ОСНОВНА ШКОЛА «ЈОВАН ДУЧИЋ»
ПЕТРОВАРАДИН

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. – 2024/2025. годину

ОШ»Јован Дучић»
Петроварадин

Деловодни број:01-1196

Прерадовићева 6 и Малинова 2а

Датум: 09.07.2021.

Тел./факс. 021/6433-201
Е-mail: jducic@eunet.rs
Директор: Ружица Павловић

јун, 2021.

1.

САДРЖАЈ:
Увод

3

2.

Полазне основе израде Школског програма

3

3.

О школи
3.1.Просторни услови

6

3.2.Материјално - технички услови

7

3.3.Услови средине у којој школа ради

8

4.

Циљеви школског програма

8

5.

План наставе и учења основног образовања и васпитања

9

6.

Програм обавезних предмета и изборних програма по разредима, са начинима и
поступцима за њихово остваривање

10

7.

Програм допунске и додатне наставе

11

8.

Програм културних активности школе

12

9.

Програм школског спорта и спортских активности

14

10.

Програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и
програми превенције других облика ризичног понашања

15

11.

Програм слободних активности ученика

18

12.

Програм ваннаставних активности

19

13.

Програм професионалне оријентације

20

13.1. Професионална оријентација ученика са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу

22

14.

Програм здравствене заштите

23

15.

Програм социјалне заштите

25

16.

Програм заштите животне средине

26

17.

Програм сарадње са локалном самоуправом

27

18.

Програм сарадње са породицом

29

19.

Програм излета, екскурзија и наставе у природи

31

20.

Програм рада школске библиотеке

33

21.

Рад у продуженом боравку

34

22.

Програм инклузивног образовања

37

23.

Инклузивно образовање – транзиција ученика који се образују по ИОП

38

23.1. Транзиција ученика из предшколске установе у школу

39

23.2. Транзиција ученика са разредне на предметну наставу

39

23.3. Транзиција ученика из основне у средњу школу

40

24.

Програм рада Ученичког парламента

41

25.

Настава и учење на даљину

43

26.

Програм безбедности и здравља на раду

45

27.

Праћење реализације школског програма

47

28.

Програм обавезнихпредмета и изборних програма по разредима

48

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном
образовном плану чине прилог овог школског програма.
ПРИЛОГ: Табеларни приказ програма обавезних предмета и изборних програма по разредима, са
начинима и поступцима за њихово остваривање.

2

На основу члана 61. став 2. и у складу са чланом 68 и69 Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', број: 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2018 – др.закон и 6/2020), у
складу сачланом 27 и 28. Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број
55/2013, 101/2017,10/2019 и 27/2018 – др.закон), након разматрања предлога Школског програма, на
седници Наставничког већа, Ученичког парламента и Савета родитеља, Школски одбор је на
седници одржаној дана 9.07.2021.године донео:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ОШ ''ЈОВАН ДУЧИЋ'' ПЕТРОВАРАДИН
ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. – 2024/25. ГОДИНУ

1. УВОД
Школски програм израђен je за период од четири године, тј од школске 2021/22. до школске
2024/25. године. За сваку школску годину приказују се измене и додаци Школском програму у виду
Анекса школског програма.
Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба
ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе. Школски програм је јавни документ и
доступан је на увид свим заинтересованим инстанцама, објављивањем на интернет страници
школе.

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Школски програм израђен је на основу Закона о основама система образовања и васпитања,
члан 61:
Члан 61
Основно и средње образовање и васпитање (...), остварују се на основу школског програма.
Школски програм доноси школски одбор, по правилу на период од четири године.
Школски програм израђује се у складу са Националним оквиром образовања и васпитања и
садржи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

циљеве школског програма
назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује
језик на коме се остварује програм
начин остваривања школског програма
начин прилагођавања школског програма према нивоу образовања и васпитања
друга питања од значаја за школски програм

Ближи услови за израду школског програма уређују се посебним законом.
Закон о основном образовању и васпитању дефинише школски програм:
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Члан 27
Основно образовање и васпитање остварује се на основу школског програма.
Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно другог законског
заступника у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата,
као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.
Школски програм се доноси у складу са Законом.
Национални савет националне мањине даје мишљење на школски и васпитни програм установа за
које је утврђено да су од посебног значаја за националне мањине.
Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања.
Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актом школе.
Школски програм садржи:
1) циљеве школског програма;
2) план наставе и учења основног образовања и васпитања;
3) програме обавезних предмета по разредима, са начинима и поступцима за њихово
остваривање;
4) изборне програме по разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање;
5) програме активности по разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање;
6) програм допунске и додатне наставе;
7) програм културних активности школе;
8) програм школског спорта и спортско-рекреативних активности;
9) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања,
дискриминације и програми превенције других облика ризичног понашања;

програм

спречавања

10) програм ваннаставних активности ученика;
11) програм професионалне оријентације;
12) програм здравствене заштите;
13) програм социјалне заштите;
14) програм заштите животне средине;
15) програм сарадње са локалном самоуправом;
16) програм сарадње са породицом;
17) програм излета, екскурзија и наставе у природи;
18) програм рада школске библиотеке;
19) начин остваривања других области развојног плана школе који утичу на образовно-васпитни
рад.
Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном
плану чине прилог школског програма.
Саставни део школског програма је и програм безбедности и здравља на раду који обухвата
заједничке активности школе, родитеља, односно других законских заступника и јединице локалне
самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на
раду.
Начела израде школског програма
Члан 28
Школски програм утемељен је на начелима:
1) усмерености на процесе и исходе учења;
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2) заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма;
3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања ставова
и усвајања вредности код ученика;
4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних
предмета;
5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине
напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима;
6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе и
учења;
7) уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са
садржајима наставе;
8) развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог
интересовања за учење и образовање у току целог живота;
9) коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за мотивисање
ученика;
10) уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем услова
за живот и рад у школи.
Школски програм ОШ «Јован Дучић» у Петроварадину основни је радни документ који приказује
све планиране наставне теме и области, активности, као и организацију рада на остварењу
циљева и задатака од првог до осмог разреда.
Школски програм базиран је на следећим документима:
 Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", br. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закони 6/2020)
 Закон о основном образовању и васпитању ("Сл. гласникРС", br. 55/2013, 101/2017, 10/2019 i
27/2018 - др. закон)
 Правилник оплану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и
програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања("Сл. гласникРС–
Просветни гласник", br. 10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-1, 18/2018-1, 1/2019-18, 2/2020-1
(ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног
образовања и васпитања – Дигитални свет)
 Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и
васпитања("Сл. гласникРС – Просветни гласник", br.16/2018 – од 47 стр., 3/2019-1)
 Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред основног
образовања и васпитања.Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни
гласник", бр. 5/2021 од 29.6.2021. године, ступио је на снагу 6.7.2021, а примењује се од
школске 2021/2022. године.
 Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и
васпитања("Сл. гласникРС – Просветни гласник", br.5/2019- од 6 стране,1/2020-1, 6/2020-1)
 Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и
васпитања("Сл. гласникРС – Просветни гласник", br.11/2019-од 1стр, 6/2020-20)
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 Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања
и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања ("Сл.
гласникРС – Просветни гласник", br.15/2018- од 77 стр., 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/202094)
 Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и
васпитања("Сл. гласникРС – Просветни гласник", br.5/2019- од 62 стране, 1/2020-60, 6/2020-99,
8/2020-597)
 Правилник о изменама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног
образовања и васпитањаПравилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни
гласник", бр. 5/2021 од 29.6.2021. године, страна 4, ступио је на снагу 6.7.2021, а примењује
се од школске 2021/2022. године.
 Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања("Сл.
гласникРС – Просветни гласник", br.11/2019- од 61стране, 2/2020-6, 6/2020-118)
 Правилник о изменама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног
образовања и васпитањаПравилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни
гласник", бр. 5/2021 од 29.6.2021. године, страна 8, ступио је на снагу 6.7.2021, а примењује
се од школске 2021/2022. године.
 Упутство Министарства просвете број број: 610-00-953/2014-01 – 22. од децембра 2014.
године
 Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи
(„Службени гласник РС“ број 30 од 25.априла 2019.)
 Резултати извршеног самовредновања

3. О ШКОЛИ
3.1. Просторни услови
ОШ «Јован Дучић» налази се у Петроварадину као једина школа на овој територији. Школа ради
у два објекта, један у Прерадовићевој 6, а други у Малиновој 2а.
Школска зграда у Прерадовићевој изграђена је 1876. године, новији део зграде 1962. а
фискултурна сала 1971. године, док је некадашњи амфитеатар прво адаптиран у малу салу за
физичко, а од септембра 2010. године је у функцији продуженог боравка. У старом делу зграде
организује се настава, административни рад и остали послови, а у новом делу настава и део
слободних активности. У фискултурној сали организује се настава физичког васпитања и
спортске слободне активности. Настава физичког васпитања одвија се и у школском дворишту и
оближњем парку.У учионицама се налази одговарајући намештај и ормани у којима су смештена
наставна средства и радни материјал. Ученицима је на располагању и богата библиотека са
читаоницом која осим лектире поседује књиге савремених дечјих писаца и дечју штампу. Постоји
потреба за специјализованим учионицама за српски и стране језике, као и сала за физичко за
ниже разреде. Школи недостаје и свечана сала.
Зграда у Малиновој 2а изграђена је 1960. а у току школске 2012/2013. комплетно је реновирана
захваљујући средствима које је обезбедила Градска управа за образовање. Има пет учионица,
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кухињу, зборницу, ходник, санитарни чвор и подрум. Једна мања учионица је претворена у
библиотеку чији се фонд путем различитих акција стално проширује. Згради у Малиновој 2а
недостаје фискултурна сала како би настава физичког васпитања могла несметано да се одвија.
У непосредној близини школе направљен је спортски терен који се користи за извођење наставе
физичког васпитања када то временски услови дозвољавају. Настава и део слободних активности
се организује за одељења од I до IV разреда.
Обе зграде прикључене су на градску водоводну и канализациону мрежу, а грејање је централно.
Недостатак школског простора, као и недовољна функционалност постојећег, одавно представља
проблем у школи.

