученици учествују у процени квалитета
образовно-васпитног рада, рада других ученика и процењује сопствени рад. У току године реализују се планирана тестирања, процењују
презентације, одговори ученика.
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ОПШТЕ И СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Компетенције су засноване на функционално интегрисаним знањима, вештинама, ставовима, вредностима и личним својствима и способностима које
омогућавају особи да умешно и одговорно решава проблеме и изазове са којима се среће у различитим ситуацијама (код куће, у школи, у пословном окружењу,
итд.) као активни учесник у заједници и друштву.
Међупредметне компетенције се развијају активним учешћем у наставним и ваннаставним активностима, усвајањем знања, вештина, става и вредности,
дубљим разумевањем различитих предметних области и њиховом применом на ситуације из свакодневног живота у различитим контекстима (лични,
професионални, образовни итд.). Њима се омогућава активно учешће у животу и развоју заједнице, те остварење личних интереса и аспирација.
Општа предметна компетенција представља наративни опис ситуација, проблема и изазова које ученици могу са савладају на основу знања, вештина, ставова и
вредности које се стичу кроз учење и наставу из датог предмета. Њоме се описује крајња сврха учења на начин који је разумљив и особама које нису стручњаци
за дати предмет.
Општа предметна компетенција одређена за предмет техника и технологија гласи: „Ученик разуме привредне и етичке вредности људског рада. Он користи
своје знање стечено у техничко- технолошким областима у корист сопственог развоја и чини прве одлуке везане за будуће школовање и професију. Ученик
познаје ИКТ и користи их при решавању проблема у различитим областима и истражује нове могућности њихове примене“.
Специфичне предметне компетенције представљају компоненте опште предметне компетенције и њиховим развојем ученици остварују општу предметну
компетенцију. Поред опште предметне компетенције ограничен број специфичних предметних компетенција се дефинише за сваки предмет понаособ.
Специфичне предметне компетенције одређене за предмет техника и технологија гласе:
„Ученик разуме представљене проблеме користећи композитна знања из техничких дисциплина и информатике и он схвата техничко-технолошке поступке и
користи креативне способности у процесу стварања материјалних производа;
„Ученик путем информационо комуникационих технологија прикупља податке, анализира, систематизује и презентује информације, електронски комуницира и
управља ИТ уређајима“.
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

РАЗРЕД: ОСМИ
Фонд часова: 68

Циљ: Унапређење физичких способности,моторичких вештина и знања ради очувања здравља и примене редовног физичког вежбања у
сваременим условима живота и рада
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: Усвајање моторичких знања и навика кроз примену програмских садржаја
атлетике,гимнастике,спортских игара
Оперативни задаци: Примена стечених знања,умења и навика кроз игру и такмичење
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.
Укупан
број
часова

Физичке способности-тестирања
Атлетика
Спортска гимнастика
Основе спортских игара

Редни
број
Садржај
теме
програма

1.

Физичке
способности тестирања

Број часова
Утврђивање
систематизација
1
6
10
5
19
1
24
1

обрада
1

1

Број
Активности ученика у васпитночасова образовном раду

8

54

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

Упоређивање сопствених резултата Примена
Националне
тестирања са вредностима за свој
батерије тестова за
узраст
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13

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)
Метод живе
речи,метод
демонстације и

укупно
8
15
20
25
68

Циљеви и задаци садржаја
програма

Утврђивање тренутног статуса
физичких способности ученика

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

2.

3.

4.

Атлетика

Спортска
гимнастика

Основе
спортских игара

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

праћење физичког
развоја

метод
практичног
рада
Метод живе
речи,метод
демонстације и
метод
практичног
рада

-разликовање атлетских дисциплина
-значај физичких активности за
здравље
-поштовање здравственохигијенских мера

Метод живе
речи,метод
демонстације и
метод
практичног
рада

-развијање моторичких способности
вежбањем на справама и на тлу
-значај вредности спортске
гимнастике за сопствени развој

15

-развијање моторичких
способности применом вежбања из
Атлетике

-демонстрација
свих атлетских
дисциплина
-организација рада
-обезбеђење
вежбалишта и
реквизита

