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1. УВОД 
 

 
 Школски програм ОШ "Доситеј Обрадовић", Пландиште, припремао је Стручни 

актив за развој школског програма који је завршио семинар те врсте у Зрењанину. Овај 

актив именовало је Наставничко веће на седници која је одржана 26.08.2020. године. 

 Чланови стручног актива су уједно и аутори овог програма. 

           Полазишта за израду школског програма су: 

- Закон о основама система образовања и васпитања ( " Сл. гласник РС " бр. 

88/2017 ), 

- Правилник о изменама и допунама правилника о врсти стручне спреме 

наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној 

школи ( " Сл. гласник РС - Просветни гласник " бр. 10/04), 

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  ( " Сл. 

гласник РС " бр. 88/17, 27/18, 10/19, 34/19), 

- Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и 

васпитања ( Сл. Гласник РС – Просветни гласник бр. 10/17 ), 

- Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за други разред 

основног образовања и васпитања ( " Сл. гласникРС- Просветни гласник " бр. 

3/19), 

- Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 

васпитања ( Службени гласник РС- Просветни гласник бр. 5/19), 

- Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања ( " Сл. гласник РС  - Просветни гласник " бр. 11/16 и 07/17), 

- Правилник о календару образовно - васпитног рада за основне школе са 

седиштем на територији АП Војводине за школску 2020/2021. годину 

- Закон о Основном васпитању и образовању (Сл.гласник РС 55/13, 101/17, 27/18, 

10/19) 

- Правилник о општим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи 

језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања ( Сл. Гласник 55/17), 

- Правилник о њстандардима квалитета рада установе ( Службени гласник РС бр. 

14/18)), 
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- Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ( 

Службени гласник РС бр.68/18), 

- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и 

вредновање ( Службени гласник РС бр.74/18), 

- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, 

ученику и одраслом ( Службени гласник РС бр. 80/18), 

- Правилник о општинском савету родитеља ( Службени гласник РС бр. 72/18), 

- Правилник о вредновању квалитета рада установе ( Службени гласник РС бр. 

20/19), 

- Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи ( Службени гласник РС бр. 30/19), 

- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање ( Службени гласник РС бр. 46/19), 

- Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране 

у основној школи ( Службени гласник РС бр. 68/18), 

- Правилник о допуни Правилника но садржају и начину вођења евиденције и 

издавању јавних исправа у основној школи ( Службени гласник РС бр. 82/18), 

- Правилник о ближим условима за оснивање почетка рада и обављање делатности 

основне школе ( Службени гласник РС бр. 5/19), 

- Закон о заштити података о личности ( Службени гласник РС бр. 87/18), 

- - Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за трећи разред 

основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, 

број 6/20) 

- - Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за четврти 

разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни 

гласник“, број 6/20) 

- - Правилник о општим стандардима постигнућа за матерњи језик за крај првог 

циклуса основног образовања и васпитања 

- - Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 

2020/2021. годину 

- Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Службени 

гласник РС“, број 87/19) 
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- Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и 

васпитања ( Сл. Гласник РС – Просветни гласник, бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 

18/2018, 1/2019 i 2/2020) 

- пратећи подзаконски акти, нормативи, основи програма рада, упутства и остали 

педагошко - стручни прописи који одређују структуру и садржај рада годишњег 

програма рада. 

-  Годишњи план и програм рада школе за школску 2020/2021, 

- Школски развојни план 2020/2021. године, 

- Услови рада у школи, 

- Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице. 
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1.1. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШКОЛЕ 

 
ШКОЛСКО ОКРУЖЕЊЕ 

Матична школа се налази у центру Пландишта, а подручне у селима Маргита, 

Барице, Јерменовци, Велики Гај и Купиник. 

Настава у матичној школи у Пландишту се изводи  на српском језику и траје осам 

година. 

      Издвојена одељења: 

      Маргита - осмогодишња школа, настава на српском језику. 

      Барице - осмогодишња школа, настава на румунском језику. 

      Јерменовци - осмогодишња школа, настава на мађарском језику и четворогодишња 

настава на српском језику. 

      Велики Гај - четворогодишња школа, настава на српском језику. 

      Купиник - четворогодишња школа, настава на српском језику. 

 

    Садашња зграда матичне школе је изграђена 1976. године, а фискултурна сала 

1978. године. Настава се изводи у кабинетима и специјализованим учионицама, школа 

има школску библиотеку, медијатеку, кухињу, трпезарију, канцеларију за директора, 

секретаријат и рачуноводство, стручног сарадника, помоћника директора, зборницу, 

радионицу за школског мајстора, фискултурну салу са справарницом, котларницу за 

грејање и мокри чвор. 

Школа се греје  сопственим централним грејањем. Школа поседује велико 

школско двориште са изграђеним теренима за рукомет, кошарку и одбојку (асфалтирани 

и осветљени рефлекторима). 

Зграде подручних одељења су старијег датума и преуређене су за потребе школе 

које задовољавају осредње услове за реализацију програма школе. 
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1.2. БРОЈ УЧЕНИКА 

 

Табеларни приказ броја ученика од првог дo осмог разреда на почетку 

школске 2020/2021. године 

 

 
ОДЕЉЕЊЕ РАЗРЕД  

 1A 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 

Пландиште 26  21 /  18 19 14 11 25 24 18 17 21 20 22 24 

Маргита  6 7 / 9 / 11 

 

/ 12 / 9 / 11 / 9 / 

 

Јерменовци  / 1 2 4 4 3 / 4 4 / / / / / 4 / 

Барице  1  / /  / 1 / 2 / 2 / 3 / 2 / 

Велики Гај 2 1 1 / / 5 / / / / / / / / / 

Купиник  / / / 1 / / / / / / / / / / / 

Укупно  36 36 54 46 67 46 55 61 
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2. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
 

 СВРХА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА: 

 
 квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке,  

математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и 

информатичке писмености, неопходних 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 и поштује друге особе и њихов 

идентитет. 

 
   ОСНОВНИ ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА: 
 

 реализација образовно-васпитног рада кроз редовну наставу, 

укључујући обавезне и изборне предмете 

 развијање интелектуалних способности  ученика 

 развијање целовите и свестране личности ученика 

 развој правилног односа према раду 

 поштовање права деце,  развијање толеранције и хуманих 

међуљудских односа међу ученицима 

 непосредно повезивање школе и друштвене средине 

 свестрана сарадња школе и породице 

 подстицање и развој  физичких и здравствених способности ученика 

 развијање свести о значењу очувања и заштите природе и животне 

средине 

 развијање свести о неговању националног идентитета. 
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СТРУКТУРА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
 Школски програм садржи обавезни и изборни део, као и остале облике 

образовно-васпитног рада. 

Обавезни део школског програма садржи наставне предмете и садржаје који су 

обавезни за све ученике од првог до четвртог разреда . 

   Изборни део школског програма обухвата изборне наставне предмете и 

садржаје програма по нивоима и врстама образовања од којих ученик обавезно бира 

један или више предмета према својим склоностима. 

 Један од обавезних изборних предмета јесте верска настава или грађанско 

васпитање. Ученик се обавезно опредељује за један од ова два изборна предмета, али 

постоји могућност да се наредне школске године определи за други обавезни изборни 

предмет. 

 Школа ће сходно законским обавезама у другом, трећем и четвртом разреду 

ученицима понудити поред обавезних изборних наставних предмета (верске наставе и 

грађанског васпитања) још три изборна предмета од којих ће ученик изабрати један 

предмет (чувари природе, од играчке до рачунара, народна традиција). 

 Остали облици образовно-васпитног рада обухватају садржаје којима се 

задовољавају интереси ученика у складу са могућностима школе. 

 

 



12 

 

 

3. НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

3.1.СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА КОЈИ ЋЕ РАДИТИ У ПРВОМ, 

ДРУГОМ, ТРЕЋЕМ И ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 

 

Први  разред 

Име ипрезиме Стр. Спрема Стр. испит Год.стажа 

Мирослава Мандић Педагошка академија 1991 28 

Милорад Јаћимовски Педагошка академија 1996 24 

Ана Нистор Педагошка академија 1986 28 

Мирјана 

Гроздановски 

Учитељски факултет 2000 21 

Михај Микша Учитељски факултет 1992 29 

 

Други разред 

Име и презиме Стр. Спрема Стр. испит Год. стажа 

Татјана Зрињи Педагошка академија 2000 21 

Загорка Ангеловски 

Ђенић 

Учитељски факултет 1988 34 

Александар 

Ангеловски 

Учитељски факултет  6 

Михај Микша Учитељски факултет 1992 29 

Јанош Чех 

 

Педагошка академија 2001 31 

 

                                             

 

Трећи разред 

Име и презиме Стр.спрема Стр.испит Год.стажа 

Весна Јаћовић Виша педагошка 

школа 

1987 35 

Драгана Јаћимовски Учитељски факултет 1987 35 

Мирјана Гроздановски Учитељски факултет 2000 21 
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Мита Богдановић Учитељски факултет  33 

Јанош Чех Педагошка академија 2011 25 

Дара Божидаров Учитељски факултет 2000 21 

Мирослава Мандић Педагошка академија 1991 28 

 

Четврти  разред 

Име и презиме 

 

Стр.спрема Стр.испит Год.стажа 

Биљана Нецин 

Куневски 

Педагошка академија 1992 31 

Александар 

Ангеловски 

Учитељски факултет  6 

Сања Ћорда Учитељски факултет 2011 27 

Биљана Стојановић Учитељски факултет 2011 25 

Татјана Зрињи Педагошка академија 2000 21 

Нистор Ана Пед.академија 1986 28 

Јанош Чех Педагошка академија 2001 30 
 

 

 

    Одељење продуженог боравка водиће Дивна Илић, наставник разредне 
наставе. 
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3. 3. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

 

У оквиру осталих облика образовно-васпитног  рада, у првом, другом, трећем и 

четвртом разреду, а у складу са са могућностима школе, узимајући у обзир интересе 

ученика, део школског програма биће реализован кроз: 

 

3.3.1. ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ (1 час недељно) 

 

Одељенски старешина је непосредни педагошки организатор рада у одељењу. 

Циљеви и задаци одељенског старешине су да у условима остваривања плана и 

програма на нивоу разреда, подстиче и прати организовање индивидуалних активности 

сваког ученика, да доприноси остваривању синтезе васпитних утицаја и ученичког 

искуства у целокупном развоју личности ученика. 

 На часовима одељенског старешине неопходно је обрадити садржаје који нису 

обухваћени програмским садржајима обавезних, изборних предмета и осталих 

организационих форми рада на нивоу школе. 

 

 Области које би требало обухватити су следеће: 

- упознавање ученика са кућним редом школе и њиховим радним 

обавезама 

- лични и социјални развој ученика 

- стварање позитивне социјалне климе у разреду 

- поштовање личности ученика 

- неговање хуманих односа међу половима 

- формирање позитивног односа према раду 

- систематско здравствено просвећивање 

- сагледавање социјалних и породичних прилика ученика. 

 

 

 

3.3.2.  ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

 

У циљу развијања свестраније личности ученика, с једне, и организације живота и 

рада савемене породице, с друге стране школа пружа ученицима могућност рационалног 
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провођења времена по завршетку редовних часова. У продуженом боравку се различите 

активности, обухваћене планом и програмом  континуирано  и систематски припремају, 

изводе и прате имајући у виду интересовања и психофизичке карактеристике ученика. 

 

У складу са просторним, материјалним и кадровским могућностима наше школе настава 

у оквиру продуженог боравка је организовама  пре и после подне ( од 11
30

- 15
30

) и 

обухвата хетерогену групу ученика - ученици првог и другог разреда. 

 

 

3.3.3 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 Рецитаторска, ритмичка и драмска секција (1 до 2 часа недељно) 

 Рецитаторска секција – циљеви: 

- неговање језика, 

- лепота казане речи, 

- правилно изговарање и акцитовање, 

- указивање на естетске вредности уметничког дела, 

- развијање осећања одговорности изговорене речи, 

- увежбавање јавних наступа, 

- учешће на школским, општинским и међуопштинским смотрама рецитатора. 

Ритмичка секција – циљеви: 

- развијање осећања за ритам, 

- задовољавање дечијих потрба за покретом и игром, 

- естетско обликовање тела, 

- увежбавање за јавне наступе, 

- учешће на школским приредбама. 

 

 

Драмска секција – циљеви: 

- развијање креативности, 

- развијање реторичке способности, 

- развијање естетских вредности, 

- синтеза покрета и говора, 

- развијање способности за имитацију и идентификацију, 
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- увежбавање за јавне наступе, 

- учешће на приредбама и смотрама. 

 

 

 

 

4. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 

ПО РАЗРЕДИМА СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА 

ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

4.1. ФОНД ЧАСОВА ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

На основу правилника о наставном плану и програму за први, други, трећи и 

четврти разред Основне школе (Службени гласник РС, бр.62/03, 64/03, 58/04 и 62/04) 

реализоваће се следећи наставни програм: 

 

 

 

Облик образовно- 

васпитног рада 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1.  

Редовна настава 

 

21-24 756-

864 

22-25 792-

900 

22-26 792-

936 

22-26 792-

936 

 

2. 

 

Допунска настава 

1 36 1 36 1 36 1 36 

 

3. 

 

Додатни рад 

- - - - - - 1 36 

 
А.ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Српски језик 
Матерњи језик 

5 180 5 180 5 180 5 180 

2. 
Српски језик 2 

2 72 2 72 3 108 3 108 

3. 
Страни језик 

2 72 2 72 2 72 2 72 

4. 
Математика 

5 180 5 180 5 180 5 180 

5. 
Свет око нас 

2 72 2 72 - - - - 

6. 
Природа и 
друштво 

- - - - 2 72 2 72 

7. 
Ликовна култура 

1 36 2 72 2 72 2 72 
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8. 
Музичка култура 

1 36 1 36 1 36 1 36 

9. 
Физичко  

3 108 3 108 3 108 3 108 

10. Дигитални свет 1 36 - - - - - - 

 У К У П Н О: 19-21 684- 

756 

20-22 720-

792 

20-23 720-

828 

20-23 720-

828 
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 Б. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

нед.    год. нед.     год. нед.      год. нед.    год. 

1. Верска настава/ 

Грађанско 

васпитање 4 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Народна традиција - - - - - - 1 36 

3. Рука у тесту - - - - - - 1 36 

4. Чувари природе  - - - - - - 1 36 

5. Лепо писање - - - - - - 1 - 

6. Од играчке до 

рачунара 
- - - - - - 

 

1 36 

7. Матерњи језик са 

елементима 

националне културе 

2 72 2 72 2 36 2 36 

 УКУПНО:Б 1-3 36-108 1-3 36-108 2-3 72-108 2-3 72-108 

 УКУПНО:А+Б 21-24 720- 

684 

21-24 720-

684 

22-26 792-

936 

22-26 792-

936 

 

 
 

 
 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

 

ПРВИ  

РАЗРЕД 

 

 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

1. 

 

 

Час одељенског 

старешине 

 

 

Нед. 

 

Год. 

 

Нед. 

 

Год. 

 

Нед. 

 

Год. 

 

Нед. 

 

Год. 

1 36 1 36 1 36 1 36 

 

 

2. 

 

Друштвене,техничке

,хуманитарне, 

спортске и културне 

активности 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1-2 

 

 

 

36-72 

 

 

 

1-2 

 

 

 

36-72 

 

 

3. 
Екскурзија 

1-3 дана годишње 1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

 

4. 

 

Настава у природи 7-10 дана годишње 7-10 дана 

годишње 

7-10 дана 

годишње 

  

5. Ваннаставне 

активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72   

6. Пројектна настава   1 36 1 36   
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4.3. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

Сврха програма образовања 
 

- 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, себе и 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 

начелимасталног усавршавања и начелима доживотног учења; 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на 

сопствени развој и будући живот; 

 Одељење продуженог боравка 

-активности- ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. 
1. 

Самостални рад ученика (11
30

-12
15

) 
5 180 5 180 

2. 
Израда домаћих задатака (12

15
-13

00
) 

5 180 5 180 

4. 
Спортске активности (13

15
-13

45
) 

5 180 5 180 

5. 
Слободне активности (13

45
-14

30
) 

5 180 5 180 
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- 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 очувања природе и животне средине; 

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности 

уважавања 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 грађанских права и основних слобода и развијање 

способности за живот у демократски уређеном друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког 

живота и подстицање индивидуалне наставе; 

- овај програм се остварује на српском језику, мађарском и румунском језику. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА ПРВИ 

РАЗРЕД 
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

  

1. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ:  

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

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

насиљу;  

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;  

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

способности;  

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

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 7) 

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

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

интересовањима;  

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

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

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;  

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 12) развијање осећања 

солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;  

13) развијање позитивних људских вредности;  

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

праведном друштву;  

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

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

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

културне баштине;  

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

продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;  

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  
  

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.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 180 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- разликује изговорени глас и написано слово; 
изговорене и написане речи и реченице; 

- влада основном техником читања и писања 

ћириличког текста; 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И 

ПИСАЊЕ  

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).  
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- разуме оно што прочита; 

- активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког 
текста који му се чита; 

- препозна песму, причу и драмски текст; 

- 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 своје мишљење о понашању ликова у 

књижевном делу; 

КЊИЖЕВНОСТ  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/Ливадско звонце  

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  
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- препозна загонетку и разуме њено значење; 

- препозна басну и 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; 

- напамет говори краће књижевне текстове; 

- учествује у сценском извођењу текста; 

- пажљиво и културно слуша саговорнике; 

- слуша, разуме и парафразира поруку; 

- слуша интерпретативно читање и казивање 

књижевних текстова ради разумевања и доживљавања; 

- примењује основна правописна правила; 

- пише читко и уредно; 

- писмено одговара на постављена питања; 

- 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; 

 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  

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; 
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- пронађе информације експлицитно изнете у тексту.  - драмски текст за децу; 

- шаљива песма; 

- басна; 

- загонетка.  

ЈЕЗИК 

Граматика, правопис и 

ортоепија  

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). 

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; 

  Тачка на крају реченице; место и функција упитника и узвичника у реченици.  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА  

Говорење  Вођени и слободни разговор. 

Говорни предлошци. 

Усмена порука. 

Причање, препричавање и описивање. 

Казивање књижевног текста. 

Драмски, драматизовани текстови, сценска импровизација. 

Сценско извођење текста (драмско и луткарско). 

Богаћење речника: лексичке и синтаксичке вежбе. 

Разговорне, ситуационе и језичке игре.  

Слушање  Стварне и симулиране ситуације. 

Слушна порука. 

Аудио-визуелни записи. 

Игре за развијање слушне пажње.  
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Писање  Питања о сопственом искуству, бићима, предметима, појавама, сликама, о 

књижевном и некњижевном тексту. 

Писана порука. 

Краћа текстуална целина: о сопственом искуству, о доживљају, о сликама, 

поводом књижевног текста. 

Реченице/кратак текст погодан за диктирање.  

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.  

Назив предмета  СТРАНИ ЈЕЗИК  

Циљ  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.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 72 часа  
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА 

Комуникативне функције  

САДРЖАЈИ 

- поздрави и отпоздрави, 

примењујући најједноставнија језичка 

средства; 

- представи себе и другог; 

- разуме јасно постављена 

једноставна питања личне природе и 

одговара на њих; 

- разуме кратка и једноставна 

упутства и налоге и реагује на њих; 

- даје кратка и једноставна 

упутства и налоге; 

- разуме позив и реагује на њега; 

ПОЗДРАВЉАЊЕ  Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Реаговање на усмени импулс саговорника (наставника, вршњака, и слично); 

успостављање контакта при сусрету.  

Садржаји 

Хи! Хелло. Гоод морнинг/афтерноон/евенинг/нигхт. Хоw аре yоу? И’м фине, 
тханк yоу, анд yоу? Гоодбyе. Бyе. Сее yоу (латер/томорроw). Хаве а нице 

даy/wеекенд! Тханкс, саме то yоу!  

(Интер)културни садржаји: Формално и неформално поздрављање; устаљена 

правила учтивости.  
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- упути позив на заједничку 

активност; - разуме кратке и једноставне 

молбе и реагује на њих; 

- упути кратке и једноставне 

молбе; - искаже и прихвати захвалност и 

извињење на једноставан начин; - 

разуме једноставно исказане честитке и 

одговара на њих; 

- упути једноставне честитке; - 

препозна и именује жива бића, 
предмете и места из непосредног  

окружења; 

- разуме једноставне описе живих 

бића, предмета и места; 

- опише жива бића, предмете и 

места користећи једноставна језичка 

средства; 

- разуме свакодневне исказе у 

вези са  

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И ДРУГИХ; ДАВАЊЕ  

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; ДАВАЊЕ  

И И ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА  

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и једноставних текстова у којима се неко представља; 
представљање себе и других особа, присутних и одсутних.  

Садржаји 

Мy наме’с Мариа/И’м Мариа. Wхат’с yоур наме? Тхис ис мy фриенд. Хис 

наме’с/наме ис Марко. Мариа, тхис ис Барбара. Барбара, тхис ис Мариа. Тхис 

ис Мисс Ивона. Схе’с мy теацхер. Тхат ис Мр Јонес. Хе’с yоур теацхер. Хоw олд 
аре yоу? И’м севен. Хе’с тен. Wхо’с тхис/тхат? Ит’с мy фатхер. Ис Том yоур 

бротхер/фриенд? Yес, хе ис/Но, хе исн’т. Ис Јане yоур систер/фриенд? Yес, схе 
ис/Но, схе исн’т. Wхо’с ин тхе пицтуре? Ит’с мy систер. Хер наме’с Сусан.  

Личне заменице у функцији субјекта - И, yоу …  

Присвојни придеви - мy, yоур…  

Показне заменице - тхис, тхат  

Глагол то бе - тхе Пресент Симпле Тенсе  

непосредним потребама, осетима и 

осећањима и реагује на њих; - изрази 

основне потребе, осете и осећања 

кратким и једноставним језичким 

средствима; 

- разуме једноставна обавештења 

 Питања са Wхо /Хоw (олд)  

Основни бројеви (1-10)  

(Интер)културни садржаји: Препознавање најосновнијих сличности и разлика у 

начину упознавања и представљања у нашој земљи и земљама енглеског 

говорног подручја.  
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о положају у простору и реагује на њих; - 

тражи и пружи кратка и једноставна 

обавештења о положају у простору; - 
разуме једноставне исказе којима се 

изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и реагује на 

њих; 

- тражи и даје једноставне исказе 

којима се изражава 
припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање; 

- разуме једноставне исказе за 

изражавање допадања/недопадања и 

реагује на њих; 

- тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање једноставним 

језичким средствима.  

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И НАЛОГА  

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање налога и упутстава и реаговање на њих; давање кратких и једноставних 
упутстава (комуникација у учионици - упутства и налози које размењују учесници 

у наставном процесу, упутства за игру и слично).  

Садржаји 

Лет’с старт. Qуиет, плеасе. Листен то ме! Лоок! Лоок ат ме/тхе пицтуре!  

Сит доwн. Станд уп. Турн ароунд. Јумп. Саy хелло/гоодбyе то yоур фриенд. 

Опен/Цлосе yоур боокс/нотебоокс. Пут доwн yоур пенцилс. Пицк уп тхе 
руббер. Wасх yоур хандс. Опен тхе wиндоw, плеасе. Цоме ин. Цоме хере/то тхе 

боард. Гиве ме yоур боок, плеасе. Дон’т до тхат. Листен анд 

саy/синг/до/нумбер/матцх/драw/репеат… Цут оут/стицк/тоуцх/поинт то... 

Цолоур тхе доор yеллоw. Цоунт фром … то …. Мy турн ноw.Хуррy уп! Qуицк! 

Wатцх оут! И ундерстанд/И дон’т ундерстанд. И’м финисхед.  

Императив  

(Интер)културни садржаји: 

Поштовање основних норми учтивости; дечје песме одговарајућег садржаја.  

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ  

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких једноставних позива на заједничку активност и реаговање на 

њих (позив на рођендан, игру, дружење...); упућивање и прихватање/одбијање 

позива на заједничку активност, уз коришћење најједноставнијих израза.  

Садржаји 

Лет’с плаy фоотбалл/тхе меморy гаме/го то тхе парк/синг. Цоме анд плаy 

wитх ме! Цоме то мy биртхдаy партy. Цоол! Супер! Греат! ОК. Алл ригхт. 

Соррy, И цан’т.  
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  Императив  

(Интер)културни садржаји: Прикладно прихватање и одбијање позива; 

прослава рођендана, игре, забава и разонода.  

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА  

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање једноставних исказа којима се тражи помоћ, услуга или обавештење; 

давање једноставног, усменог одговора на исказану молбу; изражавање и 

прихватање молби, захвалности и извињења.  

Садржаји 

Цан И хаве ан аппле, плеасе? Yес, хере yоу аре. Тханк yоу/Тханк yоу, 

Мариа/Тханкс. Yоу’ре wелцоме. Но, соррy/Нот ноw/Но, yоу цан’т. Цан yоу хелп 

ме, плеасе? Цан/Маy И хаве соме wатер, плеасе? Цан/Маy И го то тхе 

тоилет/го оут/цоме ин? Еxцусе ме, Теацхер, …? И цан’т сее. Цан yоу мове, 

плеасе? Соррy, цан yоу репеат тхат, плеасе? И’м соррy И’м лате. Ит’с ОК. Но 
проблем.  

Модални глаголи за изражавање молбе - цан/маy  

(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације.  
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ЧЕСТИТАЊЕ  Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и једноставних устаљених израза којима се честита празник, 
рођендан; реаговање на упућену честитку и упућивање кратких пригодних 

честитки.  

Садржаји 

Хаппy биртхдаy то yоу! Меррy Цхристмас! Хаппy Неw Yеар! Хаппy Еастер! 

Тханкс, саме то yоу!  

(Интер)културни садржаји: 

Најзначајнији празници и начин обележавања/прославе и честитања; пригодне 

дечје песме и игре.  

   ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА, ПРЕДМЕТА, МЕСТА 

И ПОЈАВА  

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање краћих једноставних описа живих бића, предмета и места у којима се 

појављују информације о спољном изгледу, појавним облицима, димензијама  

  и осталим најједноставнијим карактеристикама; давање кратких усмених описа 

живих бића, предмета и места.  

Садржаји 

Ит’с а/ан… Ит’с схорт/лонг/смалл/биг/блуе… Ит’с а блуе рулер. И цан сее оне 

ред аппле анд тwо yеллоw бананас/тхрее блуе анд фоур оранге баллоонс. 

Хере’с а цраyон. Wхат цолоур ис ит?Ит’с блуе/Тхе цраyон ис блуе.  

Глаголи хаве гот, то бе за давање описа 

Правилна множина именица: боок - боокс, аппле - апплес… Модални 

глагол цан уз глагол сее  

(Интер)културни садржаји: 

Дечје песме и приче одговарајућег садржаја.  
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ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И ОСЕЋАЊА  Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање исказа у вези са потребама, осетима, осећањима; саопштавање својих 
потреба, осета и осећања и (емпатично) реаговање на туђа.  

Садржаји 

И’м тхирстy/хунгрy. Хере’с а сандwицх фор yоу. До yоу wант соме wатер? Yес, 

плеасе. Но, тханк yоу. Аре yоу хаппy/сад/хот/цолд?  

Тхе Пресент Симпле Тенсе (бе, wант) 

Модални глагол цан за изражавање предлога  

(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације.  

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ПРОСТОРУ  Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова у којима се на једноставан начин описује положај у 

простору; усмено тражење и давање информација о положају у простору.  

Садржаји 

Wхере’с мy дад? Ис хе ин тхе бедроом? Но, хе’с ин тхе батхроом. Wхере’с yоур 

дог? Ит’с ин тхе гарден. Wхере’с мy баг? Ит’с он тхе цхаир. Wхере’с тхе 

тоилет? Ит’с хере/овер тхере.  

Прилози и предлози за изражавање положаја и просторних односа - хере, 

тхере, ин, он  

  Питања са Wхере  

(Интер)културни садржаји: Култура становања: село, град.  
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ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА  

Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова с једноставним исказима за изражавање 
припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања и реаговање на њих; 

усмено исказивање припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања.  

Садржаји 

Тхис ис мy балл. Ис тхат yоур бике?И’ве гот а дог. Хаве yоу гот а пет? 

Хе/Схе’с гот тwо бротхерс. Wхо’с гот а/ан...?  

Присвојни придеви мy, yоур…  

Хаве гот за изражавање припадања/поседовања  

(Интер)културни садржаји: Породица, пријатељи, кућни љубимци, играчке.  

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА  Језичке активности у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова с једноставним исказима за изражавање 

допадања/недопадања и реаговање на њих; усмено исказивање 

слагања/неслагања, допадања/недопадања  

Садржаји 

До yоу лике ице цреам? Yес, И до/Но, И дон’т. И лике апплес анд орангес. И 

дон’т лике милк ор цхеесе. До yоу лике гамес?  

Тхе Пресент Симпле Тенсе глагола лике  

(Интер)културни садржаји: 

Храна и пиће.  
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Назив предмета  

 

МАТЕМАТИКА  

Циљ  Циљ учења предмета математика је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и 

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

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

појмова.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова  180 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

О БЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- 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 

ГЕОМЕТРИЈА  ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И 

ОБЛИК ПРЕДМЕТА  

Просторне релације. 

Величина предмета и бића. 

Геометријска тела: лопта, коцка, квадар, ваљак, пирамида и 

купа. 

Геометријске фигуре: круг, правоугаоник, квадрат и троугао.  

ЛИНИЈЕ  Права, крива и изломљена линија. 

Затворена и отворена линија. 

Тачка и линија. Дуж.  
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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 бројевној правој; 

- користи редне бројеве; 

- разликује парне и непарне бројеве, одреди 

највећи и најмањи број, претходника и следбеника; 

- користи појмове: сабирак, збир, умањеник, 

умањилац, разлика; 

- сабира и одузима два једноцифрена броја не 

записујући поступак; 

- сабира и одузима до 100 без прелаза преко 

десетице; - растави број на сабирке и примени замену 
места и здруживање сабирака ради 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; 

 БРОЈЕВИ  

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.  

   

- измери дужину задатом, нестандардном јединицом 

мере; 

  

- преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на основу 

задатог упутства.  

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ  

Мерење дужине нестандардним јединицама мере.  
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Назив предмета  СВЕТ ОКО НАС  

Циљ учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у  
Циљ  

њему.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 72 часа  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- 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 путу од 

куће до школе приликом кретања улицом са и без тротоара и 

преласка  

НЕПОСРЕДНО 

ОКРУЖЕЊЕ  

Ја и други  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.  

Породични дом, 

школа  

Групе људи: породица, школска заједница, разред, одељење, 
суседи. 

Права и обавезе чланова група. 

Правила понашања појединаца и групе. 

Празници: породични, школски.  

Здравље и 

безбедност  

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).  
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улице; 

- снађе се у простору помоћу просторних одредница: 
напредназад, лево-десно, горе-доле 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 на основу 

спољашњег изгледа; 

- препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и 
њихову улогу у његовом свакодневном животу; 

- препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и 

додира у његовом свакодневном функционисању и сазнавању 

окружења; 

- штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места; - се 

понаша тако да не угрожава биљке и животиње у непосредном 

окружењу; 

- повезује резултате учења и рада са уложеним трудом.  

 Оријентација у 

простору и времену  

Кретање и сналажење у простору у односу на просторне 

одреднице: напред-назад, лево-десно, горе-доле и 

карактеристичне објекте. 

Сналажење у времену у односу на временске одреднице: 

делови дана, обданица и ноћ, дани у недељи, пре, сада, 

после, јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра.  

Човек ствара  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 (тврдомеко, 

провидно-непровидно, храпаво- глатко).  

Разноврсност 

природе  

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. 

Човеково тело - делови тела (глава, труп, руке и ноге) и чула 

(вида, слуха, укуса, мириса и додира). 

Значај воде, ваздуха, земљишта, сунчеве светлости и топлоте 

за живот биљака, животиња/човека. 

Одговоран однос човека према животној средини (штедња 

воде, одлагање отпада на предвиђена места, брига о биљкама 
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и живот. 
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Назив предмета                                                                          ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Циљ  Циљ 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.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 36 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:  

ОБЛАСТ /ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- 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 

материјала; 

- одабере, самостално, начин спајања 

најмање два материјала; 

ЛИКОВНА КУЛТУРА И 

ОКРУЖЕЊЕ  

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.  

ОДНОСИ У ВИДНОМ 

ПОЉУ  

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 у саобраћају - 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.  
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- 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; 

ОБЛИКОВАЊЕ  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. 

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...  

- 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.  

СПОРАЗУМЕВАЊЕ  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.  
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Назив предмета  МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Циљ  Циљ учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко 

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

наслеђа и културе свога и других народа.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 36 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне 

музике и њеног утицаја на тело и 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; 

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). 



43 

 

- користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука; 

- изговара у ритму уз покрет бројалице; 

- пева по слуху песме различитог садржаја и 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 

 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 ). 

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Носиоци звука (це-де плејер, ем пе 3 плејер, рачунар...).  
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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  

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ  

Изговор бројалице у ритму уз покрет - пљескање, 

пуцкетање прстима, корачање, дланом о надланицу, 

ударом о клупу. 

Звучне ономатопеје и илустрације. 

Држање тела и дисање - правилан 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. 

на краћи задати текст;  Музички бонтон.  
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- изабере према литерарном садржају одговарајући музички садржај.  МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО  

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 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.  
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Назив предмета                                                       ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

Циљ  Циљ учења предмета физичко 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.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 108 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  

- примени једноставне, 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; 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ  Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације.  

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ  Ходање и трчање  Ходање: 

- 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; - 

  - 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 м са стартом из различитих 

почетних положаја, 

- игре са коришћењем научених облика ходања и 

трчања.  
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поштује правила понашања на просторима за 

вежбање; 

- поштује мере безбедности током вежбања; 

- 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; 

-  

Скакања и 

прескакања  

Поскоци у месту. 

Поскоци у кретању. 

Скакања удаљ. 

Скакања увис. 

Прескакање дуге вијаче. 

Вежбе скакања и прескакања упором рукама. 

Игре уз коришћење различитих облика скакања и 

прескакања.  

   Бацања и хватања  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, вишења, упори и 

пењања  

Пузања на тлу. 

Пењања. 

Провлачења. 

Вис лежећи опружено. 

Помицања улево и удесно у вису лежећем и вису 
слободном. 

Упори.  

Вежбе на тлу  Основни садржаји  

Основни ставови и положаји. 

Поваљка на леђима. 

Став на лопатицама ( свећа ). 

Колут напред из чучња у чучањ. 

Поваљка на стомаку. 
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   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.  

Вежбе равнотеже  Ходање по линији. 

- одржава равнотежу у различитим 

кретањима  уредно одлаже своје ствари пре и 

  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 са 

реквизитима  

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.  

Плес и Ритимика  Ходање и трчање са променом ритма, темпа и 
динамике уз пљесак и уз музичку пратњу. 

Галоп напред. 

Дечији поскок. 

Њихање и кружење вијачом или траком. 

Суножни скокови кроз вијачу са обртањем напред. 

Народно коло по избору.  

Полигони  Комбиновани полигон од 

усвојених вештина (вежби).  
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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; 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА  

Култура вежбања и 

играња  

Основни термини у вежбању. 

Вежбам безбедно. 

Чувам своје и туђе ствари. 

Правила елементарних игара. 

Некад изгубим, а некада. победим. 

Навијам фер.  

Здравствено васпитање  Упознај своје тело. 

Растемо. 

Видим, чујем, осећам. 

Моје здравље. 

Ко све брине о мом здрављу. 

- учествује у одржавању простора у 

коме живи и борави; 

- схвати значај коришћења воћа у 

исхрани; - правилно се понаша за столом.  

  Лична хигијена. 

Хигијена простора у коме живим. 

Хигијена простора у коме вежбам. 

Животне намирнице и правилна исхрана. 

Заједно за столом.  
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ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

ДОПУНСКА НАСТАВА 
СРПСКИ ЕЗИК 

  
Садржаји програма Активности ученика у 

образовноваспитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

учење читања и писања - именује и чита слова, 
- прави речи од слова, 
- прави од речи реченице, 
- чита текстове, 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
- подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 

примену знања 

- демонстративна 
- текстуална 
- дијалошка 

- правилно изговорати 

гласове 

- правилно интонирати 

реченицу 

Граматика - препознаје слова, речи, 

реченице 

- игра се мењањјући гласове у 

речима, 

- вежба у изговарању 

обавештења, питања и 

заповести 

- вежба у изговору и писању 

гласова ч, ћ, ђ, х, р 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
- подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише-координира 
-наводи на повезивање и  

- демонстративна 
- текстуална 
- дијалошка 

- правилно изговарати 

гласове, речи и реченице 

- поштовати тачку, упитни и 

узвичћник 

  примену знања   
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Правопис - започиње реченицу велики 

словом 

- пише лична имена и 

презимена и једночлана  

имена насеља 

- употребљава тачку, упитник и 

узвичник 

- пише по диктату 

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

наводи на повезивање и 

примену знања 

- демонстративна 
- текстуална 
- дијалошка 

- правилно употребљавати 

велико слово на почетку 

реченице у писању имена 

и презимена и имена 

једночланих назива 

- правилно употребљавати 

тачку, упитник и узвичник 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Садржаји програма Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном  

Раду 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Предмети у 

простору и односи 

међу њима 

- посматра 
- уочава 
- именује 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
- подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично  
мишљење 
-развија кооперативност 

- демонстративна 
- дијалошка 
- илустративна 
- истраживачка 

- орјентисати се у простору користећи одреднице горе, доле, 

изнад, испод, лево, десно... 

- разликовати и именовати геометријска тела 
- одређивати положај предмета 
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Линија и област - разликује 
- именује 

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

- демонстративна 
- дијалошка 
- илустративна 
- истраживачка 

- разликовати и именовати тачку, дуж и линију 
- умети да их нацрта 
- овладати руковањем геометриским прибором 
- упоређивати по облику и дужини 

  - координира 
-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично  
мишљење 
-развија кооперативност 

  

Природни бројеви 

до 100 

- посматра 
- групише 
- пребројава 
- броји 
- сређује по редоследу 

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

-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично  
мишљење 
-развија кооперативност 

- демонстративна 
- дијалошка 

- игра 
- истраживачка 

- текстуална 

- 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 
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Мерење и мере - упоређује 
- мери и процењује 

-усмерава 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
- подстиче 
- дискутује 
- анализира 
- мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично  
мишљење 
-развија кооперативност 

- илустративно 

демонстративна 

- експериментална 
- игра  

- упознати метар, динар, пару 
- знати вредност новчаница и поступак 

плаћања - мерити дужину: стопом, кораком... 