3.2. Материјално-технички и кадровски услови
Опремање наставним средствима је из године у годину све интензивније и квалитетније.
Рачунарима је опремљена готова свака учионица, набављено је неколико интерактивних табли и
оне су у редовној употреби у циљу осавремењавања наставе. Учионицесу опремљене
неопходном опремом за извођење наставе путем дигиталних технологија.
Обезбеђена је интернет конекција у оба објекта у свим учионицама и кабинетима како би би се
осавременила настава али и због вођења ес дневника који је у потпуности заменио вођење
папирног дневника.
Разредни активи утврђују потребе за наставним средствима која према нормативу недостају, а
Наставничко веће и Школски одбор утврђују динамику набавке зависно од расположивих
средстава.
Школска библиотека располаже са преко 20.000 књига, од чега око 10% чини стручна и педагошка
литература, а школа је претплаћена на неколико стручних часописа. Зависно од материјалних
могућности биће обновљен и осавремењен избор литературе.
У згради у Прерадовићевој постоји добро опремљен кабинет за информатику у коме се изводи
настава предмета Информатика и рачунарство. Кабинет је у оквиру пројекта "Дигитална Школа"
опремљен са 30 нових умрежених рачунара.
У току школске 2019/2020. године, у оквиру пилот пројекта Дигитални уџбеник – дигитални
наставник, школа је добила 7 лаптоп рачунара, 7 пројектора и 7 сталака за пројектор, који су дати
учитељима на коришћење.
Захваљујући средствима које је обезбедио Град Нови Сад обезбеђена су средства за набавку 8
рачунара, реконструисан кров на фискултурној сали и обезбеђена средства за пројектну
документацију за изградњу рампе за особе са инвалидитетом, која није реализована због
техничких проблема који се решавају.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне
заједнице је обезбедио средства за санацију санитарних чворова на приземљу, првом и другом
спрату у новијем делу објекта у Прерадовићевој 6 и набавку намештаја.
Компанија „РЖД Интернешнл“ је реновирала и опремила учионицу за физику/хемију најновијом
технологијом, а заједно са партнером у изградњи – „ММС Интернешнл “ д.о.о. ̶ обновила
спортску салу.
У школској 2021/2022. години у плану је улагање у видео надзор у оба објекта школе, набавка
новог намештаја и улагање у хигијенска средства.
Што се тиче наставног особља школи је запослено 64 наставника, 23 у разредној настави од којих
3 у продуженом боравку, 41 у предметној настави, три стручна сарадника (педагог, психолог,
библиотекар), помоћник директора школе и директор школе. Наставници су стручни за своје
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области и континуирано се стручно усавршавају што унапређује квалитет наставе. Ван наставе је
запослено 17 радника – три административна радника и 14 радника хигијенско-техничке службе.
Школа броји преко 900 ученика од првог до осмог разреда, распоређених у 39 одељења. У први
разред ове године уписано је 118 ученика, који су распоређени у 5 одељења. У школи се
спроводи инклузија, око 30 ученика има неку врсту прилагођавања у настави.

3.3. Услови средине у којој школа ради
Ресурсе средине у друштвеном смислу представља чињеница да школа има веома добро
организовану и развијену сарадњу са локалном заједницом. То је дугогодишња сарадња, која се
стално проширује и продубљује на обострану корист и задовољство. Врата школе су према
локалној заједници стално отворена за сарадњу. Родитељи и представници локалне заједнице
помажу школисвојим струковним знањима и умењима. Школа такође сарађује и са другим
образовним и културним институцијама, као и свим установама које могу да допринесу бољем
квалитету образовно-васпитног рада у школи.
Ресурсе средине у физичком смислу чини њено богато природно окружење: парк у непосредној
близини у коме се одвијају слободне активности ученика из продуженог боравка, ученици трче
крос, могу се реализовати часови наставе изборних предмета и других зависно од теме.
Петроварадинска тврђава са својим садржајима значајан је средински ресурс који школа користи.
Школа се са оба своја објекта налази у Петроварадину, који има обележја приградске средине са
богатим природним окружењем. Близина Дунава и Тврђаве са својим садржајима, углавном ниска
градња и доста зелених површина, дају специфичност овом месту. У самом Петроварадину није
развијена културна делатност због близине града, али школа сарађује са Природњачким музејом,
Музејом града Новог Сада, петроварадинским огранком градске библиотеке из Новог Сада, као и
са институцијама културе у Новом Саду. Уметнички атељеи и галерије, као и Опсерваторија на
тврђави, често су организовано посећивани од стране наших ђака. Што се тиче спортских
активности, посебна сарадња је остварена са фудбалским и кошаркашким клубом у
Петроварадину, као и са спортским друштвом Партизан.
Социјална структура становништва је шаролика. Од око 25.000 становника већину чине радничке
породице, са различитим културним навикама, јер су миграције последњих година биле значајне.
Са еколошког становишта место је уређено на задовољавајућем нивоу, а школа сарађује са
институцијама за екологију и активно се укључује у све акције.

4. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Сврха школског програма је омогућавање квалитетног образовања и васпитања, као и стицања
потребних знања, вештина, ставова, навика и формирање система вредности који обезбеђује
успешно сналажење у животу, уз поштовање својих и туђих потреба и интереса.
Циљеви и задаци програма односе се на:
 развој интелектуалних капацитета и знања деце,
 подстицање и развој физичких и здравствених способности,
 оспособљавање за даље образовање и самостално учење
 развој система вредности који се заснива на општим социјалним и моралним начелима
демократског, хуманог и толерантног друштва,
 развијање и неговање другарства, поштовања људских права и подстицање индивидуалне
одговорности
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5.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Ред. А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
број ПРЕДМЕТИ

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД РАЗРЕД

ПЕТИ
РАЗРЕД

ШЕСТИ
РАЗРЕД

СЕДМИ
РАЗРЕД

ОСМИ
РАЗРЕД

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

1. Српски језик

5

180

5

180

5

180

5

180

5

180

4

144

4

144

4

136

2. Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

68

3. Математика

5

180

5

180

5

180

5

180

4

144

4

144

4

144

4

136

4. Свет око нас

2

72

2

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Прир.и дру.

-

-

-

-

2

72

2

72

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Ликовна кул.

1

36

2

72

2

72

2

72

2

72

1

36

1

36

1

34

7. Музичка кул.

1

36

1

36

1

36

1

36

2

72

1

36

1

36

1

34

8. Физичко и
здравствено
васп.

3

108

3

108

3

108

3

108

2 72+54

2 72+54

3

108

3

102

9. Дигитални свет

1

36

1

36

1

36

1

36

-

-

-

-

-

-

-

-

10. Историја

-

-

-

-

-

-

-

-

1

36

2

72

2

72

2

68

11. Географија

-

-

-

-

-

-

-

-

1

36

2

72

2

72

2

68

12. Физика

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72

2

72

2

68

13. Биологија

-

-

-

-

-

-

-

2

72

2

72

2

72

2

68

14. Хемија

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72

2

68

15. Техника и
технологија

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72

2

72

2

72

2

68

14. Информатикаи
рачунарство

-

-

-

-

-

-

-

-

1

36

1

36

1

36

1

34

20

720

21

756

21

756

21

756

24

918

25

954

28 1008 28

952

У К У П Н О: А
Ред. Б. ИЗБОРНИ
ПРОГРАМИ
број

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

1

Верска наст/
Грађанско в.

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

34

2.

Матерњи ј.са
елем.нац.кул

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

72

2

68

3.

Немачкијезик

-

У К У П Н О: Б
У К У П Н О: А + Б

2
72
2
72
2
72
2
68
363636361081081081021-3*
1-3*
1-3*
1-3*
3-5*
3-5*
3-5*
3-5*
108
108
108
108
180*
180*
180*
170*
21- 756- 22- 792- 22- 792- 22- 792- 27- 1026- 28- 1062- 31- 1116- 31- 105423* 828 24* 864 24* 864 24* 864 29* 1098* 30* 1134* 33* 1188* 33* 1122*

* Број часова за ученике који изучавају изборни предмет Матерњи језик са елементима
националне културе
Напомена: Предмет Дигитални свет уведен је уместо Пројектне наставе од првог разреда 2020., а
даље ће се уводити систематски, што значи наредне школске године имаће га први и други разред и
тако даље. Планиран је за ђаке од првог до четвртог разреда, а потом настављају са информатиком
коју имају од петог разреда.

9

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети и
изборни програми приказани су у табели:

Р.
бр

ОБЛИК
ОВ РАДА

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

ПЕТИ
РАЗРЕД

ШЕСТИ
РАЗРЕД

СЕДМИ
РАЗРЕД

ОСМИ
РАЗРЕД

нед

нед

нед

нед

год

год

год

нед

год

год

год

1.