20

-да схвате вредност спортске
гимнастике за сопствени развој
-одржавају равнотежу у
различитим кретањима,изводе
ротације тела
-вежбање на различитим справама
и реквизитима

-демонстрација
свих вежби на
справама и тлу
-обезбеђење справа
-помоћ и
асистенција
приликом извођења
вежби

-изводе елементе
кошаркашке,рукометне,одбојкашке
и технике футсала
-примењује основна правила
спортских игара
-примењује основне елементе
тактике у нападу и одбрани
-учествује на унутародељенским
такмичењима

-демонстација
елемената технике
и тактике свих
спортских игара
-суђење
-обезбеђење
простора и
реквизита за
такмичење

25

2018/2019-2021/2022.
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Метод живе
речи,метод
демонстације и
метод
практичног
рада
-метод игре

-развијање моторичких способности
кроз примену спортских игара
-значај фер-плеја
-поштовање правила понашања на
терену и ван њега
-поштовање противника и судија
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ИЗАБРАНИ СПОРТ - ПЛИВАЊЕ

РАЗРЕД: ОСМИ
Фонд часова: 34

Циљ: Унапређење физичких способности,моторичких вештина и знања ради очувања здравља и примене редовног физичког вежбања у сваременим условима
живота и рада
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: Усвајање моторичких знања и навика кроз примену програмских садржаја из пливања
Оперативни задаци: Примена стечених знања,умења,способности и вештина у води.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
Укупан
број
часова

Пливање

Број часова
Утврђивање
систематизација
19
6

обрада
9
9

19
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6

укупно
34
34

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни
број
Садржај
теме
програма

1.

Пливање

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности ученика у васпитночасова образовном раду

34

-поштује правила понашања у
води
-контролише покрете и одржава
тело на површини воде
-процењује своје способности и
вештине у води
-преплива 25м техником
краула,леђном техником и прсном
техником

Активности
наставника у
васпитнообразовном раду

-организација рада
-демонстрација
вежби на сувом и у
води
-обезбеђење
простора и
реквизита за
пливање
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2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Метод живе
речи
-метод
демонстације
- метод
практичног
рада
-метод
тренинга

Циљеви и задаци садржаја програма

-развијање моторичких способности кроз
примену елемената технике краул.леђног и
прсног пливања
-примењивање здравствено-хигијенских
мера приликом вежбања
-значај пливања на здравље ученика

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Разред: Осми

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Фонд часова: 34

2018/2019-2021/2022.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Недељни фонд часова: 1

Циљ: Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика осмог разреда основне школе. Програм пружа ученицима
могућност за активно учешће у животу локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање.

Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: У овом предмету издваја се неколико најзначајнијих задатака и то: подстицање и оспособљавање
ученика за активно учешће у животу локалне заједнице ; разумевање функционисања нивоа и органа власти ; упознавање права и одговорности грађана на
нивоу заједнице ; развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање сопственог мишљења ;
обучавање ученика за тимски начин рада ; развијање способности критичког просуђивања и одговорност одлучивања и деловања ; оспособљавање за покретање
и реализацију акција у локалној заједници, којима се остварују дечја права.
Корелација: Настава грађанског васпитања у свим разредима повезиваће се са садржајима следећих предмета: српски језик, географија, историја, информатика
и рачунарство, ликовна култура, као и са другим предметима у зависности од тема које се обрађују.

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.

Укупан
број
часова

Наставна тема
Увод
Деца у савременом свету
Медији у савременом друштву
Завршни део

Број часова
утврђивање
систематизација
1
8
2
5
1
2
15
4

обрада
1
8
6
15
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укупно
2
18

11
3
34

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

Редни Садржај
број
програма
теме

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

1.

Увод

2

2.

Деца у
савременом свету

18

3.