   

ДИГИТАЛНИ ПЛАН 

Предмет: Дигитални свет 

Разред: Први 

Циљ наставе предмета: Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталнe компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за 

безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина 

размишљања. 

Годишњи фонд часова: 36 
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Тема 

Месец 
Σ 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Дигитално друштво 4 5 4 3 2 
     

18 

2. 
Безбедно коришћење 

дигиталних уређаја     
 4 4 2 

  
10 

3. 
Алгоритамски начин 

размишљања    
  

  
2 3 3 8 

Σ 4 5 4 3 2 4 4 4 3 3 36 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању 

да: 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Изучавањем предмета развијају се: 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

– препозна дигиталне уређаје из окружења и 

именује неке од њих; 

– наведе неке од животних ситуација у којима 

дигитални уређаји олакшавају обављање 

послова; 

– упореди начине рада и живота људи пре и после 

појаве дигиталних уређаја; 

– упореди начине креативног изражавања са 

дигиталним уређајима и без њих; 

– користи дигиталне уџбенике за учење 

Компетенција за целоживотно учење  
 Ученик уме да планира време за учење и да организује 

процес учења и управља њим.  

 Ефикасно користи различите стратегије учења, прилагођава 

их природи градива и циљевима учења.  

 Уме да процени сопствену успешност у учењу; идентификује 

тешкоће у учењу и зна како да их превазиђе.  

 
Рад с подацима и информацијама  
 Разликује јавне и приватне податке, упознат је са основним 

правилима чувања приватности података.  

Дигитална компетенција  

Недељни фонд часова: 1 

Стандарди постигнућа Стандарди постигнућа нису предвиђени 
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(самостално и/или уз помоћ наставника); 

– упореди дигитални и папирни уџбеник; 

– упореди традиционалне видове комуникације са 

комуникацијом посредством дигиталних уређаја; 

– наведе неке од карактеристика „паметног“ 

дигиталног уређаја; 

– наведе на који начин дигитални уређаји могу да 

допринесу упознавању културне баштине; 

 Приликом решавања проблема бира одговарајућа ИКТ 

средства 

Решавање проблема  
 Ученик проналази/осмишљава могућа решења проблемске 

ситуације.  

 Ученик упоређује различита могућа решења проблемске 

ситуације сходно релевантним критеријумима, објашњава 

шта су предности и слабе стране различитих решења.  

 Ученик припрема примену изабраног решења, прати његову 

примену усклађујући се са новим сазнањима које стиче током 

примене датог решења и успева да реши проблемску 

ситуацију.  

 Ученик вреднује примену датог решења, идентификује 

његове добре и слабе стране и формулише препоруке за 

наредно искуство са истим или сличним проблемским 

ситуацијама.  

Сарадња  
 Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду 

групе, усаглашавању и остварењу заједничких циљева.  

 Активно слуша и поставља релевантна питања поштујући 

саговорнике и сараднике, а дискусију заснива на 
аргументима.  

 Конструктивно доприноси решавању разлика у мишљењу и 

ставовима и при томе поштује друге као равноправне чланове 
групе.  

 Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру 

групног рада на одговоран, истрајан и креативан начин.  

 Учествује у критичком, аргументованом и конструктивном 

преиспитивању рада групе и доприноси унапређењу рада 
групе.  

Естетичка компетенција  
 Анализира и критички вреднује дигитални производ у 

контексту естетике и корисничког доживљаја.  

Предузимљивост и предузетничка компетенција  

 Исказује и заступа своје идеје, утиче на друге кроз развој 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

– наведе основна правила за коришћење 

дигиталних уређаја како не би угрозио здравље;  

– наведе неке од здравствених ризика везаних за 

прекомерно или неправилно коришћење 

дигиталних уређаја; 

– доведе у везу начин одлагања електронског 

отпада са загађењем животне средине; 

– наброји основне податке о личности; 

– објасни зашто саопштавање података о личности 

представља ризично понашање при 

комуникацији помоћу дигиталних уређаја; 

– именује особе или институције којима се треба 

обратити за помоћ у случају контакта са 

непримереним дигиталним садржајем, 

непознатим, злонамерним особама или особама 

које комуницирају на неприхватљив начин; 

– наведе основне препоруке за руковање 

дигиталним уређајем на одговоран начин 

(примена мера физичке заштите) и објасни зашто 

је важно примењивати их; 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 
– анализира једноставан познати 

поступак/активност и предлаже кораке за његово 



56 

 

РАЗМИШЉАЊА спровођење; 

– протумачи симболе познатог/договореног 

значења и спроведе поступак описан њима; 

– уочи и исправи грешку у симболима израженом 

упутству (алгоритму), провери ваљаност свог 

решења и по потреби га поправи (самостално 

или сараднички); 

– доведе у везу алгоритам и понашање дигиталног 

уређаја. 

вештине јавног говора, преговарања и решавања конфликата.  

 

ОСТАЛИ ОБИЛИЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

Време реализације  Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци реализације 

-септембар   

  

  

  

  

Упознавање са ученицима 

На путу од куће до школе 

Правила понашање у школи 

Радионица: Да се боље упознамо- Ја сам педагог 

Упознавање просторија и техничких новина у школи 

-разговор  
-дискусија 
-посматрање 

-одељењски старешина 
- ученици 
- стручни сарадник 
-МУП Ужице 

-октобар   

  

  

  

Постаћу члан Дечјег савеза 

Распоред дневних активности 

Навике у вези са правилном исхраном 

Шта је другарство, ко је добар друг – радионица из 

превенције насиља 

-разговор  
-дискусија 

-одељењски старешина 
- ученици 
- Дечији савез 

-новембар   

  

  

  

Буквар дечјих права 

Упознавање својих и туђих потреба 

Радионица: Толеранција – различити а једнаки 

Значај и начини штедње воде 

-разговор 
-дискусија 
-демострација 

-одељењски старешина 
- ученици 
-стручни сарадник 
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-децембар   

  

  

  

Упознавање са радом школске библиотеке 

Упитник за родитеље о задовољству сарадњом са 

школом – стручна служба 

Радионица  из  одрживог  развоја  – 

 вршњачка едукација 

Прослављамо Нову годину 

-разговор  
-дискусија 
 - анкета 

-одељењски старешина 
- ученици 
- библиотекар 
 -Ђачки парламент 
- стручна служба 

-јануар   

  

Школска слава-Свети Сава 

Прочитао сам на распусту 

-разговор -одељењски старешина 
- ученици 

-фебруар   

  

  

  

Шта је солидарност 

Правила безбедности на улици, кући, школи 

Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

Психолошка радионица: Знам умем могу и хоћу 

- едукативне 

радионице -

разговор 

-дискусија 

- ученици 
-стручни сарадник 
- сарадници Завода за јавно здравље 
-одељенски старшина 

-март   

  

  

  

  

Обележавање 8. марта – Дана жена 

Кроз игру сам научио 

Развијање пријатељства са другом децом  

Обележавамо 22. март - Дан вода 

Сукоби–конструктивно  решавање  сукоба  – 

радионица из превенције насиља 

-едукативна 

радионица -

разговор 

-одељењски старешина 
-стручни сарадник 
- ученици 

-април   

  

  

Жива бића на Земљи 

Дан планете Земље  

Моји родитељи и ја 

-разговор 
-дискусија 

- ученици 
-одељенски старешина 
-стручни сарадник 

-мај   

  

  

  

Како се понашамо приликом посета, излета... 

Радионица: Лаж и крађа 

Агресивно понашање: претња, уцене, физички 

обрачуни... – радионица из превенције насиља 

Понашање у игри са вршњацима 

-едукативна 

радионица - 

разговор 

- ученици 
-одељенски старешина 

-јун   

  

Упитник за родитеље о задовољству сарадњом са 

школом – стручна служба 

Дан заштите природе: 05. 06. 

-разговор 
 - анкета 

- ученици 
-одељенски старешина 
 - стручна служба 
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НАСТАВА У ПРИРОДИ 

Наставне области Број 

часова 

Активности ученика у   

образовно – васпитном   

раду 

Активности наставника у   

образовно – васпитном   

раду 

 Начин и поступак 

остваривања 
 Циљеви и задаци садржаја 

програма 

СРПСКИ ЈЕЗИК 6 - посматрање 
- уочавање 
- причање 
- описивање 
- писање 
- читање 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 

примену знања 

-  

-  

-  

-  

дијалошка 

текстуална 

писаних радова 

излагања 

-  

-  

-  

-  

-  

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 

МАТЕМАТИКА 5 -  

-  

-  

-  

-  

-  

упоређивање 

процењивање 

израда задатака 

уочавање мерење 

закључивање 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља  проблем 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 

примену знања 

-подстиче на логично  
мишљење 
-развија кооперативност 

-  

-  

-  

-  

дијалошка 

демонстративна 

писаних радова 

текстуална 

-  

-  

-  

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 
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СВЕТ ОКО НАС 4 -  

-  

-  

-  

-  

-  

разгледање уочавање 

сличности и разлика 

препознавање 

именовање 

уређивање окружења 

одржавање хигијене 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
- мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 

примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

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 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

2 -  

-  

-  

певање играње 

слушање 

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

-  

-  

дијалошка 

демонстративна 
-  

-  

-  

-  

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

ведрине 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

5 - шетање 
- трчање 
- такмичење 
- савладавање природних 

препрека 

- одржавање личне  
хигијене 

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

-  

-  

-  

демонстративна 

дијалошка 

самосталног рада 

-  

-  

-  

-  

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 
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ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

2 - посматрање 
- уочавање 
- прикупљање природног 

материјала 

- преобликовање 

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

-  

-  

-  

дијалошка 

демонстративна 

експериментална 

-  

-  

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 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

1 - причање 
- препознавање својих 

осећања и осећања других 

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

--наводи на повезивање и 

примену знаља 

-  

-  

дијалошка 

демонстративна 
-  

-  

-  

Развијање другарства и 
пријатељства 
Поштовање разлика 
Уважавање својих и туђих 

потреба 
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          В АННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Наставне области Број 

часова 

Активности ученика у   образовно 

– васпитном   

раду 

Активности наставника у   

образовно – васпитном   

раду 

  Основни облици 

извођења програма 
 Циљеви и задаци садржаја 

програма 

ПЕШАЧКИ ИЗЛЕТИ 

рекреативно – 

сазнајног карактера 

 -  

-  

-  

-  

-  

-  

шетање уочавање 

учење препознавање 

прикупљање биљака, 

гранчица, каменчића 

прављење хербаријума 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 

примену знаља 

- излагања 
- дијалошка 
- очигледности 
- практичних радова 

- 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 

КУЛТУРНО –  
ЗАБАВНЕ  

АКТИВНОСТИ 

 -  

-  

-  

-  

-  

играње певање 

креирање маски и  

фризура имитирање 

такмичење у знању, 

умењу и вештинама 

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

- демонстративна 
-експериментална 
- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у 
дружењу 
- Развијање такмичарског духа 
- Подстицање оригиналности и 

креативности -Препознавање  склоности 

 ученика  и карактеристичних 

особина 
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ЛЕПО ПИСАЊЕ   - посматра  
- уочава - 

правилно повлачи 

линије  

- обједињује  
- повезује 

 усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
- мотивише 
- координира 
-наводи на повезивање и 

примену знања 

 дијалошка - 

илустративна 

- текстуална 
- кооперативна 

- усвојити правилно повлачење линија 
- развијати моторичке спосбности 
- у процесу лепог писања  
- неговати смисао за лепо и уредно 
- усвојити правилно повлачење линија 
- развијати моторичке спосбности 
- у процесу лепог писања 
- неговати смисао за лепо и уредно 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

  

Назив предмета                                                     ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

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

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

друштва.  

Разред  први  

Годишњи фонд часова 36 часова  

   

ИСХОДИ 

По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:  

ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ  
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- наведе у чему је успешан и у чему жели да 

напредује; - уочава међусобне разлике и сличности са 

другим ученицима у одељењу; 

- понаша се на начин који не угрожава потребе, 
права и осећања других; 

- препозна код себе и других основна осећања; 

- препознаје примере поштовања и кршења права 

детета у свом окружењу, причама, филмовима; 

- преиспитује своје поступке и прихвата да не мора 

увек да буде у праву; 

- тражи помоћ у ситуацијама кршења својих и туђих 

права; - разликује добру и лошу комуникацију у 

сопственом искуству, ближем окружењу, књижевним 

делима, филмовима; 

- комуницира слушајући саговорника и тражи 

објашњење онога што не разуме; 

- слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата да други могу имати другачије 
мишљење; 

- сарађује и преузима различите улоге у групи/тиму; 

- договара се и одлучује у доношењу одељенских 
правила и да се понаша у складу са њима; 

- својим речима образложи неопходност правила 

која регулишу живот у заједници; 

- препозна добре стране свог одељења и оно што би 

требало  

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу  

Идентитет 

Ко сам ја? Наше јаке стране, у чему смо успешни, у чему бисмо волели да 
напредујемо. 

Таленти и интересовања која поседујемо. 

Наше сличности и разлике. 

Основна осећања (радост, страх, туга, бес) и како се препознају.  

Потребе и права 

Разлике између жеља и основних животних потреба. 

Права детета 

Кршење и заштита права 

Препознавање кршења права детета. 

Коме се обратити у ситуацијама кршења права детета. 

Одговорност према себи и другима.  

ДЕМОКРАТСКО  

ДРУШТВО 

Одељење/група као 

заједница  

Функционисање заједнице 

Одељење/група као заједница. 

Вредности одељења/групе - равноправност, одговорност, солидарност, 

поштовање и брига за друге, толерантност, праведност, поштење. 

Уважавање различитости. 

Правила у одељењу/групи и њихова функција. 

Одлучивање у одељењу/групи. 

Одговорност деце и одраслих за функционисање заједнице.  

ПРОЦЕСИ У  

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Комуникација и 

сарадња  

Комуникација 

Слушање/неслушање. 

Кад разговарамо држимо се теме. 

Изношење мишљења. 

променити/побољшати; 

- заједно са вршњацима и наставником учествује у 

решавању проблема у одељењу; 

 Уважавање саговорника. 

Сарадња 

Групни рад, договарање и сарадња са вршњацима и одраслима.  
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- учествује у изради плана једноставне акције; 

- са другим ученицима изводи и документује 
једноставну акцију; 

- доприноси промоцији акције; 

- на једноставан начин вреднује изведену акцију.  

ГРАЂАНСКИ  

АКТИВИЗАМ 

Акција 

одељења/групе  

Планирање и извођење једноставне акције у одељењу/групи 

Кораци у планирању и извођењу акције. 

Чиме се поносимо и чиме нисмо задовољни у одељењу. 

Избор теме/проблема/активности којом ћемо се бавити. 

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

начину реализације. 

Извођење и документовање акције - видео, фотографије, текстови и сл. 

Промоција акције на нивоу школе - приказивање другим одељењима, 

родитељима и сл., прављење постера или паноа, објављивање прилога у 

школском листу. 

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

 

 

 

Назив предмета:                                                          ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова:                                              36 

Разред:                                                                          Први 

ТЕМА  

(наставне јединице) 
ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ  

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
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I – УВОД 

1.  Учимо о нашој 

вери - уводни час 

• упознавање ученика и 

вероучитеља 

• упознавање ученика са 

садржајима предмета и 

начином рада 

• мотивисање ученика за 
похађање часова  

верске наставе 

 Когн и тивн и  аспект : 

• да разуме основнa 
сазнања о темама које ће се 

обрађивати на настави 

Православног катихизиса  
Афективн и  аспект : 

• бити подстакнут да 

активно учествује на часовима 

верске наставе 

садржајем 

програма и 

начином рада 

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  

II - ЗАЈЕДНИЦА  

КАО ОСНОВ ЖИВОТА 

2. Моја породица 

3. Моја школа и 

другари 4. Ми 

смо део Божје 

породице 

(Цркве) 

• ученицима 

пружити основ за 
разумевање човека као 

бића заједнице 

• пружити 

ученицима 

елементарно  знање о 

Богу као бићу заједнице 

 Когн итивн и  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 

• 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);  

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. 

 В р ст е  н аст аве  

Настава се реализује кроз следеће 
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  чланови Божје породице (Цркве) 

 Афективн и  аспект :  

•  пожелети  да чини добро другима 

(ближњима) у својој заједници • 

желети да изражава хришћанску 

љубав према Богу и ближњима 

правила 
понашања 

(ко су чланови 

Божје породице; 

како се постаје 

њен члан...) 

облике наставе: 

• теоријска настава (35 часова) 

• практична настава (1 час) 

 Мест о  р еали заци је  н аст аве  

• Теоријска настава се реализује у 

учионици; 

• Практична настава се реализује у 

цркви – учешћем у литургијском 

сабрању; 

 Ди д акти чк о  мет оди чка  уп ут ст ва  

за  

 р еали заци ју  наст аве  

• 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 

III - ЗАЈЕДНИЦА  

ЉУБАВИ БОГА,  

ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ 

5. Послушност 

6. Даривање – нашa 

љубав 

7. Цео свет на дар 

8. 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 за 

разумевање да се кроз 

међусобне односе љубави 

остварује јединство 

 Когн итивн и  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 

• моћи да усвоји текст молитве Оче 

наш 

• знати  да је Бог Отац створио свет из 

љубави 

•моћи да  препозна да је наш 

живот Божји дар 

• знати да Бог жели да живимо у  

заједници са Њим 

 Аф ективн и  аспект :  

• показивати жељу да љубав исказује 
на конкретан начин 

• бити мотивисан да љубав према 

Богу изражава молитвом 

• приче које говоре 
о томе да када 

некога волимо, 

онда га и слушамо 

• како можемо да 
помогнемо 

другоме; љубављу 

чиним добра дела 

• садржаји који 

говоре и приказују 
лепоту створеног 
света 

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

• Бог је цео свет 

створио из љубави 
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IV - НЕИЗМЕРНА  

ЉУБАВ БОЖЈА - 

ХРИСТОС СЕ 

неопходно знање о 

 Когн итивн и  аспект:  

•моћи да препозна основне 

догађаје библијске приповести о 

Христовом рођењу сведочанство о 

тема. У току реализације стављати 

нагласак више на доживљајно и 

формативно, а мање на сазнајно и 

информативно. 

РОДИ! 

9. Бог долази у 

овај свет 

10. Христос се роди 

– Божић у мом дому 

11. Како је Растко 

постао Св. Сава 

12. Свети Сава, 

слава у школи и у 

мојој породици 

доласку Спаситеља у 
свет 

• указати ученицима да је 
послање Сина Божјег  
дар љубави  

Бога Оца свет 

• пружити ученицима 

елементарно знање о 

Светоме Сави 

• моћи да препозна и именује 
главне личности из библијске 

приче о Христовом рођењу ( уз 

помоћ иконе празника и  по 
кључним симболима) 

•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 ) 

• моћи да препозна да је Свети 

Сава посветио свој живот Богу због  

љубави према Њему 

 Афективн и  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 

Христовом 

Рођењу 

(препричано и 

прилагођено) 

• Божићна песма: 

„Божић, Божић 

благи дан“ 

• Свети Сава – 

остварени син 
Бога Оца ( кроз 

љубав и 
заједницу са 

Богом, свако од 
нас постаје као 

Свети Сава) 

• Химна Светом 

Сави 

• Квалитет наставе се постиже када се 
наставни садржаји реализују у 

складу са савременим педагошким 

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

• Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 
транспоновања наставног садржаја у 

педагошко дидактичка решења, 
наставник би требало да води 

рачуна и о психолошким чиниоцима 
извођења наставе – узрасту ученика, 

нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, 
способностима и мотивацији 

ученика. 

• У остваривању савремене наставе 
наставе наставник је извор знања, 

креатор, организатор и координатор 
ученичких активности у наставном 
процесу. 

• Настава је успешно реализована ако 
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V - ЦРКВА -  

ЗАЈЕДНИЦА СА  

БОГОМ 

13. Бог ствара свет 

14. Свет је наш дом 

15. 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 

 Когн итивн и  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 

• Библијско 
казивање о 
стварању света 

• Живот првих 

људиБожја 
жеља да свет  

буде Црква 

• Човек не 

прихвата Божје 

дарове- 

непослушност и 

себичност 

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. 

 Е валуац и ја  наст аве  

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

16. Где је љубав ту је 

Бог 

17. Христова вечера са 

ученицима 

18. Литургија - 

окупљање Божје 
породице 

19. Пост – стаза  

љубави 

  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) 

• да се упозна са Литургијом као 

догађајем (заједничком трпезом) 

на којем се окупља Божја 

породица  Афективн и  аспект  

:  

• код ученика ће се развити 

жеља да својом послушношћу 
изражава своју љубав и слободу 

• ученик ће желети да учествује у 

Литургији 

• Прича:“Где је 

љубав, ту је Бог“, 

Л.Н. Толстој 

• Прва Литургија 

(Христови 
ученици); 
„Православна 

читанка“, с. Нина  

Неранџић и Ана  

Савковић 

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; 

 Оц ењ и вањ е 

Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: 

• усмено испитивање; 
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VI – ХРИСТОВА ЉУБАВ  

ПРЕМА ЧОВЕКУ И 

СВЕТУ 

20. Христова љубав 

према човеку и 
свету 

21. Препознајемо 

Христову љубав 

22. Христос васкрсе! 

•  

•  

указати ученицима на 
величину Христове 
љубави према људима и  

свету пружити 

ученицима 

елементарно знање о 

Христовом страдању и  

васкрсењу 

 Когн итивн и  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 

• Јевађељска прича  

Милостиви  

Самарјанин 

• Песмица: „Знаш ли 

ко те љуби слилно“ 

• Новозаветно 

сведочанство о  

Христовом  

Васкрсењу 

(препричано и 

прилагођено ) 

• Прича: „Добро 

дрво“ Ш. 

Силверстејн 

• писмено испитивање; 

• посматрање понашања ученика; 

 Ок ви рн и  бр ој часова  п о  т емама  

Увод – 1 

Заједница као основ живота – 4 

Заједница љубави Бога, човека и 

природе – 5 

Неизмерна љубав Божја-Христос се 
роди! – 6 

Црква – заједница са Богом – 8 

Христова љубав према човеку и свету 

– 4 

Наша брига о свету – 6 

Евалуација – 1+1 

  кроз који се остварује заједница 
љубави 

• моћи да опише прослављање 

Васкрса у својој породици 

• знати обичаје у вези са Васкрсом  

Афективн и  аспект :  

• развијати потребу да делима 

исказују љубав 

• развијати жељу да учествује у 

припремама за прославу овог 

највећег хришћанског празника 
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VII – НАША БРИГА О 

СВЕТУ 

23. Човек домаћин 
у свету 

24. Радост служења 

25. Љубав према 

људима и природи је 

љубав према Богу 

26. Сваки човек је 

за нас Христос 

27.Научили смо о 

нашој вери 

• 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 

• установити обим 

разумевања и квалитет стечених 

знања у току школске године из 

Православног катихизиса 

 Когн итивн и  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 

 Афективн и  аспект :  

• развијати жељу да се брине о 

биљкама и животињама и целокупној 

природи 

• 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 



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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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 Глобални план наставе немачког језика за 1.разред обавезног образовања ОШ „Доситеј Обрадовић“, Пландиште, за школску 

2019/2020. годину. 

Годишњи фонд часова: 72 

Број часова недељно: 2 

  

 

 

Број 

теме 
Наставна тема 

Обрада 

новог 

градива 

Увежбавање 

Утврђивање 
Понављање 

Потврђивање 

1. Школа 4 2 - 

2. Ја и моји другови 4 8 - 

3. Породица и блиско окружење 4 4 1 

4. Празници 6 3 - 

5. Мој дом 3 5 1 

6. Храна 6 3 - 

7. Одећа 3 4 2 

8. Окружење 4 4 1 

34 33 5 72 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 
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6. ДРУГИ РАЗРЕД - НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Фонд часова за други разред и  предмети 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ И 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

НАЗИВ 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

 НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

А) ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

  

Српски језик   5 180 

Eнглески језик 2 72 

Математика 5 180 

Свет око нас   2 72 

Ликовна култура 2 72 

Музичка култура 1 36 

Физичко васпитање 3 108 

Б) ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

  

Верска настава1 1 36 

Грађансковаспитање1 1 36 

В) ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО- 
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ВАСПИТНОГ РАДА 

Редовна настава            20– 720– 

Пројектна настава 1 36 

Допунска настава 1 36 

Настава у природи  7–10 дана годишње 

В) ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА 

  

Час одељењског 

старешине                                                           

1 36 

Екскурзија и излети  1 дан 

Ваннаставне 

активности 

1-2 36-72 

   

Г) ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

  

Рецитаторска секција                  1                             36 

* Теме из области здравственог васпитања сходно узрасном и образовном нивоу ученика реализоваће се кроз интегрисано тематско планирање у оквиру 

обавезних и изборних предмета и активности у току школске године, кроз оперативне планове. 

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Сврха програма образовања 

- 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. 
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- 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 економским, друштвеном и 

културном животу и допринос демократском, економском и културном резвоју друштва. 

Циљеви и задаци програма образовања су 

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и 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 учења; 

- 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 очувања природе и животне средине; 

- 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 грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у 

демократски уређеном друштву; - развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког 

живота и подстицање индивидуалне одговорности. 

А. ОБАВЕЗНО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

ФОНД ЧАСОВА: - НЕДЕЉНИ: 5 ГОДИШЊИ: 180 

Оперативни задаци: 

- уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање и разумевање главних реченичних делова; 

- савладавање нових програмских захтева из правописа; 

- овладавање техником читања и писања латиницом; 
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- мотивисање, подстицање и усмерење начитање лектире; 

- увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста; 

- овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговања језичке културе; - систематско и доследно реализовање 

програмских и њима сличних вежбања у говору и писању. 

 

 

Наставна тема 

Назив теме / 

садржај 

Предметни исходи  СТАНДАРДИ  

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

1. Књижевност – 

40 часова - 

Поезија 

- Проза 

- Драма 

-Текстови из 
Читанке - Домаћа 

лектира: -

Породичне и 
шаљиве песме- 

избор 

-Избор из поезије  

Љубивоја 

Ршумовића и 

Добрице Ерића -

Избор из Антологије 

српске поезије за 

децу (приредио 

Душан Радовић) 

• влада основном 

техником читања и писања 

латиничког текста 

• разликује у тексту 

наслов, пасус, име аутора 

• уме да одреди шта 

је основна тема текста и из 

њега изведе једноставне 

закључке • препознаје шта 

је песма, а унутар ње 

разликује строфу и стих 

• разликује бајку и 

басну према основним  

карактеристикама, уочава и 

разликује главне и споредне 

ликове, њихове особине, 

редослед догађаја у 

Вештина читања и 

разумевање прочитаног 

1СЈ.1.2.1. углавном влада 
основном техником читања 

ћириличног и латиничног 

текста 

1СЈ.1.2.2. одговара на 

једноставна питања у вези са 

текстом (ко, шта, где, када, 

колико и сл.) 

1СЈ. 1.2.4. познаје и користи 

основне делове текста 

(наслов, име аутора; садржај, 

речник) 1СЈ. 1.2.5. одређује 

основну тему текста 

1СЈ. 1.2.6. делимично разуме 

значење текста 

1СЈ. 1.2.7. препознаје 

књижевно- 

Вештина читања и 

разумевање прочитаног 

1СЈ.2.2.1.углавном уме да 

одреди  на ком месту у 

тексту је пауза 

1СЈ.2.2.2. изводи 

једноставне закључке у вези 

са краћим текстом 

1СЈ.2.2.3. углавном раздваја 

битне од небитних 

информација; одређује след 

догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.5. углавном одређује 

основни смисао текста и  

његову намену 

1СЈ.2.2.6. углавном 

препознаје фигуративно 

значење у тексту 

Вештина читања и 

разумевање прочитаног 

1СЈ.3.2.1. влада оснвном 
техником читања ћириличног и 

латиничног текста 

1СЈ.3.2.4. изводи закључке на 

основу текста 

1СЈ.3.2.6. изводи фигуративно 

значење у тексту 

1СЈ.3.2.7. објашњава и 

вреднује догађаје и поступке 

ликова у тексту (нпр. 

објашњава зашто је лик 

поступио на одређен начин, 

или вреднује крај приче у 

односу на своја предвиђања 

током читања текста, или 

износи свој став о догађајима 

из текста) 
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-Српске 

народне бајке- 

избор Ханс 
Кристијан  

Андерсен: Бајке   

(избор) 

-Читање текста -

Читање наглас и у 

себи с 

разумевањем 
прочитаног -

Усмерено читање -

Читање у себи као 

припрема за 

смостално читање 

и учење 

-Тумачење текста -

Саопштавање 

утисака о  

прочитаном тексту -

Разумевање 

прочитаног текста -
Систематично 

усвајање 

књижевних и 

функционалних 

појмова 

-Књижевни 
појмови 

(песма, фабула, 

ликови, басна, 

бајка, драма, 

дијалог) 

тексту, време и место 

радње  • препознаје 

ономатопејске и поредбене 
садржаје у тексту и  

говору 

уметнички и информативни 

текст 1СЈ. 1.2.8. уме да одреди 

да ли  

му се текст допада, да ли му је 

занимљив 

Књижевност 

1СЈ.1.5.2. препознаје 
књижевне  

врсте (бајку и басну) 1СЈ.1.5.3. 

одређује главни догађај и 

ликове (који су носиоци 

радње) у краћем 

књижевноуметничком тексту 

1СЈ.1.5.4. углавном одређује 

време и место дешавања 

радње у књижевно 

уметничком тексту 

1СЈ.2.2.7. изводи 

једноставне закључке на 

основу текста 1СЈ.2.2.8. 
износи свој став о садржају 

текста 

1СЈ.2.2.9. издваја делове 

текста који су му нејасни 

 Књижевност 

1СЈ.2.5.2. препознаје 

фолклорне форме (кратке 
народне умотворине- 

пословице, загонетке, 

брзалице) 

1СЈ.2.5.3. разликује  стих и 

строфу у лирској песми 
1СЈ.2.5.4. одређује 

карактеристичне особине и 

поступке ликова у тексту  

1СЈ.2.5.5. углавном уочава 

редослед догађаја у тексту 

Књижевност 

1СЈ. 3.5.1. тумачи особине, 

понашање и поступке ликова 

позивајући се на текст 
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2. Језик – 75 часова 

- Граматика -

Реченице по 

значењу и облику -

Главни делови 

реченице 

-Именице (врста, 

род и број) 

-Глаголи 

(глаголска 

времена) -

Подела речи на  

• препознаје шта су 

именице, а шта глаголи у 

типичним примерима 

• препознаје шта је 

прошло, садашње и будуће 
време 

• уочава у тексту 

обавештајну, упитну и 

узвичну реченицу; уме 

самостално и правилно да 

напише обавештајне, упитне 

и узвичне реченице 

једноставне структуре 

Граматика и лексикологија 

1СЈ.1.4.1. углавном препознаје 

врсте речи (именице и 
глаголе) 1СЈ.1.4.2. углавном 

препознаје граматичке 

категорије променљивих речи 

(род и број заједничких 

именица)  

1СЈ.1.4.3.  препознаје врсте 

реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне, 

упитне,узвичне,заповедне) и 

по потврдности/одричности  

Граматика и лексикологија 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте 
речи  

(именице и глаголе) 

1СЈ.2.4.2. препознаје 
подврсте  

речи (властите и заједничке 
именице 

1СЈ.2.4.5. препознаје 
субјекат и   

предикат 

1СЈ.2.4.6. одређује врсте 

реченица по комуникативној 

функцији 

(обавештајне,упитне, 

узвичне, заповедне) и по  

Граматика и лексикологија  

1СЈ.3.4.1. именује врсте речи  

(властите и заједничке и 

глаголе) 1СЈ.3.4.2. уме да 

промени облик променљивих 

речи према задатом 

критеријуму: заједничких 

именица према броју и роду 
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слогове - 

Правопис 

-Употреба великог 
слова у писању 

личних имена и 
презимена, 

надимака уз лично 

име, имена  

животиња, 

вишечланих 
географских имена 

и улица  

(једноставнија 

решења) 

-Писање речце ли у 

упитним 

реченицама и речце 

не уз глаголе  

у одричним 

реченицама - 
Скраћенице -

Велико почетно 

слово и знакови 
интерпункције -

Усвајење латинице  

(читање и писање) 

• разликује потврдан и 

одричан садржај реченице 

на основу форме 

• употребљава велико 
слово у  

писању вишечланих 
географских назива 

• уме да напише назив 

своје улице и потпуну адресу 

• у типичним 

примерима зна да употреби 

речце не и ли и запету у 

набрајању 

(потврдне и одричне) 

1СЈ.1.4.5. познаје значења 

речи и фразеологизама који се 
употребљавају у свакодневној 

комуникацији (у кући, школи, 

и сл.) 

Писано изражавање ( 
правопис ) 

1СЈ.1.3.1. већина пише 

писаним словима ћирилице и 

латинице 1СЈ.1.3.3. углавном 
почиње реченицу великим 

словом, завршава је 

одговарајућим 

интерпункцијским знаком 

1СЈ.1.3.4. употрбљава велико 

слово приликом писања 

личних имена, назива места  

( једночланих ) 

потврдности/одричности 

(потврдне и одричне) 

1СЈ.2.4.7. углавном саставља 

једноставне реченице 
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3. Језичка култура 

– 65 часова 

Основни облици 
усменог и 

писменог 

изражавања 

-Препричавање  

-Причање 

-Описивање 

Усмена и писмена 
вежбања 

-Казивање напамет 

научених текстова -

Аутодиктат и 

контролни диктат -

Израда домаћих 

задатака и њихова  

• примењује основна 

начела вођења разговора, 

разуме важност пажљивог 
слушања  

саговорника током 
учествовања у разговор • 

уме својим реченицама да 

прича на задату тему и да 

преприча краћи наративни 

текст слободно или према 

датом плану 

• уме да пише честитку 
и  

(попуњава) позивницу • 

уме да повезује 

информације у линеарном 

и нелинеарном тексту 

• уме да напише текст 

кратким  

Усмено изражавање 

1.СЈ.0.1.1. познаје основна 

начела вођења разговора: уме  

да започне разговор и 

учествује у њему 

1СЈ.0.1.2. углавном користи 

форме учтивог обраћања 
1СЈ.0.1.5. углавном уме 

самостално (својим речима) да 
описује и да прича на задату  

Писано изражавање 
(правопис) 1СЈ.1.3.5. углавном 

пише кратким потпуним 

реченицама једноставне 

структуре 

1СЈ.1.3.7. углавном 

препричава кратак и 

једноставан текст (до  

Писано 

изражавање(правопис) 

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

латиницу) 1СЈ.2.3.2. 
употрбљава велико слово 

приликом писања имена   

места; правилно пише 

гласове ћ, ч, ђ, џ 

1СЈ.2.3.3. пише једноставним 

реченицама; варира језички 

израз (ред речи у реченици, 

типове реченица, дужину 

реченице...) 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак 

наративни текст 

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи  

Писано изражавање 

1СЈ.3.3.1. пише јасним и 

кратким реченицама 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира 

текст (уводни,средишњи и 
завршни део текста 

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

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе у 

краћем тексту 

анализа на часу и потпуним реченицама 

једноставне структуре 

(према задатком плану 

или помоћу питања). 

200 речи) 

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

1СЈ.1.3.9. пише кратку 

реченицу  

(куда иде, зашто касни) 

1СЈ.1.3.10. углавном пише  

честитку, разгледницу,  

позивницу  

тему 

примерен узрасту  
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Опште предметне компетенције  и специфичне предметне компетенције 

• Говори  јасно поштујући књижевно језичку норму. 

• Пажљиво и с уважавањем слуша саговорника.  

• Саставља говорени или писани текст једноставне структуре. 

• Користи оба писма, дајући предност ћирилици.  

• Разговетно и течно чита.  

• У различите сврхе чита и тумачи краће једноставније  књижевне и неуметничке текстове.  

• Образлаже свој доживљај књижевног текста.  

• Проналази и вреднује основне информације у неуметничком тексту. 

• Разликује књижевни од народног језика.  

• Препознаје говор мржње као негативну појаву у друштву.  

• Примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовима, облицима речи и врстама реченица.  

• Правилно употребљава речи из свакодневне комуникације, уџбеника и лектире. 

• Зна ауторе књижевних дела из обавезног школског програма.  

• Разликује усмену од ауторске књижевности. 

• Уочава основне елементе тематске, композиционе и стилске структуре епског, лирског и драмског књижевног текста из обавезне школске лектире, 

наводећи примере.  

• Тумачи тематске слојеве књижевног дела и свој доживљај уметничког дела. 