Редовна
настава

2.

Допунска
настава

1

36

1

36

1

36

1

3.

Додатна
настава

-

-

-

-

1

36

4.

Слобод.
наст.акт.

-

-

-

-

-

-

5.

Настава у 7-10 дана
годишње
природи

Р.
бр

год

21- 756- 22- 792- 22- 792- 22- 79223* 828* 24* 864* 24* 864* 24* 864*

7-10 дана
годишње

7-10 дана
годишње

нед

нед

нед

год

28 1008

29 1044

31 1116

31 1054

36

1

36

1

36

1

36

1

34

1

36

1

36

1

36

1

36

1

34

-

-

1

36

1

36

1

36

1

34

-

-

-

-

-

-

-

-

7-10 дана
годишње

ПРВИ
ДРУГИ
ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ
ПЕТИ
ШЕСТИ
ОСТАЛИ
РАЗРЕД
РАЗРЕД РАЗРЕД
ОБЛИЦИ РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД
ОВ РАДА нед год нед год нед год нед год нед год нед год

СЕДМИ
РАЗРЕД

ОСМИ
РАЗРЕД

нед

год

нед

год

1.

Час одељ.
старешине

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

34

2.

Ваннастав.
активности
друштвене,
техн,
хуман,
спортске,
културне

1-2

3672

1-2

3672

1-2

3672

1-2

3672

1

36

1

36

1

36

1

34

3.

Екскурзије

1-3 дана
годишње

1-3 дана
годишње

1-3 дана
годишње

1-3 дана
годишње

до 2 дана
годишње

до 2 дана
годишње

до 2 дана
годишње

до 3 дана
годишње

6. ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА И ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА ПО РАЗРЕДИМА, СА
НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
Програм обавезних предмета и изборних програма по разредима, детаљно је приказан у облику
табела за сваки предмет и разред.
Начин и поступци остваривања прописаних наставних планова и програма зависе од саме природе
предмета, као и актуелног садржаја. Неки општи принципи и методе рада могле би се базирати на
поступности и раду у зони нареднефазе развоја детета, чиме би се стимулисало његово
напредовање и одржавала мотивација. Да би се ово постигло неопходна је примена диференциране
и индивидуализоване наставе, као и осталих савремених метода наставе. Ово је посебно значајно с
обзиром да наша школа реализује инклузивно образовање за ученике са сметњама у развоју.
Препоручене врсте активности у образовно-васпитном раду дате су уз наставне теме сваког
обавезног предмета и изборног програма, уз начине и поступке на који се остварују планови наставе
и учења. Врсте примењиваних активности ће зависити од природе наставног предмета и садржаја,
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узрасних карактеристика ученика, као и специфичности одељења и индивидуалних особености
ученика, а такође имајући у виду особености ученика са сметњама у развоју.

7. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Програми допунске, додатне наставе, ваннаставних и слободних активности отварају ученицима
широке могућности да слободно изграде и изразе своју личност. Ове наставне и ваннаставне
активности предвиђене су наставним планом и програмом као посебне активности чији је циљ
прилагодити програм наставе и учења ученицима и омогућити им његово успешно савладавање,
као и потпунији развој ученикових способности.
7.1.

Допунска настава

Допунска настава је организована за ученике који имају тешкоће у савладавању програма наставе.
Организује се према потреби, а колико ће трајати и који ће ученици бити укључени варира током
године. Ученик може бити укључен у допунску наставу једнократно, кроз дужи временски период или
повремено.
Ученицима који из било којих разлога заостају у савладавању за својим вршњацима треба помоћи
да усвоје наставно градиво и у потпуности развију своје способности. Узроци ученикових тешкоћа у
савладавању програма најчешће потичу из породичних, социјалних, здравствених, психолошких и
других разлога, као и повременог изостајања с наставе због болести и сл.
Допунска настава се организује по предметима са једним часом недељно. За реализацију допунске
наставе наставник припрема наставни материјал: наставне листиће, полупрограмиране или
програмиране наставне садржаје за поједине ученике.
Као садржај рада допунске наставе наставник ће одабрати оне садржаје из наставног програма које
поједини ученици нису усвојили у редовној настави. Решавајући те задатке, ученици ће попунити
празнине у свом знању, што ће им омогућити повезивање знања и даље редовно праћење наставе
одређеног предмета. Ученици који имају тешкоћа у свладавању програма укључују се у допунску
наставу на одређено време, док им је такав облик рада потребан.
Основни задатак допунске наставе је прилагођавање (индивидуализација) наставних садржаја
одређеног предмета ученицима који из било којих разлога имају тешкоћа у свладавању програма
како би им се омогућило усвајање програма и развој њихових способности.
Осим традиционалне реализације допунске наставе, предвиђено је и учење на даљину (детаљније у
одељку Настава и учење на даљину)
Начин реализације
-

Програм редовне наставе уједно је и програм допунске.

-

Уколико постоји више ученика с истим тешкоћама потребно је поново објаснити дати садржај.

-

Примери у којима се примењују учени садржаји морају бити пажљиво одабрани.

-

Што више користити очигледна средства и помагала, као и објективну реалност.

-

Ако је потребно, тумачити и градиво претходних разреда.

-

Осигурати довољно времена за вежбање и понављање.

-

Сваки час допунске наставе мора бити максимално организован, што значи да за сваког ученика
(или групу ученика) треба одредити циљеве и задатке, садржај по етапама, одабрати
одговарајуће методе и облике рада, наставна средства и слично.
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-

Главни облик рада у допунској настави је индивидуални рад са учеником, што не значи да се по
потреби неће користити и други облици рада.
7.2.

Додатна настава

Додатна настава се организује за даровите ученике према њиховим склоностима, способностима и
интересовањима. Реализацији претходи препознавање даровитих ученика и њихових склоности за
поједина подручја, избор садржаја, планирање и организација додатне наставе. У том процесу
учествују наставници, психолог, педагог, родитељи, стручњаци ван школе.
Садржаје додатне наставе треба заснивати на садржајима редовне наставе, што значи да ће
ученици проширити и продубити садржаје наставних предмета или области. Таква настава ће
омогућити даровитим ученицима брже и темељитије увођење у свет науке. То ће се постићи ако
наставник пажљиво одабере садржаје рада и предложи их ученицима. Само садржаји које ученици
прихвате подстакнуће их на активност.
Осим традиционалне реализације додатне наставе, предвиђено је и учење на даљину (детаљније у
одељку Настава и учење на даљину)
Начин реализације
-

обогаћивање наставних садржаја

-

ранији упис у школу

-

акцелерација

-

диференцијација наставних садржаја и прилагођавање ученику

-

менторска настава где ће сам ученик моћи да предлаже садржаје на којима ће радити

-

упућивање и укључивање у рад других институција, универзитета, стручних друштава, центара,
истраживачких станица и сл

-

стварање што више могућности за учениково истраживање и откривање са циљем задовољења
учениковог мотива за сазнавањем и успехом

-

пружити могућност даровитим ученицима да што чешће решавају сложене проблеме и притом
доживе успех и радост у раду

-

поучавање и учење уз помоћ медија, међу којима значајно место заузима дигитална настава

-

изванучионична настава и рад на пројектима, огледи, демонстрације, рад на терену

-

интегрисана настава – рад на истом садржају кроз више наставних предмета (кординисано
деловање и сарадња више наставника)

-

проблемски задаци у којима ученици сами бирају начин решавања и сложеност

-

подршка оригиналним решењима

8.

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

Културне активности школе остварују се на основу Програма културних активности.
Културне активности обухватају: прославу дана школе, почетка и краја школске године и завршетка
основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних празника, приредбе,
представе, изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете установама културе, заједничке
активности школе и јединице локалне самоуправе и друге активности које доприносе проширењу
утицаја школе на васпитање ученика и културном развоју окружења школе.
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Прославе школских и државних празника, почетка и краја школске године и завршетка
основношколског образовања и васпитања за ученике организују се у школи или у договору са
јединицом локалне самоуправе у установама културе.
Циљ и задаци културних активности школе

Врста активности

Начин реализације

- упознавање, доживљавање и оспособљавање
за тумачење одабраних књижевних,
позоришних, филмских, ликовних, музичких и
других уметничких остварења из српске и
светске баштине.