Медији у
савременом
друштву

11

-сви часови реализују Наставник, као
се кроз радионице
координатор, прати
учешће и ангажовање
ученика у свим
активностима, води
евиденцију, процењује
реазултате; ученици
активно учествују у
процени реализације
наставе, раду других
ученика и сопственом
раду.
-сви часови реализују Наставник, као
се кроз радионице
координатор, прати
учешће и ангажовање
-тимски рад
ученика у свим
-израда паноа
активностима, води
у малим групама
евиденцију, процењује
реазултате; ученици
активно учествују у
процени реализације
наставе, раду других
ученика и сопственом
раду.
-информисање
Наставник, као
координатор, прати
учешће и ангажовање
ученика у свим
активностима, води
евиденцију, процењује
реазултате; ученици
активно учествују у
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2018/2019-2021/2022.

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

Циљеви и задаци садржаја програма

-разговор
-дијалог
-искуствено
учење

-упознавање са циљевима, задацима,
садржајем и начином рада

-разговор
–дијалог
-истраживачке
методе
-искуствено
учење

-упознавање права и одговорности
детета на нивоу заједнице
-права детета
- Декларација

-разговор

-утицај медија у савременом друштву

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

4.

Завршни део

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

3

-самопроцена
-разговор

процени реализације
наставе, раду других
ученика и сопственом
раду.
Наставник, као
координатор, прати
учешће и ангажовање
ученика у свим
активностима, води
евиденцију, процењује
реазултате; ученици
активно учествују у
процени реализације
наставе, раду других
ученика и сопственом
раду.
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-тимски рад
-симулација
-дијалог

-развијање способности критичког
просуђивања и одговорног одлучивања
и деловања

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Разред: Осми
Годишњи фонд часова: 34

Недељни фонд часова: 1

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.
2.
3.
4.
5.

Увод
Човек је икона Божија
Подвижничко – евхаристијски етос
Литургија
Царство Божије
Евалуација
34

Укупан
бр.часова

Број часова
утврђивање
систематизација
/
/
/
1
1
1
2
2
2
1
/
1
5
6

обрада
1
5
5
6
6
/
23
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укупно
1
6
7
10
9
1
34

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ТЕМА

(наставне јединице)

I – УВОД
1. Упознавање
садржајa програма
и начинa рада

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ЦИЉ
• Упознавање ученика са
садржајем предмета,
планом и програмом и
начином реализације
наставе Православног
катихизиса;
• Установити каква су
знања стекли и какве
ставове усвојили
ученици у претходном
разреду школовања.

II - ЧОВЕК ЈЕ
ИКОНА БОЖЈА
2. Човек - икона
Божја и свештеник
твари
3. Хришћанско
схватање личности
4. Грех као
промашај
човековог
назначења
5. Новозаветне
заповести Божје

• Продубити код ученика
знање о човеку као
икони Божијој у свету;
• Развити свест код
ученика о неопходности
живота у заједници;
• Развити свест код
ученика да је грех
злоупотреба слободе;
• Омогућити ученицима
основ за разумевање
хришћанског појма

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће:
• моћи да сагледа садржаје којима ће
се бавити настава Православног
катихизиса у току 8. разреда
основне школе;

2018/2019-2021/2022.

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
• Упознавање са
садржајем
програма и
начином рада

• моћи да уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног катихизиса
обрађеног у претходном разреду
школовања.

• моћи да увиди да је човек икона
Божија јер је слободна личност и
да је служба човекова да буде
спона између Бога и света.
• моћи да увиди да се човек
остварује као личност у слободној
заједници љубави са другим.
• бити подстакнут да учествује у
литургијској заједници.
• моћи да сагледа грех као промашај
људског назначења;
• моћи да разликује слободу од
- 729 -

• Човек - икона
Божја и свештеник
твари
• Хришћанско
схватање личности
• Грех као промашај
човековог
назначења
• Две велике
заповести о
љубави
• Слобода и љубав у
хришћанском

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Катихизација као литургијска
делатност - заједничко је
дело
катихете (вероучитеља) и његових
ученика.
Катихета (вероучитељ) би требало
стално да има науму да катихеза не
постоји ради гомилања
информација („знања о вери“), већ
као настојање да се учење и
искуство Цркве лично усвоје и
спроведу у живот кроз слободно
учешће у богослужбеном животу
Цркве.
На почетку сваке наставне теме
ученике би требало упознати са
циљевима и исходима наставе,
садржајима по темама, начином
остваривања програма рада, као и
са начином вредновања њиховог
рада.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

слободе;

6. Слобода и љубав
у хришћанском
етосу

2018/2019-2021/2022.