               

МАТЕМАТИКА  

ФОНД ЧАСОВА: - НЕДЕЉНИ: 5 ГОДИШЊИ: 180 

Циљ наставе математике у основној школи је овладавање математичким концептима, знањима, вештинама и њиховом применом у решавању проблема и 
разумевању природних и друштвених законитости, развој основа апстрактног и критичког мишљења, истраживачког духа, позитивних ставова према 

математици и другим наукама, развој способности комуникације математичким писмом и језиком, повезивање стечених знања и вештина са новим 
сазнањима и применама у даљем школовању. Оперативни задаци: 
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- сабирање и одузимање до 100; 

- множење као сабирање једнаких самирака, одговарајући термини знак множења; 

- операција дељења, термини и знак дељења; 

- таблица множења једноцифрених бројева и одговоарајући случајеви дељења; 

- слово као ознака за непознати борј; 

- решавање текстуалних задатака с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном операцијом; - појам половине; 

- правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 

- мере за дужину (m, dm, cm) и време (час, минут, дан седмица, месец) 

Наставна тема 

Назив теме / 

садржај 

Предметни исходи ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 

  Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

1. Природни бројеви до 
100 

145 часова 

-Сабирање и одузимање 

природних бројева до 100 
-Множење и дељење 

природних бројева до 100 

-Изрази (две операције, 

заграде, редослед 

рачунских операција) 

-Слово као замена за неки 

број 

-Одеђивање непознатог 

броја 

-Појам половине и 

четвртине -Разумевање 

једноставнијх задатака 

(највише две операције) 

• одреди десетице 

најближе датом броју 

• сабира и одузима 
бројеве до  

100, писмено и усмено 

• користи појмове 

чинилац, производ, 

дељеник, делилац, 

количник 

• примени замену 

места и здруживање 
сабирака и чинилаца ради 

лакшег рачунања 

• множи и дели 

усмено у оквиру таблице 

множења 

• израчуна вредност 

бројевног израза са 

највише две операције 

• реши текстуални 

Природни бројеви и 

операције са њима 

1МА.1.1.1. зна  да прочита и 

запише дати број, уме да 
упореди бројеве по 

величини 1МА.1.1.2. рачуна 
вредност бројевног израза 

са највише две операције 

сабирања и одузимања у 
оквиру прве стотине 

1МА.1.1.3. множи и дели 
без  

остатка у оквиру таблице  

множења 

1МА.1.1.4. уме да на основу 

текста правилно постави 
израз са једном рачунском 

операцијом 

1.МА.1.1.5. уме да решава 

једноставне једначине у  

Природни бројеви и 

операције са њима 

1МА.2.1.1. уме да примени 

својства природних бројева 
(паран, непаран, највећи, 

најмањи, предходни, 
следећи број)  и разуме 

декадни бројевни систем у 

оквиру прве стотине 

1МА.2.1.2. уме да одреди 

десетицу најближу датом 
броју 1МА2.1.3.сабира и 

одузима, рачуна вредност 

израза до сто са прелазом 

1МА2.1.4.рачуна вредност 
израза с највише две  

операције до сто са 

прелазом 1МА2.1.5.уме да 

решава  

једначине  

Природни бројеви и 

операције са њима  

1МА.3.1.1. уме да примени 

својства природних бројева 
у решавању сложенијих 

задатака 

1МА.3.1.2. зна својства 

операција сабирања и  

одузимања и уме да их 

примени 

1МА.3.1.3. уме да израчуна 

бројевну вредност израза са 
више операција, поштујући 

приоритет до сто 

Разломци 
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задатак постављањем 

израза са највише две 

рачунске операције и 

провери тачност решења • 

одреди непознати број у 

једначини са једном 

аритметичком операцијом 

• одреди половину, 

четвртину и десетину дате 

величине 

оквиру прве стотине 

Разломци 

1МА.1.3.2. уме да препозна 

и разликује половину и 

четвртину неке целине 

Разломци 

1МА.2.3.2. уме да израчуна 

половину и четвртину  неке  

целине и обрнуто 

1МА.3.3.2.  уме да израчуна 

половину и четвртину  неке 

целине у сложенијим 

текстуалним задацима 

2. Геометријски облици 

25 часова 

-Предмети облика лопте, 
ваљка, квадра и коцке, 

упоређивање предмета по  

облику, ширини, висини и 

дебљини 

-Дуж, права и полуправа -

Уочавање и цртање 

правоугаоника и квадрата 

на квадртаној мрежи 

• разликује и именује 

геометријска тела: коцка, 

квадар, лопта и ваљак 

• одреди дужину 

изломљене линије 

• уочи међусобне 

односе праве линије и 

тачке • нацрта 

правоугаоник и квадрат на 

квадратној мрежи 

Геометрија 

1МА.1.2.1. углавном уме да 

именује геометријске 

објекте у равни (квадрат, 

круг,троугао, правоугаоник, 

тачка, права, полуправа и 

дуж) 1МА.1.2.2. углавном 

зна јединице за мерење 

дужине (m, cm, dm) и 

њихове односе 1МА.1.2.3. 

користи поступак мерења 

дужине линије приказане на 

једноставној  

Геометрија 

1МА.2.2.1. уочава 

међусобне односе 
геометријских објеката у 

равни 

1МА.2.2.2. претвара 

јединице за мерење 

дужине (m, cm, dm) 

Геометрија 

1МА.3.2.1. претвара 

јединице за мерење дужине 

(m, cm, dm) из већих у мање 

  слици, при чему је дата 

мерна јединица 

  



1  

Мерење и мере 

10 часова  

-Мерење дужи 

(метар, дециметар и 

центиметар) 

-Мере за време (час, 

минут, дан, седмица, 

месец) 

• претвори веће у 

мање јединице за мерење 

дужине и обратно 

• измери дужи 

помоћу метра, дециметра и 
центиметра • чита и запише 

време са часовника 

• упореди и користи у 

једноставним ситуацијама 

јединице за време (час, 

минут, дан, седмица, месец 

и година) • изрази 

одређену суму новца преко 

различитих апоена. да 

користи податке приказане 

табеларно у решавању 

једноставнијих задатака 

Мерење и мере 

1МА.1.4.1. уме да изрази 

одређену суму новца преко 
различитих апоена и рачуна 

са новцем у једноставним 

ситуацијама 

1MA.1.4.3. зна коју јединицу 

мере да употреби за 

мерење  

задате масе  (кг) 

1MA.1.4.4. уме да 

чита једноставније 

табеле  

Мерење и мере 

1МА.2.4.1. уме да изрази 

одређену суму новца преко 
различитих апоена и рачуна 

са  

новцем у сложенијим 

ситуацијама 

1МА.2.4.2.зна јединице за 

време (минут, сат, месец и 
година) и пореди 

временске интервале у 

једноставним ситуацијама 

1МА.2.4.5. уме да користи 

податке приказане 

табеларно у решавању 

једноставнијих задатака 

Мерење и мере 

1МА.3.4.1. зна јединице за 

време (минут, сат, месец и 

година) и  уме да пореди 

временске интервале у 

сложенијим ситуацијама 

Опште предметне компетенције  и специфичне предметне компетенције 

• Решава проблеме и доноси одлуке у једноставним ситуацијама када је захтев јасно формулисан и сви релевантни подаци непосредно дати.  

• Користећи основне елементе математичког језика, једноставне математичке поступке саопштава решење проблема или донету одлуку. Аргументује 

своје ставове и дискутује користећи математички језик. 

• Примењује једноставне математичке поступке када су сви подаци непосредно дати. 

• Примењује основна математичка знања на решавање једноставних ситуација из свакодневног живота.  

• Решава проблеме у једноставном контексту који се своде на једноставан рачун, решавање једначина, мерење, цртање и рад са подацима Разуме 

основе писане и усмене математичке комуникације. 

• Разуме захтеве сложенијих математичких задатака и решава их. 

• Бира математичке поступке за решавање проблема и доноси закључке. 
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СВЕТ ОКО НАС 

ФОНД ЧАСОВА:  НЕДЕЉНИ: 2,  ГОДИШЊИ: 72 

Циљ учења наставног предмета Свет око нас јесте да ученик упознаје себе, своје природно и друштвено окружење и развија способности за 

одговоран живот у њему. Оперативни задаци: 

- формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 

- подстицање и развијање истраживачких активности деце; 

- подстицање уочавања узрочнопоследичних веза, појава и процеса; 

- слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем ситуација; 

- прихватање основних људских вредности за критеријум понашања према другима; 

- развијање одговорно 

Наставна тема Предметни исходи ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ )  

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Где човек живи – 32 
часа  

-Насеља 

-Рељеф и воде 

-Саобраћај у насељу 

• разликује основне 
облике рељефа, површинских 

вода и типове насеља 

• пронађе тражени 

објекат у насељу помоћу  

карактеристичних објеката и 

адресе 

• разликује потребе од 

жеља на једноставним 
примерима из сопственог 

живота 

• изражава своје 

потребе на примерен начин, 

и уважава  

Живимо у насељу 

1СОН.1.6.1. углавном зна 

основне облике рељефа и 

површинских вода 

1СОН.1.6.2. зна основне 

типове насеља и њихове 

карактеристике 

Друштво 

1СОН.1.5.1. зна које друштвене 

групе постоје и ко су њихови 

чланови (породица, школа и 

насеље) 

Живимо у насељу 

1СОН.2.6.1. препознаје и 

именује облике рељефа и 

површинских вода у свом 

месту. 

1СОН.2.6.3. разуме повезаност 

услова живота са занимањима 

људи – село, град 

Друштво 

1СОН.2.5.1. зна које су улоге 

различитих друштвених група 

и њихових чланова 

Друштво 

1СОН.3.5.1. разуме 

сличности и разлике 

друштвених група 

1СОН.3.5.2. разуме да се  
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 потребе и осећања 

других 

• остварује права и 
извршава обавезе у односу 

на правила понашања у групи 

• примени правила 

културног и безбедног 

понашања у саобраћају и 

саобраћајним средствима у 

насељу 

1СОН.1.5.2. зна основна 

правила понашања у 

породици, школи и насељу 

1СОН.1.5.3. зна која занимања 

људи постоје и њихову улогу 

1СОН.1.5.4. зна изворе 

опасности 1СОН.1.5.5. зна 

поступке очувања здравља 

1СОН.2.5.2. зна која су права и 

обавезе чланова у различитим 

друштвеним групама 

1СОН.2.5.3. разуме повезаност 

различитих занимања људи   

права и обавезе чланова 

друштвених група 

међусобно допуњују 

Кретање у простору и 
времену – 14 часа  

-Кретање у простору 

-Кретање у времену 

• бира најбољи начин за 
покретање тела узимајући у 

обзир различите факторе 

(облик и величина тела, 

подлога, средина кроз коју се 

креће, јачина деловања, 

материјал од кога је 

начињено) -• одреди време 

помоћу часовника и 

календара 

Кретање и орјентација у 
простору 

1СОН.1.4.1. уме да препозна 
кретање тела на различите 

начине 

1СОН.1.4.2. зна помоћу чега се 

људи орјентишу у простору: 
лева и десна страна, адреса 

1СОН.1.4.4. зна јединице за 

мерење времена: дан, 
недеља, месец, година 

1СОН.1.4.5. уме да прочита 

тражене информације са 

часовника 

Кретање и орјентација у 
простору 

1СОН.2.4.1. углавном зна да 
кретање тела зависи од силе 

која на њега делује, врсте 
подлоге и облика тела 

1СОН.2.4.5. углавном уме да 

чита временску ленту 
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Људска делатност  - 7 

- часоав -Човек 

ствара 

-Материјали 

(разноврсност 

материјала, својства 

и понашање) 

• примењује основне 

принципе рационалне 

потрошње (штедљиво троши 
производе које користи у 

свакодневном животу, 

сортира отпад) • користи 

предмете од материјала који 

својим својствима највише 

одговарају одређеној 
употреби • учествује у 

извођењу једноставних 
огледа којима се 

демонстрирају последице 

загревања и хлађења воде и 

ваздуха 

• повеже рад 

(занимања људи) и резултате 

који из њега  

Екологија 

1СОН.1.2.1. препознаје и 
именује  

природне ресурсе 

1СОН.1.2.2. зна употребну 

вредност природних ресурса 

1СОН.1.2.3. разликује повољно 

и неповољно деловање човека 

по  

очување природе 

 Материјали 

1СОН.1.3.1. зна основна 

својства воде, ваздуха и 

земљишта 1СОН.1.3.3. зна да 

различите животне намирнице 

садрже различите састојке 

1СОН.1.3.4. препознаје 

основна својства материјала 

Екологија 

1СОН.2.2.3. зна основне мере 

заштите живе и неживе 
природе 1СОН.2.2.4. зна 

користи од биљака и 

животиња 

Материјали 

1СОН.2.3.1. зна сложенија 

својства воде и ваздуха: 

агрегатно стање воде и 

кретање ваздуха 1СОН.2.3.4. 

зна да особине материјала 

одређују њихову употребу 

Материјали 

1СОН.3.3.1.  разуме како 

загревање и хлађење воде 

и  

ваздуха утичу на појаве у 

природи 

 проистичу 1СОН.1.3.5. зна да различити 

материјали имају различиту  

употребу 
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Жива и нежива 

природа – 19 часова 

-жива природа 

-Биљке 

-Животиње 

-Човек 

-нежива природа 

-Вода 

-Ваздух 

-Сунце 

-Земљиште 

•уочава разноврсност живог 

света на основу сличности и 

разлика 

• гаји и чува биљке и брине о 

добробити животиња у 

школи и код куће уз помоћ 

одраслих • проналази 

примере повезаности 

елемената природе • борави 

у природи и физички је 

активан у циљу очувања 

здравља 

Жива и нежива природа 

1СОН.1.1.1. прави разлику 

између живе и неживе 
природе 

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

1СОН.1.1.3. зна заједничке 
карактеристике живих бића 

1СОН.1.1.4. уме да 
класификује жива бића према 

једном од следећих 

критеријума: изгледу, начину 

исхране, кретању 

1СОН.1.1.5. препознаје и 

именује делове тела живих 

бића 

1СОН.1.1.6. разликује 

станишта према условима 

живота и живим бићима у 

њима 

Жива и нежива природа 

1СОН.2.1.1. разуме повезаност 

живе и неживе природе на 
очигледним примерима 

1СОН.2.1.2. зна основне 
разлике  

између биљака, животиња и 

људи 

1СОН.2.1.4. зна улогу основних 

делова живих бића 

1СОН.2.1.5. уочава повезаност 

услова живота и живих бића у 
станишту 

1СОН.2.1.6. уочава међусобну 
зависност живих бића у 

животној  

заједници 

Жива и нежива природа 

1СОН.3.1.1. разуме 

повезаност живе и неживе  

природе 

1СОН.3.1.2. уочава 

функционалну повезаност 

различитих делова тела 

живих бића 

 

 

Опште/међупредметне компетенције 
Одговорно учешће у демократском друштву 

• Има позитиван став према поштовању људских права и слобода. 

• Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да их аргументовано брани. 

• Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву. 

• Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује одлуке већине и уважава мишљења мањине. 

• Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу. 

• Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције; борба против насиља и 

дискриминације по било ком основу (нпр. верском, националном, родном, узрасном, етничком...); акције против болести зависности, злостављања 

животиња итд.). 
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Естетичка компетенција 

•Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове вредности, повезује културну и природну баштину 

са историјским и географским контекстом и доприноси очувању природних и културних добара. 

• Показује осетљивост за еко-културу и културу свакодневног живљења и има критички однос према употреби и злоупотреби природе Одговоран однос 

према околини 

• Уочава чиниоце и понашања који нарушавају природу и квалитет животне средине у широј околини и свакодневном животу; развија свест о положају 

човека у природи и његовој одговорности за стање животне средине и природе. 

• Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине 

и природе. 

• Спознаје везу између квалитета животне средине и квалитета свог живота и разуме да се његова добробит и добробит заједнице и друштва огледа и у 

квалитету и одрживости његове околине. Практикује активности које подстичу одрживост, на пример штедња воде и енергије, разврставање отпада, 

рециклажа; повезује значај тих активности за свој будући живот, живот заједнице, као и живот будућих генерација. 

• Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и унапређењу животне средине и ка одрживом развоју. 

• Процењује и вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада, и одређује какав утицај оне имају на животну средину, квалитет живота 

и здравља и одрживи развој. 

Одговоран однос према здрављу 

• Познаје улогу и значај воде и састојака намирница, примењује правила и принципе здраве исхране (редовност, важност доручка, умереност, разноврсност, 

начин прераде намирница) и зна последице неправилне исхране. 

• Познаје основне карактеристике неких болести органа, принципе преноса заразних болести и шта их изазива и примењује мере превенције, личне хигијене 

и хигијене простора. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  

ФОНД ЧАСОВА:  НЕДЕЉНИ: 2,  ГОДИШЊИ: 72 

Циљ учења предмета Ликовна култура је развијање креативности, естетских критеријума и одговорног односа према очувању културе и уметничког 

наслеђа. 

Оперативни задаци: 

- ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке имагинације; 

- опажање, објашњавање и реконструкција појава и ситуација; 

- оплемењивање животног и радног простора, контраст облика, карактер облика, коришћење материјала за рад, дејство светлости на карактер облика; -

 навика лепог писања (ћириличка и латиничка палиографија) 
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Тема  - број часова 

Садржаји програма 

Предметни исходи Начини  и  поступци  остваривања 

садржаја 

Начин провере остварености 

исхода 

Кретање облика у простору – 6 
часова 

-Кретање више облика у простору, 
кретање једног облика у простору 

-Појмови: кретање, простор 

• прикаже, одабраним 

материјалом и техником, 

промене у природи, кретање 

услед струјања ваздуха и теме од 

личног значаја 

• изражава, телом, 

различите покрете, кретања или 

поруке 

- експерименти са 

различитим облицима који се 

крећу у групи и појединачно 

- посматрање школског 
дворишта и кретање ученика по 

њему 

- посматра, слика и црта 

аутомобиле у покрету 

- усваја појам кретања 

цртајући школско двориште 

Формативно,   оцењивање 

практичних радова ученика, 

Самоевалуација и евалуација 

на крају часова и сумативно 

оцењивање радова на крају 

теме. 

Дејство светлости на карактер 

облика (светлост) – 4 часоав 

• пореди сенке, текстуре и 

визуелни контраст у природи и 

окружењу • у заједничком раду 

обликује  

- експериментисање и игра са 

светлом и сенком - приказивање 

сенки различитих предмета  

Формативно,   оцењивање 

образлагања у 

експериментима и 

практичних радова ученикана  

-Природна и вештачка светлост, 
силуета,  

сенка, фигура и позадина 

Појмови: светлост, силуета 

простор (на пример, прави 

мобилну скулптуру или сцену) 

повезујући стечена знања о 

материјалима и кретању 

коришћењем вештачког извора 
светлости 

-  усваја појам светлости и 

силуета, игра посматрање 

позоришне представе 

крају часова. 

Самоевалуација и евалуација 

на крају часова. 

Сумативно оцењивање 

радова на крају теме. 

Амбијент-сценски простор – 6 часова 

-Израда маски, костима и сцене 

-Појмови: амбијент, сцена 

• организује композицију 
преко  

целог листа папира мањег и већег 

формата 

• прави радове са 

елементима националне или 

локалне етнокултуре 

- посматрање позоришне 
представе 

- црта, слика, сече и лепи 

маске животиња 

- сценско извођење 

изабране басне 

Формативно,   оцењивање 

практичних радова ученика, 

Самоевалуација и евалуација 

на крају часова и сумативно 

оцењивање радова на крају 

теме. 

Лепо писање са калиграфијом – 16 

часова 

-Писање латиничких слова упоредо са 

ћириличким словима 

- Писање латиничких и ћириличких 

• користи визуелне информације 

(фотографије, низ слика, мрље...) 

као подстицај за рад 

- приказивање 

ћириличких и латиничких 

слова штампаних и писаних 

- приказивање 
елемената писаних и  

Формативно,   оцењивање 

практичних радова ученика, 

Сумативно оцењивање 

радова на крају теме. 
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слова у складу са калиграфским 

принципима 

штампаних слова 

ћирилице и латинице 

Контраст – 12 часова 

-Природни и вештачки облици, 

слагањеразлагање, једнобојан-

вишебојан, обрађен-необрађен, прав-

крив, једноставан-сложен 

црта материјалима који остављају 

широк траг, на различитим 

врстама подлога 

• разликује радове сликара, 

скулптора, архитекте и 

фотографа • учествује у 

постављању изложбе радова 

свих ученика 

- посматрање шуме, парка 

дрвета, реке, клупе, куће, њихове 

структуре и састава -   

- стицање искуства о 

контрасту облика, карактеру 

облика, коришћењу материјала за 

рад 

Формативно,   оцењивање 

образлагања у 

експериментима и 

практичних радова 

ученикана крају часова. 

Самоевалуација и евалуација 

на крају часова. 

Сумативно оцењивање 

радова на крају теме. 

Разне врсте знакова и симбола – 4 
часова 

-Печат, грб, симболи, словни и нотни 

знаци 

• прикаже, одабраним 

материјалом и техником, 

визуелне знакове 

- приказивање грба ,заставе 
слова и нотних знакова 

- показивање начина израде 

симбола 

Формативно   оцењивање 

образлагања у 

експериментима и 

сумативно оцењивање 

практичних радова 

ученикана крају теме. 

Једнобојна композиција употребних 
предмета – 6 часоав 

-Једнобојна композиција употребних 

предмета 

• прикаже замисли одабраним, 

задатим или доступним бојама 

(користи само омиљене боје, 

само светле или само тамне боје, 

само два или три тона...) 

- показивање једнобојних 
одевних предмета 

- приказивање употребних 

предмета у домаћинству 

Формативно,     
 оцењивање  

практичних радова ученика, 

Сумативно оцењивање радова 

на крају теме. 

Замишљања 6 часоава 

-Вербални опис, текст, фотографија 

• пореди своје и реакције 

вршњака на слике из 

свакодневног живота (цртани 

филмови, уџбеници, дечји  

- показивање фотографија 

са сајма аутомобила, књига... 

- посматрање ученичких 

фотографија 

Формативно   оцењивање 

образлагања у 

експериментима и 

сумативно оцењивање  
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 часописи...)  практичних радова ученикана 

крају теме. 

Преобликовање предмета њиховим 

спајањем (везивање) – 6 часова -

Преобликовање материјала или 

предмете њиховим спајањем 

• обликује фигуре од пластелина 
на  

основу посматрања и/или 

присећања, 

комбинованим поступцима 

(гњечење, развлачење, увртање, 

додавање, одузимање...) 

- разговор о предметима и 

материјалима које су ученици 

донели - приказивање начина 

повезивања различитих предмета 

Формативно   оцењивање 

образлагања у 

експериментима и 

сумативно оцењивање 

практичних радова 

ученикана крају теме. 

Индивидуално коришћење 
различитих  

материјала за рад 

паковање)  – 6 

часова 

• смишља, у сарадњи са другима, 

начин спајања различитих 

материјала када преобликује 

нешкодљиве материјале из 

природе или предмете за 

рециклажу 

- експериментисање са 

предметима из природе, 

њихово преобликовање - 

приказивање више 

начина паковања 

Формативно   оцењивање 

образлагања у 

експериментима и 

сумативно оцењивање 

практичних радова 

ученикана крају теме. 

 

. 

Опште предметне компетенције  и специфичне предметне компетенције 

- Изражава своја осећања и идеје користећи основне технике визуелних уметности. 

- Учествује у школским и ваншколским активностима кроз стваралаштво у визуелним уметностима. 

- Ученик истражује и примењује знања о основним материјалима, медијима, техникама и ликовним елементима која се користе у визуелним 

уметностима. 

-Ученик препознаје улогу и вредност визуелне уметности као саставног дела свакодневног живота, нарочито као средства комуникације. 

- Ученик је способан је да изрази став о свом раду и радовима других уочавајући различита значења и идеје. 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 ФОНД ЧАСОВА:  НЕДЕЉНИ: 1,  ГОДИШЊИ:  36 часова 

Циљ наставе музичке културе је развијање интересовања , музичке осетљивости и креативности, затим оспособљавање за разумевање могућности 

музичког изражавања и развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције свог и других народа.  Оперативни задаци: 

- певање песама по слуху; 

- слушање вредних дела уметничке и народне музике; 

- свирање на дечјим музичким инструментима; 

- извођење дечје, народне и уметничке музичке игре. 

Тема  - број часова 

Садржаји програма 

Предметни исходи Начини  и  поступци  

остваривања садржаја 

Начин провере остварености 

исхода 

Извођење музике певањем 
и свирањем – 24 часа 

-Певање 

-Певање песама по слуху 

различитог садржаја и 

расположења, 

трдицоиналне и уметничке 

музике из Уџбеника - 
певање и извођење 

музичких игара из Уџбеника 

-Певање једноставних 

модела и 

• пoвeже рaзличитe 
нaчинe музичкoг изрaжaвaњa сa 

тeмпoм  

(брзo, спoрo, умeрeнo) и 

динaмикoм (глaснo, тихo, 

пoстeпeнo пojaчaвaњe и 

утишaвaњe) рaзликуje изрaжajнe 

мoгућнoсти ритмa у музици 

кoришћeњeм, слушaњeм и 

• прaвљeњeм дeчjих 
ритмичких инструмeнaтa 

• прeпoзнa изрaжajнe 

музичкe eлeмeнтe (мeлoдиja, 

ритaм, jaчинa, висинa и трajaњe 

тoнa) 

- слушање и певање 
народне и уметничке песме 

различитог 

карактера,  

- уочавање, слушање и 
свирање  на  

ритмичким и мелодијским 

инструментима 

- слушање, уочавање, 

певање и повезивање садржаја 

песама са садржајима осталих 

предмета - извођење пратњи 

бројалица и песама на 

ритмичким инструментима и 

свирање мелодије песама 

 - Формативно оцењивање – 
певања, свирања обрађених 

песама 

-праћење и редовно      

евидентирање 

-белешке наставника (чек 

листеопште ангажовање и рад 

ученика) Сумативно оцењивање, 

периодично, – певања, свирања 

обрађених песама 
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Слушање музике – 8 часова 

-Слушање вокално- 

инструменталних 
композиција - Слушање 

народних песама и игара 

- Препознавање: гласова, 

инструмената, различитог  

темпа, динамичке разлике, 

расположења 

• прeпoзнa улoгу музикe у 

нaрoдним oбичajимa знaчajним 

зa учeнички узрaст 

• прeпoзнa дeчje 
инструмeнтe 

• прeпoзнa прoмeну 
музичкe тeмe у слушaнoм дeлу 

• пoвeже рaзличитe 

извoђaчкe сaстaвe сa кaрaктeрoм 

дeлa 

- слушање 

композиције за децу 

различитог садржаја и 
карактера 

- слушање народних 

песама и игара – слушање , 

препознавање и уочавање  

динамие, темпа, карактера и 

инструмента 

- Формативно и сумативно 

оцењивање слушањеа и 

разговора о задацима 
слушањамузичког дела,  

-игровне активности 

-праћење и евидентирање 

- илустрације музичког 

доживљаја 

Музичко стваралаштво – 4 

часова 

-Опоншање звукова из 

непосредне околине 

• кoмуницирa пeвaњeм, 

свирaњeм (нa нaпрaвљeним и 

рaспoлoживим инструмeнтимa) 

и пoкрeтoм • осмисли и изведе 

рaзличитe музичкe улoгe. 

- креирање  мелодије на 

дати текст и покрете за игру 

- опонашањем, 

запажањем, слушањем, 

разликовањем, креирањем, 

певањем, играњем песама и 

игара 

праћење и редовно      

евидентирање -белешке 

наставника (чек листеопште 

ангажовање и рад ученика) 

 

. Опште предметне компетенције  и специфичне предметне компетенције 

- Ученик ужива у различитим музичким садржајима.  

- Свестан је различитих утицаја музике на њега и улоге музике у друштвеним догађајима. 

- Ученик разуме неопходност сарадње, међусобног подстицања и уважавања у заједничком музицирању и повезује ставове и искуства у 

свакодневном групном раду. 

- Ученик познаје језик музике и изражава се гласом, инструментом и покретом индивидуално и/или у групи. 

- Ученик слушно препознаје основне карактеристике музичке уметности и развија естетску осетљивост. 

- Ученик користи различите музичке изражајне елементе у исказивању својих осећања и идеја и у комуникацији са другима.  

- Ученик комуницира покретом уз музику. 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  

ФОНД ЧАСОВА:  НЕДЕЉНИ: 3,  ГОДИШЊИ: 108  часова  

Циљ наставе физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним 

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. 

Оперативни задаци: 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине; 

- задовољење основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

- стицање моторичким умења у свим природним облицима кретања у различитим условима. - стварање услова за социјално 

прилагођавање ученика на колекстиван живот и рад 

Тема  - број часова 

Садржаји програма 

Предметни исходи Начини  и  поступци  остваривања 

садржаја 

Начин провере остварености 

исхода 

Ходање и трчање - 18 

Ходање на различите 
начине 

- Трчање различитим 

темпом 

- разликује правилно од 
неправилног држања тела 

- ходају на различите 
начине 

- хода и трчи 

- трчи преко препрека 

- брзо трчи на 10 и 30m 

- понављањем вежби из 
првог разреда и усвајањем нових 

вежби и њиховом применом  

- трчање преко препрека на 

полигону 

- континуирано праћење и  

евидентирање 

- посматрање  

- мерење 

- белешке наставника 

- учествују у такмичењима 

- разговор  

- чек листе- опште 
ангажовање и рад ученика 

- практичне активности 
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Скакање и прескакање - 19 

-Прескакање вијача 

-Прескакање палица 

-Скок удаљ  

- Скок увис 

-скаче у месту на различите 

начине и у различитим  

положајима 

-скаче у кретању на различите  

начине -

скаче удаљ 

-скаче увис 

-прескаче дугу вијачу на 

различите начине 

- скакање и прескакање          

увежбава кроз игру "ластиша"      

- понављањем вежби из 

првог разреда и усвајањемнових 

вежби и њиховом применом , 
прескакање   

кратке  вијаче и скакање  преко 
палица 

- понављањем вежби из 

првог разреда, увежбавањем 

доскока 

- посматрање  

- мерење 

- белешке наставника 

- учествују у такмичењима 

- разговор  

- чек листе- опште 

ангажовање и рад ученика 

- практичне активности 

Бацање и хватање - 12 

-Бацање лоптица из места 

-Вежбе руковања лоптом 

 -баца и хвата већу и мању 
лопту   десном и левом руком 

-води и додаје лопту левом и     

десном руком 

-развија прецизност бацања 

лоптице у циљ 

- понављањем и увежбавањем 

вођења лопте; бацањем лопте и 

кроз игре којима примењују 

бацање и хватање лопте 

- провера спретности 

- посматрање 

- бележење 

Вишења и пењања - 17 -

Помицање улево и удесно 

на дохватном вратилу -

Пењање уз лестве 

у вису врши померања у лево 

и десно, на вратилу 

самостално и уз помоћ 

-пење се уз рипстол и лестве и 
на  

објекте у природи 

- вишењем на вратилу, корачањем 

уз косу површину, њихањем и 

пењањем уз лестве 

- провера спретности 

- посматрање 

- бележење 

Вежбе на тлу и равнотеже 
са реквизитима - 13 -Колут 

напред 

-Вежбе на тлу 

-Вежбе на греди 

-Вежбе реквизитима(плице, 

вијаче и обручи9 

- изводи на тлу упоре, 
колутања  

унапред и уназад; повезује 

две и више вежби 

- изводи помицања, 

пењања, провлачења, 

прелазе из једног у други 

положај и њихање на 

справама 

- извођењем колута напред и 

назад, организовањем малих 

полигона и одељенских 

такмичења  

- провера спретности 

- посматрање 

- бележење 
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Ритмичке вежбе и народни  

плесови - 11 -

Пескакање вијаче 

(дечји поскок) 

-Плесови: Ми смо деца 

весела и једно коло по 

избору 

-одигра једноставнији дечји 

плес и коло, по избору, 

усклађен са музичком 

пратњом. 

- понављањем елемената 

ходања, трчања, поскакивања и 

њиховим повезивањем у целину 

- усклађивање једноставних 

и задатих покрета уз музику 

- праћење  правилног  извођења 

основних  корака  народних плесова 

Елементарне игре - 18 -

Елементарна игра ,,Између 

две ватре“ 

-Игре по избору ученика 

- придржава се правила 
игре 

- сарађује у мањој 
групи ученика 

- се придржава правила 

понашања на часу физичког  

Упознавање са правилима 

елементарних игара и поштовање 

правила у игри 

- стварање услова за социјално  

- праћење  правилног  извођења 

игре, поштовање правила, 

бележење,  

 васпитања прилагођавање   ученика на 

колективан живот и рад 

 

Опште предметне компетенције  и специфичне предметне компетенције 

- Ученик је оспособљен за вођење бриге о властитом здрављу и здрављу околине. 

- Препознаје и разуме законитости утицаја физичког вежбања на телесни статус. 

- Препознаје важност физичког вежбања, хигијене тела, исхране, простора и правила безбедности током вежбања.  

- Критички просуђује о облицима насиља у физичком васпитању, спорту и рекреативним активностима. 

- Ученик се бави спортско-рекреативним активностима у циљу унапређивања својих физичких способности и унапређивања здравих 

животних навика.  

- Током вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже другима.  

- Ученик самостално вежба у слободно време. 

- Ученик је развио свест о властитим способностима, а тиме и о јачању самопоуздања и самопоштовања.  

- Ученик зна функцију и у стању је да изводи једноставне комплексе вежби обликовања;  

- Током вежбања сарађује, поштује индивидуалне разлике и помаже другима, правилно поступа у случају незгоде на часу и ван часа. 
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ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

Циљ и задаци 

Циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог 

васпитања, кроз учење  

засновано на искуству. 

Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење онога што знамо о здрављу у жељени начин понашања, уз препознавање правих 

животних вредности и подстицање оптималног развоја личности. 

Задаци наставе здравственог васпитања су: 

- развијање психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом здрављу; 

- стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења; 

- васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини; 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља; 

- промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља, 

- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима; 

- развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним карактеристикама; 

- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог здравља; 

- развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине; 

- развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности; 

- проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи; 

- развијање одговорног односа према себи и другима; 

- укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог начина живота; 

- развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања личности, једнакости и отворене комуникације; 

- усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања значајних за очување здравља; 

- упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота; 

- упознавање са протективним факторима за здравље, као што су: физичка активност и боравак у природи. 

Оперативни задаци: 

- усвајање информација и формирање представе о здрављу и најважнијим факторима који доприносе очувању и унапређивању здравља; 

- формирање културе обедовања и упознавање са последицама неправилне исхране; 

- усвојена знања одржавања личне хигијене преточити у практична умења, стално применљива; 

- формирање ставова о значају физичке активности и боравка у природи; 
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- развијање свести о потреби да има усклађен дневни ритам: одмора, спавања, учења и игре примерен узрасту уз асистенцију одраслих; - уочавање 

ситуације у којима може да се повреди и избегавање истих; 

- развијање самопоштовања и самопоуздања у циљу лакшег прилагођавања и сналажења у непознатим ситуацијама; 

- формирање жеље и спремности да помогну вршњацима у свакој ситуацији; - препознавање знакова умора и замора и потреба за њиховим 

отклањањем; - превенција употребе психоактивних супстанци: дувана и алкохола. 

Садржаји програма 

1. Тема - Шта се догађа у мом телу (6 часова) 

1. Растем и то се види - подстаћи мисаону активност ученика и направити поређење претходног и садашњег стања (могао сам да обучем, а сада не 

могу, мале ципеле, мала мајица, порастао сам, тежи сам). 

2. Развијам се - на примерима шта су све научили, шта све знају и умеју ученици ће схватити како се заједно са растом и развијају, постају старији - 

зрелији. 

3. Пут хране - кроз размену мисли, искуства и знања схватиће основне појмове о кретању хране у организму (уносимо, жваћемо, вари се у желуцу, 

избацујемо). 

4. Пут воде - веома је битно да ученици схвате значај уношења воде. Објаснити улогу воде у организму и развијати навику редовног уношења воде. 

Адекватном организацијом рада у школи омогућити ученицима обављање физиолошких потреба - хоћу у тоалет, без осећаја стида. 

5. И зуби се мењају - сазнања о зубима допунити новим информацијама о ницању зуба, хигијени и болестима зуба. 

2. Тема - Ја и моје здравље (10 часова) 

1. Како сачувати здравље - Интегрисањем наученог градива у првом разреду и личног искуства ученика, подстаћи их да дођу до основних фактора 

неопходних за очување здравља (исхрана, лична хигијена, хигијена средине, наслеђе, физичка активност. 

2. Шта може да наруши моје здравље - кроз причу и одређене активности упознати ученике са факторима који могу да наруше здравље. 

- У кући, на улици, у природи (упознавање са ознакама и симболима опасних материја, струја, вода, сунчаница, животиње - крпељ, пчела, комарац, 

мува, опасне животиње, температура, саобраћај, храна...). 

- Ситуације у којима се могу повредити (употреба кућних апарата, купање, непримерене физичке активности...). 

- Предмети који ме могу повредити (оштри предмети, оруђа, оружја...). 

3. Чувам се - примерима и причом из живота и искуства ученика, доћи до закључка шта све они могу чинити да би сачували своје здравље. 

3. Тема - Дневни ритам (4 часа) 

1. Лети и зими - направити поређење дневних активности у односу на годишња доба. Уочити разлике дневног ритма у зависности од годишњих 

доба. Направити поређење са домаћим животињама у циљу бољег разумевања. 

2. Како препознати умор - упознати ученике са основним симптомима умора и значајем смењивања динамичких и мирних активности у дану. Све 

психичке и физичке активности током дана ускладити са потребама и могућностима. 
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3. Школа и здравље - зашто је потребан распуст (због одмора, временских прилика - зима, лето). 

4. Тема - Лична хигијена (4 часа) 

Ученицима је потребно поставити као императив свакодневно обраћање пажње на елементе личне хигијене кроз повезивање са садржајима других 

предмета. Садржаје личне хигијене обрадити кроз игру, колаже, постере, позориштанце и разговор у складу са могућностима ученика. 

5. Тема - Исхрана (6 часова) 

1. Мој кувар - кроз заједничку практичну активност израде јеловника проверити усвојеност знања и умења из области здраве исхране. Проширити и 

систематизовати знања и искуства ученика стечена у првом разреду. 

2. Неправилна исхрана - поремећаји који настају услед не правилне исхране: заостајање у расту и развоју, поремећај телесне тежине, болести зуба, 

кичменог стуба и грудног коша. 

6. Тема - Превенција злоупотребе алкохола и дувана (4 часа) 

1. Ја и моје одељење у борби против пушења и конзумирања алкохола - увод у активност су основне информације о алкохолу и дувану и игра - 

“корисно/штетно”. Ангажовати све ученике да кроз прављење изложбе, плаката, постера и ликовних радова дају свој допринос борби против 

пушења и конзумирања алкохола. 

7. Тема - Занемаривање и злостављање деце (2 часа) 

Ову тему због њене специфичности реализовати у сарадњи са стручњаком-професионалцем за питања занемаривања и злостављања деце (разговор 

са ученицима, родитељима, наставницима...). 

Начин остваривања програма 

ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ - петнаестминутно вежбање 

Циљ: 

Развијање моторичких способности кроз вежбе и активности примерене узрасту и стицање навика за бављење физичким активностима. 