Литерарни конкурси
Читање
Писање

- развијање љубави према матерњем језику и
потребе да се он негује и унапређује;

Дневник прочитаних
књига

- развијање осећања за аутентичне естетске
вредности у књижевној уметности;
- развијање потребе за књигом, способности да
се њоме ученици самостално служе као
извором сазнања; навикавање на самостално
коришћење библиотеке (одељењске, школске,
градске); поступно овладавање начином вођења
дневника о прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање
ученика за доживљавање и вредновање
сценских остварења (позориште, филм);
- усвајање основних функционалних појмова и
теоријских појмова из књижевности, позоришне
и филмске уметности;

- упознавање, развијање, чување и поштовање
властитог националног и културног идентитета
на делима српске књижевности, позоришне и
филмске уметности, као и других уметничких
остварења;
- развијање поштовања према културној баштини
и потребе да се она негује и унапређује;
- подстицање ученика на самостално језичко,
литерарно и сценско стваралаштво;

- подстицање, неговање и вредновање ученичких
ваннаставних активности (литерарна, језичка,
рецитаторска, драмска, новинарска секција и
др.);
- развијање и унапређивање стваралачког
мишљења и иновативности;

- унапређивање ликовне писмености и
оспособљавање за визуелну и вербалну
комуникацију традиционалним и савременим
медијима;подстицање на самостално
проналажење,систематизовање и коришћење
информација из различитих извора;
- формирање позитивног става и одговорног
односа према културном и уметничком наслеђу;

- развијање свести о повезаности уметности,
природе и друштва, о значају одрживог развоја
и улози уметности у очувању животне средине;

- оспособљавање за самостални и тимски рад;

Посета библиотеци,
учлањење (школска и
градска)

Рецитовање

Глума

Гледање филма,
позоришне
представе

Такмичења у
рецитовању
Прослава поводом
Дана школе
Прослава Светог
Саве

Драматизација
текстова и извођење
на различитим
манифестацијама и
прославама (Дан
школе, Дечја недеља
– наступ, Baby exit)
Посета музејима,
биоскопу
Литерарна, драмска,
новинарска секција
Ликовни конкурси

Посматрање
ликовних дела

Певање,
свирање
Сви облици
ликовног
изражавања
Организовање и
учешће на
школским
приредбама – хор,
солистичка и
групна извођења;
припрема
сценографије и

Посете изложбама (у
школи и ван школе)
Музеја
Легата, локалитета
Машкарада,
карневали поводом
различитих културних
и уметничких
манифестација у
граду, у оквиру
школе, активности
Дечјег савеза
Дан победе над
фашизмом
Змајеве дечије игре,
Прослава ускршњих
празника,
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- формирање критичког односа према
уметничким делима и мотивисање да процењују
уметничка дела, своје и туђе ликовне радове;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

мотивисање да прате културне и уметничке
манифестације путем различитих медија, да
посећују изложбе, музеје, легате, локалитете...и
мотивисани за различите видове учешћа у
културним и уметничким активностима;
развијање интересовања, музичке осетљивости
и креативности;
Развијање осетљивости за музичке вредности
упознавањем музичке традиције и културе свога
и других народа.
Неговање способности извођења музике
(певање/свирање);
Стицање навике слушања музике, подстицање
доживљаја и способљавање за разумевање
музичких порука;
упознавање традиционалне и уметничке музике
свога и других народа;
оспособљавање ученика за извођење хорских
композиција различитих жанрова и карактера
домаћих и страних композитора;
развијање љубави према музици и подстицање
на посећивање позоришних представа, опера,
балета и других културних манифестација;
усмеравање ученика на маштовито и
неконвенционално решавање ликовних и других
проблема, развијање креативног мишљења;
неговање стваралачког изражавања чиме се
подстиче развој самосталне и самосвесне
личности детета;
развијање солидарности и другарства међу
ученицима различитих узрасних група,
способности за сарадњу и тимски рад;
неговање народне традиције и сарадње са
локалном заједницом.

9.

изложби
Учешће на
различитим
манифестацијама у
и ван школе – хор,
солистичка и
групна извођења;
припрема изложби
Учешће на
различитим
ликовним
конкурсима и
ликовним
радионицама
Естетско уређење
школског простора
Посете различитим
институцијама
културе (позоришне
представе,
концерти, галерије,
музеји...)

Дан отворених врата
обележавање Дана
борбе против насиља
над децом Дан особа
са инвалидитетом
Прослава за Дан
школе
Такмичења у оквиру
школе, Дечјег савеза
Прослава Светог
Саве
Приредба поводом
пријема ђака првака у
Дечји савез,
Обележавање Дечје
недеље,
Наступи на Змајевим
дечјим играма, Baby
exit фестивалу
Укључивање у
различите културне
активности
организоване унутар
локалне
заједнице(Ватрогасни
дом, Предшколска
установа, Месна
заједница...)

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог
здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције
насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру школског програма, реализује и
програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици.
Школа је дужна да, у оквиру програма школског спорта, заједно са јединицом локалне самоуправе,
организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта.
Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама
прилагођеним узрасту и могућностима ученика.
Спорт доприноси хармоничном физичком васпитању детета, припрема га за напор у физиолошком
погледу, помаже у одржавању пропорције између физичког и психичкогоптерећења, учествује у
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изградњи његове воље и карактера, учи га фер-плеју, има улогу у социјализацији детета и олакшава
друштвено прилагођавање. Друштвено васпитање треба такође да буде усмерено ка изграђивању
умешности коришћења свог слободног времена у младости и у зрелом добу. Да би се човек бавио
спортом целог свог живота, треба да развије одговарајуће навике и склоности још од детињства.
Спортске активности у школи одвијају се кроз: часове физичког васпитања, слободне активности,
кросеве, школска и ваншколска спортска такмичења, спортске активности од значаја за друштвену
средину, приредбе и друге друштвене активности на плану физичке културе.
Спортска активност у наредној школској години одвијаће се кроз рад секција и учешћеученика на
такмичењима и митинзима. У школи ће радити гимнастичка, атлетска и фудбалска секција. Ученици
ће учествовати на такмичењима из тих спортова. Затим учествоваће на митингу из атлетике,
Новосадском маратону, организованом кросу за све ученике у школи, пливачким такмичењима, као
и спортском дану на нивоу школе. Планирана су и такмичења на нивоу разреда у појединим
спортовима – рукомет, фудбал, одбојка и кошарка. У школи су активне и бесплатне спортске
секције.

10.
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
10.1.

Програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима које је
усвојила Влада Републике Србије, Национални план акције за децу;Општи протокол за заштиту
деце од злостављања и занемаривања, Министарство просвете Републике Србије је објавило
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним установама, којим је прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад
школе.
На основу овог Протокола школа је формирала Тим за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања који је израдио овај програм рада.
Циљ програма је Остваривање и развој безбедног и подстицајног окружења у образовно –
васпитним установама чиме се остварује право сваког дететада буде заштићено од свих
облика насиља.

Носиоци
реализације

Време
реализације

Активности

Начин реализације

Спровођење у праксиПосебног пр
отокола за заштиту деце и
ученика од насиља, злостављања
и занемаривања у образовно
васпитним установама.

Истицање основне
идеје Протокола,
подсећање на кораке у
поступању, шематски
прикази на огласној
табли и на видним
местима у школи

Задужени
чланови тима и
секретар школе

Август,
септембар

Обезбеђење простора укојима бор
аве ученици унутар
школе и у њеномнепосредном окр
ужењу
Унапређивање нивоа безбедности
физичке средине (стазе, прилази,
двориште, сала за физичко,
спортскитерени, осветљење)

уклањање
потенцијално опасних
физичких препрека
Дежурство наставника

ШО, Савет
родитеља, НВ

Септембар,
октобар
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Смањивање познатих ипотенцијал
них ризика
(маркирање ризичних периода у
години, у дану, периодично)
иразличитих активности са
повећанимризиком - екскурзије
турнири, такмичења
одржавање матуре, празници...
Упознати ученике да препознају и
пријаве конфликтне ситуације,
запослени да превентивно делују,
а родитељи адекватно реагују.
Донети школска правилауз партиц
ипацију свих актера:
у свим ОЗ и на нивоу школе, јавна
промоција школских правила.
Обезбеђивање партиципације
ученика у превенцији насиља.
Формирати вршњачке тимове
за заштиту и вршњачку подршку
Укључити различите садржаје
образовно васпитног процеса за
превенцију и заштиту ученика
кроз наставне и ваннаставне
активности:
организовати заједничке акције у
школи за промоцију школе као
безбедног места
Обезбедити
превентивну изаштитну улогу
школског спортаи спортскихактивн
ости узаштитиученика

Планирање,
предвиђање,
спровођење
заштитних мера

Организовање обуке
у свим ОЗ и на нивоу
школе
Организовање обуке
у свим ОЗ и на нивоу
школе

Запослени

Одељенске
старешине,
запослени, Савет
родитеља
Одељенске
старешине,
запослени, Савет
родитеља

Током године

Септембар
октобар
Септембар
октобар

Обука

Дечији савез,
Септембар,
Ђачки парламент октобар

Разговор, договор

Сви запослени,
родитељи

Током године

Увођење етичког
кодекса у спорт и
спортске активности,
Увођење фер - плеј
турнира и акмичења у
школски спорт.

Наставници
физичког
васпитања

Током године

10.2. Програм превенције ризичног понашања код ученика – болести зависности,
репродуктивно здравље и делинквентно понашање
Циљ програма је да омогући ученицима и свим заинтересованим субјектима усвајање знања о
штетним утицајима дрога, али и осталих психоактивних супстанци на телесно, душевно и социјално
здравље, као и да подстакне развој специфичних животних вештина, које су протективни фактори за
болести зависности (примарна превенција). Програм се заснива на основним принципима
превентивног образовања: развојно прилагођен, развија животне вештине, примена техника и
метода активног учења и наставе, обухватност, континуираност, холистички приступ и
комплементарност. Он обухвата низ усклађених и међусобно повезаних мера и активности које се
предузимају са циљем да се спречи настанак болести зависности и осталих поремећаја у
понашању.
Делинквентно понашање је поремећај понашања којим се директно крше моралне и правне норме
друштвене заједнице. Асоцијално понашање је поремећај у понашању који се манифестује
непостојањем интересовања за друштвени живот, суженим кругом пријатеља, лошим квалитетом
интерперсоналних комуникација и односа, и уопште пасивношћу и незаинтересованошћу индивидуе
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за свет који је окружује. Асоцијална особа за разлику од делинквентне не чини противдруштвене
радње, већ се дистанцира од друштва.
Осетљиво самопоуздање адолесцената може бити окидач за појаву склоности ка једном од
наведених ризичних понашања. Циљ програма превенције ризичног понашања јесте да се кроз
усвајање одређених знања, метода и техника, усвоје здрави обрасци понашања и ојача
самопоуздање код ученика. Важан фактор деловања је укључивање родитеља ученика, установа од
значаја, локалне средине и шире друштвене заједнице.
Област
превенције

БОЛЕСТИ
ЗАВИСНОСТИ

Превентивне
активности

Носиоци реализац

I - IV

радионице

наст.разредне
наставе, ПП служба

Презентација „Болести
зависности“

III - VI

видео презентација,
разговор, задаци

наст.разредне
наставе, ПП служба

Предавања стручних
лица

VI - VIII

предавање уз ППТ
презентацију

психолози, лекари

Вршњачка едукација

VII, VIII

предавање,
разговор, дискусија

ученици медиц.шк.