етосу

самовоље;

Врсте наставе

• Подстаћи ученике на
узајамну љубав и
поштовање;

• моћи да увиди да човек може бити
роб својих лоших особина и
навика;

• Подстаћи ученике на
стално преиспитивање
свог живота.

• бити подстакнут да увиди вредност
ближњега у сопственом животу;

• практична настава (2часа)

• моћи да усвоји став да једино кроз
љубав човек може превазићи
конфликт;

Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
учионици;

• моћи да вреднује своје поступке на
основу Христових заповести о

• Практична настава се реализује у
цркви – учешћем у

љубави.
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Настава се реализује кроз следеће
облике наставе:
• теоријска настава (32 часова)

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

III • Омогућити ученицима
ПОДВИЖНИЧКО –
основ за правилно
ЕВХАРИСТИЈСКИ
разумевање
ЕТОС
хришћанског подвига;
7. Хришћански
подвиг
8. Подвизи
Светитеља
9. Пост
10. Хришћанске
врлине
11. Евхаристијски
поглед на свет

• Упутити ученике на
смисао подвига
светитеља;
• Објаснити ученицима
начин, смисао и циљ
поста;
• Упознати ученике са
Житијима Светих;
• Развити евхаристијски
етос код ученика.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

• моћи да увиди да је подвиг начин
живота у Цркви;

• Хришћански
подвиг

• моћи да препозна различите
подвиге као путеве који воде ка
истом циљу;

• Примери подвига:
свети људи су

• моћи да објасни кад и како се
пости;
• моћи да увиди смисао и значај
поста;
• бити подстакнут на пост и молитву
као начин служења Богу;
• бити подстакнут да развија
хришћанске врлине;
• бити подстакнут да се критички
односи према својим поступцима;
• бити подстакнут да чита Житија
Светих;
• бити подстакнут да заснује свој
однос према Богу на захвалности.
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имали различите
подвиге
• Хришћански пост
(духовни смисао,
начин поста,
евхаристијски,
једнодневни и
вишедневни пост)
• Основне
хришћанске
врлине
• Евхаристијски
поглед на свет

литургијском сабрању;
Дидактичко методичка упутства
за реализацију наставе
• Уводне часове требало би
осмислити тако да допринесу
међусобном упознавању ученика,
упознавању ученика с циљевима,
исходима, наставним садржајима,
али и тако да наставник стекне
почетни увид у то каквим
предзнањима и ставовима из
подручја Православног
катихизиса, група располаже.
• Реализација програма требало би
да се одвија у складу с
принципима савремене активне
наставе, која својом динамиком
подстиче ученике на
истраживачки и проблемски
приступ садржајима тема. У току
реализације стављати нагласак
више на доживљајно и
формативно, а мање на сазнајно и
информативно.

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

IV – ЛИТУРГИЈА
12. Молитва лична и саборна
13. Црква је Тело
Христово
14. Божанствена
Литургија (опис
тока Литургије)

• Указати ученицима на
значај личне и саборне
молитве;
• Објаснити ученицима
важност Литургије
тумачењем значења
речи Евхаристија и
Литургија (захвалност
и заједничко дело);

15. Литургијски
простор (делови
храма)

• Указати ученицима да
је литургијско сабрање
израз Цркве као Тела
Христовог;

16. Освећење
времена

• Указати ученицима на
целину литургијског
догађаја као узајамног
даривања Бога и
његовог народа
• Упознати ученике са
смислом и основним
елементима Литургије;
• Подстаћи ученике на
заједничко учешће у
богослужењима;

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2018/2019-2021/2022.

• моћи да увиди да је молитва
разговор са Богом;

• Молитва - лична и
саборна

• бити подстакнут да преиспита и
обогати свој молитвени живот;

• Црква је Тело
Христово

• моћи да схвати личну молитву као
припрему за саборну молитву;

• Божанствена
литургија

• моћи да објасни значење речи
Литургија и Евхаристија;
• моћи да однос међу члановима
Цркве пореди са повезаношћу
удова у људском телу;
• моћи да препозна неке од
елемената Литургије;
• моћи да увиди да Молитва
Господња има литургијску основу;
• моћи да наведе најважније делове
храма и препозна њихову
богослужбену намену.