Оперативни задаци: 

Развијање моторичких способности као што су: брзина, издржљивост, агилност, снага, гипкост и координација покрета кроз три модела програма уз 

коришћење Водича за вежбање 
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В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК  - годишњи фонд  36 часова 

Садржаји програма Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1. Књижевност 

Читање ћирилице и латинице 

4 - демонстрирање 

правилног читања  

- читање 
припремљених 

Текстова 

- разумевање 

прочитаног 

- увежбавање и усавршавање гласног читања 

(правилног, логичког и изражајног) и читања у себи 
(доживљајног, усмереног, истраживачког ) 

- поступно и систематично оспособљавање 

ученика за лигичко схватање и критичко процењивање 

текста 

- развијање потребе за књигом, способности да се 

њоме самостално служи    

2. Граматика и правопис 8 - показивање 

правописних правила и 

диктирање 

припремљених текстова 

и реченица 

- анализа речи и 

реченица на 

припремљеним 

прилозима 

- поступно и систематично упознавање граматике 

и правописа српског језика 

- савладавање читања и писања латинице 

3.Језичка култура 6 - развијање смисла и  

способности за правилно, 

течно, економично и 

уверљиво, 

- неговање усменог и писменог изражавања;  

- богаћење речника, језичког и слилског израза 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

МАТЕМАТИКА - - годишњи фонд  36 часова 

Садржаји програма Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1. Понављамо градиво првог разреда 

-Сабирање и одузмање природних бројева 
до  

100 

-Једноставни текстуални задаци 

2 - показивање и израда 

задатака са сабирањем и 

одузимањем са бројевима 

до 100 

- поновити градиво првог разреда 

Природни бројеви до 100 

-Сабирање и одузимање природних 
бројева до 100 

-Множење и дељење природних бројева 
до 100 -Изрази (две операције, заграде, 

редослед рачунских операција) 

-Слово као замена за неки број 

-Одеђивање непознатог броја 

-Појам половине и четвртине 

-Разумевање једноставнијх задатака 

(највише две операције) 

10  - показивање и израда 

задатака са множењем и 

дељењем са бројевима до 

100 

- савладавање основних операција с природним 

бројевима као и основних знакова тих операција 

- упознају употребу слова као ознаку за 

непознати број - умеју да решавају једноставне 

текстуалне задатке са једном и две рачунске 

операције, као једначине са једном операцијом 

Геометријски облици 3 - показивање редоследа  - упознају најважније равне и просторне 

геометријске  

-Предмети облика лопте, ваљка, квадра и 

коцке, упоређивање предмета по облику, 

ширини, висини и дебљини 

-Дуж, права и полуправа 

-Уочавање и цртање правоугаоника и 

квадрата на квадртаној мрежи 

 рачунских операција и 

примена кроз задатке са 

изразима 

фигуре и њихове узајамне односе 

- уочавају и стичу 
спретност у цртању праве, 
дужи,  

кривих и изломљених линија 

- уочавају и цртају 

правоугаоник и квадрат на   

квадратној мрежи 
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Мерење и мере 

-Мерење дужи  

( метар, дециметар и центиметар) 

-Мере за време (час, минут, дан, седмица, 

месец) 

3 - рад са моделима за мерење 

дужине и времена 

(метар, часовник, календар) 

- упознају и примењују мере за дужину и време 

- оспособити ученике за прецизност у мерењу 

 

Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

Време реализације  Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

-септембар   

  

  

  

Упознавање са планом рада за ову школску 
годину 
Кућни ред у школи 
Избор Одбора одељенске заједнице и њен 
рад  
Наше обавезе, наше одговорности 

-разговор  

-дискусија 

-одељењски старешина 

- ученици 

-октобар   

  

  

  

У сусрет Дечијој недељи 
Учешће у активностима Дечије недеље 
Радионица: Моје жеље – психолог школе 
Упознавање са Конвенцијом дечјих права 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-одељењски старешина 

- ученици 

- Дечији савез 

-стручни сарадник 

-новембар   

  

  

  

Правилна исхрана 
Ругати се не значи шалити се 
Шта замерам родитељима 
Вршњачка едукација о одрживом развоју 

-разговор 

 -дискусија 

-одељењски старешина 

- ученици 

-сарадници Завода за јавно здравље 

-децембар   

  

  

Агресивно испољавање и вређање других, 
претње,  

физички обрачуни, непожељног понашања 
Превенција насиља – педагог школе 
Породични и други празници 

-разговор  

-дискусија 

-едукативна 

радионица 

-одељењски старешина 

- ученици 

-стручни сарадник 
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  Весело одељенско дружење  

-јануар   

  

Разговор о првом просветитељу Светом 

Сави Ведар одељенски састанак и зидне 

новине 

-разговор -одељењски старешина 

- ученици 

-фебруар  Шта да учинимо да нам успех буде бољи 

Гледали смо, интересује ме... 

 Како разрешити конфликт и помоћи другу када му 
је тешко  

 Чистоћа је пола здравља 

-разговор 

-дискусија 

- ученици 

-одељенски старшина 

-март - Живот у одељењу – однос дечака и девојчица 

- Прихватање личних проблема као изазова за 

њихово решавање 

- Када бих могао, променио бих... 

- Да ли сам задовољан постигнутим успехом 

-едукативна 

радионица -

разговор 

- дискусија 

-одељењски старешина 

-стручни сарадник 

- ученици 

-април - Све што знамо о штетности никотина, алкохола 

и дроге -  Кад имаш проблем... 

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

биоскопу... 

- Како да сачувамо свет око себе 

-разговор 

-дискусија -

едукативна 

радионица 

- ученици 

-одељенски старешина 

-стручни сарадник 

-мај - Учествујемо у прослави Дана школе 

- Лепа реч и гвоздена врата отвара  

- Мој хоби 

- Анализирамо рад и проблеме у нашој 

одељенској заједници 

-дискусија 

-разговор 

- ученици 

-одељенски старешина 

-јун - Покажи шта знаш 

- Ведар одељенски састанак 

-разговор - ученици 

-одељенски старешина 
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ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Садржаји програма Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Солидарност на делу 16 - учешће у хуманитарним 

акцијама које организује  школа 

- развијање солидарности 

- прикупљају школски прибор, слаткише, 

новац... 

Спортске 20 - припрема и учешће на 

кросевима 

- учествују на јесењем и пролећном кросу 

Обележавање празника 20 - припрема и извођење 

програма за Дан школе, 

Новугодину, 8. март 

- учешће ученика у програмима за обележавање 

празника 

Посете 10 - посета позоришту, 

галерији, библиотеци, 

музеју, биоскопу... 

- запажање , слушање и упоређују 

виђене садржаје са наученим 

Техничке 6 - израда слика и текстова за 

одељенски пано. 

- уређење простора и паноа 

 

ВАННАСТАВ НЕ   АКТИВНО СТИ 

Пешачки излети 

(рекреативно-сазнајног 

карактера) 

7 - шетање 

- уочавање 

- учење 

- прављење 

херба  ријума 

- излагања 

- дијалошка 

- очигледности 

- практичних радова 

- Развијање правилног односа према 

природи и њеном очување 

- Стицање нових знања 

- Примена стечених знања на очигледним, 

природним објектима 

- Упознавање околине   

- Развијање спретности и кондиције у 

природи - Боравак на чистом ваздуху ради 

очувања здравља ученика 
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Културно-забавне 

активности 

7 - играње 

- певање 

- креирање 

маски и   фризура - 

имитирање 

- такмичење   

- демонстративна 

- експериментална 

- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у 

дружењу, развијање другарства 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и 
креативности 

- Неговањење смисла за хумор 

Час одељенског 

старешине 

3 - причање 

- размена 
искуства 

- прилагођавање  

- учење 

- примена 

правила   понашања 

- излагање 

- разговор 

- демонстративна 

- Развијање другарских  и пријатељских 
односа 

- Прилагођавање новим условима живота 

- Подстицање на културно понашање у 

различитим животним ситуацијама 

  (шетњи, игри, ресторану, купатилу,   

соби, дискотеци, продавници…) - 
Развијање осећања припадања у 

групи 

- Развијање толеранције и сарадње 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

Наставне области Број часова Активности у 

образовноваспитном 

раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Српски језик 6 - посматрање 

- уочавање 

- причање 

- описивање 

- писање 

- читање 

- дијалошка 

- текстуална 

- писаних радова 

- излагања 

- Развијање способности посматрања и    

уочавања  богатства облика, боја, звуко  ва и 
гласова у при роди  

- Доживљавање лепог у природи 

- Богаћење речника 

- Упућивање ученика да доживљавају, ра  

зумеју и изражавају слике и осећања   израженим 

у књижевним текстовима 

- Изражавање сопственог утиска 

- Развијање и неговање сарадничких односа 
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Математика 6 - процењивање - 

израда задатака 

уочавање 

- практицан рад 

- закључивање 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- писаних радова 

- Примена стечених знања  

- Стицање нових знања о 

разломцима и   примена истих на 

решавању текстуа  лних задатака 

Природа и друштво 3 - разгледање 

- посматрање 

- уочавање      

сличности   и разлика 

- упознавање 

прошлости 

- дијалошка - 

систематско 

посматрање 

- текстуална 

- писаних 

радова 

- Уочавање сведока прошлости 

- Развијање родољубивих 

осећања - Уочавање разлика и 

сличности међу кра   јевима 

Музичка култура 2 - певање 

- играње 

- слушање 

- извођење 

- дијалошка 

- демонстративна 

- илустративна 

- Подстицање расположења и 

ведрине - Певање и играње научених 

игара, разви  јање стваралаштва, 

креативности и ори  гиналности 

Физичко васпитање 4 - трчање 

- шетање  

- такмичење 

- одржавање личне  

- демонстративна 

- дијалошка 

- самосталног рада 

- Развијање издржљивости, 

истрајности,   упорности, спретности, 

такмичарског   духа, толеранције, 

координације и фи  зичких 

способности 

    хигијене 

- игра 

 - Развијање хигијенских навика ради ефи   

каснијег очувања здравља и повећања   

отпорности организма  

Ликовна култура 4 - посматрање 

- цртање 

- сликање 

- израда 

- дијалошка 

- демонстративна 

- практичан рад 

- Цртање, сликање, израда на основу 
непо   средног опажања околине 

- Развијање смисла за лепо и уредно  

Грађанско вапитање 1 - причање 

- цртање 

- дијалошка 

- парактичан рад 

- текстуална 

Развијање другарства и пријатељства 

- Поштовање разлика 

- Уважавање својих и туђих потреба 

ВАННАСТАВ НЕ   АКТИВНО СТИ 
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Пешачки излети 

(рекреативно-сазнајног 

карактера) 

7 - шетање 

- уочавање 

- учење 

- прављење 

херба  ријума 

- излагања 

- дијалошка 

- очигледности 

- практичних радова 

- Развијање правилног односа према 

природи и њеном очување 

- Стицање нових знања 

- Примена стечених знања на очигледним, 

природним објектима 

- Упознавање околине   

- Развијање спретности и кондиције у 

природи - Боравак на чистом ваздуху ради 

очувања здравља ученика 

Културно-забавне 

активности 

7 - играње 

- певање 

- креирање 

маски и   фризура - 
имитирање 

- такмичење   

- демонстративна 

- експериментална 

- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у 
дружењу, развијање другарства 

- Развијање такмичарског духа 

- Подстицање оригиналности и 
креативности 

- Неговањење смисла за хумор 

Час одељенског 

старешине 

3 - причање 

- размена 
искуства 

- прилагођавање  

- учење 

- примена 

правила   понашања 

- излагање 

- разговор 

- демонстративна 

- Развијање другарских  и пријатељских 
односа 

- Прилагођавање новим условима живота 

- Подстицање на културно понашање у 

различитим животним ситуацијама 

  (шетњи, игри, ресторану, купатилу,   

соби, дискотеци, продавници…) - 
Развијање осећања припадања у 

групи 

- Развијање толеранције и сарадње 

 

ОБАВЕЗНО ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

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

науци и другим областима; - изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање 

сопственог односа према Богу, људима и природи. 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

ФОНД ЧАСОВА:  НЕДЕЉНИ: 1,  ГОДИШЊИ:  36 часова 

Циљеви и задаци: 

развијати однос другарства; 

подстицати развој сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о 

личном индетитету; развијати самопоштовање и самопоуздање; подстицати личну 

одговорност; решавати индивидуалне проблеме; савлађивати непријатне емоције; 

уважавати мишљење других; развијати толеранцију; подстицати групни рад, 

договор и сарадњу са вршњацима и одраслима; развијати смисао за разумевање 

туђих потреба без агресивности; развијати прихватање туђих ставова и мишљења; 

активно саслушати другог; развијати креативно изражавање; упознати ученика са 

дечјим правима; 

развијати унутрашњу позитивну мотивацију за све што 

раде; развијати креативност; развијати способност 

процењивања и критичког мишљења о свом раду; 

оспособљавати их да активно доприносе развоју школе по 

мери детета. 

Садржаји програма Број 

часова 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Предметни исходи Начини  и  поступци  

остваривања садржаја 

Начин провере 

остварености исхода  

Прва тема 

- Упознавање родитеља и 

ученика са програмом 

грађанског васпитања 

2 - подстицање 

групног рада,договарања и 
сарадње са вршњацима и 

одраслима 

- активно 

учествовање у процесу 

васпитања 

- Дружи се и 

сарађује са вршњацима. 

- Прилагођен на 
школску средину.  

- Уме да искаже 

своја очекивања, 

потребе,  

- договарањем, 

сарадњом и разменом 

- разговор 

-праћење и редовно      

евидентирање 

-белешке наставника 

(чек листе-опште 

ангажовање и рад  

   захтеве, тешкоће у 

сарадњи са другима 

 ученика) 
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Друга тема 

- Репортери 

- Поносим се што 

-Изражавање захвалности 

другоме 

3 - подстицање  

самосвести,самопоштовања 

и уважавања других 

- развијати 

самопоштовање и 

самопоуздање 

- Разуме 

сопствена осећања и 

потребе. 

- Развија 

самопоуздање и 
самопоштовање. 

- Уочава и 

уважава међусобне 

сличности, особености, 

различитости 

- кроз игру и 

интервјуисање развијају 

самопоштовање и 

уважавање других 

-разговор  

- континуирано 
праћење 

-белешке наставника 

-практичне 

активности 

Трећа тема 

- Речник осећања 

- Како се ко осећа 

- О стиду и срамоти 

- Љубомора 

- Кривица 

- Ја и љубав 

- Моје потреб 

7 - 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 

- Поседује 
комуникативне 

способности. - Уме 
вербално и невербално 

да комуницира. - 

Поседује одређене 

вештине ненасилне 

комуникације     

- Решава сукобе 
разговором 

- Разуме појам 

пријатељства 

- разменом сопствених  

искустава о својим 

осећањима 

- развијањем свести о  

сопственим осећањима 

-праћење  

-евидентирање  

-практичне 

активности 

Четврта тема 

- Како да кажем 

- Слушање и неслушање 

- Да ли се чујемо 

- Чујем ти срце 

4 - развијање комуникативне 

способности, невербалне и 

вербалне комуникације, 

вештина ненаси лне 

комуникације 

- Уме да сарађује 

са другим ученицима. 

- Поштује правила 

групног рада. 

- кроз игру и размену 

упознају разлике између 

насилног 

и ненасилног понашања 

-посматрање  

-разговор  

-игровне активности 
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Пета тема 

- Кад ја нећу 

- Посредовање у сукобу 

између дечака и девојчица 

- Посредовање у сукобу 

између ученика истог пола 

- Посредовање у сукобу 
између  

родитеља и деце 

4 - оспособљавање ученика 

за примену вештина   

ненасилне комуникације у 

решавању сукоба и 

вршњачком поседовању 

- Уме да сарађује 

са другим ученицима. 

- Поштује правила 

групног рада.. 

- препознавањем 

и артикулацијом својих 

потреба и жеља 

- усвајањем 

медијаторских вештина 

-разговор  

-игровне активности 

-посматрање  

Шеста тема 

- Породично стабло 

- Жирафе у учионици 

- Шта се коме допада 

- Шта можемо да урадимо 

4 - развијање 
креативног изражавања 

- оспособљавање 

ученика да упознају 

непосредно друштвено 

окружење и  

Уме креативно да се 

изрази. 

- Разуме и прихвата 

међусобне разлике.  

- оспособљавањем  

ученика да упознају 

непосредно окружење и 

сопствено место у њему 

-праћење  

-евидентирање  

-практичне 

активности 

  сопствено место у њему и 

да активно доприносе 

развоју школе по мери 

детета 

- Примењује одређене 

технике за 

превладавање 

непријатних 

емоционалних стања 

  

Седма тема 

- Дечја права 

- Моја одговорност 

- Кад деца крше дечја 
права 

- Кад одрасли у школи 

крше дечја права 

- Различити смо али су 

нам права ист 

6 - оспособљавање ученика 

да упознају и уважавају 

дечја права и да буду 

способни да активно 

учествују у њиховом 

остваривању 

- Зна своја  права 

и одговорности у 

породици и широј 

друштвеној заједници.  

- Активно 

учествује у њиховом 

остваривању. 

- упознавањем и 

уважавањем дечјих 

права и применом у 

свакодневном 

животу 

- разговор 

-праћење и редовно      

евидентирање 
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Осма тема 

- Ја то већ умем 

- Шта кад се то деси 

- Мој омиљени јунак из 

приче – бајке – филма - 

Сарадња 

4 - развијање и неговање 

основних људских 

вредности 

Уме да сарађује са 

другим ученицима. 

- Поштује правила 

групног рада. 

- развијањем и 

неговањем основних 

људских вредности 

користећи сопствено 

искуство, причу, филм 

- разговор 

-белешке наставника 

Девета тема 

- Ја пре, ја после 

- Презентација 

2 - развијати способност 

процењивања и критичког 

мишљења о свом раду - 

упознати родитеље са 

резултатима оствареног 

програма 

-Уме да процењује и 

да да критичко 

мишљење о себи и 

свом раду. 

- презентовањем 

резултата рада 

- ученички продукти 

- јавни наступ 

 

 

 

 

Назив предмета:                        ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Годишњи фонд часова:            36 

Разред:                                     Други 

ТЕМА 

(наставне јединице) 

ЦИЉ 
ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ  

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 
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I – УВОД 

1. Ми смо Црква – 

уводни час 

• упознавање 

ученика са садржајима 

и начином рада 

• мотивисање 

ученика за похађање 

часова верске наставе 

 Когн итивн и  аспект:  

• моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. разреда основне 

школе; 

• моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива Православног 

катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања. 

 Афективн и  аспект :  

• желети да активно учествује на 

часовима верске наставе 

садржајем програма 

и начином рада 

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  

II – МОЈЕ МЕСТО 

У ЦРКВИ 

2.Крштењем 

постајемо чланови 
Цркве 

3.Црква – заједница 

4.Храм – место 

• омогућити ученицима 

разумевање Крштења 
као уласка у Божју 

породицу 

• омогућити ученицима 

да разликују појмове: 
Црква, храм, 

Литургија 

учешће у Литургији 

 Когн итивн и  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) 

• Икона Христовог 

Крштења 

• Библијска прича о 

Ноју – Нојева барка 
– брод спасења 

• Народна приповетк 

а 

„Седам прутова“ 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада. 

 В р ст е  н аст аве  

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

теоријска настава (35 часова) 
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окпљања заједнице 

5. Литургија – догађај Цркве 

6.Заједница радости 

засновано на слободи • 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 

 Афективн и  аспект :  

• желети да посети храм и боље 

упозна основна обележја 

православних храмова 

Слике различитих 
православних 
храмова 

(спољашњи и 
унутрашњи изглед) 

       Новозаветно 

сведочанство о 

Свадби царевог сина 

(препричано и 

прилагођено) 

• практична настава (1 час) 

 Мест о  р еали заци је  н аст аве  

• Теоријска настава се реализује 

у учионици; 

• Практична настава се 

реализује у цркви – учешћем у 

литургијском сабрању; 

 Ди д акти чк о  мет оди чка  уп ут 
ст ва  за  реали заци ју  наст аве  



3  

III – 

ЛИТУРГИЈСКЕ  

СЛУЖБЕ 

7. Народ Божји, различите 

службе 8. Литургијске 

службе: Епископ, свештеник 

и ђакон 9. Многе службе, 

једна Црква 10.Епископ – 

слика Христова на Литургији 

11.Ко су монаси? 

• ученицима пружити 

основно знање о 

литургијским службама 

• омогућити ученицима да 

уоче да Црква не може да 

постоји без свих служби 

• омогућити ученицима да 

уоче да свако у Цркви има 

своју службу 

 Когн итивн и  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 

 Афективн и  аспект :  

• ученик ће бити подстакнут да 

размишља о својој служби у  

Цркви 

• 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) 

• Разне илустрације 

епископа, 

свештеника, ђакона 

• Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 

међусобном упознавању 
ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, 
наставним садржајима, али и 

тако да наставник стекне 
почетни увид у то каквим 

предзнањима и ставовима из 
подручја Православног 
катихизиса, група располаже. 

• Реализација програма требало 

би да се одвија у складу с 
принципима савремене 
активне наставе, која својом 

динамиком подстиче ученике 

на истраживачки и проблемски 

приступ садржајима тема. У 
току реализације стављати 

нагласак више на доживљајно 

и формативно, а мање на 

сазнајно и информативно. 

• Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји 

реализују у складу са 

савременим педагошким 

захтевима у погледу 
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   • Слике са Литургије 

• Слике монаха, 

монахиња; 

• Прича: „Велики монаси 

најсличнији  

анђелима“ 

• Манастири – извори 

љубави и светлости 

• Слике манастира 

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. 
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Христово 

23. Христово 

Васкрсење – наше 

васкрсење 

  хлеба и вина, а ава се 
уздао у Божју помоћ. 

И Бог се постарао да 

монаси добију све 

што  

је потребно за 

причешће) 

 

 Е валуац и ја  наст аве  

Евалуацију наставе 

(процењивање успешности 

реализације наставе и 

остварености задатака и 

исхода наставе) наставник 

ће остварити на 
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VII 

ИКОНА - ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ 

24.Православни храм 

25. Икона - прозор у 

Царство Божје 

26. Буди и ти 

иконописац 

27. Царство Божје у 

светима 

да упознају који су 

основни делови 
храма 

• приближити 

ученицима појам 

Царства Божјег 

на посебну пројаву 

Царства Небеског 

• приближити 

ученицима појам 

светих 

 Когн итивн и  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 

 Афективн и  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 

• основни делови 

храма 

• иконе Господа, 

Богородице, 

празника, светитеља 

• прилагођена и 

препричана житија 

светих 

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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6.10 ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ЗА 2 РАЗРЕД 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИЗ  ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ У 2.РАЗРЕДУ ШК.2019/20.ГОД.  

– 36 часова годишње 1 час недељно  

Циљ пројекта: оспособљавање ученика да користе једноставне информације и одабрана 
ликовна дела као подстицај за стваралачки рад; 

 
Врста пројекта: полуструктурирани тип проjекта 

Oперационализовани исходи који се остварују током реализације:                                                                                                                                                                                             

Српски језик: користи различите облике усменог и писменог изражавања; учествује у 

разговору и пажљиво слуша саговорника.                                                                                                                                              

Свет око нас: Зна да наведе делове тела човека и разуме улогу сваког дела тела у функционисању 

организма и раду људских чула; Препознаје и повезује сличности и разлике између предмета и 

материјала од којих су направљени; Прави разлику између потреба и жеља. Примењује правила 

лепог понашања и односа према другима. У стању је да примени стечена знања у свакодневном 

животу. 

Ликовна култура:  користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин;  изрази, 

одабраним материјалом и техникама своје емоције, машту, сећања и замисли; повезује 

уметничко занимање и одговарајуће продукте; упоређује свој и туђ естетски доживљај 

простора, дизајна и уметничких дела; 

Музичка култура: учествује у школским приредбама и манифестацијама; осмисли покрете 

уз музику; 

 Физичко и здравствено васпитање: комбинује усвојене моторичке вештине у игри и 
свакодневном животу;                                                                                                                                 

Информационе технологије: правилно укључује и искључује рачунар, црта у програму за 
цртање,зна да пронађе одговарајући садржај на интернету,  

Продукти пројекта: цртежи настали употребом рачунарског програма за цртање.цртежи 
омиљеног јунака из цртаног филма, израда лутке,израда драмског текста, сцене, луткарска 
представа, изложба лутки. 

Дужина трајања пројекта: септембар – мај. 

Презентација пројекта: Изложба ученичких радова, луткарска представа- родитељима, 
наставницима и другим ученицима. 
Активности ученика: правилно користе рачунар, цртају на рачунару, листу из блока 
омиљеног јунака из цртаног филма; излажу своје утиске; гледају одабране цтране 
филмове,креирају поставку изложбених радова, презентују своје радове. 
Активности наставника: организује и планира пројектне активности, сарадњу са 
родитељима,експертима;дели задужења групама ученика (две групе), позива експерте, 
прати рад ученика, креира поставку ученика, помаже ученицима у раду, осмишљава 
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заједно са ученицима луткарску представу, промовише реализацију пројекта на већу, 
родитељском састанку, присуствује презентацији пројекта;  
  
Ток реализације пројекта: Пројекат ће се реализовати у школи. 

Ресурси: изложбени пано за поставку изложбе у ходнику школе, тканине за подлогу, А4 
папир, рачунари, дигитални фотоапарат, сцена за извођење луткарске представе, 
разноврсни материјали за израду лутке. 

Инструмент за вредновање групног рада: Групни рад ученика одвија се након играња 
представе и на часу рефлексије. 
Процена ученичког ангажовања: 

1.  Ученици су преузимали одговорност за сопствени рад тако што су: 
Доносили одлуке о сопственом учењу 
Објаснили наставнику и другима шта су и како урадили 

2. Ученици су се у групама сараднички понашали: 
Ученици су радили заједно на решавању задатака 
Разговарали су са другима о својим идејама 
Пружали су помоћ и охрабрење 
Препознали су сопствене могућности, али и могућности других 

3. Пројектни задаци су били изазовни и интегративни? 
Задаци су били комплексни, захтевали су константне количине времена за рад током 
дана/недеље 
Приликом рада ученици су морали да укључе размишљање и примену социјалних вештина 

4. Учествовање ученика у групном раду: 
Сви чланови групе учествују у презентацији 
Поштују правила рада у групи 
Ученици једни друге подучавају 
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Вредновање и самовредновање: Одабрани инструмент за праћење и оцењивање групног 
рада омогућава вредновање сваког ученика у раду у складу са оствареним 
међупредметним компетенцијама које су се развијале током рада на пројекту.Такође, 
инструмент омогућава да се рад сваког појединачног ученика у наредном периоду 
унапреди. 
Кроз проjектну наставу треба започети са развиjањем основа дигиталне писмености. На 
овом узрасту, употреба ИКТ-а треба да буде сведена на употребу наjjедноставниjих алата и 
упознавање са коришћењем интернета. На краjу 2. разреда ученик би требао да буде у 
стању да: – правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, користи одговараjуће 
алатке овог програма, сачува своj цртеж и искључи рачунар. – користи интернет за учење и 
проналажење информациjа уз помоћ наставника – правилно седи при раду за рачунаром – 
зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних 
уређаjа Један од важних исхода реализациjе проjекта jесте оспособљавање ученика да 
добиjене продукте учине видљивим и представе их другима. Родитељи треба да буду 
упознати са сврхом проjектне наставе и њеним наjважниjим исходима. Они треба да 
подрже самосталне активности своjе деце, или њихов заjеднички рад са другом децом, као 
и да разумеjу зашто jе важно да не преузимаjу њихове задатке у жељи да имаjу боље 
продукте.  

 

 

Пример годишњег плана пројектне наставе 
 

Месец Број часова Понуђене теме Број часова по 

теми 

 

 

Септембар 

4 

Сликовни распоред 2 

Наше нове игре 2 

Значај саобраћајног знака за 

ђака 

2 

Тако ми се хтело да упознам 

тело 

2 

У слављу бринемо о здрављу 2 

Октобар 5 

Морам, могу, смем и хоћу 2 

Шарени оброк 2 

Млади за старе 2 

Наше место на једном месту 4 

Новембар 4 

Жута чаробница  2 

У знању је моћ када треба помоћ 4 

Човек иште земљиште 2 

Кад нас чека полигон препрека 2 

Кад ластиш замени теретану 2 

Децембар 4 

Помозимо врапцима 2 

Друштвене игре некада могу и 

сада 

2 

Задруга за друга 2 

Празници у слици и прилици 2 

Јануар 3 

Кад олуја, мећава и гром терају 

по свом 

2 

Игра чула 2 
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Трагом славног сликара 2 

Од творца до дворца 2 

Фебруар 2 

Дневник прочитаних књига 2 

Одељењска енциклопедија за 

децу 

4 

Какве слике – такве временске 

прилике 

2 

Сви путеви воде до воде 2 

Март 4 

Насмејане саксије 2 

Наш зелени кутак у учионици 2 

Пролећни карневал 2 

Еко-поруке нам иду од руке 2 

Април 4 

Наша вицотека 2 

Удружење „Дрвенко” 4 

Шта се крије иза мимикрије 2 

Најближа река нас чека 2 

Мај 4 

Од тањира до сувенира 4 

Дневник наставе у природи 2 

Позориште лутака 4 

Око астала у друштву 

материјала 

2 

Јун 2 
Од старога ново 2 

Дан шарене обуће 2 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА ТРЕЋИ  

РАЗРЕД 
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7. ТРЕЋИ РАЗРЕД - НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

Редни 

број 

Обавезни наставни предмети Број часова 

Недељни Годишњи  

1. Српски језик 5 180 

2. Енглески језик 2 72 

3. Математика 5 180 

4. Природа и друштво 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. Музичка култура 1 36 

7. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

 Укупно 20 720 

 
 

 

Редни 

број  

Изборни настани предмети Број часова 

Недељни  Годишњи  

1. Пројектна настава 1 36 

2. Грађанско васпитање 

Верска настава 

1 36 

 Укупно 2 72 
 

 

 

Остали облици васпитно образовног рада: 

1. Допунска настава 

2. Слободне активности 

3. Час одељенског старешинства 
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7.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 

 
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.  

 

 

 
Број 

теме 

Тема  Број часова 

1. ЈЕЗИК: 

1. Граматика 

2. Правопис 

40 

24 

16 

2. КЊИЖЕВНОСТ: 

1. Школска лектира 

2. Домаћа лектира 

80 

68 

12 

3. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА: 

1. Усмено изражавање 

2. Писмено изражавање 

60 

33 

27 

 Укупно 180 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА 

 

Број 

часа 

Назив наставне јединице Тип часа 

1.  Доживљај са летовања Обрада 

2.  Доживљај са летовања Утврђивање 

3.  ''Цврчак тражи сунце''-Б. Ћопић Обрада 

4.  ''Цврчак тражи сунце''-Б. Ћопић Утврђивање 

5.  Реченице; Врсте реченица по значењу Обрада 

6.  Реченице по облику Обрада 

7.  Реченице Утврђивање 

8.  ''Мачак отишао у хајдуке'' – Б. Ћопић Обрада 

9.  ''Мачак отишао у хајдуке'' – Б. Ћопић Обрада 

10.  ''Мачак отишао у хајдуке'' – Б. Ћопић Утврђивање 

11.  Субјекат и предикат Обрада 

12.  ''Септембар'' – Д. Костић Обрада 

13.  ''Септембар'' – Д. Костић Утврђивање 

14.  Јесен  Обрада 

15.  Јесен у ... Утврђивање 

16.  Потврдан и одричан облик реченице Обрада 

17.  Зна он унапред (избор драмских текстова) Обрада 

18.  Зна он унапред (избор драмских текстова) Утврђивање 

19.  Писање имена празика Обрада 

20.  Причање по низу слика Утврђивање 

21.  ''Чардак ни на небу, ни на земљи'' – Народна бајка Обрада 

22.  ''Чардак ни на небу, ни на земљи'' – Народна бајка Обрада 

23.  ''Чардак ни на небу, ни на земљи'' – Народна бајка Утврђивање 

24.  Врсте реченица по облику и значењу; Субјекат и предикат Провера 

25.  Заједничке именице Обрада 

26.  Да имам чаробну моћ.... Обрада 

27.  Да имам чаробну моћ.... Утврђивање 

28.  Писање скраћеница Обрада 

29.  ''Марко Краљевић и бег Костадин'' Обрада 

30.  ''Марко Краљевић и бег Костадин'' Утврђивање 

31.  Властите именице Обрада 

32.  Властите именице Утврђивање 

33.  ''Вук и јагње'' – Народна бајка Обрада 

34.  Речи које значе нешто умањено и увећано Обрада 

35.  ''Бајка о листу'' – Г. Олујић Обрада 

36.  Необичне приче о јесени Утврђивање 

37.  Писање имена народа Обрада 

38.  Писање имена народа Утврђивање 

39.  ''Ветар и сунце'' – Народна приповетка Обрада 

40.  ''Ветар и сунце'' – Народна приповетка Утврђивање 

41.  Род и број именица Обрада 

42.  Причање на основу задатих речи Утврђивање 
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43.  Заједничке и властите именице; Род и број Провера 

44.  Живот и рад Вука С. Караџића Обрада 

45.  Живот и рад Вука С. Караџића Утврђивање 

46.  ''Чудотворни прстен'' – Избор из усмене књижевности Обрада 

47.  ''Чудотворни прстен'' – Избор из усмене књижевности Обрада 

48.  ''Чудотворни прстен'' – Избор из усмене књижевности Утврђивање 

49.  Називи улица и тргова Утврђивање 

50.  ''Замислите'' – Д. Радовић Обрада 

51.  Моји снови Обрада 

52.  Сањам о.... Утврђивање 

53.  Употреба великог слова; Писање речца ЛИ и НЕ Утврђивање 

54.  Диктат Провера 

55.  ''Корњачаи зец'' – Езоп Обрада 

56.  Глаголи  Обрада 

57.  Глаголи  Утврђивање 

58.  ''Самоћа'' – Бранко В. Радичевић Обрада 

59.  ''Самоћа'' – Бранко В. Радичевић Утврђивање 

60.  Опис птице Обрада 

61.  Дивља животиња – опис Утврђивање 

62.  Читање непознатог текста Провера 

63.  Писање датума Обрада 

64.  ''Бајка о белом коњу'' – С. Раичковић Обрада 

65.  ''Бајка о белом коњу'' – С. Раичковић Обрада 

66.  ''Бајка о белом коњу'' – С. Раичковић Утврђивање 

67.  Прошлост, садашњост, будућност Обрада 

68.  Прошлост, садашњост, будућност Утврђивање 

69.  Настави започету причу Утврђивање 

70.  Речи супротног значења Обрада 

71.  ''Вожња'' – Д. Максимовић Обрада 

72.  Лице и број глагола Обрада 

73.  Лице и број глагола Утврђивање 

74.  ''Мачак у чизмама'' – Браћа Грим (бајке) Обрада 

75.  ''Мачак у чизмама'' – Браћа Грим (бајке) Обрада 

76.  ''Мачак у чизмама'' – Браћа Грим (бајке) Утврђивање 

77.  Речи које означавају место, време и начин вршења радње Обрада 

78.  Речи које означавају место, време и начин вршења радње Утврђивање 

79.  ''Зима'' – Д. Васиљевић Обрада 

80.  Зима – опис Утврђивање 

81.  Глаголи  Провера 

82.  ''Први снег'' – В. Илић Обрада 

83.  У сусрет новој години Утврђивање 

84.  Новогодишње честитке Обрада 

85.  Доживљај са распуста Обрада 

86.  Доживљај са распуста Утврђивање 

87.  Свети Сава и сељак без среће Обрада 

88.  Сети Сава – избор песама и прича Утврђивање 

89.  Описми придеви Обрада 

90.  Присвојни придеви Обрада 

91.  Описни и присвојни придеви Утврђивање 



3  

92.  Причање према слици са целовитим догађајем Утврђивање 

93.  ''Алиса у земљи чуда'' – А. Керол Обрада 

94.  ''Алиса у земљи чуда'' – А. Керол Обрада 

95.  ''Алиса у земљи чуда'' – А. Керол Утврђивање 

96.  Смишљамо бајку Утврђивање 

97.  ''Двије сеје брата не имале'' -  Обрада 

98.  Род и број придева Обрада 

99.  Род и број придева Утврђивање 

100.  Придеви Провера  

101.  ''А зашто он вежба''- Д. Радовић Обрада 

102.  ''А зашто он вежба''- Д. Радовић Утврђивање 

103.  Писање наслова књига, часописа Обрада 

104.  ''Заљубљене ципелице'' – П. Грипари  Обрада 

105.  ''Заљубљене ципелице'' – П. Грипари  Утврђивање 

106.  Читање непознатог текста Провера  

107.  ''Прича о доброј роди'' – С. Грозданов Обрада 

108.  ''Прича о доброј роди'' – С. Грозданов Утврђивање 

109.  Писање вишечланих назива градова, села и држава Обрада 

110.  Употреба великог слова Провера  

111.  ''Какве је боје петак'' – Г. Витез Обрада 

112.  Речи различитог облика, а истог значења Обрада 

113.  Речи различитог облика, а истог значења Утврђивање 

114.  Моја мама Утврђивање 

115.  ''Брат'' – М. Антић Обрада 

116.  ''Брат'' – М. Антић Утврђивање 

117.  Један члан моје породице Обрада 

118.  Један члан моје породице Утврђивање 

119.  Први писмени задатак Обрада 

120.  Исправак првог писемног задатка Утврђивање 

121.  Исправак првог писемног задатка Утврђивање 

122.  ''Пролећница'' – Ј.Ј. Змај Обрада 

123.  Опис природе Обрада 

124.  Пролећно јутро Утврђивање 

125.  ''Себични џин'' – О. Вајлд Обрада 

126.  ''Себични џин'' – О. Вајлд Обрада 

127.  ''Себични џин'' – О. Вајлд Утврђивање 

128.  Диктат  Провера  

129.  ''Шапутање'' – Д. Лукић Обрада 

130.  ''Шапутање'' – Д. Лукић Утврђивање 

131.  Писање бројева Обрада 

132.  ''Шта је отац'' – Д. Лукић Обрада 

133.  Слатко сам се насмејао Обрада 

134.  Слатко сам се насмејао Утврђивање 

135.  ''Стакларева љубав'' – Г. Олујић Обрада 

136.  ''Стакларева љубав'' – Г. Олујић Обрада 

137.  Сажето препричавање Утврђивање 

138.  Служба речи у реченици Утврђивање 

139.  Служба речи у реченици Провера  

140.  Извештавање Обрада 
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141.  Писање извештаја Утврђивање 

142.  ''Љубавна песма'' – М. Данојлић Обрада 

143.  Изговор гласова и њихово писање (ћ,ђ,ч,џ, х) Утврђивање 

144.  ''Лав и човек'' – арапска народна прича Обрада 

145.  Речи истог облика, а различитог значења Обрада 

146.  Играмо се речима Утврђивање 

147.  Моја омиљена ТВ серија Утврђивање 

148.  Филм који ми се допада Утврђивање 

149.  Упрвни говор Обрада 

150.  Упрвни говор Обрада 

151.  Упрвни говор Утврђивање 

152.  Причање у дијалошкој форми Обрада 

153.  ''Лед се топи'' – А. Поповић Обрада 

154.  ''Лед се топи'' – А. Поповић Утврђивање 

155.  ''Песма о цвету'' – Б. Миљковић Обрада 

156.  Природа цвета и пева Утврђивање 

157.  Други писмени задатак Провера  

158.  Исправак писменог задатка Утврђивање 

159.  Исправак писменог задатка Утврђивање 

160.  Сугласник Ј Обрада 

161.  Сугласник Ј Утврђивање 

162.  Један спортски догађај Обрада 

163.  ''Ово је време чуда'' – Љ. Ршумовић Обрада 

164.  ''Ово је време чуда'' – Љ. Ршумовић Утврђивање 

165.  ''Ово је време чуда'' – Љ. Ршумовић Утврђивање 

166.  Научили смо из правописа Провера  

167.  Наши песнички покушаји Обрада 

168.  Читање информативних и популарних текстова Провера  

169.  ''Мали принц'' (одломак) - Егзипери Обрада 

170.  ''Мали принц'' (одломак) - Егзипери Утврђивање 

171.  Научили смо из граматике Утврђивање 

172.  Научили смо из граматике Провера  

173.  ''Врапчић'' – М. Горки Обрада 

174.  ''Врапчић'' – М. Горки Утврђивање 

175.  Препричавање по плану Утврђивање 

176.  ''Циц'' – Б. Радичевић Обрада 

177.  Писање писама и честитки Утврђивање 

178.  Врста и служба речи Провера  

179.  ''Вожња'' – Д- Максимовић Обрада 

180.  Моја биографија Обрада 
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7.2. МАТЕМАТИКА 

 
Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

 

- усвоје предвиђене језичке структуре, комуникативне функције, око 250/400/ нових 

речи и израза и користе их у говору за исказивање збивања у садашњости, 

прошлости и будућности; 

- даље савладају елементе изговора;  

- разумеју на слух краће текстове, посебно дијалоге у оквиру предвиђене тематике; 

- даље се оспособе за говорно изражавање у дијалошкој форми с повећаним захтевима 

у односу на захтеве у претходним разредима, у складу са обрађеном језичком и 

тематском грађом; 

- оспособе се за самостално, краће говорно изражавање у монолошкој форми; 

- савладају једно српско писмо (ћирилица или латиница у зависности од сличности са 

писмом матерњег језика) и негују технику гласног читања (правилан говорни ритам, 

артикулација и акцентовање) на кратким текстовима са познатом лексиком 

(дијалошке и наративне форме);  

- оспособе се за писмено изражавање (писање кратких орално усвојених садржаја).  