VII, VIII

уређење зидних
новина, израда
паноа, припрема и
реализовање
предавања од
стране ученика

ученици, наставници
стручњаци –
консултанти

предавање,
дискусија,

стручна лица

III - VI

предавање,
разговор, видео и
ППТ презентација

наст.разредне
наставе, ПП служба,
медиц.служба

III - VI

предавање,
разговор, видео и
ППТ презентација

медиц.служба Дома
здрав

VII - VIII

предавање,
разговор, видео и
ППТ презентација

медиц.служба Дома
здрав

Активности у оквиру
ЧОС-а, Ђачког
парламента

Промене у пубертету –
физичке и психичке
Хигијена у пубертету
Односи међу половима
и репродуктивно
здравље

АСОЦИЈАЛНО
И ДЕЛИНКВЕНТНО ПОНАШАЊЕ

Начин реализац.

Програм „Здраво
одрастање“

Предавања за
родитеље у
организацији школе и
Црвеног крста града
Новог Сада

РЕПРОДУКТИВ
НО ЗДРАВЉЕ

Узраст
учен.

-

Како се понашамо и
како нас други виде и
сл.теме

I - VI

реализација теме за
ЧОС

наст.разредне
наставе

Вршњачко насиље –
предавање стручних
лица

III - VI

предавање,
разговор, видео и
ППТ презентација

психолог
Саветовалишта за
младе

Вршњачко насиље и
како га спречити

V

предавање,
разговор, ППТ
презентација

психолог школе

анкетирање, обрада
података,анализа,

ПП служба, ОС,
директор

Анкетирање ученика,
истраживање о појави

IV - VIII
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насиља у школи

презентација рез.
предлагање мера

Хуманитарне,
волонтерске,
алтруистичке
активности

I - VIII

различите акције –
организовање,
спровођење,
објављивање рез.

ученици, наставници
родитељи

IV - VIII

спортски сусрети
унутар школе и са
другим школама

ученици, наставници
родитељи

-

предавање,
размена, дискусија

стручна лица у
организацији
Црвеног крста

Спортске активности,
учење понашању на
спортским догађ.
Предавање за
родитеље о превенцији
ризичног понашања

11. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Циљ слободних активности је подстицање и проширивање интересовања ученика за одређену
област, као и развој њихових склоности и способности у функцији професионалног опредељивања.
Школа реализује слободне активности ученика ради јачања образовно-васпитне делатности школе,
подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и целисходног коришћења
слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и
неговања другарства и пријатељства. Школа ће посебну пажњу посветити доступности спортских
активности за све ученике, кроз реализацију бесплатног спорта и спортских секција у школи.
Слободне активности ученика орагнизују се за ученике I – VIII разреда ради задовољења и
развијања њихових интересовања за поједине предмете, подручја, области и активности – научне,
културно-уметничке, техничке или спортске, и то на принципима:
-

слободног и добровољног опредељења ученика,
активног учешћа ученика у организовању рада
активног учешћа ученика у програмирању садржаја и метода рада,
активног учешћа ученика у анализи остварених резултата,
диференцираног приступа ученицима.

Свака секција ради по утврђеном плану и програму, а евиденција о раду води се у посебним
дневницима. Распоред слободних активности јасно се ставља на увид ученицима. По правилу,
слободне активности се остварују једном недељно.
Подручје
Научно - истраживачко

Културно-уметничке

Техничке
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Слободна активност
Биолози-живи кутак, стаклена башта
Филолошка – енглески
Рецитаторска - драмска
Литерарна
Библиотекарска – читалачки клуб
Новинарска – уређење школског листа
Хор и оркестар
Ликовна
Саобраћајна

Спортско-рекреативно

Кошарка
Атлетика
Ритмичка гимнастика

Значајна улога наставника у слободним активностима јесте да идентификује даровите ученике,
прати и подстиче даровитост и усмерава их у даљем професионалном развоју ка избору занимања.
Теме које се обрађују у оквиру слободних активности могу да буду преузете из програма додатне
наставе, уз могућност корекције у складу са наставниковом проценоми на основу ученичких
интересовања.
Облици рада у оквиру слободних активности могу да буду разноврсни: израда и презентација
ученичких пројеката, обрада интересантих тема у виду предавања и презентације наставника или
предавача по позиву, заједнички рад ученика у поступку обраде актуелних тема, организоване
кратке стручне екскурзије, неформална мини-такмичења кроз квизове знања, израда једноставних
модела и уређаја, самостални експерименти, изложбе, представе и сл.

12. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Ваннаставне активности су, поред редовних часова, саставни део школског живота. Оне подстичу
радозналост код ученика и мотивишу их да проширују своја интересовања и открију своје
потенцијале, који могу бити од великог значаја за даље школовање. Имају веома важну улогу у
ширењу културе и стицању функционалног знања. Организују се за ученике од првог до осмог
разреда.Обухватају друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности.
Ваннаставне активности су прилика за уношење додатне креативности и иновативности у процес
учења. У том смислу веома је важна добро испланирана и успешна организација и креирање
садржаја ваннаставних активности.
Циљеви и исходи:
Циљ је да наставник реализује школске ваннаставне активности, било да се оне дешавају у школи
или ван ње, у смислу организовања, праћења и документовања ових активности, обавезама
надзора над ученицима и границама одговорности. За овај вид рада у школи посебну пажњу треба
обратити на сарадњу са колегама на унапређивању активности које школа и наставници организују.
Области које се планирају:
-

Организација ваннаставних активности (припрема, надзор, вођење и евалуација);

-

Повезаност садржаја активности са градивом;

-

Интердисциплинарност;

-

Практично-искуствени рад;

-

Додатна, допунска настава и секције;

-

Школске активности – такмичења, квиз, спортски дан, обележавање Дана школе и сл;

-

Рекреативна настава, екскурзија или излет;

-

Вођење евиденције о ваннаставним активностима.

Ваннаставне активности имају за циљ да ученицима омогуће максимално потврђивање личности на
образовном, креативном, друштвеном и личном плану. Задаци се базирају на проширивању,
продубљивању и стицању нових знања, умења и вештина, односно повезивању теорије и праксе,
затим, задовољавању специфичних интересовања младих, а тиме и њиховој професионалној
оријентацији, као и формирању радних навика у циљу активног коришћења слободног времена за
културни и друштвени живот.За успешнији рад ваннаставних активности неопходно је континуирана
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и осмишљена, сарадња између школе, ђачких родитеља, друштвене средине, средстава јавног
информисања, Подмлатка црвеног крста, Дечијег савеза и Ученичког парламента, Еколошког
друштва и других организација и институција.
Школа ће организовати јавне манифестације, спортска такмичења, сусрете са песницима,
сликарима, научницима и другим личностима које су интеренсантне за ученике основне школе.
Посебан допринос за остваривање програма ваннаставних активности је објављивање ученичких
радова којима се афирмише делатност сваког појединачног рада ученика, одељења и Школе у
целини. Објављивање ће се вршити кроз школске и ваншколске изложбе радова, објаве на сајту
школе, ФБ страници школе, школском листу „Сунце“ и у другим дечијим листовима и изложбама.

13. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Циљевима образовања и васпитања предвиђено је да школа обезбеђује за све ученике, између
осталог, оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања,
сопственог развоја и будућег живота; развој кључних компетенција потребних за живот у
савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у
складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије.
Циљеви програма
-

професионално васпитање и информисање ученика

-

развијање код ученика реалне слике о себи, својим особинама, образовним и радним
аспирацијама

-

оспособљавање ученика за самостално доношење одлуке о свом професионалном путу и
рационалан избор школе и занимања

Задаци програма
-

упознати ученике са светом занимања и могућностима наставка школовања после завршетка
основне школе

-

настојати на реалном сагледавању и процењивању сопствених особина, способности, вештина,
интересовања, мотивације и вредносног система код ученика

-

пружити помоћ ученицима да ускладе жеље и могућности и нађу најбоље решење при избору
средње школе/занимања

помоћи ученицима да на основу сопствене процене самостално донесу одлуку о свом
професионалном опредељивању
Активности на остваривању Програма ПО у нижим и вишим разредима одвијају се кроз
реализацију редовне наставе и оне наставне садржаје на које се могу надовезати васпитне и
образовне поруке ученицима, које ће им олакшати увид у свет занимања. Осим тога, на часовима
ОС се реализују теме прилагођене узрасту ученика, а које ће такође усмеравати пажњу ученика на
овај важан сегмент у њиховом будућем животу.
Активности се реализују кроз следеће области/кораке:
-

1. самоспознаја - препознавање сопственх потенцијала, спремност за постигнућа и склоности
преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења;
2. информисање о занимањима и каријери - припрема расположивих информација о
занимањима на структурисан начин или информација које тек треба развити, да би се
омогућила информисана одлука о избору занимања;
3. упознавање са путевима образовања - мрежом школа - познавање путева образовања и
каријере који воде ка остварењу жељеног занимања;
4. реални сусрети са светом рада - преко анкетирања представника занимања, стручне праксе
у предузећима („обука за упознавање“) и распитивања у предузећима спровођење теста
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реалности за жељено занимање; реални сусрети са светом рада и опробавање у појединим
занимањима ;
5. доношење одлуке о избору школе и занимања одговорнодоношење одлуке о избору школе или занимања.