- Проскомидија

•

Имаући у виду захтеве наставног
програма и могућности
транспоновања наставног
садржаја у педагошко дидактичка
решења, наставник би требало да
води рачуна и о психолошким
чиниоцима извођења наставе –
узрасту ученика, нивоу
психофизичког развоја,
интересовањима, склоностима,
способностима и мотивацији
ученика.

- Евхаристија
(велики вход,
анафора, Молитва
Господња,
причешће)
• Литургијски
простор (делови
храма)

Квалитет наставе се постиже када
се наставни садржаји реализују у
складу са савременим
педагошким захтевима у погледу
употребе разноврсних метода,
облика рада и наставних
средстава.

- Литургија речи
(јектенија, мали
вход, читања)

• моћи да именује нека богослужења • Повезивање
и да зна да постоје покретни и
времена са
непокретни празници;
литургијским
доживљајем
• бити подстакнут да активније
учествује у богослужењима;
вечности (дневни,
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•

•

У остваривању савремене наставе
наставе наставник је извор знања,
креатор, организатор и
координатор ученичких
активности у наставном процесу.

•

Настава је успешно реализована
ако је ученик спреман да Цркву

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

недељни и
годишњи
богослужбени
круг)

• Објаснити ученицима
динамику
богослужбеног
времена.
V - ЦАРСТВО
БОЖЈЕ
17. Царство Божје –
циљ стварања
18. Живот будућег
века
19. Сведоци
Царства Божјег
20. Обожење – циљ
хришћанског
живота
21. Знаци присутва
Царства Божјег у
овом свету (чуда,
мошти...)
22. Икона – прозор
у вечност

• Објаснити ученицима да
је Царство Божије
крајњи циљ историје;

• моћи да објасни да је Бог створио
свет са циљем да постане Царство
Божије;

• Указати ученицима на
повезаност између
васкрсења мртвих и
Царства Божијег;

• моћи да објасни да Царство Божије
у пуноћи наступа по другом
Христовом доласку и васкрсењу
мртвих;

• Објаснити ученицима
појам обожења
указујући им на

• моћи да објасни да је Бог створио
човека као сарадника на делу
спасења;

библијски опис
Преображења
Господњег;
• Развијање свести
ученика да је Литургија
икона Царства Божјег;
• Упознати ученике са
сведочанствима
присуства Божијег у
овом свету (чуда,
мошти...);

2018/2019-2021/2022.

• моћи да препозна да је Литургија
икона Царства Божијег;

• Васкрсење мртвих
и живот будућег
века

Евалуацију наставе (процењивање
успешности реализације наставе и
остварености задатака и исхода
наставе) наставник ће остварити на
два начина:

• Обожење – живот
у савршеној
заједници с Богом
и другима

• моћи да преприча догађај
Преображења Господњег;

• Икона – прозор у
вечност
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Евалуација наставе

• Етос хришћана
као сведочанство
Царства Божијег

• бити подстакнут да активније
учествује у Светој Литургији.

• моћи да препозна да је предукус
Царства Божијег присутан у

Тројичним Богом који постаје
извор и пуноћа његовог живота.

• Царство Божије –
циљ стварања

• Знаци присутва
Царства Божијег у
овом свету (чуда,
мошти...)

• моћи да повеже појмове светости и
обожења са дејством Светога Духа

схвати као простор за
остваривање своје личности кроз
заједничарење са ближњима и

•

процењивањем реакције ученика
или прикупљањем коментара
ученика путем анкетних
евалуационих листића;

•

провером знања које ученици
усвајају на часу и испитаивањем
ставова;

Оцењивање
Непосредно описно оцењивање
ученика може се вршити кроз:

ОШ “Ђура Јакшић“, Параћин

• Предочити ученицима
улогу Цркве у свету;
• Пружити ученицима
основно знање о
икономији Духа
Светога;
• Упознати ученике са
иконографијом као
изразом есхатолошког
стања света и човека.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

моштима, чудотворним иконама,
исцељењима...
• моћи да препозна разлику између
православне иконографије и
световног сликарства;
• моћи да препозна икону као
символ Царства Божијег;
• бити подстакнут да на правилан
начин изражава поштовање према
хришћанским светињама.