 

 

 
Број 

теме 

Тема  Број часова 

По теми Обрада Остали 

типови 

1. БЛОК БРОЈЕВА ДО 100 138 54 84 

2. ГЕОМЕТРИЈСКЕ ФИГУРЕ И ЊИХОВИ 

МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ 

32 12 20 

3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 10 4 6 

 Укупно 180 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА  

 

Број 

часа 

Назив наставне јединице Тип часа 

1.  Бројеви до 100 Утврђивање  

2.  Сабирање и одузимање до 100 Утврђивање 

3.  Сабирање и одузимање до 100 Утврђивање 

4.  Сабирање и одузимање до 100 – текстуални задаци Утврђивање 

5.  Сабирање и одузимање до 100 – текстуални задаци Утврђивање 

6.  Множење и дељење до 100 Утврђивање 

7.  Множење и дељење до 100 Утврђивање 

8.  Множење и дељење до 100 Утврђивање 

9.  Множење и дељење до 100– текстуални задаци Утврђивање 

10.  Множење и дељење до 100– текстуални задаци Утврђивање 

11.  Стотине прве хиљаде Обрада  

12.  Стотине прве хиљаде Утврђивање 

13.  Бројеви прве хиљаде – читање и записисвање Обрада 

14.  Бројеви прве хиљаде – читање и записисвање Утврђивање 

15.  Бројеви до 1000 Утврђивање 

16.  Бројеви до 1000 Утврђивање 

17.  Бројеви до 1000 Утврђивање 

18.  Упоређивање бројева прве хиљаде Обрада 

19.  Упоређивање бројева прве хиљаде Утврђивање 

20.  Упоређивање бројева прве хиљаде Утврђивање 

21.  Сврставање бројева у стотине Обрада 

22.  Сврставање бројева у стотине Утврђивање 

23.  Римске цифре I, V, X, L, C, D, i M Обрада  

24.  Писање бројева прве десетице, десетица, стотина и хиљада 

римским цифрама 

Обрада 

25.  Писање бројева до 1000 римским цифрама Утврђивање 

26.  Писање бројева до 1000 римским цифрама Утврђивање 

27.  Контролна вежба Провера   

28.  Кружни облик, кружна линија (кружница), круг Обрада 

29.  Круг, кружница – цртање Утврђивање 

30.  Сабирање и одузимање стотина Обрада 

31.  Сабирање и одузимање стотина Утврђивање 

32.  Замена места сабирака Обрада 

33.  Здруживање сабирака Обрада 

34.  Замена и здруживање сабирака Утврђивање 

35.  Замена и здруживање сабирака Утврђивање 

36.  Сабирање троцифрених и једноцифрених бројева Обрада 

37.  Сабирање троцифрених и једноцифрених бројева Утврђивање 

38.  Сабирање троцифрених и једноцифрених бројева Утврђивање 

39.  Одузимање једноцифрених бројева од троцифрених Обрада 

40.  Одузимање једноцифрених бројева од троцифрених Утврђивање 

41.  Одузимање једноцифрених бројева од троцифрених Утврђивање 

42.  Сабирање и одузимање Утврђивање 
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43.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

44.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

45.  Сабирање двоцифрених бројева чији је збир већи од 100 Утврђивање 

46.  Сабирање троцифрених бројева и десетица Обрада 

47.  Сабирање троцифрених бројева и десетица Утврђивање 

48.  Одузимање двоцифрених бројева од троцифрених Обрада 

49.  Одузимање двоцифрених бројева од троцифрених Утврђивање 

50.  Одузимање десетица од троцифрених бројева Обрада 

51.  Одузимање десетица од троцифрених бројева Утврђивање 

52.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

53.  Сабирање двоцифрених и троцифрених бројева Обрада 

54.  Сабирање двоцифрених и троцифрених бројева Утврђивање 

55.  Мерење дужине дужи Обрада 

56.  Мерење дужине дужи Утврђивање 

57.  Мерење масе (kg, t) Обрада 

58.  Мерење масе Утврђивање 

59.  Одузимање двоцифрених од троцифрених бројева Обрада 

60.  Одузимање двоцифрених од троцифрених бројева Утврђивање 

61.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

62.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

63.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

64.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

65.  Сабирање троцифрених бројева Обрада 

66.  Сабирање троцифрених бројева Утврђивање 

67.  Одузимање троцифрених бројева од троцифрених Обрада 

68.  Одузимање троцифрених бројева од троцифрених Утврђивање 

69.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

70.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

71.  Зависност збира од сабирака Обрада 

72.  Зависност разлике од умањеника Обрада 

73.  Контролна вежба Провера 

74.  Права и полуправа Обрада  

75.  Раван и правеу њој Утврђивање 

76.  Паралелне и нормалне праве Обрада 

77.  Паралелне и нормалне праве Утврђивање 

78.  Многоугао  Обрада 

79.  Угао – цртање, обележавање Утврђивање 

80.  Прав угао ; Оштар угао; Туп угао Обрада 

81.  Прав угао ; Оштар угао; Туп угао Утврђивање 

82.  Врсте углова Утврђивање 

83.  Врсте углова Утврђивање 

84.  Упоређивање дужи Утврђивање 

85.  Упоређивање дужи Утврђивање 

86.  Контролна вежба Провера  

87.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

88.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

89.  Сабирање и одузимање – текстуални задаци Утврђивање 

90.  Сабирање и одузимање – текстуални задаци Утврђивање 

91.  Множење бројем 10 Обрада 
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92.  Множење бројем 100 Обрада 

93.  Множење бројевима 10 и 100 Утврђивање 

94.  Дељење бројем 10 Обрада 

95.  Дељење бројем 100 Обрада 

96.  Дељење бројевима 10 и 100 Утврђивање 

97.  Множење и дељење бројевима 10 и 100 Утврђивање 

98.  Множење и дељење бројевима 10 и 100 Утврђивање 

99.  Замена места чинилаца Обрада 

100.  Замена места чинилаца Обрада  

101.  Замена места и здруживање чинилаца Утврђивање 

102.  Множење једноцифрених бројева и десетица Обрада 

103.  Множење једноцифрених бројева и десетица Утврђивање 

104.  Дељење десетица једноцифреним бројем Обрада 

105.  Дељење десетица једноцифреним бројем Утврђивање 

106.  Множење и дељење Утврђивање 

107.  Множење збира и разлике бројем Обрада 

108.  Множење збира и разлике бројем Утврђивање 

109.  Множење двоцифрених бројева једноцифреним Обрада 

110.  Множење двоцифрених бројева једноцифреним Утврђивање 

111.  Дељење збира и разлике бројем Обрада 

112.  Дељење збира и разлике бројем Утврђивање 

113.  Правоугаоник и квадрат (темена, странице, углови) Обрада 

114.  Правоугаоник и квадрат (темена, странице, углови) Утврђивање 

115.  Цртање правоугаоника и квадрата уз помоћ лењира и троугаоника Обрада 

116.  Цртање правоугаоника и квадрата уз помоћ лењира и троугаоника Утврђивање 

117.  Цртање правоугаоника и квадрата Утврђивање 

118.  Обим правоугаоника Обрада 

119.  Обим правоугаоника Утврђивање 

120.  Обим квадрата Обрада 

121.  Обим квадрата Утврђивање 

122.  Обим правоугаоника и квадрата Утврђивање 

123.  Контролна вежба Провера  

124.  Дељење са остатком Обрада 

125.  Дељење са остатком Утврђивање 

126.  Дељење двоцифрених бројева једноцифреним Обрада 

127.  Дељење двоцифрених бројева једноцифреним Утврђивање 

128.  Множење и дељење двоцифрених и једноцифрених бројева Обрада 

129.  Множење и дељење двоцифрених и једноцифрених бројева Утврђивање 

130.  Множење троцифрених једноцифреним бројевима Обрада 

131.  Множење троцифрених једноцифреним бројевима Утврђивање 

132.  Дељење троцифрених бројева једноцифреним Обрада 

133.  Дељење троцифрених бројева једноцифреним Утврђивање 

134.  Множење и дељење Утврђивање 

135.  Множење и дељење Утврђивање 

136.  Зависност производа од чинилаца Обрада 

137.  Зависност количника о ддељеника и делиоца Обрада 

138.  Зависност производа и количника од зависности од чланова Утврђивање 

139.  Мерење запремине течности Обрада 

140.  Мерење запремине течности Утврђивање 
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141.  Мерење времена – минут, час, дан, месец, година, деценија, век Обрада 

142.  Мерење времена – минут, час, дан, месец, година, деценија, век Утврђивање 

143.  Мерење времена Утврђивање 

144.  Једначине са сабирањем и одузимањем Обрада 

145.  Једначине са сабирањем и одузимањем Утврђивање 

146.  Једначине са множењем Обрада 

147.  Једначине са множењем Утврђивање 

148.  Једначине са дељењем Обрада 

149.  Једначине са дељењем Утврђивање 

150.  Једначине са множењем и дељењем Утврђивање 

151.  Једначине са множењем и дељењем Утврђивање 

152.  Скупови (својства скупа, елементи скупа) Обрада 

153.  Скупови (својства скупа, елементи скупа) Обрада 

154.  Скупови  Утврђивање 

155.  Неједначине  Обрада 

156.  Неједначине  Утврђивање 

157.  Троугао – темена, странице, углови Обрада 

158.  Цртање троугла Утврђивање 

159.  Обим троугла Обрада 

160.  Обим троугла Утврђивање 

161.  Контролна вежба Провера  

162.  Симетрија  Обрада 

163.  
Разломци (

8

1
,

4

1
,

2

1
) 

Обрада 

164.  
Разломци (

8

1
,

4

1
,

2

1
) 

Обрада 

165.  
Разломци (

8

1
,

4

1
,

2

1
) 

Утврђивање 

166.  
Разломци (

8

1
,

4

1
,

2

1
) 

Утврђивање 

167.  
Разломци (

9

1
,

6

1
,

3

1
) 

Обрада 

168.  
Разломци (

9

1
,

6

1
,

3

1
) 

Утврђивање 

169.  
Разломци ( 

7

1
,

5

1
) 

Обрада 

170.  
Разломци ( 

7

1
,

5

1
) 

Утврђивање 

171.  
Разломци (

1000

1
,

100

1
,

10

1
) 

Обрада 

172.  
Разломци (

1000

1
,

100

1
,

10

1
) 

Утврђивање 

173.  Разломци  Провера  

174.  Јединице мере Утврђивање 

175.  Изрази са више операција Утврђивање 

176.  Изрази са више операција Утврђивање 

177.  Текстуални задаци Утврђивање 
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178.  Текстуални задаци Утврђивање 

179.  Текстуални задаци Утврђивање 

180.  Занимљиви задаци Утврђивање 

 

7.3. ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Циљ и задаци  
Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Природа и друштво 

јесте да усвајањем знања, умећа 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.  

Упознавање природе и друштва развија код деце сазнајне способности, формира 

основне појмове и постепено гради основе за систем појмова из области природе, 

друштва и културе. Истовремено, стичу се знања, умећа и вештине које им 

омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и 

процеса, подстиче се природна радозналост деце.  

Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено 

долазе до сазнања - спознају свет око себе као природно и друштвено окружење. 

Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем искуствених знања ученика и 

њиховим довођењем у везу са научним сазнањима, дечија знања се надограђују, 

проверавају и примењују. Преко интерактивних социјалних активности они упознају 

себе, испољавају своју индивидуалност, уважавајући различитости и права других, уче 

се како треба живети заједно.  

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 окружује и 

омогућује му успешну интеграцију у савремене токове живота. 

Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте 

упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 

одговоран живот у њему. 
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Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су: 

- 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 елементарне научне писмености и стварање основа за даље 

учење;  

- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог 

рационалног коришћења и дограђивања;  

- развијање еколошке свести.  

 

Циљеви и задаци 

- развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;  

- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу 

- завичају;  

- развијање радозналости, интересовања и способности за активно 

упознавање окружења;  

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и 

процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;  

- развијање основних елемената логичког мишљења;  

- стицање елементарне научне писмености, њена функционална 

применљивост и развој процеса учења;  

- оспособљавање за сналажење у простору и времену;  

- разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и 

групама;  
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- коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у 

непосредном окружењу;  

- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу.  

 
Број 

часова 

Теме и активности Број часова 

По теми  Обрада  Остали 

типови  

1. ПРИРОДА, ЧОВЕК ДРУШТВО 33 23 10 

2. КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 14 9 5 

3. НАШЕ НАСЛЕЂЕ 10 7 3 

4. МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА 7 5 2 

5. ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 8 6 2 

 Укупно  72 

 

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА 

Број 

часа 

Назив наставне јединице Тип часа 

1.  Уводни час – Упонавање са предметом и уџбеником Обрада  

2.  Изгле завичаја Обрада 

3.  Воде нашег завичаја Обрада 

4.  Сунце привидно путује Обрада 

5.  Оријентација помоћу плана Обрада 

6.  Географска карта Обрада 

7.  Рељеф и воде нашег завичаја, оријентација у простору Утврђивање  

8.  Рељеф и воде нашег завичаја, оријентација у простору Систематизација  

9.  Земљиште и живи свет Обрада 

10.  Својства земљишта Обрада 

11.  Утицај воде и ваздуха на живи свет Обрада 

12.  Вода у природи непосредно кружи Обрада 

13.  Временске прилике у крају Обрада 

14.  Звуци у природи Обрада 

15.  Услови живота у природи Утврђивање  

16.  Услови живота у природи Систематизација  

17.  Станиште и животне заједнице Обрада 

18.  Шуме Обрада 

19.  Ливаде и пашњаци Обрада 

20.  Обрадиве површине Обрада 

21.  Парк  Обрада 

22.  Значај и заштита рељефа и земљишта Обрада 

23.  Реке  Обрада 

24.  Баре и језера Обрада 

25.  Значај и заштитавда и водених животних заједница Обрада 

26.  Повезаност животних заједница Обрада 

27.  Животне заједнице Утврђивање  

28.  Животне заједнице Систематизација  

29.  Различити облици кретања Обрада 

30.  Сва тела падају, клизе и котрљају се наниже Обрада 
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31.  Кретање производи звук Обрада 

32.  Како меримо време Обрада 

33.  Кретање у прстору и времену Утврђивање  

34.  Кретање у прстору и времену Систематизација  

35.  Научили смо у првом полугодишту Обнаваљање  

36.  Како откривамо прошлост Обрада 

37.  Живот некад и сад Обрада 

38.  Помиње се Обрада 

39.  Знаменити људи мог краја Обрада 

40.  Наше наслеђе Утврђивање  

41.  Наше наслеђе Систематизација  

42.  Становници нашег краја Обрада 

43.  Сви имамо иста права Обрада 

44.  Занимања људи у мом крају Обрада 

45.  Шта повезује становнике села и града Обрада 

46.  Саобраћај у завичају  Обрада 

47.  Међусобни утицају човека и окружења Обрада 

48.  Људска делатност Утврђивање  

49.  Људска делатност Систематизација  

50.  Чврсто, течно гасовито Обрада 

51.  Особине течности Обрада 

52.  Вода и друге течности Обрада 

53.  Од чега зависи брзина растварања Обрада 

54.  Плива, не плива Обрада 

55.  Промене при загревању и хлађењу течности Обрада 

56.  Ваздух је свуда око нас Обрада 

57.  Промене при загревању и хлађењу ваздуха Обрада 

58.  Нежива природа Утврђивање  

59.  Нежива природа Систематизација  

60.  Окружују нас различити материјали Обрада 

61.  Особине и промене материјала Обрада 

62.  Да ли вода и ваздух производе струју Обрада 

63.  Ваздух чува топлоту Обрада 

64.  Магнети  Обрада 

65.  Својства материјала одређују њихову употребу Обрада 

66.  Да ли се материјали могу поново употребити Обрада 

67.  Материјали и њихова употреба Утврђивање  

68.  Материјали и њихова употреба Систематизација  

69.  Мој завичај – завршно обликовање ученичких мини-пројеката Обрада 

70.  Мој завичај – представљање ученичких мини-пројеката Обрада 

71.  Мојих десет еколошких заповести Утврђивање  

72. Научили смо у трећем разреду Систематизација  
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7.4. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 
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.  

 

 
Број 

теме 

Ликовна целина Број часова 

По теми Обрада  Остали 

типови 

1. Коришћење различитих материјала за 

компоновање 

6 4 2 

2. Композиција и покрет у композицији 20 12 8 

3. Орнаментика  10 6 4 

4. Простор (повезивање разних облика у 

целину) 

18 12 6 

5. Одабирање случајно добијених односа по 

личном избору ученика 

4 2 2 

6. Плакат, билборд, реклама 6 4 2 

7. Ликовне поруке као могућност 

споразумевања 

8 6 2 

 Укупно  72 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

 

Број 

часа 

Назив наставне јединице Тип часа 

1. Линија  Обрада  

2. Моја соба Обрада  

3. Рођенданска торта и поклон  

(Хајде да стварамо!) 

Вежбање  

 

4. Распоред часова Вежбање  

5-6. Рам за фотографије Вежбање  

7. Потпис уметника:  

Обележивач за књиге 

Вежбање 

8. Шкољка; Омиљени цвет, дрво и животиња Вежбање 

9-10. Посета галерији. Уметнички квиз; естетска анализа и оцењивање Утврђивање  

11-12. Ликовне површине; 

Кора дрвета 

Обрада  

13-14. Колаж; Уметнички квиз; естетска анализа и оцењивање Вежбање 

15-16. Пронађи ритам  Вежбање 

17. Рибице  Обрада  

18. Перле за накит Вежбање 

19-20. Накит; Уметнички квиз; естетска анализа и оцењивање Вежбање 

21. Орнамент; Орнамент на џемперу Обрада 

22. Од игре до орнамента. Рам за фотографију Вежбање 

23-24. Украсни папир Вежбање 

25-26. Уметнички квиз; естетска анализа и оцењивање Утврђивање 

27. Контраст; Ново-годишња честитка Утврђивање  

28. Украси за прозор Обрада  

29. Јелка. Украсне траке Обрада  

30. Звездано небо; Уметнички квиз; естетска анализа и оцењивање Вежбање 

31-32. Облик. Омиљена играчка Вежбање 

Утврђивање  

33. Облик. Омиљена играчка Обрада  

34. Симетрија. Лептирићу, шаренићу. Змај  Обрада  

35-36. Украси за кухињу Обрада  

37. Чудна бића Вежбање 

38. Необични предмети из маште – колаж Вежбање 

39. Уметнички квиз; естетска анализа и оцењивање Утврђивање  

40. Светлост и сенка Обрада  

41-42. Ухвати сенку.  

Крушка. Уметнички квиз; естетска анализа и оцењивање 

Вежбање 

43. Простор. План собе Обрада  

44. Простор који недостаје Обрада  

45-46. Град Обрада  

47-48. Сеоско двориште Вежбање 

49-50. Ближе – веће, даље – мање. Предео. Уметнички квиз; естетска 

анализа и оцењивање 

Обрада  

Утврђивање  

51-52. Композиција. Мали фотографи Обрада  

53-54. Мотив из околине Обрада  
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55. Распоређујем облике Обрада  

56. Колаж од фотографија Вежбање 

57-58. Колаж од лишћа и цвећа Вежбање 

59. Уметнички квиз; естетска анализа и оцењивање Вежбање 

Утврђивање  

60. Плакат, билборд, ТВ реклама Обрада  

61-62. Плакат за омиљени цртани филм Обрада  

63-64. Позивница за изложбу Вежбање 

65-66. Посета музеју. Уметнички квиз; естетска анализа и оцењивање Вежбање 

Утврђивање 

67-68. Ликовне поруке као могућност споразумевања. Времеплов  Обрада  

69-70. Обуци Коју и Мару за посао Вежбање 

71-72. Поруке у слици: Поруке за врата. Уметнички квиз; естетска 

анализа и оцењивање 

Вежбање 

утврђивање 
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7.5. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 
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.  

 

 

 

Број 

теме 

Тема  Број часова 

1. Извођење музике: 

a) Певање  

b) Свирање  

  

28 

2. Слушање музике 7 

3. Стварање музике 1 

 Укупно  36 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА  

 

Број 

часа 

Назив наставне јединице Тип часа 

1.  Шта је музика? Обрада 

2.  Композитор, композиција, извођач, ноте,  и  Обрада 

3.  Ритам хода – бројање два по два Обрада 

4.  Такт – мера  Обрада 

5.  Јесенска песма  - извођење аранжмана Обрада 

6.  Тонске висине Обрада 

7.  Народна музика, песме амбитуса РЕ – ФА Проширивање  

8.  Тактирање  Обрада 

9.  Разговор о музици; Страшан лав – С. Барић Слушање музике 

10.  Тон ДО Обрада 

11.  Ерско коло Обрада 

12.  Разговарамо о музици;  Слон – К. Сен. Санс  Слушање музике 

13.  Тон СОЛ Обрада 

14.  Гласно и тихо певање Обрада 

15.  Разговор о музици – валцер и полонеза, Ф. Шопен  Слушање музике 

16.  Певамо и свирамо – стваралачке игре Утврђивање  

17.  У сусрет Новој години Обрада 

18.  Химна Св. Саве Обрада 

19.  Учимо да свирамо блок флауту, тонови СОЛ, ФА и МИ Обрада 

20.  Освајамо тон РЕ на блок фаути Обрада 

21.  Сребрни воз Обрада 

22.  Поставка тона ДО на блок флаути, свирање двогласа Обрада 

23.  С'оне стране Дунава Обрада 

24.  Стваралачке игре Утврђивање 

25.  Разговор о музици – Друга руковет . С. Мокраљац  Слушање музике 

26.  Певамо, свирамо, слушамо музику Утврђивање  

27.  Бројање на четири – такт са четири јединица Обрада  

28.  Певају деца света – Звончићи Обрада 

29.  Певају деца света – На Авиљском мосту Обрада 

30.  Певају деца света – Док Месец сја Обрада 

31.  Ознаке за јачину тонова Обрада 

32.  Пећа и вук, С. Прокофјев – музичка прича Слушање музике 

33.  Певају деца света – На слово, на слово – стваралачке игре Обрада 

34.  Рибарчета сан Обрада 

35.  Разговор о музици – Турски марш, В.А. Моцарт 

Певају деца света – Кад си срећан 

Обрада 

36.  Шта знамо о музици Систематизација  
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7.6. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

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";  

 

 

Број 

часа 

Назив наставне теме Број часова 

1. АТЛЕТИКА 

- трчање 

- скокови 

- бацања 

48 

13 

18 

17 

2. ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

- вежбе на справама 

- вежбе на тлу 

- ритмичка гимнастика и народни плес 

32 

15 

7 

10 

3. ОСНОВИ ТИМСКИХ ИГАРА 

- рукомет 

- кошарка 

- одбојка 

18 

6 

6 

6 

4. ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ 10 

 Укупно 108 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА 

 

 
Број 

часа 

Назив наставне једнинице Тип часа 

1.  Уводни час са елементарним играма Увежбавање  

2.  Бацање и хватање лоптица на различите начине Увежбавање 

3.  Бацање лоптица удаљ из залета јачом и слабијом руком Обука  

4.  Ходање и трчање различитим темпом Обука  

5.  Бацање лоптица удаљ Увежбавање 

6.  Ходање  и трчање различитим темпом и комбинацијом 

задатака 

Увежбавање 

7.  Брзотрчање са променом места из различитог положаја Увежбавање 

8.  ''Лопта, лопту стиже'' Увежбавање 

9.  Скок удаљ залетом са обележеног одскочног места Обука  

10.  ''Савила се бела лоза винова'' Обука  

11.  ''Савила се бела лоза винова'' Увежбавање 

12.  Скок удаљ Увежбавање 

13.  Прескакање препрека постављених у низу до 50 цм висине Обука  

14.  Додавање лопте у пару у трчању Обука  

15.  Додавање лопте у пару у трчању Увежбавање 

16.  Додавање лопте у трчању у колонама,врстама, кругу Обука  

17.  Брзо трчање до 40 м из различитих стартних позиција Обука  

18.  Брзотрчање и игролике вежбе Увежбавање 

19.  Истрајно трчање у школском дворишту Обука  

20.  ''Између две ватре'' Увежбавање 

21.  Прескакање вијаче у пару Обука  

22.  Прескакање кратке вијаче у трчању Обука  

23.  Прескакање кратке вијаче у трчању Увежбавање 

24.  Препентравање различитих објеката  справа Обука  

25.  Провлачење кроз окна и оквире у кретању правом и вијугом Обука  

26.  Пењање и разни висови на објектима у природи и у школском 

дворишту 

Увежбавање 

27.  Провлаћење кроз оквире у кретању праволинијском и 

вијугавом 

Обука  

28.  Пењање и разни висови на објектима у природи и у школском 

дворишту 

Обука  

29.  Скокови у дубину са висине од 1 м Обука  

30.  Прелажење са спрае на справу Увежбавање 

31.  Скокови у дубину са меким доскоком са висине 1 м Увежбавање 

32.  Бацање лоптица у покретни циљ Обука  

33.  Одбијање лопте одбојкашки у пару Обука  

34.  Одбијање лопте одбојкашки у кругу Увежбавање 

35.  Бацање лоптица у покретни циљ Обука  

36.  Дизање и ношење трећег на палици Обука  

37.  Дизање и ношење трећег на палици Увежбавање 

38.  Дизање и ношење трећег мотки Увежбавање 

39.  Утврђивање ритмичких облика кретања научених у другом 

разреду 

Увежбавање 
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40.  Штафетне игре за развијање спретности Увежбавање 

41.  Штафетне игре са елементима спретности и равнотеже Увежбавање 

42.  Савила се бела лоза винова Увежбавање 

43.  Пузање потрбушке на боку и леђима Обука 

44.  Провлачење у пењању и слпуштању кроз окна и лестве Обука 

45.  Вежбе за рамени појас и руке Обука 

46.  Естетско обликовање тела Увежбавање 

47.  Скокови маказице и ''мачији скок'' у комбинацији са ходањем 

и трчањем 

Обука 

48.  Вучење и гурање у паровима преко црте Обука 

49.  Вучење и гурање у паровима Увежбавање 

50.  Тражење пара Увежбавање 

51.  Вучење и гурање ужетом у облику квадрата Обука 

52.  Манипулација палицама и обручима у пару Увежбавање 

53.  Елементарне игре за социјализацију и развијање сарадничких 

односа  

Обука 

54.  Колут напред Увежбавање 

55.  Колут назад из чучња у чучањ Обука 

56.  Ходање по ниској греди у успону напред, назад и са чучњем  Обука 

57.  Колут назад из чучња у чучањ Увежбавање 

58.  Ходање по ниској греди, са ношењем предмета Увежбавање 

59.  Вођење лопте и додавање уз умерено трчање Обука 

60.  Вођење лопте између стакала, са бацањем у циљ Обука 

61.  Мачји скок Увежбавање 

62.  Штафетне игре за развијање брзине Увежбавање 

63.  Ходање и трчање по шведској клупи Обука 

64.  '' Ја посејах лубенице'' Обука 

65.  '' Jа посејах лубенице'' Обука 

66.  Свећа  Обука 

67.  ''Ја посејах лубенице'' Увежбавање 

68.  Свећа  Увежбавање 

69.  Састав на тлу  Обука 

70.  Састав на тлу  Увежбавање 

71.  Слободан састав на ниској греди Обука 

72.  Слободан састав на ниској греди Увежбавање 

73.  Котрљање обруча укруг Обука 

74.  Котрљање обруча укруг Увежбавање 

75.  Вођење лопте једном руком у трчању право Обука 

76.  Вођење лопте једном руком у трчању право Увежбавање 

77.  Састав на тлу и ниској греди Увежбавање 

78.  Вођење лопте једном руком у трчању Провера 

79.  Трчање у природи променљивим темпом Увежбавање 

80.  Трим трчање у природи Обука 

81.  Скок у вис са правим залетом Обука 

82.  Трим трчање Увежбавање 

83.  Скок увис са правим залетом Увежбавање 

84.  Скок увис са правим залетом Провера 

85.  Провлачење при пењању и спуштању кроз окна Увежбавање 

86.  Пењање узмотке, уже и морнарске лестве  Провера 
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87.  Вежбе са палицама Провера 

88.  Елементарне игре по избору ученика и мерење телесне 

тежине и висине ученика 

Провера 

89.  Мерење физичких моторичких способности Провера 

90.  Бацање медицинке Провера 

91.  Скок удаљ из места Обука 

92.  Одбијање лопте од зид Увежбавање 

93.  Брзо трчање на 40 м Провера  

94.  Брзо трчање на 40 м Обука 

95.  Брзо трчање на 40 м Обука 

96.  Одузимање трака Увежбавање 

97.  Освајање места Обука 

98.  Прескакање препрека у низу до 50 цм висине Увежбавање 

99.  Полигон препрека Увежбавање 

100.  Бацање палица и крпењача Обука 

101.  Претрчавање испод дуге вијаче Обука 

102.  Групно прескакање дуге вијаче Обука 

103.  Групно прескакање дуге вијаче Увежбавање 

104.  Између четири ватре Увежбавање 

105.  Елементарне игре по избору ученика Увежбавање 

106.  Колут назад Увежбавање 

107.  Вежбе палицом, обручем, лоптом и вијачом на произвољне 

начине 

Увежбавање 

108.  Елементарне игре по избору ученика Увежбавање 
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7.8. УПУТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ 

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања 

дефинисана је Пројектна настава као облик образовно-васпитног рада којим се развијају 

опште међупредметне компетенције уз употребу информационо-комуникационих 

технологија. Усмерена је на достизање  исхода који се првенствено односе на логичко и 

критичко мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, 

технологије и рачунарства, како у свакодневном животу, тако и у процесу учења.  У складу 

је са општим исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и 

социјалног развоја ученика. 

Пројектна настава почива на савременим схватањима детета, наставе, учења, 

функције образовања и сазнавања као социјалне конструкције подржане кроз сарадничко 

деловање, коришћењем различитих извора информација и активности. Применом пројектне 

наставе долази до повезивања познатог и непознатог, учења помоћу примера, учења 

примењивањем, развоја процедуралних знања, коришћења информационих технологија као 

и комбиновања конвергентног (логичког) и дивергентног (стваралачког) мишљења. 

Пројектна настава има елементе проблемске и истраживачке наставе али се овом врстом 

наставе поред централног захтева, који се односи на тражење решења за неки проблем, 

потенцирају још и процедуре, планирање, евалуирање, презентовање резултата, коришћење 

савремених технологија на правилан начин и наравно, тимски рад, односно процес сарадње, 

који је изнад самог резултата у решавању проблема. 

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и прати наставни 

процес уважавајући специфичности наставних предмета трећем разреду. Ослонци 

планирања и организације пројектне наставе су: уважавање узраста ученика и њихове 

природне радозналости;  коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика; 

укључивање свих ученика уз поштовање њихових различитости; повезивање садржаја свих 

наставних предмета и употреба савремених информационо-комуникационих технологија. 

Зато ова врста наставе омогућава да наставни предмети буду смислено међусобно повезани 

као и доведени у везу са свакодневним животом ученика. На тај начин се обезбеђује 

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

и мотивација ученика.  

Пројектна настава је драгоцен начин рада јер од ученика захтева бројне активности, 

међу којима су: самостално проналажење информација; способност решавања проблема; 

самостално учење; рад у групи, сарадњу; критички однос према властитом и туђем раду; 

доношење одлука; аргументовање; усвајање другачијих, нових начина рада; планирање; 

поштовање рокова и преузимање одговорности.  

С обзиром на узраст ученика трећег разреда и чињеницу да су се са оваквим начином 

рада сусрели у првом разреду, примерено је да се реализују пројектни задаци где је 

наставник и даље главни организатор активности уз све више прилика у којима ће се 

самосталност ученика испољавати где год је то могуће. Наставник пружа подршку свим 

ученичким активностима у току пројекта. Као и у првом разреду и другом разреду, и у 

трећем је важно наставити са култивисањем сарадње и начина на који се комуницира у 

групи што су важни циљеви пројектне наставе, jeр доприносе јачању одељењске кохезије.  

Пројектну наставу треба планирати и организовати на начин да садржи све потребне 

кораке:   

 дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи; 

 планирање активности које одговарају теми пројекта, односно циљу пројекта, подела 

активности, избор материјала и метода рада, дефинисање места и динамике рада; 
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 реализацију планираних активности; 

 приказ добијених резултата и продуката пројекта; 

 вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних циљева и исхода, указивање 

на успехе и тешкоће у току реализације пројекта). 

При планирању наставник треба да дефинише тип пројекта, да одреди његов циљ, 

очекиване исходе, област којом се бави пројекат и повезаност са наставним предметима, 

његове садржаје, активности ученика, потребна средства, динамику рада по фазама и све 

што је потребно за успешно спровођење пројектне наставе. За трећи разред, као и за први и 

други, најпримеренији је и даље полуструктурирани тип пројекта с том разликом да 

наставник сада више укључује ученике и давање предлога и избор тема. Он и даље, у 

великој мери, дефинише методологију рада, али се очекује да више укључи ученике у 

проналажење материјала тако што ће се са њима  договарати о томе које материјале би ко, 

где и како могао да пронађе и обезбеди. Све садржаје треба реализовати кроз различито 

тематско повезивање у игри или функционалној активности која задовољава интересовање 

и потребе ученика на млађем школском узрасту. 

Кроз пројектну наставу треба започети са развијањем основа дигиталне писмености. 

На овом узрасту, употреба ИКТ-а треба да буде сведена на употребу најједноставнијих 

алата и упознавање са коришћењем интернета. На крају трећег разреда ученик би требало 

да буде у стању да: 

 правилно седи при раду за рачунаром; 

 зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних 

уређаја; 

 правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, користи одговарајуће алатке 

овог програма, сачува свој цртеж и искључи рачунар; 

 покрене програм за рад са текстом, унесе краћи текст и сачува документ на рачунару; 

 користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ наставника; 

 предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак. 

Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да 

добијене продукте учине видљивим и представе их другима. Бројни су начини да се то 

постигне (представе, изложбе, кратки филм, текст у новинама, наступ на локалној 

телевизији, представљање за родитеље...), а њихов квалитет није приоритет. 

Ученике треба стављати у ситуације да одређују редослед активности у решавању 

одређених пројектних задатака, што, осим развијања самосталности, представља увод у 

алгоритамски начин размишљања. На пример: редослед активности чији ће продукт бити 

плакат са знаменитим личностима краја; редослед активности у прављењу кућице за птице; 

у изради школског часописа итд. 

Пројектна настава јесте захтевнији облик рада који подразумева добру припрему 

наставника. Планом је предвиђено да се реализује са једним часом недељно али сам 

наставник ће проценити каква динамика рада највише одговара могућностима ученика и 

фази у којој је пројекат. То значи да, уколико је потребно, Пројектна настава се може 

организовати и на другачији начин (на пример као двочас сваке друге недеље).  