самостално,

промишљено

и

План активности у остваривању програма
-

-

-

Активности
Прављење програма активности са динамиком реализације
Разматрање плана акције у вези са транзицијом ученика који се
образују по ИОП-у
Прикупљање значајних информација у вези са ПО за текућу
школску годину
Формирање Вршњачког тима за ПО и прављење плана његових
активности
Прављење паноа: Преглед средњих школа и образовних
профила са минимумом потребних бодова за упис у одређене
профиле – задужени ученици из ВТ
Припрема радионица из пројекта „ПО у Србији“ за ЧОС
Припрема и реализација радионица на ЧОС-у из области
самоспознаје
Припрема и реализација информативних разговора на часовима
ОС о могућностима наставка школовања после завршене ОШ
Индивидуални разговори са родитељима и ученицима који се
образују према ИОП – планирање активности
Анкета за ученике о професионалним интересовањима и
плановима – задужења за чланове ВТ и ОС
Реализација радионица из области информисања о занимањима
Реализација родитељског састанка: "Како помоћи детету при
избору школе/занимања – упознавање са програмом ПО"
Реализација 1. пробног завршног испита у организацији школе
Ученици интервјуишу родитеље о њиховом занимању и садржају
посла – разговор на ЧОС-у, зидне новине од датог материјала
Радионице из области упознавања мреже школа
Организована посета Сајму образовања "Путокази"
Радионица – Захтеви занимања и контраиндикације за различита
занимања
Психолошко испитивање личности и способности ученика који
имају потешкоће при опредељивању у ПО
Обрада и анализа података након тестирања
Реални сусрети са светом рада – одлазак на радно место
Психолошко испитивање личности и способности ученика који
имају потешкоће при опредељивању у ПО
Обрада и анализа података након тестирања
Анкетирање ученика о њиховим професионалним
интересовањима, обрада и анализа резултата - задужења за
чланове ВТ
Рад на проф.опредељивању ученика који имају сметње у развоју
Реализација 2. пробног завршног испита у организацији школе
Реализација родитељског састанка на тему „Завршни испит и
процедуре приликом уписа у средњу школу“

Учесници

Време

Тим, ПП служба,
вршњачки тим
за ПО (ВТ)

VIII, IX

ПП служба, ВТ,
ученици,
родитељи и
лични пратилац
ученика са ИОПом

X

ОС, ПП служба,
ВТ, ученици,
родитељи

XI

ОС, ученици,
родитељи

XII

ПП служба,
ученици

II

ПП служба,
ученици

III

ПП служба,
ученици,
родитељи

IV
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-

-

Израда информативног летка професионалне оријентације и
њихова дистрибуција ученицима и родитељима
Пробни завршни испит у организацији МП
Саветовање – израда предлога усмеравања ученика у средње
школе
Пробно попуњавање листа жеља
Постављање значајних информација у вези са ПО на сајт школе
и ФБ страницу за ПО у школи, као и континуирано уређивање
паноа за ПО у простору школе; припрема материјала за учење на
даљину
Редовно информисање ученика о активностима „Отворених
врата“ средњих школа

ПП служба, ВТ

V

чланови ВТ,
психолог

током
школске
године

Родитељи ученика су укључени у све активности професионалне оријентације. На родитељским
састанцима и индивидуалним консултацијама родитељи се упознају са значајним чињеницама –
могућностима уписа, системом средњег школовања, перспективама одређених занимања, потребом
усклађивања ових података са карактеристикама и успешношћу њиховог детета. Осим тога,
значајно је учешће родитеља у активностима на упознавању света занимања од стране ученика,
односно организовању реалних сусрета ученика са светом рада, било да је то гостовања родитеља
на часовима и приказ сопственог занимања или организовање посете ученика њиховом предузећу.
13.1. Професионална оријентација ученика са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу
Професионална оријентација се редовно спроводи са, пре свега, ученицима седмог и посебно осмог
разреда. ПО у светлу инклузије обухвата ученике који се образују по ИОП1 или ИОП2. Осим ових
ученика, због здравствених и других тешкоћа, прилагођавања у настави и учењу биће спровођена
по потреби, тако да ће избору средње школе и даљем професионалном развоју ученика, бити
посвећена додатна пажња.
Активност

Прикупљање знач.
информација у
вези са ПО ученика
са сметњама у
развоју за текућу
школску годину

Састанак Тима за ПО,
Разговори у оквиру Тимова
за подршку, разговори са
родитељима и одељ.
старешинама ученика

ОС, Тимови за
подршку, ПП
служба

Родитељи
ученика,
предметни
наставници

Прављење програма
активности са динамиком
реализације

СТИО

Родитељи, ОС
Тимови

Укључивање ВТ за ПО у
активности

СТИО

ВТ за ПО

Окупљање свих
значај. чинилаца за
ПО ученика,
размена информац

Иницијални састанак
Тимова за подршку ученику
са тачком дневног реда која
се тиче ПО

Руководиоци
Тимова за
подршку

Тимови,
родитељи

септембар;
фебруар

Доношење
Акционог плана

Прављење акционог плана
ПО за ученике који се
образују по ИОП-у

СТИО

Родитељи,
Тимови

септембар

Добијање
објективних
података о

Психолошко испитивање
личности и способности
ученика

психолог шк.
или Служба за
ПО НСЗ

Програмирање
рада на ПО
ученика по
инклузији
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Носиоци

Учесници

Време
реализације

Циљ

/

септембар;
током
шк.године

септембар

новембар

учениковим
снагама и
тешкоћама

Информисање

Спровођење
пројекта
Професионална
оријентација у
Србији

Прилагођавање и
спровођење
завршног испита

Саветовање ученика на
основу целокупног
сагледавања личности и
способности ученика
Упућивање ученика и
родитеља на важне изворе
информација
Укључивање у редовне
активности програма ПО у
школи – радионице у
оквиру пројекта ПО у РС

психолог шк.
или Служба за
ПО НСЗ

Родитељи

након
тестирања;
током шк.г.

Тим за подршку
ученику

Тим за ПО
ПП служба

током
шк.године

ОС

Тим за ПО
ПП служба

током
шк.године

Тим за ПО
ОС

родитељи

фебруар

Активности у склопу
Реалних сусрета са
занимањима

Тим за ПО

ОС, родитељи,
представници
занимања

друго
полугодиште

Активности у склопу
прилагођавања ЗИ –
посебан акциони план

СТИО

ОС, родитељи

друго
полугодиште

СТИО

Тим за
подршку,
родитељи

друго
полугодиште

Школа

СТИО

друго
полугодиште

Организована посета Сајму
образовања "Путокази"

Пробно тестирање за
ученике чији се ЗИ
прилагођава
Организовање и
спровођење ЗИ за ученике
са сметњама у развоју

14. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Програм превентивне здравствене заштите реализоваће се кроз програм здравственог васпитања,
али и у сарадњи са Домом здравља Петроварадин, нарочито са педијатром и стоматологом.
Циљеви и задаци

Мотивисање и стицање знања
за здраво понашање, ставове
и навике, уз потпун обухват
здравствено-васпитним
активностима школске деце,
школског особља, родитеља

Унапређење и неговање
здравих стилова живота
стимулисањем физичке
активности, правилне и
уравнотежене исхране,
здравог душевног развоја и
избегавање понашања
штетног по здравље

Начин и поступци остваривања
Здравствено васпитање
спроводити организованим и
систематским радом са
школском децом, школским
особљем, родитељима на
унапређењу, заштити и очувању
здравља, мотивацији и стицању
знања и вештина за здраве
стилове живота

Снимање стања истраживањем
ставова, знања и понашања у
вези са здрављем и здравим
стиловима живота.