2018/2019-2021/2022.

•

усмено испитивање;

•

писмено испитивање;

•

посматрање понашања ученика;

Оквирни број часова по темама
Увод – 1
Човек је икона Божија – 6
Подвижничко-евхаристијски етос –
7
Литургија – 9
Царство Божије – 8
Евалуација – 1+2
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РАЗРЕД:
Осми
НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 1, 34
Циљ наставног предмета
Циљ наставног предмета
информатике и рачунарства је
стицање знања,овладавање
вештинама и формирање
вредносних ставова који
доприносе развоју
информатичке писмености
неопходне за даље
школовање,живот и рад у
савременом друштву , као и
оспособљавање ученика да
ефикасно и рационално
користе рачунаре на начин
који на угрожава њихово
физичко и ментално здравље

2018/2019-2021/2022.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Задаци наставе информатике и рачунарства
-развију свест о неопходности коришћења
рачунара у свакодневном животу и раду као и
значају информатике за функционисање и
развој друштва;-унапреде способности за брзо
,ефикасно и рационално коришћење
информација коришћењем рачунара,као и
њихово критичко анализирање,складиштење и
преношење;-да развију прецизност у
раду,упорност и истрајност приликом
решавања задатака;-да стекну радне навике и
оспособе се за међусобну сарадњу и тимски
рад;-развију прецизност,рационалност и
креативност у раду са рачунаром:-унапреде
стратегије и технике самосталног учења
користећи могућност рачунара ;-јачају
способност решавања проблема развојем
логичког мишљења;-добију информације
везане за избор будућег занимања

Оперативни задаци
-ученици требају да овладају коришћењем
програма за обраду табеларних података и
креирање докумената у коме су интегрисани
текст,слика и табела;-умеју да прикажу
податке из табела путем прецизно
дефинисаних графикона;-јачају способност
за прецизно и концизно дефинисање
проблема;-упознају се са алгоритамским
начином решавања проблема;-упознају са
основама језика за израду једноставних
презентација на мрежи;-упознају са
могућностима специјализованих програма за
израду презентација на мрежи;-упознају
основни концепт и принципе Веб
програмирања,разумеју логику анимације и
овладају њеном употребом у креирању
сопствених Веб пројеката

Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Наставна тема

Обрада

Табеларни прорачун-Microsoft Exel
Изборни модул
Израда самосталног пројекта
Укупан број часова

8
7
4
19
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Број часова
Вежба
Утврђ
ивање
2
3
10
15

укупно
10
10
14
34
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Ред
.
Бр.
1.

2.

3.

Садржај
програм
а
Табеларн
и
прорачун
Microsoft
Exel

Изборни
модул
Израда
Самостал
ног
пројекта

Број
часова

10

10

14

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
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Активности образовноваспитном раду

Начин и поступак остваривања
програма

Циљеви и задаци садржаја програма

-посматрају,-слушају,-активно
учествују(постављају питања),раде типске примере уз помоћ
наставника,-самостално раде
вежбе на рачунару,-препознају
окружење програма,-схватају
разлику између табеле у word-u i
Excel-u,-схватају логичке
сличности између Office
програма,-повезују стечена знања
са примерима из свакодневног
живота
-посматрају,-слушају,-обнављају
градиво из предходних
разреда(рад са
текстом,графика,табеле,анимациј
е,линкови...);-раде полако
слогове,подпрограме,низове,при
мере у графичком окружењу
-на основу интересовања и
способности извршити поделу
задатака унутар групе која раде
на пројекту,-самосталан
ученички рад на прикупљању
података,-заједнички избор и
сортирање прикупљених
података,-дискутовање и
анализирање ,-дијалог са
наставником,-употреба програма
и алата за израду програма,презентовање урађених пројеката
одељењу или широј заједници