Родитељи треба да буду упознати са сврхом пројектне наставе и њеним најважнијим 

исходима. Они треба да подрже самосталне активности своје деце, или њихов заједнички 

рад са другом децом, као и да разумеју зашто је важно да не преузимају њихове задатке у 

жељи да имају боље продукте. 
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7.9. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

 

Циљеви и задаци  

- Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; 

- Подстицање самосвести, самопоштовања и уважавања других; 

- Оспособљавање ученика на 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 ненасине комуникације у решавању 

сукоба у вршњачком посредовању; 

- Развијање креативног изражавања 

- Оспособљавање учеика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено 

место у њему и да адекватно доприносе развоју школе по мери детета; 

- Оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечија права и да буду способни да 

активно активно учествују у њиховом остваривању; 

- Развијање и неговање основних људских вредности; 

- Подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика; 

- Пружити могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања 

и васпитања, и да изграде сазнања, умења способности и вредности неопходне за 

формирање аутономне, компактне, одговорне и креативне личности, отворене за 

договор и сарадњу, која поштује себе и друге; 
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Ред. 

број 

Наставна тема Број 

часова 

1.  Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и 

одраслима 

2 

2.  Уважавање различитости и особености; уважавање и превазилажење 

стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло 

9 

3.  Пријатељство и моралне дилеме у вези са тим; развијање појма 

пријатељства и моралног расуђивања (крађа, лаж) 

5 

4.  Поједнинац и заједница; правила која регулишу живот у заједници; права 

и одговорности; договарање 

9 

5.  Заштита од насиља; ненасилно решавање сукоба 3 

6.  Развијање моралог расуђивања 4 

7.  Развијање еколошке свести; брига о животињама и биљкама 3 

8.  Евалуација 1 

 36 

 

 

7.10. ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНСТВА 

 

1. Поново у школи – упознавање ученика са обавезама 

2. Формирање одељенског колектива – избор руководства одељенске заједнице 

3. Подсећање на правила понашања у ченика,кућни ред школе и права ученика 

4. Методе успешног учења 

5. Дечија недеља  

6. Лепо понашање – како се опходимо према старијима 

7. Понашање на улици, у саобраћајним средствима, установама, на свечаностима... 

8. О другарству и пријатељству 

9. Помоћ болесном другу 

10. Чистоћа је пола здравља 

11. Правилн аисхрана и физичка активност – утицај на здравље 

12. Прелиставао странице дечије штампе 

13. Витамини у борби са вирусима 
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14. Зимске чаролије 

15. Анализа успеха и договор о мерама за његово побољшање 

16. Новогодишње уређење учионице 

17. Моје жеље моји снови 

18. Свети Сава школска слава 

19. Право на различитост 

20. Опасности у саобраћају на путуод куће до школе 

21. Хуманитарне и сабирне акције (одређивање сврхе и план акције) 

22. Развијање хуманих односа међу половима 

23. Шта све умем, шта све знам (квиз знања, приказ хобија) 

24. Болести зависности (алкохолизам,никотиноманија, наркоманија) 

25. Шапутање 

26. Однос према псима луталицама и осталим ивотињама 

27. Априлске шале 

28. Ускршњи празник 

29. Дружимо се са природом 

30. Час разоноде – друштвене игре 

31. Дан школе 

32. Дан планете Земље 

33. Очување и уређење школске и друштвене средине 

34. Жеим да радим кад порастем 

35. Анализа успеха и договор о мерама за њихово побољшање 

36. Упутство за рад и одмор у току летњег распуста 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
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8. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

8.1. СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

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.  

 

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА  

 

Број 

часа 

Назив наставне јединице  Тип часа 

1.  Пред нама је нова школска година Утврђивање 

2.  Друг другу – Д. Лукић Обрада 

3.  Научили смо из граматике у трећем разреду Понављање 

4.  Виолина – М. Демак Обрада 

5.  Заједничке и властите именице Утврђивање 

6.  

Род и број именица 

Обнављање и 

проширивање 

знања 

7.  Прелиставамо дечју штампу Утврђивање 

8.  Ко да то буде – С. Раичковић Обрада 

9.  Мој омиљени јунак цртаног филма Обрада 

10.  Босоноги и небо – Б. Црнчевић Обрада 

11.  
Босоноги и небо – Б. Црнчевић 

Обрада и 

утврђивање 

12.  Збирне именице Обрада 

13.  Збирне именице Утврђивање 
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14.  Плави зец – Д. Радовић Обрада 

15.  Градивне именице Обрада 

16.  Пепељуга – народна бајка Обрада 

17.  Пепељуга – народна бајка Утврђивање 

18.  Именице Утврђивањ 

19.  Именице Провера 

20.  Доживео сам у природи Обрада 

21.  Јесен је, јесен рана Утврђивање 

22.  Јесен – В. Илић Обрада 

23.  Читајмо изражајно Утврђивање 

24.  Личне заменице Обрада 

25.  Личне заменице Обрада 

26.  Личне заменице Обрада 

27.  Личне заменице Обрада 

28.  Личне заменице Утврђивање 

29.  Личне заменице Утврђивање 

30.  Мјесец и његова бака – Б. Ћопић Обрада 

31.  Октобарске боје у мом крају Обрада 

32.  Припрема за први писмени задатак Утврђивање 

33.  Први писмени задатак Провера 

34.  Прича о дечаку и Месецу – Б.В. Радичевић Обрада 

35.  Пауково дело – Д. Максимовић Обрада 

36.  Исоравак писменог задатка Обрада 

37.  Исправак писменог задатка Утврђивање 

38.  Мој незаборавни доживљај Обрада 

39.  Доживљај који ћу памтити Утврђивање 

40.  Трнова Ружица – Браћа Грим Обрада 

41.  Трнова Ружица – Браћа Грим Утврђивање 

42.  Употреба заменице ВИ из почасти Утврђивање 

43.  Чик да погодите због чега су се посвађала два златна брата – 

Д. Ерић 
Обрада 

44.  Чик да погодите због чега су се посвађала два златна брата – 

Д. Ерић 
Утврђивање 

45.  Позно јесење јутро – И. Секулић Обрада 

46.  Личне заменице Провера 

47.  О Вуку Караџићу Утврђивање 

48.  Јетрвица адамско колено – народна песма Обрада 

49.  Јетрвица адамско колено – народна песма Утврђивање 

50.  Народне лирске обичајне песме (по избору) Обрада 

51.  Народне лирске обичајне песме (по избору) Утврђивање 

52.  Кроз васиону и векове – М. Миланковић Обрада 

53.  Кроз васиону и векове – М. Миланковић Утврђивање 

54.  
Придеви 

Проширивање 

знања 

55.  Бескрајна прича – Михаел Енде Обрада 

56.  Описни и присвојни придеви Проширивање 
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знања 

57.  Подела улога – Г. Тартаља Обрада 

58.  Подела улога – Г. Тартаља Утврђивање 

59.  Градивни придеви Обрада 

60.  Речи народног говора и речи страног порекла Обрада 

61.  Род и број придева Проширивање 

62.  Придеви Провера 

63.  Управни говор Обрада 

64.  Управни говор Утврђивање 

65.  Стари Вујадин – народна песма Обрада 

66.  Неуправни говор Обрада 

67.  Изборна трка и дуга прича –Л. Керол Обрада 

68.  
Изборна трка и дуга прича – Л. Керол 

Oбрада и 

утврђивање 

69.  Глаголи Обнављање 

70.  Међед, свиња и лисица – народна приповетка Обрада 

71.  Време када се врши глаголска радња Обрада 

72.  Најлепши стихови и одломци из лектире у првом 

полугодишту 
Утврђивање 

73.  Лице и број глагола Обрада 

74.  Страшно сам се уплашио Обрада 

75.  Страшно сам се уплашио Утврђивање 

76.  Други писмени задатак Провера 

77.  Новогодишња песма - М. Алечковић Обрада 

78.  Глаголи Провера 

79.  Исправак другог писменог задатка Обрада 

80.  Исправак другог писменог задатка Утврђивање 

81.  Пепељуга – А. Поповић Обрада 

82.  Пепељуга – А. Поповић Утврђивање 

83.  Глумимо и рецитујемо Утврђивање 

84.  Библиотекарка нам препоручује Утврђивање 

85.  На почетку другог полугодишта Утврђивање 

86.  Златно јагње – С.В. Јанковић Обрада 

87.  Златно јагње – С.В. Јанковић Утврђивање 

88.  Бројеви Обрада 

89.  Избор из усмене књижевности (пословице, анегдоте) Утврђивање 

90.  Најбоље задужбине – народна прича Обрада 

91.  Најбоље задужбине – народна прича Утврђивање 

92.  Свети Сава у причи и песми Утврђивање 

93.  Састављање приче на основу датих речи Утврђивање 

94.  Писање бројева Обрада 

95.  Бели витез – Р. Гијо Обрада 

96.  Бели витез – Р. Гијо Утврђивање 

97.  Занимљиве странице дечје штампе Утврђивање 

98.  Аждаја своме чеду тепа – Љ. Ршумовић Обрада 
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99.  Бројеви Провера 

100.  Зимски пејзаж Обрада 

101.  Сликамо речима Утврђивање 

102.  Ружно паче – Х.К. Андерсен Обрада 

103.  Ружно паче – Х.К. Aндерсен Утврђивање 

104.  Употреба великог слова Обрада 

105.  Учимо на примерима песника (писање стихова) Утврђивање 

106.  Учимо на примерима песника (писање стихова) Утврђивање 

107.  
Употреба наводника и заграда 

Проширивање и 

обрада 

108.  Наше песме и приче – јавни час Утврђивање 

109.  Мартовско сунце – М. Данојлић Обрада 

110.  Писање присвојних придева изведених од властитих 

именица 
Проширивање 

111.  Од пашњака до научењака – М. Пупин Обрада 

112.  Променљиве речи Обрада 

113.  Променљиве речи Утврђивање 

114.  Луцкаста песма – Ф.Г. Лорка Обрада 

115.  Мајка – Р. Јовановић Обрада 

116.  Драге личности мог детињства Обрада 

117.  Моја мајка Утврђивање 

118.  Мој деда – припрема за писмени задатак Утврђивање 

119.  Трећи писмени задатак Провера 

120.  Трешња у цвету – М. Данојлић Обрада 

121.  Променљиве речи Утврђивање 

122.  Исправак писменог задатка Обрада 

123.  Исправак писменог задатка Утврђивање 

124.  Непроменљиве речи Обрада 

125.  Мали принц- А. Д. С. Егзипери Обрада 

126.  Мали принц А. Д. С. Егзипери 

 
Утврђивање 

127.  Променљиве и непроменљиве речи Провера 

128.  Моја неостварна жеља Утврђивање 

129.  
Писање сугласника Ј 

Проширивање 

знања 

130.  Моја Милена – П. Жебељан Обрада 

131.  Моја Милена – П. Жебељан Утврђивање 

132.  Како сам надмудрио ... Обрада 
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133.  Мала љубавна песма – В. Стојиљковић Обрада 

134.  Реченице Утврђивање 

135.  Бела и жута девојчица – П. Бак Обрада 

136.  Бела и жута девојчица – П. Бак Утврђивање 

137.  
Проста проширена и проста непроширена реченица 

Проширивање 

знања 

138.  Јеленче – народна песма Обрада 

139.  Прва љубав – Б. Нушић Обрада 

140.  
Прва љубав – Б. Нушић 

Обрада и 

утврђивање 

141.  Чворак – И.А. Крилов Обрада 

142.  
Скраћенице 

Проширивање 

знања 

143.  Родан Роки – М. Пајовић Обрада 

144.  Правопис Провера 

145.  Јуначка песма – М. Антић Обрада 

146.  Рецитујемо Утврђивање 

147.  Глаголски предикат Обрада 

148.  Олданини вртови – Г. Олујић Обрада 

149.  Олданини вртови -  Г. Олујић Обрада 

150.  Субјекат Утврђивање 

151.  Мрав добра срца – Б. Црнчевић Обрада 

152.  Стигао је мај у мој крај Обрада 

153.  У свету пролећне природе Утврђивање 

154.  Објекат Обрада 

155.  Приче једног багрема - Припрема за писмени задатак Утврђивање 

156.  Четврти писмени задатак Провера 
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8.2.  МАТЕМАТИКА 

 
Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- 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 површине 

квадрата, правоугаоника, квадра и коцке.  
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ОРИЈЕНТАЦИОИ ПЛАН РАДА  

 

 

 

 

 

 

Наставна јединица 

Тип часа 

1. 1 Бројеви до 1000 Утврђивање 

2.  Бројеви до 1000 Утврђивање 

3.  Сабирање и одузимање до 1000 Утврђивање 

4.  Сабирање и одузимање до 1000 Утврђивање 

5.  Множење до 1000 Утврђивање 

6.  Дељење до 1000 Утврђивање 

7.  Изрази Утврђивање 

8.  Изрази Утврђивање 

9.  Права и крива линија Утврђивање 

10.  Правоугаоник и квадрат Утврђивање 

11.  Хиљаде до милион Обрада 

12.  Читање и писање бројева до милион Обрада 

13.  Читање и писање бројева до милион Утврђивање 

14.  Записивање бројева у облику збира производа Обрада 

15.  Записивање бројева у облику збира производа Утврђивање 

16.  Месна вредност цифре у декадном бројевном систему Обрада 

17.  Читање и писање бројева већих од милион Обрада 

18.  Читање и писање бројева већих од милион Утврђивање 

19.  Упоређивање бројева већих од милион Обрада 

20.  Упоређивање бројева већих од милион Утврђивање 

21.  Скуп природних бројева Обрада 

22.  Скуп природних бројева Утврђивање 
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Наставна јединица 

Тип часа 

23.  Природни бројеви Утврђивање 

24.  Природни бројеви Утврђивање 

25.  Контролна вежба Провера 

26.  Сабирање и одузимање хиљада и милиона Обрада 

27.  Сабирање и одузимање хиљада и милиона Утврђивање 

28.  Сабирање и одузимање  Утврђивање 

29.  Сабирање и одузимање  Утврђивање 

30.  Сабирање природних бројева Обрада 

31.  Сабирање природних бројева Утврђивање 

32.  Сабирање природних бројева Утврђивање 

33.  Сабирање природних бројева Утврђивање 

34.  Сабирање природних бројева Утврђиважње 

35.  Сабирање природних бројева Утврђивање 

36.  Одузимање природних бројева Обрада 

37.  Одузимање природних бројева Утврђивање 

38.  Одузимање природних бројева Обрада 

39.  Одузимање природних бројева Утврђивање 

40.  Одузимање природних бројева Обрада 

41.  Одузимање природних бројева Утврђивање 

42.  Одузимање природних бројева Обрада 

43.  Одузимање природних бројева Утврђивање 

44.  Одузимање природних бројева Утврђивање 

45.  Сабирање и одузимање природних бројева Утврђивање 
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Наставна јединица 

Тип часа 

46.  Сабирање и одузимање природних бројева Утврђивање 

47.  Сабирање и одузимање природних бројева Утврђивање 

48.  Први писмени задатак Провера 

49.  Анализа првог школског писменог задатка Утврђивање 

50.  Површина фигура Обрада 

51.  Површина фигура Утврђивање 

52.  Јединице мере за површину Обрада 

53.  Јединице мере за површину Утврђивање 

54.  Јединице мере веће од квадратног метра Обрада 

55.  Јединице мере веће од квадратног метра Обрада 

56.  Јединице мере  веће од квадратног метра Обрада 

57.  Јединице мере за површину Обрада 

58.  Површина правоугаоника  Обрада 

59.  Површина правоугаоника  Утврђивање 

60.  Површина правоугаоника  Утврђивање 

61.  Површина квадрата Обрада 

62.  Површина квадрата Утврђивање 

63.  Површина квадрата Утврђивање 

64.  Површина правоугаоника и квадрата Утврђивање 

65.  Површина правоугаоника и квадрата Утврђивање 

66.  Површина правоугаоника и квадрата Утврђивање 

67.  Површина правоугаоника и квадрата Провера 

68.  Замена места сабирака Обрада 
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Наставна јединица 

Тип часа 

69.  Здруживање сабирака Обрада 

70.  Замена места и здруживање сабирака Утврђивање 

71.  Зависност збира од сабирака Утврђивање 

72.  Непроменљивост збира Обрада 

73.  Непроменљивост збира Утврђивање 

74.  Зависност разлике од промене умањеника Обрада 

75.  Зависност разлике од промене умањиоца Обрада 

76.  Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца Утврђивање 

77.  Непроменљивост разлике Обрада 

78.  Непроменљивост збира и  разлике Утврђивање 

79.  Други школски писмени задатак Утврђивање 

80.  Исправка другог писменог задатка Утврђивање 

81.  Једначине са сабирањем и одузимањем Обрада 

82.  Једначине са сабирањем и одузимањем Утврђивање 

83.  Неједначине са сабирањем и одузимањем Обрада 

84.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

85.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

86.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

87.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

88.  Сабирање и одузимање Провера 

89.  Множење и дељење Обрада 

90.  Множење и дељење Утврђивање 
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Наставна јединица 

Тип часа 

91.  Веза множења и дељења Обрада 

92.  Веза множења и дељења Утврђивање 

93.  Множење збира и разлике бројем Обрада 

94.  Множење збира и разлике бројем Утврђивање 

95.  Множење вишецифрних бројева декадним јединицама Обрада 

96.  Множење вишецифрних бројева декадним јединицама Утврђивање 

97.  Дељење вишецифрених бројева декадним јединицама Обрада 

98.  Дељење вишецифрених бројева декадним јединицама Утврђивање 

99.  Дељење вишецифрених бројева декадним јединицама Утврђивање 

100.  Дељење вишецифрених бројева декадним јединицама Утврђивање 

101.  Множење и дељење једноцифреним бројем Обрада 

102.  Множење и дељење једноцифреним бројем Утврђивање 

103.  Множење једноцифреним бројем Обрада 

104.  Множење једноцифреним бројем Утврђивање 

105.  Множење једноцифреним бројем Обрада 

106.  Множење једноцифреним бројем Утврђивање 

107.  Дељење једноцифреним бројем Обрада 

108.  Дељење једноцифреним бројем Утврђивање 

109.  Дељење једноцифреним бројем Утврђивање 

110.  Дељење једноцифреним бројем Утврђивање 

111.  Дељење једноцифреним бројем Утврђивање 

112.  Замена места чинилаца Обрада 

113.  Здруживање чинилаца Обрада 
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Наставна јединица 

Тип часа 

114.  Замена места и здруживање чинилаца Утврђивање 

115.  Дељење са остатком Обрада 

116.  Дељење са остатком Утврђивање 

117.  Дељење са остатком Утврђивање 

118.  Множење вишеструким декадним јединицама Обрада 

119.  Множење вишеструким декадним јединицама Утврђивање 

120.  Дељење вишеструким декадним јединицама Обрада 

121.  Дељење вишеструким декадним јединицама Утврђивање 

122.  Дељење вишеструким декадним јединицама Утврђивање 

123.  Трећи школски писмени задатак Провера 

124.  Исправка трећег писменог задатка Утврђивање 

125.  Множење вишецифреним бројевима Обрада 

126.  Множење вишецифреним бројевима Утврђивање 

127.  Множење вишецифреним бројевима Утврђивање 

128.  Множење вишецифреним бројевима Утврђивање 

129.  Дељење вишецифреним бројевима Обрада 

130.  Дељење вишецифреним бројевима Утврђивање 

131.  Дељење вишецифреним бројевима Утврђивање 

132.  Дељење вишецифреним бројевима Утврђивање 

133.  Множење и дељење Утврђивање 

134.  Множење и дељење Провера 

135.  Рогљаста и обла тела Обрада 

136.  Рогљаста и обла тела Утврђивање 
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Наставна јединица 

Тип часа 

137.  Коцка и квадар Обрада 

138.  Коцка и квадар Утврђивање 

139.  Коцка и квадар Утврђивање 

140.  Површина квадра и коцке Обрада 

141.  Површина квадра и коцке Утврђивање 

142.  Површина квадра и коцке Утврђивање 

143.  Површина квадра и коцке Утврђивање 

144.  Површина квадра и коцке Провера 

145.  Зависност производа од чинилаца Обрада 

146.  Непроменљивост производа Обрада 

147.  Зависност количника од дељеника Обрада 

148.  Зависност количника од делиоца Обрада 

149.  Зависност количника од дељеника и делиоца Утврђивање 

150.  Непроменљивост количника и производа Утврђивање 

151.  Непроменљивост количника  и производа Утврђивање 

152.  Математички изрази Обрада 

153.  Математички изрази Утврђивање 

154.  Проблемски задаци Обрада 

155.  Проблемски задаци Утврђивање 

156.  Једначине са множењем и дељењем Обрада 

157.  Једначине са множењем и дељењем Утврђивање 

158.  Неједначине са множењем и дељењем Обрада 

159.  Четврти школски писмени задатак Провера 
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Наставна јединица 

Тип часа 

160.  Исправка четвртог писменог задатка Утврђивање 

161.  Разломци Обрада 

162.  Разломци Утврђивање 

163.  Једнакост разломака Обрада 

164.  Једнакост разломака Утврђивање 

165.  Упоређивање разломака Обрада 

166.  Упоређивање разломака Утврђивање 

167.  Запремина – појам Обрада 

168.  Јединице за запремину Обрада 

169.  Јединице за запремину Утврђивање 

170.  Запремина коцке Обрада 

171.  Запремина коцке Утврђивање 

172.  Запремина квадра Обрада 

173.  Запремина квадра Утврђивање 

174.  Запремина квадра и коцке Провера 

175.  Запремина квадра и коцке Утврђивање 

176.  Бројевна полуправа Обрада 

177.  Сабирање и одузимање Утврђивање 

178.  Множење и одузимање Утврђивање 

179.  Математички изрази Утврђивање 

180.  Занимљиви задаци Утврђивање 
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8.3. ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 
Циљ и задаци 

 Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Природа и друштво 

јесте 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.  

 Наставни предмет Природа и друштво развија код деце сазнајне способности, 

формира основне појмове и постепено гради 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. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално 

истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе као природно и 

друштвено окружење. Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем искуствених 

знања ученика и њиховим довођењем у везу са научним сазнањима, дечија знања се 

надограђују, проверавају и примењују.  

 Преко интерактивних социјалних активности они упознају себе, испољавају своју 

индивидуалност, уважавајући различитости и права других, уче се како треба живети 

заједно. 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 окружује и омогућује му успешну интеграцију у 

савремене токове живота. 

 Општи циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање 

себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот 

у њему. 

 Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су: 

- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих  
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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;  

- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног 

коришћења и дограђивања;  

- развијање еколошке свести и навика здравог живљења.  

 

Циљеви и 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  

- 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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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА  

 

Број 

часа  

Натив наставне јединице Тип часа 

1.  Трагови прошлости  Обнављање 

2.  Географски положај Републике Србије Обрада  

3.  Територија и границе Обрада 

4.  Положај Републике Србије Утврђивање  

5.  Симболи Републике Србије Обрада 

6.  Главни град Републике Србије Обрада 

7.  Обележја државе Провера  

8.  Становништво Србије Проширивање знања  

9.  Демократски односи и права деце Проширивање знања 

10.  Рељеф Србије Обрада 

11.  Реке и сливови Обрада 

12.  Реке и сливови Утврђивање 

13.  Језера  Обрада 

14.  Бање Проширивање знања 

15.  Језера и бање Утврђивање 

16.  Климатске одлике Обрада 

17.  Одлике природе Србије Провера  

18.  Кретање Обрада 

19.  Клизањ и котрљање, слободно падање Проширивање знања 

20.  Кретање  Провера  

21.  Материјали и њихови односи Проширивање знања 

22.  Промене материјала Проширивање знања 

23.  Електрична својства материјала Проширивање знања 

24.  Магнетна својства материјала Проширивање знања 

25.  Светлосна својства материјала Проширивање знања 

26.  Топлотна својства материјала Проширивање знања 

27.  Растворљивост смеше повратне и неповратне промене Проширивање знања 

28.  Повратне и неповратне промене Проширивање знања 

29.  Материјали Провера  

30.  Рад – свесна активност човека Обрада  

31.  Утицај природних друштвених фактора на живот и рад 

људи 

Обрада  

32.  Природна богатстваи њихово коришћење – ресурси Утврђивање  

33.  Ресурси  Проширивање знања 

34.  Процеси производње Обрада 

35.  Природни материјали (сировине, со) Проширивање знања 

36.  Извори енергије - сунце, ваздух, вода Обрада 

37.  Извори енергије – угаљ, нафта, гас Обрада 

38.  Извори Утврђивање  

39.  Делатности Обрада 

40.  Домаће животиње и гајење биљака Проширивање знања 

41.  Равничарски крајеви Обрада 
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42.  Делатности људи у равничарским крајевима Проширивање знања 

43.  Брдско – планински крајеви Обрада 

44.  Делатности људи у брдско – планинским крајевима Проширивање знања 

45.  Повезаност села и града Проширивање знања 

46.  Производња, услуга, понуда и потражња Проширивање знања 

47.  Делатности  Провера  

48.  Биљни и животињсли свет Обрада 

49.  Ретке и угрожене биљке и животиње Проширивање знања 

50.  Природне појаве и прилагођавање Проширивање знања 

51.  Заштитна подручја у Србији Обрада 

52.  Груписање живог света Обрада 

53.  Груписање живог света Утврђивање  

54.  Човек – део природе Обрада 

55.  Моје тело Обрада 

56.  Основи здравогживљења Проширивање знања 

57.  Живи свет Провера  

58.  Развој српске државе Обрада 

59.  Србија Немањића Обрада 

60.  Како се живело у држави Немањића Проширивање знања 

61.  Освајање Србије Обрада 

62.  Живот у Турском царству Проширивање знања 

63.  Први Српски устанак Обрада 

64.  Други Српски устанак Обрада 

65.  Први и други српски устанак  Утврђивање  

66.  Први Светски рат Обрада 

67.  Између два  рата Обрада 

68.  Други Светски рат Обрада 

69.  Први и Други светски рат Обнављање  

70.  Србија новог доба Провера  

71.  СРбија после Другог Светског рата Обрада 

72.  Научили смо ове године Обнављање  
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8.4. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 
Циљ и задаци  

 Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким 

активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним 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. 

  

Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

- 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 природе и 

човекове средине.  

 

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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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА 

 

 

Број 

часа 

Назив наставне јединице Тип часа 

1.  Уводни час – упознавање наставних садржаја Увежбавање 

2.  Техника трчања- ниски старт Обука  

3.  Техника трчања- ниски старт Увежбавање 

4.  Додавање лопте разним деловима стопала (дечаци); 

Балансирање лоптом у положају одручења (девојчице); 

Обука 

5.  Додавање и заустављање лопте разним деловима стопала 

(дечаци); 

Слободно кретно изражавање лоптом (девојчице); 

 

Обука 

6.  Додавање и заустављање лопте разним деловима стопала 

(дечаци); 

Слободно кретно изражавање лоптом (девојчице); 

 

Увежбавање 

7.  Брзо трчање кроз убрзање (2 до 3 убрзања на 40 м) Обука 

8.  Додавање лопте ногом у пару без заустављања (дечаци) 

Игре са додавањем лопте руком (девојчице) 

Обука  

9.  Додавање лопте ногом у пару без заустављања (дечаци) 

Игре са додавањем лопте руком (девојчице) 

Увежбавање  

10.  Скок удаљ –згрчна техника Обука 

11.  Скок удаљ –згрчна техника Увежбавање 

12.  Бацање лоптица удаљ јачм или слабијом руком из места и 

залета 

Обука 

13.  Бацање лоптица удаљ јачм или слабијом руком из места и 

залета 

Обука 

14.  Техника брзог трчања и високи старт (60 м ) Увежбавање 

15.  Техника брзог трчања и високи старт (60 м ) Увежбавање 

16.  Вођење лопте ногом у кретању правом (дечаци) 

Између две ватре (девојчице) 

Обука 

17.  Вођење лопте ногом у кретању вијугаво (дечаци) 

Плесне игре (девојчице) 

Увежбавање 

18.  Крос трчање – јесење трчање 

Шутирање лоптеу разне циљеве из места и кретања 

Увежбавање 

19.  Фудбал – додавање и заустављање лопте појединим 

деловима стопала (дечаци) 

Одбијање у кругу на ''одбојкашки'' начин (девојчице) 

 

Обука 

20.  Фудбал – додавање и заустављање лопте појединим 

деловима стопала (дечаци) 

Одбијање у кругу на ''одбојкашки'' начин (девојчице) 

Увежбавање 

21.  Прескакање дугачке вијаче Обука 

22.  Прескакање дугачке вијаче Увежбавање 

23.  Прескакање кратке вијаче  Обука  

24.  Прескакање кратке вијаче  Увежбавање  

25.  Додавање лопте прстима Обука 

26.  Додавање лопте преко ниске мреже Обука 

27.  Додавање ипребацивање лопте прстима Увежбавање 

28.  Основне технике одбојке Обука 



3  

29.  Основне технике одбојке – игра две екипе 

Став о шакама 

Увежбавање 

30.  Став о шакама Обука  

31.  Вис узнето на дохватним круговима (дечаци) 

Комплекс вежби обликовања уз музичку пратњу (девојчице) 

Увежбавање  

32.  Вис узнето на дохватним круговима (дечаци) 

Комплекс вежби обликовања уз музичку пратњу (девојчице) 

Обука 

33.  Вежбе на тлу – састав Увежбавање  

34.  Вежбе на тлу – с астав Обука 

35.  Полигон препрека са различитим облицима кретања Увежбавање 

36.  Полигон препрека са различитим облицима кретања Обука 

37.  Полигон препрека са различитим облицима кретања Увежбавање 

38.  Скок у вис – прекорачна техника Увежбавање 

39.  Српско коло – ''Моравац'' Обука 

40.  Српско коло – ''Моравац'' Обука 

41.  Српско коло – ''Моравац'' Увежбавање 

42.  Ходање и трчање по ниској греди Увежбавање 

43.  Ходање и трчање по ниској греди Обука 

44.  Слободан став на греди Увежбавање 

45.  Слободан став на греди Обука 

46.  Мачији скокови и скок маказице Увежбавање 

47.  Мачији скокови и скок маказице Обука 

48.  Галоп и дечији поскок кроз вијачу  Увежбавање 

49.  Галоп и дечији поскок кроз вијачу  

Штафетне и елементарне игре по избору ученика 

Обука 

50.  Ритмичке вежбе обручем Увежбавање 

51.  Ритмичке вежбе обручем Увежбавање 

52.  Ритмичке вежбе обручем Увежбавање 

53.  Колут напред и назад Обука 

54.  Колут напредпреколопте до чучња Увежбавање 

55.  Колут напредпреколопте до чучња Обука 

56.  Спојени колут напред до чучња и колут назад Увежбавање 

57.  Спојени колут напред до чучња и колут назад 

Штафетне игре лоптом  и колутом напред 

Увежбавање 

58.  Елементарне игре са трчањем и гађањем у циљ Увежбавање 

59.  Полигон препрека са различитим облицима кретања Обука 

60.  Полигон препрека  Увежбавање 

61.  Вежбе на разбоју Обука 

62.  Вежбе на разбоју Увежбавање 

63.  Валцер – корак Увежбавање 

64.  Елементарне игре са прескакањем Увежбавање 

65.  Прескок - разношка Обука 

66.  Прескок - разношка Увежбавање 

67.  Прескок - разношка Увежбавање 

68.  Народна игра из краја ''Србијанка'' Обука 

69.  Народна игра из краја ''Србијанка'' Увежбавање 

70.  Основне технике хватања и додавања Обука 

71.  Шутирање руком из места и вођења Обука 

72.  Рукомет  Обука 

73.  Рукомет  Увежбавање 
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74.  Рукомет  Увежбавање 

75.  Летећи колут  Обука 

76.  Летећи колут Увежбавање 

77.  Високи старт и истрајно трчање као припрема за крос Увежбавање 

78.  Високи старт и истрајно трчање као припрема за крос Увежбавање 

79.  Елементарне игре са лопом Увежбавање 

80.  Вођење лопте у фудбалу у слеђењу и ометању пара 

(ученици) 

Ритмичке вежбе обручем (ученице) 

Обука 

81.  Утврђивање елементарне технике фудбала (дечаци); 

Ритмичке вежбе обручима (девојчице); 

Увежбавање 

82.  Одузимање лопте (дечаци) 

Ритмички, креативни плес (девојчице) 

Обука 

83.  Варање – дриблинг у пару; Ритмички састав обручима  Обука 

84.  Фудбал – игра две екипе; Ритмички састав обручима Увежбавање 

85.  Кошарка  Обука 

86.  Кошарка Увежбавање 

87.  Кошарка Увежбавање 

88.  Кошарка – игра две екипе Увежбавање 

89.  Трчање на 500м дечаци, на 400 м девојчице Увежбавање 

90.  Антропометријско мерење Провера  

91.  Мерење физичких способности – ''чунасто трчање'' Провера 

92.  Скок удаљ из места Провера 

93.  Бацање медицинке  Провера 

94.  Одбијње лопте о зид Провера  

95.  Издржај у згибу Провера  

96.  Брзо трчање на 40 м Провера  

97.  Одбојка - игра две екипе  Увежбавање  

98.  Одбојка – игра две екипе Увежбавање 

99.  Истрајно трчање Увежбавање 

100.  Штафетне игре Увежбавање 

101.  Елементарне игре Увежбавање 

102.  Штафетне и елементарне игре поизбору ученика  Увежбавање 

103.  Штафетне и елементарне игре поизбору ученика  Увежбавање 

104.  Истрајно трчање Увежбавање 

105.  Штафетне игре Увежбавање 

106.  Елементарне игре Увежбавање 

107.  Штафетне и елементарне игре поизбору ученика  Увежбавање 

108.  Штафетне и елементарне игре поизбору ученика  Увежбавање 
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8.5. ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 
Циљ и задаци  

 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. 

 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; и 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 
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сценским амбијентима);  

- препознају ликовне технике.  

 
ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА  

 
Број часа Назив наставне јединице Тип часа 

1.  Комплементарне боје Oбрада 

2.  Комплементарне боје Обрада и практичан рад 

3.  Комплементарне боје – Моја омиљена храна Практичан рад 

4.  Комплементарне боје – Моја омиљена храна Практичан рад 

5.  Хармонија боја Oбрада 

6.  Хармонија боја Обрада и практичан рад 

7.  Хармонија боја – Годишња доба Практичан рад 

8.  Хармонија боја – Годишња доба Практичан рад 

9.  Симболика боје Oбрада 

10.  Симболика боје Обрада и практичан рад 

11.  Симболика боје – Јунак из моје маште Практичан рад 

12.  Симболика боје – Јунак из моје маште Практичан рад 

13.  Линија и текстура Oбрада 

14.  Линија и текстура – Опажам погледом, осећам 

додиром 
Практичан рад 

15.  Боја, површина и текстура Обрада 

16.  Боја, површина и текстура – Трагови у боји Практичан рад 

17.  Боја, површина и текстура – Јесењи пејзаж Практичан рад 

18.  Боја, површина и текстура – Јесењи пејзаж Практичан рад 

19.  Организација тродимензионалних обилак у 

простору 
Обрада  

20.  Организација тродимензионалних обилак у 

простору 

Обрада 

21.  Карактеристике темпера у боји 

(У блоку) 

Обрада  

22.  Карактеристике темпера у боји Практичан рад 

23.  Карактеристике темпера у боји Практичан рад  

24.  Карактеристике темпера у боји Практичан рад 

25.  Карактеристике темпера у боји (фреска) Обрада  

26.  Карактеристике темпера у боји (фреска) Обрада  

27.  Луткарско позориште Обрада 

28.  Луткарско позориште – Подела улога Практичан рад 

29.  Луткарско позориште – Подела улога  Практичан рад 

30.  Луткарско позориште – Подела улога Практичан рад 

31.  Асамблаж – Игре облицима Практичан рад 

32.  Асамблаж – Игре облицима Практичан рад 

33.  Асамблаж – Игре облицима Практичан рад 

34.  Асамблаж – Игре облицима Практичан рад 

35.  Симболика боје – Најлепше задужбине Практичан рад 

36.  Симболика боје -  Најлепше задужбине практичан рад 

37.  Симболика боје – Златно Јагње Практичан рад 

38.  Симболика боје – Златно јагње Практичан рад 
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39.  Машта  Обрада 

40.  Машта – Када би људи имали крила Практичан рад 

41.  Машта – Скривени свет Практичан рад 

42.  Машта – Скривени свет Практичан рад 

43.  Графика Обрада 

44.  Графика – Отисци у боји Практичан рад 

45.  Симбол и знак Обрада 

46.  Симбол и знак – мој  Практичан рад 

47.  Плакат, билборд, реклама Обрада 

48.  Плакат, билборд, реклама – На захтев ђака Практичан рад 

49.  Плакат, билборд, реклама – На захтев ђака Практичан рад 

50.  Плакат, билборд, реклама – На захтев ђака Практичан рад 

51.  Плакат, билборд, реклама – Ми смо деца једног 

света 

Практичан рад 

52.  Плакат, билборд, реклама – Ми смо деца једног 

света 

Практичан рад 

53.  Плакат, билборд, реклама – Ми  смо деца једног 

света 

Практичан рад 

54.  Уметничко наслеђе Обрада 

55.  Уметност – Доврши слику, напиши причу Практичан рад 

56.  Уметност – Доврши слику, напиши причу Практичан рад 

57.  Луткарско позориште – Позориште сенки Практичан рад 

58.  Луткарско позориште – Позориште сенки Практичан рад 

59.  Луткарско позориште – Позориште сенки Практичан рад 

60.  Луткарско позориште – Позориште сенки Практичан рад 

61.  Нови медији  Обрада 

62.  Нови медији  Обрада 

63.  Нови медији – Филмска пројекција Практичан рад 

64.  Нови медији – Филмска пројекција  Практичан рад 

65.  Нови медији – Фотографија – Усликаћу, 

испричаћу 
Практичан рад 

66.  Нови медији – Фотографија – Усликаћу, 

испричаћу 

Практичан рад 

67.  Нови медији – Стрип  – Нацртаћу, испричаћу  Практичан рад 

68.  Нови медији – Стрип  – Нацртаћу, испричаћу Практичан рад 

69.  Нови медији – Омиљени цртани јунак Практичан рад 

70.  Нови медији - Омиљени цртани јунак Практичан рад 

71.  Комплементарне боје – Школски мурал Практичан рад 

72.  Комплементарне боје – Школски мурал Практичан рад 
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8.6. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 
Циљ и задаци  

  

 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.  

 

Задаци 

- неговање способности извођења музике (певање/свирање);  

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за 

разумевање музичких порука;  

- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање музике);  

- упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа;  

- развијање критичког мишљења;  

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.  

 

Оперативни задаци  

Ученици треба да:  

- певају песме по слуху;  

- певају песме солмизацијом;  

- обраде просте и сложене тактове;  

- усвајају основе музичке писмености;  

- свирају на дечјим музичким инструментима;  

- изводе дечје, народне и уметничке игре;  

- импровизују мелодије на задани текст;  

- упознају звуке разних инструмената;  

- слушају вредна дела уметничке и народне музике.  
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА  

 
Број 

часа 

Назив наставне јединице Тип часа 

1.  ''Чаробни свет музике'' Уводни час 

2.  Обнављање научених песама по избору ученика Утврђивање, комбинован 

3.  ''Садила сам босиљак'' Обрада, комбинован 

4.  Обрада песме по запису ''Јесен'' Обрада, комбинован 

5.  Темпо, динамика Обрада, комбинован 

6.  Обрада тактирања – трочетвртински такт Обрада, комбинован 

7.  Обрада тона ''ЛА'' Обрада, комбинован 

8.  Солмизација  Утврђивање, комбинован 

9.  Солмизација 2 Утврђивање, комбинован 

10.  ''Радмилино коло'' Обрада, комбинован 

11.  Додавање тачке  Обрада, комбинован 

12.  ''Ој дуледу, дуледу'' Обрада, комбинован 

13.  ''Ко удара тако позно'' Обрада, комбинован 

14.  Свирње на мелодијским и ритмичким инструментима Утврђивање, комбинован 

15.  Знак за понављање ''прима волта'' и ''секунда волта'' Обрада, комбинован 

16.  Новогодишња ревија вокално – инструменталних 

група 

Обрада, комбинован 

17.  Корона  Обрада, комбинован 

18.  Научимо четворочетвртински такт Обрада, комбинован 

19.  Обрада тона ''СИ'' Обрада, комбинован 

20.  Обрада песме по запису ''Поклон за Сергеја'' Обрада, комбинован 

21.  Додола Обрада, комбинован 

22.  Ритмичке и мелодијске вежбе Утврђивање, комбинован 

23.  ''Веверица'' Обрада, комбинован 

24.  Научимо тон ''ДО 2'' Обрада, комбинован 

25.  Такмичење у тактирању, певању ритмичких 

имелодијских вежби 

Обрада, комбинован 

26.  С дур лествица, ступањ, степен Обрада, комбинован 

27.  Интервал  Обрада, комбинован 

28.  Обнављање градива, музичка теорија Утврђивање, комбинован 

29.  ''Ближи се ближи лето'' Обрада, комбинован 

30.  Мелодијске и ритмичке допуњалке Обрада, комбинован 

31.  Композитори и њохова дела Обрада, комбинован 

32.  Сбирање обрађених песама по нотном тексту Утврђивање, комбинован 

33.  Компоновање мелодија на задате  текстове Утврђивање, комбинован 

34.  Свирање текстова из додатака з арадознале Утврђивање, комбинован 

35.  Свирање песама из уџбеника за  четврти разред Систематизација  

36.  Генерална проба концерта који ћемо извести Систематизација  
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8.7. ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА  

 

 

Број 

часа 

Назив наставне јединице Тип часа 

1.  Microsoft Paint (покретање програма) Обрада  

2.  Цртање (оловка, четка, брисање) Обрада 

3.  Рад са означеним деловима цртежа Обрада 

4.  Текст  Обрада 

5.  Цртање по слободном избору ипо задатој теми Вежба  

6.  Microsoft Paint (снимање, отварање) Обрада 

7.  Рад у Microsoft Paint-у  Утврђивање  

8.  Microsoft Word (покретање програма) Обрада 

9.  Microsoft Word (унос текста, помоћне радње) Вежба  

10.  Microsoft Wordозначавање, едитовање) Обрада 

11.  Microsoft Word (отварање, штампање) Утврђивање  

12.  Рад у Microsoft Word – у по задатој теми Обрада 

13.  Рад у Microsoft Word – у по задатој теми Обрада 

14.  Рад у Microsoft Word – у Утврђивање  

15.  Шта смо научили Систематизација  

16.  Припрема материјала за одељенскеовине Обрада 

17.  Уређивање текста и цртежа Обрада 

18.  Штампање и презентација Обрада 

19.  Web-камера Обрада 

20.  Прикључивање камере на рачунар Обрада 

21.  Покретање програма за снимање Обрада 

22.  Електронска пошта Обрада 

23.  Електронска пошта (покретање програма) Вежбање  

24.  Електронска пошта (креирање поште) Обрада 

25.  Електронска пошта (слање и примање) Вежбање  

26.  Microsoft Power Point (покретање програма) Обрада 

27.  Microsoft Power Point Вежбање  

28.  Microsoft Power Point (прављење слајдова) Обрада 

29.  Microsoft Power Point (уметање слика) Обрада 

30.  Microsoft Power Pointприказивање презентација) Обрада 

31.  Креирамо, стварамо Вежбање  

32.  Креирамо одељенски фото албумкреирамо постер Вежбање 

33.  Креирамо постер  Вежбање 

34.  Креирамо честитку Вежбање 

35.  Креирамо позивницу Вежбање 

36.  Креирамо и стварамо на крају школске године Систематизација  
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8.8. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

 

Циљеви 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.  
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА   

 

 

Број 

часа  

Назив наставне јединице Тип часа 

1.  Сетимо се шта смо досад научили Обнављање  

2.  Излет у природу Вежбање  

3.  Знаци из природе. Временска прогноза Обрада  

4.  Самоникле биљке Проширивање знања 

5.  Маслачак. Чичак  Вежбање 

6.  Хербаријум  Вежбање 

7.  Одакле стиже храна Обрада  

8.  На еколошкој фарми Обрада  

9.  Твој мали врт Вежбање 

10.  Посматрање пртица Проширивање знања 

11.  Белоглави суп Обрада  

12.  Откривање трагова Вежбање 

13.  Пуж на путу Вежбање 

14.  Животиње у циркусу Обрада  

15.  Отпад није смеће Проширивање знања 

16.  Здраво земљиште Обрада, вежбање 

17.  Како смањити количину кућног отпада Обрада, обнављање 

18.  Размена уместо куповине Вежбање 

19.  Вода на путу од реке до славине Проширивање знања 

20.  Отрови у реци Вежбање 

21.  Хемијски препарати за домаћинство Проширивање знања 

22.  Течни сапун Вежбање 

23.  Акција : штедимо воду Обрада 

24.  Промена климе Обрада 

25.  Стаклена башта Вежбање 

26.  Озонски омотач Обрада 

27.  Енергија у свакодневом животу Обрада 

28.  Сунчева енергија Вежбање 

29.  Сви треба да брину о животној средини  Проширивање знања 

30.  Твоја брига о планети  Вежбање 

31.  Акција : Еколошке новине Вежбање 

32.  Изаберимо здрав живот Обрада 

33.  Чипс од јабука Вежбање 

34.  Зелена укрштеница Обнављање  

35.  Акција: Школско такмичење чувара природе (припрема) Систематизација  

36.  Акција : Школско такмичење чувара природе 

(реализација) 

Систематизација  
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8.9. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА 

 
Број часа  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 

1 Родитељски састанак 

2 Уводни час 

3 Дрво дечијих права 

4 Имам право на права 

5 Правимо рекламни штанд дечијих права 

6 Сви различити- сви једнаки 

7 Сви различити-сви једнаки 

8 Неправда је кад... 

9 Ставови о правди 

10 Где је ту правда 

11 Права, дужности 

12 Правимо наша правила 

13 Ми негујемо вредности у нашој учионици 

14 Поступак договарања на делу 

15 Стереотипи и предрасуде 

16 Да сам чаробњак ја бих... 

17 Ставови о моћи 

18 Шта кад мене обузме моћ 

19 Сукобе превазилазимо ненасилном комуникацијом 

20 Тимски радимо 

21 У тиму за сваког има места 

22 Да се чује наш глас 

23  

24  

25  

26  

27 Заступамо своје интересе 

28 Бисер места-наша акција изван школе 

29 Бисер места-наша акција изван школе 

30 Наша је акција атракција 

31 Наша је акција атракција 

32 Међузависност 

33 Мрежа живота 

34 Бринемо о биљкама и животињама 

35 Бринемо о биљкама и животињама 

36 Ја пре, ја после... 

 



3  

  

 

8.10. ЧОС 

 

Број часа Наставна јединица 

1. Поново у школи – кућни ред и понашање 

2. Избор одељенског руководства 

3. Уређење радног простора 

4.  1. октобар-Дан старих- понашање према стријима 

5. Дечија недеља 

6. Пријатељство и како се негује 

7. Препознавање и уважавање потреба и  осећања друге особе 

8.  Индивудуалност-групна припадност 

9. Развијање и прихватање одговорности за властито понашање 

10. По чему је свако од нас другачији од других 

11. Полне разлике-моје тело, промене у пубертету 

12. Одржавање личне хигијене 

13. Значај физичке активности и боравка у природи 

14. Шта све умем-шта свезнам 

15. Зимске чаролије у природи 

16. Новогодишње радости 

17. Оцењивање- где сам ја у односу на друге 

18. Свети Сава – школска слава 

19. Хуманитарне и сабирне акције 

20. Специфичности места у коме живим 

21. Занимања које познајем, њихове добре и лоше стране 

22. Драмски приказ одабраног занимања 

23. Злостављање и занемаривање деце 

24. Препознавање и спречавање насиља и насилничког понашања 

25. Сложена осећања: стид-понос 

26. Прихватање сопственог и туђегуспеха и неуспеха 

27. Ускршњи празник 

28. Уређење учионице 

29. 22 април дан планете Земље 

30. 23 април- Дан књиге-посета градској библиотеци 

31. Посета позоришној представи 

32. Дружимо се са природом 

33. 24 мај Дан против пушења-Болести зависности 

34. Час разоноде-квиз знања 

35. 5. јун Дан заштите животне средине-брига о биљкама и животињама 

36. Шта нас чека у петом разреду 
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9. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

9.1. ДОПУНСКА НАСТАВА 1. РАЗРЕД 

 

9.1.1. Српски језик 

Број часа Садржај часа 

1.  Провера слова 

2.  Штампана слова 

3.  Како говоримо? 

4.  Штампана слова 

5.  Речи 

6.  Ишчитавање 

7.  Правилно писање 

8.  Правилно читање 

9.  Речи и реченице 

10.  Правилно читање 

11.  Реченице 

12.  Усмено препричавање 

13.  Препричавање 

14.  Велико слово 

15.  Писмено препричавање 

16.  Правопис 

17.  Читање 

18.  Шта смо научили? 
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9.1.2. Математика 

 
Број часа Садржај часа 

1.  Односи у простору 

2.  Односи у простору 

3.  Скуп 

4.  Скупови и бројеви 

5.  Бројеви 

6.  Бројеви 1,2,3,4,5 

7.  Бројеви од 1 до 10 

8.  Сабирање и одузимање до 10 

9.  Сабирање и одузимање до 10 

10.  Сабирање и одузимање до 10 

11.  Писани задаци 

12.  Сабирање у другој десетици 

13.  Сабирање и одузимање до 20 

14.  Сабирање и одузимање до 20 

15.  Сабирање са преласком 

16.  Одузимање са преласком 

17.  Одузимање са преласком 

18.  Шта смо научили 
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9.2. ДОПУНСКА НАСТАВА 2. РАЗРЕД 

 

9.2.1. Српски језик 

Број 

теме 

Тема  Број 

часова 

1. Књижевност  4 

2. Језик – граматика и правопис 8 

3. Култура изражавања (усмено и писмено) 8 

 Укупно 16 

 

9.2.2. Математика 

Број 

теме 

Тема  Број 

часова 

1. Понављамо градиво првог разреда 2 

2. Природни бројеви до 100 10 

3. Геометрија 3 

4. Мерење и мере 3 

 Укупно    16 

 

9.3. ДОПУНСКА НАСТАВА 3. РАЗРЕД 

9.3.1. Српски језик 

Број 

теме 

Тема  Број часова 

1. Књижевност  4 

2. Језик – граматика и правопис 12 

3. Култура изражавања (усмено и писмено) 2 

 Укупно  16 

 

9.3.2. Математика 

Број 

теме 

Тема  Број часова 

1.  Понављамо градиво другог разреда 1 

2.  Блок бројева до 1000 11 

3.  Мерење и мере 3 

4.  Геометријски објекти и њихови међусобни односи 4 

 Укупно  16 
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9.4. ДОДАТНА НАСТАВА – 4. РАЗРЕД 

 

План и програм Додатне наставе за 4. разред 

 

9.4.1. Математика:               

                      

1.  Магични квадрати; 

2.  Настави низ бројева; 

3.  Проблемски задаци; 

4.  Проблемски задаци; 

5.  Геометрија; 

6.  Површина фигура; 

7.  Површина фигура; 

8.  Логички задаци; 

9.  Проблемски задаци; 

10.  Решавање задатака са ранијих општинских такмичења; 

11.  Решавање задатака са ранијих општинских такмичења; 

12.  Решавање задатака са ранијих општинских такмичења; 

13.  Занимњиви задаци; 

14.  Занимњиви задаци. 

 

9.4.2. Српски језик: 

 

1. Припреме за општинско такмичење у рецитовању; 

2. Припреме за општинско такмичење у рецитовању; 

3. Припреме за општинско такмичење у рецитовању. 
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10. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Тим за планирање и организацију културних активности школе 

1. Ивана Вицикнез, професор српског језика 

2. Драгутин Јовановић, наставник музичке културе 

3. Васа Милекић, наставник ликовне културе 

4. Дивна Илић, професор разредне наставе 

5. Биљана Стојановић, професор разредне наставе 

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ 

 Кроз културну и јавну делатност потребно је да ОШ „Доситеј Обрадовић“ дефинише 

своју делатност, постане културни центар у средини у којој се налази и омогући ученицима 

упознавање јавних, културних и привредних центара града. Школа треба да васпитно-

образовне резултате учини доступним месним заједницама да би се, у складу са узрастом 

ученика, обезбедило њихово учешће у друштвено-корисном раду. Поред тога треба и 

родитеље активно укључити у активности школе. 

 

ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ И САДРЖАЈ РАДА 

1. Коришћење услова које пружа средина у којој се школа налази (позоришта, библиотеке, 

галерије идр.) 

2. Развијање сарадње фолклорне и других секција са КУД-ом са овог подручја 

3. Развијање сарадње са школама из земље и иностранства 

4. Организовање такмичења са школама у општини и  граду 

5. Учешће школе у разним активностима у општини и граду 

6. Обележавање значајних датума 
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САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Имајући у виду посебан значај локалне заједнице у решавању појединих проблема 

васпитања и образовања неопходно је тесно сарађивати са локалном заједницом. Због тога 

је потребно да та сарадња поприми организовани карактер. У току године треба 

организовати заједничке акције, са школама са подручја општине, културно- образовним и 

спортским институцијама, 

 

 

СУСРЕТИ И ПОСЕТЕ, САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

Школа ће у предстојећој школској години организовати сусрете са књижевницима,  

јавним радницима, људима из области науке, глумцима, спортистима и другима. У циљу 

јединственог деловања школа ће остваривати максималну сарадњу са родитељима. 

Програм сарадње са родитељима кроз индивидуалне контакте и рад Савета родитеља је 

изнет у прилогу програма школе 
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11. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И ШКОЛСКИХ 

АКТИВНОСТИ 

 Школски спорт изуззетно је заступљен у нашој школи. Ученици користе 

фискултурну салу током целе године, а спортске терене већим делом у години, како пре 

подне за време одржавања наставе тако и поподне када раде спортске секције и спортски 

клубови.  

 Кошарка и фудбал су најзаступљенији и код дечака и код девојчица. У току 

2019/2020. године предвиђено је : 

1. Организовање школских такмичења 

2. Организовање општинских такмичења 

3. Организовање бар једног окружног такмичења 

4. Спортски сусрети ученика и наставника 

 

 У издвојеним одељењима школе не постоје фискултурне сале, али постоје 

асфалтирани школски терени. Они се користе за потребе ученика и рекреативаца.  

 Организацију спортских такмичења ради Тим за организовање спортских такмичења 

кога чине: 

1. Ивашковић Јован 

2. Нистор Кристијан 

3. Маринел Арделеан 

4. Викентије Нистор 

 

 Кроз рад спортских клубова врши се популаризација школског спорта, а ученици се 

укључују у рад спортских тимова. Најбоље резултате школа је постигла у женској кошарци 

и фудбалу.  

 Школа остварује сарадњу са Спортским Савезом Општине Пландиште који 

обезбеђује превоз ученика на такмичења и учествује у организацији истих.  

 Учитељи ће кроз физичке активности у току одмора подстицати ученике на физичке 

активности и бављење спортом.  
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12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима 

детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције 

за децу наша земља се обавезала да предузме мере за спречавање насиља у породици, 

институцијама и широј друштвеној средини и обезбеди заштиту детета. Ради реализације 

овог циља ирашен је Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама (у даљем тексту Посебни протокол). 

Посебни протокол разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања 

насиља, злостављања и занемаривања, али пружа и оквир за превентивне активностирада 

унапређења стандарда за заштиту деце/ученика. 

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 

невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 

здравља, развоја и достојанства деце/ученика. 

Насиље може имати следеће облике: 

- Физичко 

- Емоционално/психолошко 

- Социјално 

- Сексуално насиље и злоупотреба деце 

- Насиље коришћењем информационих технологија 

- Занемаривање и немарно поступање 

- Експлоатација 

Главно подручје рада: заштита деце/ученика основношколског узраста од свих облика 

насиља у школи. 

ЗАДАЦИ ШКОЛЕ 

У школи ћемо креирати климу у којој се: 

 учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности; 

 не толерише насиље; 

 не ћути у вези са насиљем; 
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 развија одговорност 

 сазнања о насиљу обавезују да се реагује. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

 Омогућавање услова у школи који деци и ученицима обезбеђују живот и рад који 

доприносе њиховом оптималном максималном развоју 

 Интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде 

у школи или учествују у раду школе 

 Обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност детета и 

ученика 

 Учешће детета/ученика у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и 

континуирана обавештења на начин који одговара њиховом узрасту и 

разумевању ситуације и кроз могућност да изразе своје мишљење; 

 Протокол се односи на све ученике у школи без обзира на пол, узраст, породични 

статус, етничко порекло, и било које друге социјалне и индивидуалне 

карактеристике (боју коже, језик, вероисповест, националност, способности и 

специфичности детета). 

 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Општи циљ је унапређење квалитета живота ученика применом: 

 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика 

 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање 

у школи. 

Специфични циљеви: 

1. Спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 

2. Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни 

сарадници, административно и помоћно особље, директор, родитељи, 

старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма превенције. 

3. Подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за 

препознавање насиља, злостављања и занемаривања. 

4. дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља. 
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5. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и 

поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља. 

 

12.1. ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

- Упознавање са правном регулативом Општим и Посебним протоколом 

- Израда Програма за заштиту деце / ученика од насиља 

- Дефинисање улога и одговорности у  примени процедура и поступака 

- Развијање и поштовање богатства различитости и културе поашања у оквиру 

васпитно-образовних активности 

- Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање 

конфликата 

- Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити 

деце/ученика од насиља 

- 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). 

12.2. ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

- Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама 

насиља 

- Сарадња са релевантним службама 

- Континуирано евидентирање случајева насиља 

- Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и 

провере 

- Подршка деци која трпе насиље 

- Рад са децом која врше насиље 

- Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање 

- Саветодавни рад са родитељима. 

  Сходно томе школа је формирала свој тим који ће радити и пратити реализацију 

предвиђеног програма. 
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12.3. ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Превентивне активности треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола и 

предложеним задацима. Превентивне активности установа креира у складу са анализом 

стања и увидом у присутност насиља у својој средини, а на основу:  

- Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља 

- Заступљености различитих врста насиља 

- Броја повреда 

- Сигурности објекта, дворишта. 

За анализу стања важни су: 

- Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања 

- Број и ефекти реализованих акција које промовишу сарадњу 

- Степен и кавлитет укључености родитеља у рад установе 

- Доношење правила понашања и њихова доследна примена 

- Активно учешће деце у планирању и реализацији превентивних активности 

- Сарадња са другим институцијама 

- Сарадња са родитељима 

- Активирање школског и рекреативног спорта 

- Разноврсна понуда слободних активности. 

 

 

 

 

12.4. ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 Да би интервенција у заштити деце-ученика била планирана и реализована на 

најбољи начин, неопходно је узети у обзир следеће критеријуме: 

- Да ли се насиље дешава или постоји сумња 

- Где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње 
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- Ко су актери насиља, злостављања и занемаривања 

- Облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања. 

На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и одређују 

поступци и процедуре.  

У складу са проценом нивоа ризика доноси се одлука о начину реаговања: 

- Случај се решава у установи 

- Случај решава установа у сарадњи са другим установама 

- Случај се прослеђује надлежним установама. 

12.5. ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

 

 ТИМ РОДИТЕЉА 

 ТИМ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И ТИМ МУП-а 

- Координатор: Ђурђевка Tафра, социјални радник 

 ТИМ ЛОКАЛНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ 

 Сви у установи треба да буду информисани о томе ко су чланови тима; имена и бројеви 

телефона треба да буду истакнути на видном месту. Чланови тима треба у различитој мери 

да буду укључени у рад, с обзиром на осетљивост теме и професионалне компетенције. 

ЗАДАЦИ ТИМА СУ ДА: 

- Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

- Информишу и пруже основну обуку за све запослене у школи о превенцији, 

препознавању и реаговању на насиље. 

- Координирају израду и реализацију Програма заштите ученика (превентивне 

активности). 

- Организују упознавање родитеља и ученика са Програмом о заштити ученика. 

- Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност 

ученика. 

- Прате и процењују ефекте предузетих мера. 

- Сарађују са релевантним установама. 
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- Организују евидентирање појава насиља. 

- Прикупљају документацију. 

- Извештавају стручна тела и органе управљања. 

ПОТРЕБНЕ ВЕШТИНЕ: 

- Квалитетна комуникација 

- Умеће родитељства 

- Вештине  успешог наставника и oдељенског старешине 

- Медијација 

- Менторски рад 

- Круг: наставник-дете-родитељ-заједница 

КОРАЦИ И ПОСТУПЦИ ПРИ ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И 

ЗАНЕМАРИВАЊУ ДУЖНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ. 

1. Откривање 

2. Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе 

3. Хитна акција 

4. Смиривање ситуације 

5. Прикупљање информација 

6. Консултације 

7. Обавештавње стручне службе у школи 

8. Консултовање са службама изван школе – у зависности од сложености ситуације. 

ИНТЕРВЕНЦИЈА: 

За ефикасну интервенцију у оквиру саме установе неопходно је успоставити унутрашњу 

заштитну мрежу и да се одреди ко, када и на који начин интервенише. Уколико постоји 

сумња о тежим облицима насиља, обавезно се укључују друге институције и тада је реч о 

спољашњој заштитној мрежи. 

Непосредни саветодавни рад са децом која трпе и чине насиље обавља психолог школе, 

дефектолог или социјални радник. Психолог наставља индивидуални рад са децом на 

измени понашања. Након одређеног времена један број чланова тима се мења. 
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Најчешћи облици насиља условно су сврстани на три нивоа: 

1. Ситуације на првом нивоу, које се дешавају између деце, углавном решава 

наставник, васпитач, одељенски старешина. 

2. На другом нивоу ситуација се решава у сарадњи са Тимом у у оквиру 

унутрашње мреже. 

3. На трећем нивоу неопходно је укључивање спољашње мреже. 

За решавање свих облика насиља које чине одрасли над децом неопходно је укључивање 

Тима, директора и/или других институција. 

Након откривања насиља и обављених консултација ТИМ ДОНОСИ ОДУКУ О 

ПРЕДУЗИМАЊУ АКЦИЈА: 

- Информисање родитеља/старатеља ученика (позивају се непосредно после насиља и 

у време консултација). 

- Организовање посебних програма оснаживања деце за конструктивно поступање у 

ситуацијама насиља. 

- Укључивање надлежних служби: Здравствена служба, СУП, ЦЗС (уколико је 

потребно). 

Напомена: У случајевима у којима је постојала сумња за насиље, прати се понашање 

потенцијалних учесника (одељенски старешина, предметни наставници, стручна служба). 

Праћење ефеката предузетих мера. 

Тим за заштиту ученика од насиља у обавези је да у сарадњи са запосленима у установи и 

релевантним установама прати ефекте предузетих мера и активности због планирања новог 

циклуса Програма заштите ученика од насиља. 

Потребно је пратити: 

- понашање детета које је трпело насиље и детета које је вршило насиље 

- како реагују пасивни посматрачи 

- шта се дешава у групи, одељењу 

- колико родитељи сарађују 

- како функционише Тим и унутрашња заштитна мрежа 
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- колико су друге институције укључене и који су ефекти тога. 

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Евиденцију води: 

1. Одељенски старешина, наставник, васпитач 

2. Тим – уколико се укључи у интеграцију 

3. Стручна служба 

У обрасце се уписује шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, 

последице, исходи предузетих корака, како су укључени родитељи, стручна служба итд. 

Разредни старешина, стручна служба у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. 

Одељенске старешине и васпитачи у боравку имају посебне фасцикле у које бележе 

различита запажања о понашању деце, коментаре друге деце, родитеља, колега. Ове 

белешке се периодично анализирају на нивоу Тима, одељенског и наставничког већа и др.  

Тим за заштиту деце и ученика од насиља води евиденцију о случајевима насиља који 

захтевају њихово укључивање.  

Документација се чува на сигурном месту, код директора, како би се обезбедила 

поверљивост података. 

 

12.6. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА 

САДРЖАЈ ДИНАМИКА ЦИЉНА 

ГРУПА 

НОСИОЦИ  

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ   

Упознавање са Програмом заштите против 

насиља за школску 2020/21. годину. 

Анализа анкете о постојању насиља 

Анализа стања у установи 

Септембар/ 

октобар 

Савет родитеља, 

Наставничко 

веће, Школски 

одбор, Ученици, 

Родитељи 

Директор, 

Тим, 

Одељенске 

старешине 

Ментор 

 

Обука наставног и ненаставног особља на 

тему „Ненасилна комуникација“ 

Октобар Запослени Акредитован 

семинар или 

интерни 
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семинар 

Упознавање ученика и родитеља са 

ненасилном комуникацијом 

Новембар Ученици и 

родитељи 

Одељенске 

старешине, 

социјални 

радник 

 

Спровођење активности 

Дан толеранције (час грађанског и 

веронауке); едукативно-стимулативна 

радионица у боравку 

Састанак Тима за заштиту ученика 

Октобар/ 

новембар 

Наставници, 

ученици, Тим 

Тим, 

психолог, 

наставник 

грађанског, 

веронауке, 

васпитач 

 

Прављење кутије пријатељства 

Упознавање с различитим културама 

Новембар Ученици 

Запослени 

Ученички 

парламент, 

едукативно-

стимулативне 

радионице 

 

Јавни час о холокаусту (последице најтежег 

облика насиља у историји човечанства) 

Свет око нас – односи у породици 

Новембар Ученици Наставник 

историје, 

одељенске 

старешине 

млађих 

разреда 

 

Литерарни конкурс на нивоу школе. Тема: У 

туђој кожи.Најбољи рад биће објављен 

(увођење зидних новина) и награђен 

Састанак Тима за заштиту ученика од насиља 

Децембар Ученици 

Тим 

Наставници 

српског 

језика 

Тим 

 

Презентовање једног искуства ефикасног 

решавања проблема насиља 

Недеља лепих порука (зидне новине) 

Фебруар Ученици, 

запослени, 

родитељи 

Психолог и 

социјални 

радник, 

Ученици 

 

Скеч: поштовање различитости – пишу и 

спроводе ученици 

Огледни час географије: упознавање с 

обичајима и различитим културама 

Март/април Ученици, 

запослени, 

родитељи 

Драмска 

секција, 

Наставник 

географије 

 

Спортски дан посвећен безбедном и 

сигурном окружењу 

Мај Ученици, 

запослени 

Наставници и 

ученици 

 

Истраживање о учесталости и врстама 

насиља у школи 

Мај Учници Тим  
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13. ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

13.1. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 3-4 РАЗРЕД 

 
Број часа Садржај часа 

1.  Час у природи 

2.  Читамо омиљене приче 

3.  Друштвене игре 

4.  Излет 

5.  Гледамо омиљени цртани филм 

6.  Причамо своје доживљаје 

7.  Читамо дечију причу 

8.  Друштвене игре 

9.  Караоке за децу 

10.  Излет 

11.  Читамо дечију штампу 

12.  Правимо слике од семенки 

13.  Друштвене игре 

Евалуација Програма прегледом 

документације и резултати истраживања; 

измене у Програму 

Јун/јул Ученици Тим  

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ   

Формирање Тима за заштиту ученика од 

насиља и програм за школску 2021/22. год. 

Август Запослени Директор  

Поступање по корацима – редоследу 

поступака у случају интервенције: 

 Процена нивоа ризика 

 Заустављање насиља 

 Заштитне мере 

 Информисање надлежних служби 

 Праћење ефеката предузетих мера 

Током 

2020/2021. 

Године 

 Тим за 

заштиту од 

насиља 
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14.  Излет 

15.  Дружимо се са цртаним ликовима 

16.  Дружимо се уз музику и игру 

17.  Правимо пано за Св. Саву 

18.  Св. Сава приче песме 

19.  Час у природи 

20.  Читамо дечију штампу 

21.  Сређујемо учионицу 

22.  Зидне новине 

23.  Час у природи 

24.  Луткарска представа 

25.  Увежбавање луткарске представе 

26.  Луткарска представа 

27.  Правимо ускршње украсе 

28.  Сређујемо учионицу 

29.  Читамо омиљене бајке 

30.  Квиз 

31.  Игре меморије 

32.  Дечије караоке 

33.  Излет 

34.  Читамо дечију штампу 

35.  Друштвене игре 

36.  Дружимо се уз музику и игру 
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13.2. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 3. РАЗРЕД – ВОЛИМ ЛЕПО ДА 

ГОВОРИМ СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

1. Говор – поздрављање речима, покретима, обраћање, представљање 

2. Када се говори гледа се у очи, не жваће се жвака, не прекида се саговорник 

3. Руковање 

4. Обраћање непознатим особама, старијим особама 

5. Немојте викати док причате 

6. Из говора избацити поштапалице (овај, дакле, хм, па, како се зове, знаш..) 

7. Тематски речник - јесен 

8. Покажи ми шта знаш 

9. Сто људи, сто ћуди 

10. Разни ликови из маште , филма, књиге 

11. Игре огледала 

12. Загонетке помоћу покрета 

13. Играмо се вашара 

14. Играмо се пијаце 

15. Вежбе читања 

16. Новогодишње жеље и честитке 

17. Тематски речник - зима 

18. О Светом Сави 

19. Изволи, извини, хвала 

20. Жеље и честитке за 14. Фебруар 

21. Лепо писање 

22. На слово, на слово 

23. Настављене речи на задње слово 

24. Честитка за 8. Март 

25. Састављање приче додавањем речи у реченици 

26. Прича на задату реченицу 

27. Тематски речник - пролеће 

28. Мали драмски комади 

29. Састављање реченице са речима исеченим из штампе 

30. Прича на основу лика лутке 

31. Прича на основу неколико елемената (слика, речи, звуци) 



3  

32. Измишљени светови, замишљене планете 

33. Причање на тему – Моје место у мају 

34. Игра пантомиме 

35. Вежбе дисања и читања 

36. Тематски речник - лето 

 

13.3. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ -  РИТМИЧКА СЕКЦИЈА  

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ 

 

1. Упознавање са радом и задацима секције  1 

2. Слушање музике и одабир композиција   4 

3. Импровизација и кореографија    10 

4. Увежбавање корака      13 

5. Слободне игре уз музику     4 

6. Учешће на школским приредбама    4 

 

 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ  

 

1. Упознавање са задацима и обавезама чланова секције и заједничко прављење плана 

рада 

2. Моје место у мом месту – слушање и избор песама за наступ током Дечије недеље 

3. Импровизација и кореографија на одређену музику (склапање корака и покрета) 

4. Увежбавање одређених корака  

5. Учешће у приредби поводом дечије недеље 

6. Слободне игре уз музику и разгвор о одржаном наступу 

7. Импровизација и увежбавање корака уз песму о јесени 

8. Увежбавање корака и усклађивање са покретима 

9. Увежбавање корака и усклађивање са покретима 

10. Увежбавање и техничка проба 

11. Слушање и избор песама поводом прославе школске славе и разговр о наступима 

12. Импровизација и усклађивање корака на изабране песмео зими 

13. Увежбавање корака и усклађивање са покретима  

14. Увежбавање корака и усклађивање са покретима  
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15. Усклађивање корака, покрета и ритма 

16. Увежбавање потпуног ритмичког састава са музиком 

17. Увежбавање 

18. Генерална проба пред наступ 

19. Учешће на Светосавској приредби 

20. Слободне игре уз музику 

21. Слушање и одабир композиција за учешће на приредби поводом Дана жена 

22. Импровизација корака уз задату мелодију 

23. Уежбавање корака и усклађивање са покретима 

24. Усклађивање корака, покрета и ритма – увежбавање 

25. Проба пред наступ 

26. Учешће на приредби 

27. Разговор опротеклом наступу и слободни ритмички покрети 

28. Избор песама и мелодија о пролећу уз импровизацију корака на изабране песме 

29. Кореографија и импровизација покрета на одређену мелодију 

30. Склапање покрета у целину 

31. Увежбавање задатих покрета на одређену тему 

32. Увежбавање покрета у целини 

33. Учешће на приредби поводом дана школе 

34. Разговор опротеклим наступима и избор игара за крај школске године  

35. Слободна игра уз музику 

36. Завршна приредба. 
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13.4. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ 

 

1. Упознавање са радом секције  1 

2. Израда зидних новина   4 

3. Израда паноа за учионицу    4 

4. Писање репортажа    6 

5. Писање новинских извештаја   6 

6. Новине које читамо     4 

7. Сусрет са новинаром    2 

8. Прављење школских новина  9 

 

Септембар: 

1. Упознавање са радом секције 

2. Шта су новине? 

3. Ко су новинари – сусрет са новинаром 

4. Врсте новина 

Октобар:  

5. Израда зидих новина 

6. Извештајса дешавања у оквиру дечије недеље 

7. Репортажа о спортском такмичењу 

8. Месец књиге – извештај 

Новембар: 

9. Пано за учионицу 

10. Реортажа (са позоришне представе) 

11. Које новине читамо 

12. Извештај 

Децембар: 

13. Зидне новине 

14. Насловна страна 

15. Пано за учионицу 
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Јануар: 

16. Извештај са зимског распуста 

17. Репортажа – Школска слава 

Фебруар: 

18. Илустрације новина 

19. Обавештења  

20. Фотографије  

21. Литерарни састави 

Март: 

22. Пано за учионицу 

23. Репортажа – 8. Март 

24. Спортске вести у новинама 

25. Модна страна 

Април: 

26. Сусрет са новинаром 

27. Којеновине читамо 

28. Зидне новине 

Мај: 

29. Како славимо Ускрс – репортажа 

30. Извештај са спортског догађаја 

31. Зидне новине 

32. Хумор у новинама 

33. Новине које читамо 

Јун: 

34. Израда паноа – лето 

35. Репортажа (о завршној приредби) 

36. Извештај о успеху разреда на крају године. 
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13.5. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ – ЈОШ МАЛО СРПСКОГ ЈЕЗИКА  

 
1. Говор – поздрављање речима, покретима, обраћање 

2. Комуникација вршњака 

3. Дијалог 

4. Реченице 

5. Компоновање реченица са употребом речи исечених из новина 

6. Компоновање реченица са употребом речи исечених из новина 

7. Тематски речник - јесен 

8. Самостално смишљање и слагање рећенице према сличицама разних предмета 

9. Самостално смишљање и слагање рећенице према сличицама бића 

10. Самостално смишљање и слагање рећенице према сличицама неживе природе 

11. Диференцирано читање на текстовима у наставним листовима и рад на словарици  

12. Диференцирано читање на текстовима у наставним листовима и рад на словарици  

13. Вежбе у самосталном читању – ученик пантомимом показује шта је прочитао  

14. Вежбе у самосталном читању – ученик пантомимом показује шта је прочитао  

15. Смишљање реченице у вези са речима исеченим из штампе 

16. Смишљање и слагање новогодишњих честитки са речима исечених и з штампе  

17. Тематски речник - зима 

18. Читање тестова о Светом Сави – драматизација 

19. Причање на тему игра на снегу 

20. ''Име за играчку'' – текст, читање по улогама 

21. Честитка за 14. Фебруар 

22. Читам и пишем писаним словима ћирилице 

23. Читам и пишем писаним словима латинице 

24. Смишљање и слагање жеља за 8. Март са речима исеченим из штампе 

25. Вежбе читања 

26. Вежбе читања и сажето препричавање 

27. Тематски речник - пролеће 

28. Читам и пишем писаним словима ћирилице 

29. Читам и пишем писаним словима латинице 

30. Састављање и записивање реченица у којима свака реч почиње истим словом 

31. Састављање и записивање реченица у којима свака реч почиње истим словом 
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32. На слово на слово 

33. Описивање места у коме живе 

34. Дајемо имена словима, цртамо их, оживљавамо, стварамопричу о њима 

35. Вежбе читања и препричавања са променом лица 

36. Тематски речник - лео 

13.6. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА – 

ДРАМСКЕ ИГРЕ 

Број 

часа 

Наставана јединица 

1.  Драмске игре ( упознавање са планом рада ) 

2. Новинарска секција ( упознавање са планом рада ) 

3. У круг, у круг, у круг... 