-подсетити на правила понашања у
кабинету;-објаснити радно окружење
програма за табеларни прорачун и повезати
са другим програмима;-подсетити ученике
на дијалог –кроз примере објаснити
форматирање табеле са разним врстама
података,-проналазити примере употребе
програма

-зна да направи табелу жељеног изгледа,-зна
да унесе разне врсте података у табелу,примени формулу унутар табеле,-зна основне
функције за сабирање,просек,минимум и
максимум,-уметање и форматирање готових
графичких
објеката(слика,дијаграма,симбола...),-израда
графикона на основу унетих података,форматирају страницу и припреме за штанпу,одаберу одређене странице и број копија

-припремити задатке за вежбу у
програмском језику,расподелити улоге,обновити појмове сајта,преузимање
материјала са интернета,ауторска права

-способност сагледавања целог процеса израде
програма,-пројектовање и анализа захтевадефинисање захтева,-писање програмског кода
–дизајн,-критичко вредновање презентација на
мрежи,-како се кретати кроз презентацију,-рад
на слици,креирање табела

-помоћи сваком ученику око избора теме за
рад,-препоручити теме из школског
програма,-дискутовати и анализирати
тему,-објаснити све фазе израде пројекта,помоћи сваком ученику око избора алата за
рад,-подстицати ученике на самосталан
рад,-помоћи око презентовања пројекта,заједничка евалуација пројекта

-примена знања стечених током школовања из
предмета информатика и рачунарство,-рад у
групи и тачно дефинисани задаци за сваког
ученика,--знају шта су ауторска права,-знају
сами да истражују,сакупљају,сортирају и врше
избор најквалитетнијих информација,-знају да
тестирају функционалност пројекта,-одабир
циљне групе за приказ пројекта,-анализа и
вредновање пројекта.
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ХОР И ОРКЕСТАР КАО ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Фонд часова: 36

Циљ: Развијање интересовања за музику, музичку креативност и музичко стваралаштво
Образовни, васпитни и функционални циљеви и задаци: Развијање музикалности, упознавање са музичким уинструментима и свирањем на њима
Оперативни задаци: : Ближе одређивање и распоређивање програма предмета како би постао применљив у наставној пракси
Табеларни приказ оријентационог распореда градива
Ред.бр.

Наставна тема

1.

Певање песама по слиху и са нотног
текста
Двогласно певање хорских
композиција
Свирање на ритмичким
инструментима Орфовог
инструментрија

2.
3,
Укупан
број
часова

Број часова
утврђивање
систематизација
6
1

обрада
9

укупно
16

7

4

1

12

4

3

1

8

20

13

3

36
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Редни Садржај
број
програма
теме

1.

Певање песама са
нотног текста и по
слуху

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Број
Активности
Активности
часова ученика у васпитно- наставника у
образовном раду
васпитно-образовном
раду

16

3.

Свирање на
ритмичким
инструментима
Орфовог
инструментарија

12

8

Циљеви и задаци садржаја
програма

- Органозује

- Разговор

- Развијеање музикалнисти

-Дефинише нове
појимове

- Припрема

- Објашњење

- Помаже

- Тумачење нотног
текста

- Да упознају основне музичке
појимове

- Прати

-Пише

Двогласно певање
хорских
композиција

Начин и
поступак
остваривања
програма
(методе и
технике)

-Усваја нова знања

-Именује

2.

2018/2019-2021/2022.

- Уочава разлику у

висини и хармонији
вишегласног певања

- Мотивише
- Планира

- Учествује

- Учествује

- Ритмички
импровизује на
ритмичким
инструментима

- Едукује
- Вреднује

- Ритмички прати
певану песму по
слободном осећају
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- Извођење музике

- Праћење рада
ученика
- Рад у пару групи
- Колективни рад
- Излагање
садржаја теме

- Неговање способности
заједничког музицирања
- Развијање интересовања за
музичку културу
- Припрема програма за јавно
извођење
- Стицање навике двогласног
певања
- Хармонски однос у
заједничком двогласном певању
- Подстицање доживљаја и
разумевања музике
- Упознавање са ритмичким
инструментима и њиховом
применом и могућностима у
оркестру

7