4 ОШ „ Доситеј Обрадовић „ ( историјат школе ) 

5. Имитације 

6. Пишемо,пишемо....Вести из учионице 

7. Поистоветити се са појавом из природе 

8. Наши другари таленти-интервју, Вести из учионице 

9. Од импровизације до мале драмске форме 

10. Мој узор. Вести из учионице 

11. Аудиција 

12. Хороскоп за радознале, вести из учионице 

13. Огласи 

14. Млађи ђачки огласи, вести из учионице 

15. Чланци из новина 

16. Музика коју волим, вести из учионице 

17. Гости у тв студију 

18. „ Четвртаци „ школски лист ученика 

19. Говорна вежба као увод у радњу 

20. Стрип, вести из учионице 

21. Радња, однос сукоб и циљ 

22. Дизајн, вести изучионице 

23. Однос 

24. Мој омиљени спорт, вести из учионице 

25. Сукоб 

26. Здравље је највеће богатство, вести из учионице 

27. Циљ 

28. Песнички тренутак, вести из учионице 

29. Лик 

30. Анкета, вести из учионице 

31. Прозни текстови као пдстицај за драмску игру 

32. Извештај, вести из учионице 

33. Поезија као пдстицај за драмску игру 

34. Репортажа,наше фотографије 

35. Драматизоване бајке као пдстицај за драмску игру 

36. Четвртаци – школски лист ученика 
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14. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Циљ и задаци 

 

 Циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, 

вештинама, ставовима и вредностима из области здравственог васпитања, кроз учење 

засновано на искуству.  

Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење онога што знамо о 

здрављу у жељени начин понашања, уз препознавање правих животних вредности и 

подстицање оптималног развоја личности.  

 Задаци наставе здравственог васпитања су:  

- развијање психички и физички здраве личности, одговорне према сопственом 

здрављу;  

- стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења;  

- васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини;  

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања 

здравља;  

- промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља,  

- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима;  

- развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним 

карактеристикама;  

- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању 

свог здравља;  

- развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине;  

- развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности;  

- проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи;  

- развијање одговорног односа према себи и другима;  

- укључивање породице на плану промовисања здравља и усвајања здравог 

начина живота;  

- развијање међусобног поштовања, поверења, искрености, уважавања 

личности, једнакости и отворене комуникације;  

- усвајање и прихватање позитивних и сузбијање негативних облика понашања 

значајних за очување здравља;  



3  

- упознавање са најосновнијим елементима здравог начина живота;  

- упознавање са протективним факторима за здравље, као што су: физичка 

активност и боравак у природи.  

 

14.1. ПРВИ РАЗРЕД 

 

Оперативни задаци: 

- усвајање основних информација о здрављу;  

- формирање у ученику жеље да упозна своје тело;  

- усвајање основних знања о улози и значају физичке активности;  

- упознавање са потребом усклађивања времена за игру, рад и одмор;  

- упознавање са најчешћим ситуацијама у којима дете може да се повреди;  

- стицање знања и вештина из области одржавања личне и колективне хигијене;  

- упознавање са основним појмовима правилне исхране; 

-упознавање са штетним ефектима појединих супстанци, са акцентом на штетне 

ефекте дувана и алкохола;  

- прихватање оних које се од мене разликују;  

- стицање основних појмова о начину самозаштите и заштите.  

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

I ТЕМА - Ово сам ја (8 часова)  

 

1. Упознај своје тело - дијалошком методом пружити могућност свим ученицима да 

именују и покажу делове свога тела. Коришћењем слика човечјег тела, учитељ ће показати 

све делове тела у зависности од њиховог интересовања. Ангажовати ученике и подстаћи их 

да кроз покрет покажу шта све могу својим телом, како би схватили моторичку активност и 

еластичност организма. Нагласити значај физичке активности и физичког васпитања као 

предмета.  

 

2. И ја растем - кроз причу о биљкама и животињама подстаћи ученике да размишљају и 

износе своје интерпретације на тему растем и развијам се. Кроз различите активности 

упознати их са факторима од којих зависе раст и развој (наслеђе, исхрана, хигијена, 

физичка активност).  
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3. Видим, чујем, осећам - обрадити чула на нивоу информисаности ученика.  

 - Око - обрадити кроз вежбу посматрања и запажања значајних појединости на 

одређеним предметима. Читањем текста указати ученицима на потребу да се текст удаљи од 

очију и да природна и вештачка светлост треба да долазе са леве стране. Нагласити 

неопходност ношења наочара у ситуацији када је то потребно.  

 - Ухо - може се реализовати на више начина: слушањем музике, шумова, 

разликовањем звукова и различитих тонова. Подстаћи ученике да пажљиво слушају 

саговорника.  

 - Осећам - кроз истраживачке активности, експериментисање и игру са предметима и 

биљкама упознати ученике са основним информацијама о чулу мириса, укуса и додира. 

Подстицати ученике да своја знања практично примене (процена исправности намирница). 

Наставу учинити занимљивом кроз осмишљене разноврсне активности и стваралачке идеје 

ученика (мирис - цвеће, сапун; укус - чоколада, лимун; додир - меко, тврдо, топло, хладно).  

 

4. Како сам дошао на свет - За реализацију ових садржаја из здравственог васпитања 

укључити родитеље. Осмишљено кроз разговор са ученицима направити поређење са 

кућним љубимцима и домаћим животињама. Поступно, у складу са узрастом ученика, 

појединачно и групно испричати основне појмове о рађању, полу и полним разликама.  

 

II ТЕМА - Шта знам о здрављу (8 часова)  

 

1. Моје здравље - да би разумели појам "здравље", ученике треба подстаћи да размишљају 

и причају о свом виђењу на тему - Шта значи бити здрав, када се осећају "здраво", шта све 

могу када су здрави, а шта не могу кад нису здрави.  

 

2. Ко све брине о мом здрављу - Сагледавање ко све и на који начин брине о њиховом 

здрављу (родитељи, старатељи, бака, дека, доктор, зубар, учитељ...).  

 

3. Шта се ради у дому здравља и болници: 

 - дијалошком методом и игром "доктора" приближити ученицима важност и значај:  

- систематских прегледа (мерење телесне тежине и висине, држање тела, кичма, стопала, 

праћење развоја);  

- вакцинације (превенција дечјих заразних болести);  
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- стоматолошки преглед (ницање зуба, хигијена зуба, редовне контроле, исхрана, протезе);  

- интервенције у хитним случајевима.  

 

4. Тражим помоћ - на основу стечених знања о здрављу, кроз разговор са ученицима и 

приказ њихових животних ситуација утврдити у којим околностима, када (висока 

температура, болови, пролив, повраћање, слабост, страх, крварење) и од кога (друг, учитељ, 

доктор, комшија, родитељи...) треба тражити помоћ. При реализацији ових садржаја, имати 

у виду различитост социјалних услова.  

 

III ТЕМА - Дневни ритам (4 часа)  

 

1. Један мој дан - подстаћи ученике да кроз вербалну комуникацију опишу дневне 

активности, при чему су дозвољене сугестије наставника. На овај начин афирмишемо 

свесну мисаону активност и учење кроз искуство - животне ситуације.  

 

2. Организација дана - израдом колаж постера, где ће сви ученици узети активно 

учешће, испланирати дневни ритам учења, одмора, спавања, облачења, физичке 

активности, игре, забаве. У зависности од могућности, и потреба ученика, принципом 

поступности одредити обим и дубину садржаја, имајући у виду средину у којој дете живи. 

  

IV ТЕМА - Хигијена (10 часова) 

  

1. Лична хигијена - кроз анализу животних ситуација са ученицима, водити 

дискусију о личној хигијени на забаван и интересантан начин:  

- прање руку (преношење болести прљавим рукама, хигијена ноктију);  

- хигијена усне дупље, са тежиштем на прању зуба;  

- купање и значај купања за здравље (у кади, под тушем, базен, отворене воде);  

- нега тела (кожа, коса, гимнастичке вежбе);  

- средства и прибор за одржавање личне хигијене (сапун, шампон, чешаљ, четкице за зубе, 

конац за зубе, паста за зубе, маказе).  

Дијалошком методом и методом демонстрације стечена знања правилно преточити у 

основне навике одржавања личне хигијене. Ученике током школске године редовно 

подстицати на практичну примену усвојених знања.  

 



3  

 

2. Хигијена простора - са ученицима урадити анализу животних ситуација на тему 

- Хигијена простора.  

- Хигијена учионице (чиста, проветрена, светла, корпа за отпатке);  

- школски намештај (клупе и столице одговарају узрасту, хигијенски чисте и од 

одговарајућег материјала);  

- хигијена дворишта, улице, игралишта и зелених површина.  

 

3. Мој кутак - моја соба. Најбољи пут да сазнања о хигијени становања јесте начин 

да ученици причају о свом кутку (где и како чувам своју обућу, одећу, своје ствари, како 

одржавам хигијену своје собе).  

Синтезу стечених знања преточити у практичну примену израдом колажа и постера.  

 

V ТЕМА - исхрана и њен значај за здрав живот (6 часова)  

 

1. Правилна исхрана - упознавање ученика са основним принципима правилне исхране 

што подразумева заступљеност свих хранљивих материја у довољним количинама 

(квалитативно и квантитативно, разноврсно и планирано.  

 

2. Животне намирнице - ученици износе своја животна искуства и уз помоћ учитеља који 

их мотивише, праве постере животних намирница. Слаткиши, чоколада,  грицкалице и брза 

храна (како и кад). 

 

3. Заједно за столом - дијалошком методом код ученика формирати став о потреби 

редовног уношења хране и културе обедовања (породични ручак, топло, хладно, жвакати 

храну - због лакшег варења и развоја вилице и зуба).  

 

 

 

14.2. ДРУГИ РАЗРЕД 

 

Оперативни задаци: 

- усвајање информација и формирање представе о здрављу и најважнијим факторима 

- који доприносе очувању и унапређивању здравља;  



3  

- формирање културе обедовања и упознавање са последицама неправилне исхране;  

- усвојена знања одржавања личне хигијене преточити у практична умења, стално 

- применљива;  

- формирање ставова о значају физичке активности и боравка у природи;  

- развијање свести о потреби да има усклађен дневни ритам: одмора, спавања, учења 

- и игре примерен узрасту уз асистенцију одраслих;  

- уочавање ситуације у којима може да се повреди и избегавање истих;  

- развијање самопоштовања и самопоуздања у циљу лакшег прилагођавања и 

- сналажења у непознатим ситуацијама;  

- формирање жеље и спремности да помогну вршњацима у свакој ситуацији;  

- препознавање знакова умора и замора и потреба за њиховим отклањањем;  

- превенција употребе психоактивних супстанци: дувана и алкохола.  

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

I ТЕМА - Шта се догађа у мом телу (6 часова)  

 

1. Растем и то се види - подстаћи мисаону активност ученика и направити поређење 

претходног и садашњег стања (могао сам да обучем, а сада не могу, мале ципеле, мала 

мајица, порастао сам, тежи сам).  

 

2. Развијам се - на примерима шта су све научили, шта све знају и умеју ученици ће 

схватити како се заједно са растом и развијају, постају старији - зрелији.  

 

3. Пут хране - кроз размену мисли, искуства и знања схватиће основне појмове о кретању 

хране у организму (уносимо, жваћемо, вари се у желуцу, избацујемо).  

 

4. Пут воде - веома је битно да ученици схвате значај уношења воде. Објаснити улогу воде 

у организму и развијати навику редовног уношења воде. Адекватном организацијом рада у 

школи омогућити ученицима обављање физиолошких потреба - хоћу у тоалет, без осећаја 

стида.  

 

5. И зуби се мењају - сазнања о зубима допунити новим информацијама о ницању 

зуба, хигијени и болестима зуба.  
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II ТЕМА - Ја и моје здравље (10 часова)  

 

1. Како сачувати здравље - Интегрисањем наученог градива у првом разреду и личног 

искуства ученика, подстаћи их да дођу до основних фактора неопходних за очување 

здравља (исхрана, лична хигијена, хигијена средине, наслеђе, физичка активност.  

 

2. Шта може да наруши моје здравље - кроз причу и одређене активности упознати 

ученике са факторима који могу да наруше здравље. - У кући, на улици, у природи 

(упознавање са ознакама и симболима опасних материја, струја, вода, сунчаница, животиње 

- крпељ, пчела, комарац, мува, опасне животиње, температура, саобраћај, храна...).  

- Ситуације у којима се могу повредити (употреба кућних апарата, купање,  

непримерене физичке активности...).  

- Предмети који ме могу повредити (оштри предмети, оруђа, оружја...).  

 

3. Чувам се - примерима и причом из живота и искуства ученика, доћи до закључка 

шта све они могу чинити да би сачували своје здравље.  

 

III ТЕМА - Дневни ритам (4 часа)  

 

1. Лети и зими - направити поређење дневних активности у односу на годишња доба. 

Уочити разлике дневног ритма у зависности од годишњих доба. Направити поређење са 

домаћим животињама у циљу бољег разумевања.  

 

2. Како препознати умор - упознати ученике са основним симптомима умора и значајем 

смењивања динамичких и мирних активности у дану. Све психичке и физичке активности 

током дана ускладити са потребама и могућностима.  

3. Школа и здравље - зашто је потребан распуст (због одмора, временских прилика- зима, 

лето).  

 

IV ТЕМА - Лична хигијена (4 часа)  

 

Ученицима је потребно поставити као императив свакодневно обраћање пажње на 
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елементе личне хигијене кроз повезивање са садржајима других предмета. Садржаје личне 

хигијене обрадити кроз игру, колаже, постере, позориштанце и разговор у складу са 

могућностима ученика.  

 

V ТЕМА - Исхрана (6 часова)  

 

1. Мој кувар - кроз заједничку практичну активност израде јеловника проверити усвојеност 

знања и умења из области здраве исхране. Проширити и систематизовати знања и искуства 

ученика стечена у првом разреду.  

 

2. Неправилна исхрана - поремећаји који настају услед не правилне исхране:  

заостајање у расту и развоју, поремећај телесне тежине, болести зуба, кичменог стуба и 

грудног коша.  

 

VI ТЕМА - Превенција злоупотребе алкохола и дувана (4 часа)  

 

1. Ја и моје одељење у борби против пушења и конзумирања алкохола - увод у 

активност су основне информације о алкохолу и дувану и игра - "корисно/штетно".  

Ангажовати све ученике да кроз прављење изложбе, плаката, постера и ликовних радова 

дају свој допринос борби против пушења и конзумирања алкохола.  

 

VII ТЕМА - Занемаривање и злостављање деце (2 часа)  

 

Ову тему због њене специфичности реализовати у сарадњи са стручњаком- 

професионалцем за питања занемаривања и злостављања деце (разговор са ученицима, 

родитељима, наставницима...). 
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15.  ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА 
 

15.1. ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И/ИЛИ ПРОЈЕКТА 

 

• сарадња Центра за социјалну заштиту и школе у пружању социјалне заштите ученика 

(дописи, лично) 

• пружање помоћи ученицима с поремећајима у понашању, те ученицима с евидентираним 

прекршајима и/или кривичним делима – обрада, смештај у хранитељску установу или неки 

други облици третмана  

• пружање помоћи васпитно  запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који 

долазе из дефицијентних породица  или породица  с проблематичним односима (ризичне 

породице)  

• упознавање и праћење социјалних прилика ученика и помоћ за децу тешких породичних 

прилика – упућивање у остваривање социјално- заштитних мера 

• утврђивање социоекономског статуса родитеља  

• упућивање родитеља на начине остварења права  

• упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза  

• обилазак и кућна посета ризичним породицама са социјалном радницом у циљу 

ефикаснијег пружања помоћи и побољшања сарадње између школе и социјалне установе 

 

15.2. НАМЕНА АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И/ИЛИ ПРОЈЕКТА 

 

Намена активности је, уз сарадњу Центра за социјалну заштиту, пружање помоћи 

ученицима и родитељима у остваривању плана социјалне заштите, као и пружање помоћи и 

заштите ученицима с поремећајима у понашању и породицама са социопатолошким 

појавама (злостављање, алкохолизам, итд.). 
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15.3. НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И/ИЛИ ПРОЈЕКТА И 

ЊИХОВА ОДГОВОРНОСТ 

 

- стручни сарадници – социјални педагог и психолог 

- директор школе 

- радници Центра за социјални рад 

- ученици с поремећајима у понашању 

- ученици који долазе из породица са несређеним односима, као и ризичним 

породицама 

- родитељи 

- учитељи 

Носиоци активности су стручни сарадници школе који  идентификују социјални 

проблем, те инфомишу путем дописа или лично. 

 

15.4. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И/ИЛИ 

ПРОЈЕКТА 

 

Начин реализације активности се одвија у почетку у школи где стручни сарадници уз 

сарадњу учитеља откривају  социјални проблем независно о томе да ли је повезан с 

понашањем ученика и/или чланова његове породице. Стручни сарадници тада путем дописа 

обавештавају Центар за социјални рад , који темељем налаза и мишљења школе, одлазе на 

терен, преиспитују породичну ситуацију, обављају информативне разговоре с ученицима 

и/или члановима њихових породица. Када утврде потребне чињенице реализују одређене 

социјалне и законске мере, те пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим 

породицама. У циљу ефикасније сарадње школе и Центра за социјални рад, стручни 

сарадник социјални педагог одлази у кућне посете породицама ученика који долазе из 

ризичних породица. Могућ је и долазак радника Центра за социјални рад у школу, где се 

током индивидуалних разговора с родитељима, али и на родитељским састанцима, на 

којима су присутни и радници школе, покуша решити проблем. 
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15.5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА И/ИЛИ 

ПРОЈЕКТА 

 

Опсервација и идентификација ученика с одређеним социјалним проблемима се у школи 

одвија свакодневно. У почетку  стручни сарадници проблем покушају решити уз сарадњу 

родитеља (службеним позивима у школу и информативним разговорима), а уколико нема 

резултата, по потреби током школске године, шаљу дописе Центру за социјални рад те га 

тиме укључују у решавање одређеног проблема. Кућне посете су планиране два пута 

месечно.  

 

16. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Програм заштите животне средине 

 

Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, 

природним, привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују 

или угрожавају животну средину. 

Васпитни задаци су: 

- развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним 

вредностима, 

- оплемењивање уже и шире средине, 

- стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, 

производно – техничким обележјима природе и насељене средине, 

- стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању 

школе, насеља, култивисању расада и неговању паркова, уређење школског 

дворишта и одржавање спомен – обележја. 

У реализацију овог програма, поред одељенских старешина, предметних наставника, 

руководилаца секција, стручних сарадника и сарадника Вршњачког тима, укључени су и 

спољни сарадници из општинске организације Црвеног крста.  
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17. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

  

 

 Локална самоуправа финансира материјалне трошкове школе везане за одржавање 

објеката, набавку материјалних средстава, школских учила и опреме.  Сарадња са локалном 

самоуправом одвија се између представника школе – директора и органа Општине 

Пландиште (Председник општине, Општинско веће, Центар за друштвене делтности). 

Сарадња се одвија тако што школа доставља план финансијских потреба за наредну 

школску годину и план набавке опреме и извођења радова на објектима школе. Буџетом 

општине предвиђени су трошкови по категоријама, а њихово праћење врши се уз сарадњу 

са буџетском службом општине и начелником општинске управе. За 2015/2016. годину 

школа је доставила Финансијски план и План јавних набавки, који ће се реализовати уз 

помоћ правне службе Општине Пландиште.  

 

Сарадња са локалном самоуправом одвија се и кроз релизацију пројеката општине у којима 

школа учествује: 

 

1. Културне активности које реализује КОЦ ''Вук Караџић'', Пландиште 

2. Сарадња са културно-уметничким друштвима  

3. Сарадња са Спортским савезом у реализацији такмичења клубова из општине 

Пландиште који користе фискултурну салу школе за такмичења 

4. Сарадња са Црвеним Крстом Општине Пландиште у реализацији 

хуманитарних акција и такмичења ученика из Прве помоћи  

5. Сарадња са градском библиотеком у реализацији културних активности 

(рецитатори) 

6. Сарадња школе и локалне самоуправе са другим установама ван општине 

Пландиште у којој школа учествује као партнер. 
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18. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 Сарадња породице и школе веома је важан сегмент од кога зависи ниво успешности 

остваривања целокупног васпитно-образовног процеса. Могућност и облици рада су 

вишеструки и подразумевају подруштвљавање у односима школа -породица. 

Ова сарадња реализоваће се кроз следеће облике и форме: 

 Индивидуални разговори 

Преко личних контаката са родитељима, наставник ће се непосредно упознати са условима 

живота породице, економским и стамбеним приликама, хигијенским условима, културним 

навикама, односима у породици, односима родитеља према деци, здравственом стању, 

психофизичком развоју детета итд. Да би се лакше сагледали проблеми, да би се нашла што 

адекватнија решења, потребно је да се наставник за сваки такав лични контакт са 

родитељима припреми. Изузетно је важно да наставник својим наступом створи пријатну 

климу за разговор уз пуно поштовања личности како родитеља тако и ученика, јер ће се 

тада створити услови узајамног поверења.  

 Родитељски састанци 

Родитељски састанци представљају групни облик међусобног информисања и договора о 

конкретним питањима и проблемима.Као најпогоднији облици одржаваће се следећи 

облици родитељских састанака: 

1) Одељењски састанци  родитеља 

На овим родитељским састанцима у центру пажње биће проблеми одељења.То су најчешћа 

питања везана за организацију наставе, дисциплину ученика, похађању школе, домаћи 

задаци, организацију слободног времена, помоћ слабијим и талентованим ученицима, 

посете РО, екскурзије, избори за будући позив итд. Овакве састанке са одређеним 

садржајем организује разредни старешина уз помоћ Одељенског савеза родитеља и 

психолошко-педагошке службе. 

2) Општи родитељски састанци 

Ова форма ће се примењивати када се третирају питања која се односе на планирање рада 

школе, организацију и извођење наставе, предузимање већих значајних акција, е-новина у  
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образовању, припреме за полазак у први разред, информисање родитеља о упису у средње 

школе итд. У припремању ових састанака, поред представника школе учествоваће чланови 

Савета родитеља. 

 

3) Састанак група родитеља 

Ова форма сарадње родитеља и школе примењиваће се онда када се за то укаже потреба. 

Састанак групе родитеља одржаће се са родитељима чија деца слабо уче, или имају 

проблеме у понашању . Исто тако, ови састанци одржаваће се ако буде потребно са 

родитељима изузетно надарене деце као и са родитељима који имају озбиљне социјалне 

проблеме. 

 

 Програм рада Савета родитеља 

Савет родитеља школе чине представници родитеља одељења. Он расправља и помаже у 

решавању свих битних питања из живота и рада школе. 

Досадашња искуства у раду школског Савета врло су позитивна. 
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19. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У 

ПРИРОДИ 

 

ОШ '' Доситеј Обрадовић'' има формиран Тим за организацију екскурзија, излета и школе у 

природи. Чланови тог тима су: 

1. Сава Дивљаков 

2. Весна Цеснак 

3. Аранка Бало  

4. Милорад Јаћимовски 

5. Сања Ћорда 

 

За 2019/2020. школску годину предвиђене су следеће екскурзије: 

 

1. Једнодневна екскурзија од 1. и  2. разред у Радовански луг 

2. Једнодневна екскурзија 3. и 4. разред у Радовански луг 

3. Дводневна екскурзија 5. и 6.  разред  Голубац 

4. Тродневна екскурзија 8. разред  на Тару 

 

 

Екскурзије су предвиђене да се реализују у мају месецу 2021. и у септембру 2020. за 8. 

разред.  

 

Циљеви екскурзије су: 

 

- проучавање природних објеката и деловање природних појава и процеса, 

- уочавање насељености и привредних делатности, 

- развијање интересовања и правилног односа према животној средини, 

- развијање еколошке свести и неговање еколошког понашања, 

- упознавање културно- историјских споменика и стицање знања о ближој и даљој 

прошлости, 

- правилан одос према природи и развијање естетских вредности и 
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- неговање социјалних односа и пожељних образаца понашања. 

  

20. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Извршиоци: Зопица Доневски Росић 

Септембар  

- Евиденција поклоњних књига и увођење у књигу инвентара 

- Сређивање картотеке ученика  

- Сређивање књиге инвентара 

- Сређивање картотеке особља школе 

- Унос података у електронску библиотеку:  

5. Упис ученика 

6. Упис особља 

7. Евиденција постојећих и нових књига 

Октобар  

- Рад са корисницима библиотеке 

- Унос подата у електронску библиотеку 

- Набавка нове лектире за ученике, као и ванлектирних издања (избор књига биће 

извршен и на основу анкете спроведене по одељењима) 

- Набавка нових издања за одрасле 

Новембар  

- Сарадња са градском библиотеком 

- Инвентарисање нових књига – унос података у електронску библиотеку 

- Сарадња школских библиотека на општини Пландиште 

- Упис ученика првог разреда у библиотеку 

- Одржавање часа у библиотеци за сва одељења првог разреда 

Децембар  

- Сарадња с професором задуженим за наставу за ученике са специјалним потребама 

- Обрада лектире за трећи разред у библиотеци 

- Рад са корисницима библиотеке 

- Издавање књига за распуст 

- Рад с литерарном секцијом – читање песама и литерарних радова 

- Унос података у електронску библиотеку 
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Јануар  

- Издавање сликовница првацима и подстицање на редовно и квалитетно читање 

- Сарадња с новинарском секцијом 

- Унос података у електронску библиотеку 

Фебруар  

- Рад с корисницима библиотеке 

- Опомињање ученика који нису вратили књиге више од месец дана 

- Унос података у електронску библиотеку 

- Организовање књижевног сусрета 

Март  

– Организовање часа у библиотеци с младим песницима, читање песама 

– Сарадња с рецитаторском секцијом, рецитовање стихова о мајци 

– Инвентарисање нових књига у електронској форми 

– Организована посета ученика градској библиотеци  

Април  

– Организовање библиотекарске и литерарне секције и изражајно рецитовање на тему 

„Пролеће“ 

– Унос података у електронску библиотеку 

– Помоћ ученицима у изради реферата 

– Помоћ колегама при одабиру песме за прославу Дана школе 

– Сусрет са децом из различитих одељења и разговор на тему „Препоручио бих другу 

да прочита“ 

Мај  

– Прилог библиотеке за школски часопис и сајт школе 

– Књижевни сусрет с песником 

– Прављење паноа посвећеног Дану школе  

– Проглашење најбољих читалаца по одељењима 

– Писање опомена ученицима осмог разреда 

– Евиденција невраћених књига 

– Писање опомена осталим ученицима и колегама 

 

Јун  

– Прављење плана за набавку нове школске лектире и ванлектирних издања 
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– Набављање књига за одличне и награђиване ученике у сарадњи са градском 

библиотеком 

– Унос података у електронску библиотеку. 

 

 

 

 

 

21. ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 

ЗА ШКОЛУ 

21.1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником, у складу са Законом, уређује се спровођење безбедности и здравља на 

раду запослених у Основној школи Доситеј Обрадовић у Пландишту у циљу стварања 

безбедних услова рада, а ради заштите живота и здравља и радне способности запослених. 

 

Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном процесу, 

а нису у радном односу у Школи, као и лица која се затекну у Школи ради обављања 

одређених послова, ако је Школа о њиховом присуству обавештена. 

 

Члан 2. 

 

Школа је дужна да обезбеди услове за организовање и спровођење безбедности и здравља 

на раду у складу с техничко-технолошким потребама. 

 

Средства за спровођење мера и унапређење безбедности и здравља на раду утврђују се 

годишњим програмом рада. 

 

Члан 3. 

 

За спровођење безбедности и здравља на раду одговорни су председник Школског одбора, 

директор, педагошки руководиоци и запослени који је одговоран за спровођење 

безбедности и здравља на раду. 
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                       21.2.  ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ШКОЛЕ 

 

Члан 4. 

 

Школа је дужна да запосленом обезбеди рад на радном месту и у радној околини у којима 

су спроведене мере безбедности и здравља на раду. 

 

Школа је дужна да организује рад тако да обезбеди заштиту живота и здравља запослених у 

циљу спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези с радом, 

имајући у виду посебну заштиту омладине, инвалида, заштиту запослених са здравственим 

сметњама и заштиту материнства. 

 

Члан 5. 

 

Школа је дужна да запосленом пружи обавештења о условима рада, о правима и обавезама 

које произилазе из прописа о безбедности и здрављу на раду, затим да утврди програм 

оспособљавања запослених и обезбеди оспособљавање запослених за безбедан рад, као и да 

обезбеди коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду. 

 

Члан 6. 

 

Школа је дужна да приликом организовања рада и радног процеса обезбеди превентивне 

мере ради заштите живота и здравља запослених и да заустави сваку врсту рада која 

представља непосредну опасност за живот и здравље запосленог, у складу са Законом. 

 

У случају настанка повреде на раду због неуобичајених и непредвидивих околности које су 

изван контроле Школе или због изузетних догађаја чије се последице нису могле избећи, 

Школа не сноси одговорност у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду. 

 

Превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад 
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Члан 7. 

 

Школа је дужна да средства и опрему за рад, електричне инсталације, грејање као и друге 

инсталације одржава редовно и правилно у исправном стању, у складу с техничким 

прописима и одређеним стандардима, на начин који обезбеђује одговарајућу сигурност 

запослених, с тим да у току коришћења и евентуалног премештања на друго место рада, 

исте прегледа и проверава њихову исправност. 

 

Периодичне прегледе и проверу исправности у смислу става 1. овог члана, Школа врши 

преко овлашћеног правног лица које се бави безбедношћу и здрављем на раду као својом 

делатношћу и има одговарајућу лиценцу. 

 

Члан 8. 

 

Школа је дужна да врши прегледе и испитивања у смислу члана 7. овог правилника, у 

роковима који су утврђени упутством произвођача и у складу с техничким нормативима и 

одређеним стандардима, ради утврђивања да ли даље коришћење прописаних средстава и 

опреме за рад, електричних инсталација, грејања и других инсталација представља ризик за 

сигурност или здравље запослених и да ли су примењене прописане мере заштите на раду. 

 

У случају да рокови из става 1. овог члана нису утврђени упутством произвођача, 

техничким нормативима и одређеним стандардима, Школа је дужна да средства и опрему за 

рад, електричне инсталације, грејање и друге инсталације прегледа и испитује у роковима 

утврђеним прописима о безбедности и здрављу на раду. 

 

Испитивање услова радне околине 

 

Члан 9. 

 

Школа је дужна да врши испитивање у радним и помоћним просторијама у којима се при 

раду евентуално користе штетне или опасне материје, ради спречавања повређивања  
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запослених, као и утврђивања да ли радна средина одговара условима за продуктиван рад и 

здравље запослених. 

 

Испитивања у смислу става 1. овог члана, обухватају: 

– микроклиму (температура, брзина струјања ваздуха и релативна влажност ваздуха);  

– хемијске штетности (гасови, паре, дим и прашина);  

– физичке штетности (бука, вибрација и штетна зрачења);  

– осветљеност;  

– материје чија су својства опасна по живот и здравље запослених (биолошке 

штетности).  

 

Члан 10. 

 

Испитивања из члана 9. овог правилника Школа је дужна да врши на начин, по поступку и 

у роковима утврђеним прописима о безбедности и здрављу на раду. 

 

Акт о процени ризика. 

Члан 11. 

 

Школа је дужна да донесе акт о процени ризика за свако радно место и да утврди начин и 

мере за смањење и отклањање ризика у облику којим се спречава повреда на раду, 

оштећење здравља или обољење запосленог. 

 

Члан 12. 

 

Процена ризика заснива се на систематском евидентирању и процењивању могућих врста 

опасности и штетности на радном месту и у радној околини, на анализирању организације 

рада и радног процеса, средстава рада, сировине и материјала у радном процесу, средстава 

и опреме за личну заштиту и других елемената који могу да изазову ризик од повреда на 

раду, оштећење здравља или обољење запосленог. 
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Процена ризика, према прописима о начину и поступку процене ризика на радном месту и у 

радној околини, између осталог обухвата: 

– опис технолошког и радног процеса;  

– опис средстава за рад;  

– опис средстава и опреме за личну заштиту;  

– снимање организације рада;  

– препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној 

околини;  

– процену ризика у односу на опасности и штетности;  

– утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика.  

 

Члан 13. 

 

Одлуком о покретању поступка процене ризика, Школа одређује стручно лице из реда 

запослених или закључује уговор о ангажовању правног лица, односно предузетника с 

лиценцом у области безбедности и здравља на раду за спровођење поступка процене 

ризика. 

 

Оспособљавање запослених. 

Члан 14. 

 

Школа је дужна да изврши теоријско и практично оспособљавање запослених за безбедан и 

здрав рад при заснивању радног односа, премештају на друге послове, приликом увођења 

нове технологије, односно нових средстава за рад, као и код промене процеса рада. 

 

Оспособљавање запослених врши се за време радног времена. 

 

Члан 15. 

 

Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и здрав рад обавља 

се на радном месту. 
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Провера оспособљености за безбедан и здрав рад запослених који раде на радном месту с 

повећаним ризиком врши се на начин утврђен актом (правилником) о процени ризика. 

 

Евиденције и осигурање од повреда на раду. 

 

 

Члан 16. 

 

Школа је дужна да води и чува евиденцију о: 

– радним местима с повећаним ризиком и запосленима распоређеним на та радна 

места;  

– повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези с радом;  

– запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад;  

– опасним материјама које се користе у току рада;  

– извршеним испитивањима радне околине;  

– извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и средстава и опреме личне 

заштите;  

– пријавама поднетим инспекцији рада о смртним, колективним или тешким 

повредама на раду и настанку професионалних обољења, односно обољења у вези с 

радом запосленог.  

Члан 17. 

 

Школа је дужна да запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења или 

обољења у вези с радом ради обезбеђивања накнаде штете. 

 

 

21.3.  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 18. 

 

Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна с мерама безбедности и 

здравља на раду на пословима на којима ради, као и да се оспособљава за њихово 

спровођење. 
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Члан 19. 

 

Запослени има право да одбије да ради ако му прети непосредна опасност по живот и 

здравље због тога што нису примењене прописане мере за безбедност и здравље на радном 

месту на ком ради, као и у другим случајевима утврђеним Законом. 

 

 

Члан 20. 

 

Запослени је дужан да поштује прописе о безбедности и здрављу на раду како не би угрозио 

своју безбедност и здравље, безбедност и здравље запослених и других лица, као и да 

обавести Школу о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на 

безбедност и здравље на раду. 

 

Члан 21. 

 

Обавезе Школе утврђене овим правилником у складу са Законом, истовремено 

представљају права запослених у вези са спровођењем мера безбедности и здравља на раду. 

 

 

21.4.  ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 

Члан 22. 

 

За обављање послова безбедности и здравља на раду Школа може да одреди једног или 

више од својих запослених или да ангажује правно лице, односно предузетника који имају 

лиценцу. 

 

Послови из става 1. овог члана и посебни услови за рад на тим пословима утврђују се 

Правилником о организацији и систематизацији радних места. 

 

Члан 23. 
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Запослени који обавља послове безбедности и здравља на раду учествује у припреми акта о 

процени ризика, у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних 

услова рада; врши контролу средстава за рад и средстава и опреме личне заштите; припрема 

и спроводи оспособљавање запослених за безбедан рад; организује прегледе и испитивања 

опреме за рад; предлаже мере за побољшање услова рада; припрема упутства за безбедан 

рад; прати стање у вези с повредама на раду и професионалним обољењима; забрањује рад 

када утврди непосредну опасност по живот и здравље запосленог; води прописане 

евиденције у области безбедности и здравља на раду. 

 

 

 

 

21.5. ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ У СЛУЧАЈУ ПОВРЕДЕ ИЛИ 

ОБОЉЕЊА НА РАДУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ДРУГОГ ЛИЦА 

 

Члан 24. 

 

Прву помоћ у случају повреде или наглог обољења за време рада дужан је да пружи сваки 

запослени, према својим могућностима и знању. 

 

Члан 25. 

 

На видљивом и лако приступачном месту постављен је ормарић с прописаним санитетским 

средствима за пружање прве помоћи. Ормарић је са спољне стране обележен знаком 

црвеног крста. 

 

На ормарићу су назначени: 

– презиме и име запосленог задуженог за пружање прве помоћи,  

– број телефона здравствене организације, односно институције за пружање хитне 

медицинске помоћи, надлежна служба инспекције и служба органа унутрашњих 

послова.  

 

У ормарићу за указивање прве помоћи налази се садржај санитетског материјала са 



3  

упутством за указивање прве помоћи и блок у коме се утврђује, односно уписује утрошени 

материјал после указане помоћи.  

 

У ормарићу се налази следећи материјал: два комада фластера – завоја, шест мањих и пет 

већих стерилних (првих) заштитних завоја, две троугле мараме и четири сигурносне игле, 

три пакетића беле вате од по десет грама и један пакет обичне вате од сто грама, шест 

комада напрстака од коже у три величине, једне маказе са завртном главицом за резање, 

четири ватиране подлоге за прелом костију, и то два комада дужине по 100 цм и два комада 

по 50 цм и 10 цм ширине.  

 

21.6. ПРЕДСТАВНИК ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 

НА РАДУ 

 

Члан 26. 

Запослени бирају свог представника за безбедност и здравље на раду на предлог синдиката. 

 

Члан 27. 

Представник запослених има право да учествује у разматрању свих питања која се односе 

на безбедност и здравље на раду. 

 

Представник запослених најмање једном годишње доставља запосленима и синдикату 

извештај о стању и предузетим мерама у области безбедности и здравља на раду у Школи. 

 

21.7.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 

Непоштовање одредаба овог правилника од стране запослених представља тежу повреду 

радне обавезе. 

 

Члан 29. 

За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе Закона о 

безбедности и здрављу на раду и подзаконски акти који регулишу ову материју. 
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Члан 30. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

 

 

 

 

 

 

 

22. Реализација програма Основи безбедности деце 
 

Министарство унутрашњих послова у сарадњи са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја од 03. 09.2018. године ће у свим школама реализовати програм 

 „ Основи безбедности деце“. Програм ће се спроводити у току школске године, у свим 

одељењима четвртог и шестог разреда основних школа и обухвата осам наставних 

јединица: 

- Безбедност деце у саобраћају 

- Полиција у служби грађана 

- Насиље као негативна друштвена појава 

- Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

- Превенција и заштита деце од трговине људима 

- Заштита од пожара 

- Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода. 

 

У сарадњи са представницима школе, службеници ће на првом Савету родитеља 

представити програм и упознати родитеље са циљевима програма и начином реализације. 

Активности ће се реализовати на посебним часовима које ће задужени службеници 

договарати са разредним старешинама и директором школе. 
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Школски програм за I циклус за школску 2020/2021. годину  усвојен је на седници 

Школског одбора одржаној ____________ 2020. године. 

 

 

 

 

                                                                        Председник Школског одбора 

                                                                                       Зоран Ангеловски 

 

                                                                                  

 