Показатељи

Број одржаних састанака,
предавања, трибина и сл. за
ученике, родитеље и наставнике
(уз навођење обрађене тематике
и броја присутних учесника).
Присуство фактора ризика по
здравље ове популационе
групације: неправилна исхрана и
проблем гојазности
/неухрањености, других
поремећаја у исхрани; пушење,
употреба алкохола, коришћење
дроге; делинквентно понашање;
ризично сексуално понашање;
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Развијање здравих ставова,
навика и понашања и
избегавање понашања штетног
за физичко и душевно здравље,
обезбеђивањем благовремених и
узрасту примерених
информација из различитих
извора: стручна предавања
здравствених радника, вршњачка
едукација, радионице,
упућивање на друге изворе

Заштита и унапређење
репродуктивног здравља,
хуманизација односа дечака и
девојчица (односа међу
половима)
Адекваном исхраном, другим
мерама и континуираним
праћењем раста, развоја и
стања ухрањености деловати
превентивно и/или смањити
број деце која су под
здравственим ризиком
Обавезном вакцинацијом
обухватити најмање 95%
популације школске деце
предвиђене према календару
вакцинација.
Контролни лекарски прегледи
прегледи обављају се, у
складу са законом, и код:
- ученика пре одласка на
рекреативну наставу,
зимовање, летовање;
- ученика завршних разреда
основне школе ради профес.
оријентације
У складу са законом
обезбедити адекватне услове
за школовање деце са
тешкоћама у развоју и
побољшање квалитета
њиховог живота
У складу са законом
обезбедити побољшање
хигијенско-санитарних и
услова у школи, уз адекватну
опремљеност учионица до
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Ангажовање у реализацији
корективне гимнастике уз
систематско физичко вежбање у
оквиру редовне наставе,
ваншколских активности,
спортских такмичења,
укључујући и обуку непливача.
Саветовалишни рад са
адолесцентима оба пола на
хуманизацији односа и очувања
и унапређењу репродуктивног
здравља. Предавања и
радионице здравственопедагошке тематике
Систематски лекарски прегледи
ради праћења раста, развоја,
ухрањености и здравственог
стања, као и раног откривања
поремећаја здравља школске
деце вршити у I, III, V и VII
разреду основне

Број и садржај предузетих
активности, обухват ученика

У оквиру садржаја систематског,
односно контролног прегледа.

Вакцинисано најмање 95%
ученика

Дан када се у школи обављају
систематски и други превентивни
прегледи треба прогласити
„Даном здравља“.
Офталмолошким прегледима
Аудиолошки преглед
Испитивање мишићно-коштаног
система

Обављени сви планирани
контролни прегледи у
координацији са Домом здравља
и надленим педијатрима и
специјалистима.

Пружањем додатне подршке
ученицима са сметњама у
развоју, индивидуализацијом или
спровођењем ИОП-а. Уклањање
физичких баријера. Пружање
социјалне подршке.
Спровођење хигијенскосанитарног надзора и у сарадњи
са школским особљем,
обезбеђење неоходно потребних
услова у школама,

Реализовани систематски
прегледи од стране школских
педијатара и специјалиста

Редовну наставу похађају
ученици са сметњама у развоју.
У школи се користи исправна
пијаћа вода, санитарни чворови,
регулисана је диспозиција
отпадних материја. У школском
дворишту постоје обезбеђени

минимума који чува и
унапређује здравље
школске деце и обезбеђује
успешно праћење наставног
програма

школским кухињама и објектима
за исхрану ученика, са
предлогом и праћењем
спровођења мера санације

контејнери за одлагање смећа.
Редовно се врше санитарни
прегледи радника кухиње.

Оперативни план рада у области здравствене заштите ученика:
Садржаји

Начин реализације

Време реализације

Реализатори

Стварање што повољнијих
хигијенских услова у школи и
њихово одржавање у току
године
Систематски преглед ученика

Различите акције на
одржавању и
оплемењивању
школског простора
У школској
амбуланти

Током шк.године

Наставници,
ученици,
пом.тех.особље

Према распореду
здравствене службе
Према распореду
здравствене службе

Школска
здравствена служба
Школска
здравствена служба

Систематски преглед зуба
ученика

У школској
амбуланти

Лекарски преглед ученика
пред одлазак на спортска
такмичења

У школској
амбуланти

Пред такмичења

Школска и
специјалистичка
здравствена служба

Праћење породичних и
социјалних прилика ученика

Праћење, разговори

Током шк.године

Наставници, ПП
служба

Едукативне теме за
родитеље: Болести
зависности; Превенција
вршњачког насиља

Предавања у школи
у сарадњи са
Црвеним крстом и
стручним лицима

Према унапред
договореним
терминима

Задужени у школи за
сарадњу са
спољашњим
сарадницима

Предавања,
радионице,
презентације,
демонстрације

Према унапред
договореним
терминима

ПП служба,
представници Дома
здравља,
Саветовалишта за
младе

Здравствено васпитне
активности које ће Дом
здравља, служба за дечију
заштиту и Саветовалиште за
младе спровести у нашој
школи, тичу се следећих
тема:
- Хигијена зуба и усне дупље
- Болести прљавих руку
- Правилна исхрана
- Поремећаји у исхрани
- Превенција врш.насиља
- Болести зависности
- Пубертет и репродуктивно
здравље

15. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Циљеви и активности програма
-

сарадња Центра за социјални рад и школе у пружању социјалне заштите ученика
пружање помоћи ученицима с поремећајима у понашању, те ученицима с евидентираним
прекршајима – примена психолошких тестова, саветодавни рад, предлог мера
пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из
дефицијентних породица или породица с проблематичним односима прављењем плана
заштите ученика
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- упознавање и праћење социјалних прилика ученика
- утврђивање социоекономског статуса родитеља
- упућивање родитеља на начине остварења права
- упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза
Носиоци активности
- директор школе
- стручни сарадници
- одељенске старешине и наставници
- правна служба школе
- радници Центра за социјални рад
- родитељи
Носиоци активности детектују и идентификују социјални проблем, те информишу путем дописа
раднике Центра за социјални рад који на основу налаза и мишљења школе, одлазе на терен,
преиспитују породичну ситуацију и уз помоћ различитих законских мера пружају социјалну заштиту
ученицима и њиховим породицама.
Начин реализације активности
Реализација активности се одвија најпре у школи где стручни сарадници уз сарадњу учитеља,
старешина и наставника детектују социјални проблем независно од тога да ли је повезан с
понашањем ученика и/или чланова његове породице. Стручни сарадници тада путем дописа
обавештавају Центар за социјални рад, који предузимају мере из свог делокруга рада - одлазе на
терен, преиспитују породичну ситуацију, обављају информативне разговоре с ученицима и/или
члановима њихових породице. Када утврде потребне чињенице реализују одређене социјалне и
законске мере и пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим породицама. У циљу ефикасније
сарадње школе и Центра за социјални рад могућ је и долазак радника Центра за социјални рад у
школу, где се даље формира заједнички тим за заштиту ученика који прави лични план заштите
ученика и ради на његовој реализацији.
Временска динамика активности
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 разултата, по
потреби током школске године, шаљу дописе Центру за социјални рад те тиме укључују Центар у
решавање одређеног проблема.
Начин вредновања и коришћења резултата вредновања
Праћење резултата спроведених мера и поступака се састоји од праћења и вредновања промена у
понашању ученика и уклањању социјално угрожавајућих и ризичних фактора из социјалне околине
ученика. Врло је важна повратна информација Центра за социјални рад школи, односно
благовремена узајамна комуникација.

16. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и очување
природних ресурса.Очување природних ресурса обухвата и упознавање са коришћењем и
рационалном употребом тих ресурса у области енергетике.Школа доприноси заштити животне
средине остваривањем програма заштите животне средине – локалним еколошким акцијама,
заједничким активностима школе, родитељаи јединице локалне самоуправе у анализи стања
животне средине и акција за заштиту животне средине.
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Основно начело еко-образовања и васпитања изражено је у захтеву да еколошко образовање не
буде само информисање и да знања која ученици стичу не буду само на нивоу обавештености, већ
да читав живот у образовним установама буде у сагласности са еколошким захтевима. Еколошка
свест се не састоји само од знања, већ и од емоционално-вољне компоненте које је врло битна, јер
знања без уверења и практичне делатности не значе много.
Наставни програм у млађим разредима основне школе предвиђа посебне садржаје из области
заштите и унапређивања животне средине у више предмета. Ипак, највише су заступљени у
наставним предметима Свет око нас у првом и другом разреду и Природа и друштво у трећем и
четвртом разреду основног образовања и васпитања. Изборни предмет у првом циклусу основног
образовања и васпитања чију основу чине садржаји из екологије је наставни предмет Чувари
природе.
Еколошки садржаји у старијим разредима основног образовања (од 5 до 8 разреда), односно у
другом циклусу обавезног образовања су заступљени кроз наставне предмете природних наука:
биологије, географије, хемије и физике.Осим тога, у свим разредима кроз часове одељенског
старешине, активности Дечијег савеза, Ученичког парламента, разматраће се теме и спроводити
акције које за циљ имају очување животне средине.
Поред наведеног, садржаји са темама из екологије, реализују се кроз слободне и факултативне
активности. У такве активности спадају додатна настава из природних наука,секције (млади
хемичари, млади биолози, млади географи, „живи кутак“), као и кроз рекреативну наставу у млађим
разредима. Неке активности: Еко акције, Еколошки кутак, Еколошки излет, Еколошке радионице,
обележавање значајних датума.
Циљеви и задаци кроз програм предмета биологија су: да се ученици упознају са појмом екологије и
њеним значајем, упознају еколошке услове и њихов значај за живи свет; да схвате систем еколошке
организације у природи и односе у њима; схвате узајамне односе живих бића и животне средине и
динамику односа материје и енергије; схвате континуитет одржавања екосистема; узроке и
последице промена у њима; схвате значај еколошке равнотеже за одржање екосистема; упознају
основне типове екосистема и животне услове у њима; развијају еколошку свест и еколошку културу;
схвате положај и улогу човека у биосфери.

17. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу програма сарадње са локалном
самоуправом, који чини део школског програма.
Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са
њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи
развитак школе
Што се тиче временске динамике, активности се смењују током читаве школске године.
Област сарадње

Активности

Културна активност
школе

Прослава поводом Дана
школе
Прослава Светог Саве
Дечја недеља – наступ,
Baby exit
Посете изложбама
Активности Дечјег
савезаобележавање Дан
победе над

Начин реализације

Носиоци реализације

Припрема и реализација
приредби, представа,
демонстрација знања и
вештина

Школа у сарадњи са
следећим установама
локалне заједнице:

Гостовање на
различитим
манифестацијама у
локалној заједници

Музеји, Легати,
локалитети у оквиру
Тврђаве
Ватрогасни дом,
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фашизмом,Змајеве дечије
игре, Приредба поводом
пријема ђака првака у
Дечји савез,
Укључивање у различите
културне активности
организоване унутар
локалне заједнице

Организовање изложби,
књижевних сусрета,
приредби на којима ће
школа угостити
представнике локалне
заједнице

Предшколска
установа,
Месна заједница
Војна установа
Дом здравља
Полицијска станица

Школски спорт и
спортске активности

Рад спортских секција,
организовање спортских
сусрета, такмичења,
манифестација Спортска
недеља

Реализовање
заједничких спортских
активности

Спортска удружења у
Петроварадину и
граду, друге основне
школе, родитељи

Заштита од насиља
и безбедност у
школи

превентивне активности,
информисање свих
актера, гостовања
стручњака у школи,
предавања која држе
обучена лица из ПУ,
интервентне активности
Центра за социјални рад,
размена информа-ција са
лекарима Дома здравља

Кроз разговоре,
дискусије, трибине за
ученике, наставнике,
родитеље, видео и
ППТпрезентације,
учествовање,
непосредно или кроз
ученичке организације у
доношењу правила и
кодекса; размена са
Центром за соц.рад и
Домом здравља

Стручњаци ван школе
који раде на
превенцији,
родитељи ученика,
Полицијска управа и
друге надлежне
службе, Центар за
социјални рад, Дом
здравља

Ученичке
организације

Рад Дечијег савеза,
Ученичког парламента

Реализација различитих
акција, упознавање са
начином функционисања
локалне самоуправе

Месна заједница,
дечије организације,
Змајеве дечјеигре,
НВО, родитељи
ученика

Професионална
оријентација

Информисање свих
актера, анкетирање
професионалних намера и
интересовања ученика,
тестирање способности,
личности, праћење
процеса доношења
одлуке, упознавање света
занимања

Давање информација,
упућивање на друге
изворе, комуникација,
размена, радионичарски
рад, реализација посета
предузећима као реални
сусрет ученика са
светом занимања

Национална служба за
запошљавање,
родитељи ученика,
Новосадски сајам,
разна предузећа

Здравствена и
социјална заштита

Дан чистих руку, Светски
дан здравља, превенција
болести зависности,
акција борбе против
дијабетеса и друге
активности у области
здравствене и социјалне
заштите

Предавања, трибине,
вршњачка едукација,
организовани
систематски прегледи,
едукација у области
здравствене и социјалне
заштите за ученике,
наставнике и родитеље

Дом здравља,
специјалистичке
службе,
Саветовалиште за
младе, Центар за
социјални рад

Хуманитарне и
друге акције

Акције помоћи болесном
другу, акције прикупљања
одеће и обуће,
прикупљање књига,
волонтерски рад

Кроз рад ученичких
организација, предлоге
одељенских заједница,
организовање и
спровођење акција

Црвени крст,
хуманитарна
удружења, родитељи
ученика, месна
заједница

Унапређење услова
рада школе

Естетско уређење и
оплемењивање простора
школе – учионице,

Осмишљавање,
планирање, спровођење
акције,

Градска управа за
образовање,
родитељи,
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ходници, школско
двориште; набавка и
унапређење наставних
средстава

Реализација
пројеката, Развојног
плана школе и сл

Укључивање у пројекат у
вези са органском
исхраном; спровођење
активности у оквиру
школског развојног плана

представници локалне
самоуправе,
заинтересовани
успешни привредници
Осмишљавање,
планирање активности и
реализација Пројекта;
састанци Тима за
развојно планирање и
одговарајуће планиране
активности

Локална самоуправа,
удружења грађана,
Месна заједница,
родитељи ученика,
Школска управа,
различите институције

18. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика,
заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.
Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са
родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање,
саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу
одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем
унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и
трајности васпитно-образовних утицаја.
Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када
родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.
Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта,
организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом
сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.
Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у
поступку вредновања квалитета рада школе.
Циљ:
Укључивање родитеља у систематски васпитни рад школе, као и праћење и подстицање развоја
њихове деце и усклађивање педагошког деловања. Организовати облике активности који ће подићи
на виши ниво партнерство родитељи – школа и пружити помоћ и подршку родитељу при
обављању педагошке функције
Задаци :


допринети складном деловању породице и школе у образовању и васпитању ученика



инсистирати на редовној и квалитетној сарадњи родитеља и школе



остваривати позитивну интеракцију наставник - родитељ



обезбедити добру информисаност родитеља о променама у образовању и како се то
одражава на рад школе и образовање њихове деце

Облик сарадње
Индивидуални
разговориконсултације

Садржај
Међусобно информисање родитеља
и наставника:
- о здрављу, психофизичком и

Задужени за
реализацију
Одељенске
старешине
сви наставници,
према распореду

Време
Током читаве
школске
године у
заказаним
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Одељенски
родитељски
састанци

консултација
истакнутом на
видном месту

терминима и
по потреби

Одељенске
старешине, ПП
служба

Планирани
термини за
родитељске
састанке, бар
четири у току
школске
године

Саветодавни рад
са родитељима
ученика који
имају тешкоћа у
понашању и
учењу

Различити облици саветодавног
рада у зависности од проблема
информације, упућивање, праћење
резултата спроведених мера

Одељенске
старешине
Педагог, психолог

У односу на
појаву
тешкоћа,
континуирано
до позитив.
промене

Сарадња са
родитељима у
реализацији
неких задатака и
делова
Годишњег
програма рада
школе

- Учествовање у решавању
социјалних и здравствених
проблема ученика
- Учествовање у организовању
слободног времена ученика
- Укључивање родитеља у
обезбеђи-вање услова за
успешнији рад школе
- непосредно укључивање
родитеља у акције уређења,
реконструкцију школских објеката и
сл.

Директор,
одељенске
старешине

У зависности
од активности,
током целе
шк.године

Заједнички
састанци мањих
група родитеља и
ученика са
наставницима

- информације о узроцима неуспеха
(породица и школа), последицама
по општи успех на крају школске
године, утврђивање мера у
породици (обавеза родитељаученика- наставника)

Директор,
наставници
одељенских већа;
педагог, психолог

У односу на
појаву
тешкоћа,
континуирано
до позитив.
промене

Педагог, психолог,
школски лекар,
одељенски
старешина,
стручњаци ван
школе различитих
профила

Током
школске
године

Едукација и
информисање
родитеља - кутак
за родитеље
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социјалном развоју ученика
- о резултатима учења и понашања
ученика
- о ваннаставним и ваншколским
активностима ученика
- о условима живота у породици,
школи и друштвеној средини
- о могућностима и начинима
унапређења успеха и развоја
ученика
- упознавање родитеља са НПП,
уџбеницима, наставницима,
облицима и методама рада , кућним
редом школе (права и обавезе свих
учесника ОВ процеса),
- реализација педагошке теме у
оквиру педагошког образовања
родитеља
- реализација дела програма ПО који
се односи на укључивање родитеља

- Здравствено васпитање
(здраствена заштита и превентива,
здрава исхрана, хигијенске навике,
хигијена одевања и рада, болести
зависности, ХИВ)
- Психолошко образовање (псих.
карактеристике детета, проблеми
учења и рада, развој
индивидуалности, креативности и
социјализације деце, васпитање за
хумане односе међу половима,
одговорно родитељство)

- Педагошко образовање (васпитна
улога породице, обавезе ученике,
радно васпитање и морални развој
ученика, слободно време)
Током
школске
године
Током
школске
године

Деловање Савета
родитеља

према дефинисаној улози у
Закону

Директор,
секретар

Учешће
родитеља у
Школском одбору

Према правилницима и програмима
овог тела

Родитељи
чланови

Учешће родитеља
у школским
тимовима

Партиципација родитеља у
тимовима: Тим за превенцију и
заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, Тим
за самовредновање

Руководиоци
тимова

Током
школске
године

Учешће родитеља
у презентацијама
стваралаштва и
активности
ученика и
наставника

Према планираним активностима
секција, организација, наставника...

Заинтересовани
родитељи и
наставници
координатори
рада секција,
наставници који
врше презентације

Током
школске
године

Дан отворених
врата

Разговор директора, наставника са
родитељима, презентација услова,
начина рада, постигнућа, планова
развоја исл.

Директор,
наставници,
стручна служба

Једном
месечно

Дан школе –
Дучићеви дани

Учешће родитеља у планирању,
организацији и реализацији Дана
школе, на добровољној бази

Управа, Ученички
парламент, Савет
родитеља и сви
други носиоци
активности

Почетак
априла

19. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
Програм је направљен у складу са Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и
екскурзије у основној школи („Службени гласник РС“ број 30 од 25.априла 2019.)
Према члану 2 овог Правилника, настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се
остварују обавезни наставни предмети, изборни програми, пројектна настава и ваннаставне
активности из плана и програма наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања
– у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних и образовно-васпитних разлога.
Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе.
Члан 3.
Циљеви наставе у природи су:
– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног
психофизичког и социјалног развоја;
– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и
коришћења слободног времена;
– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и
друштвеном окружењу;
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– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити
природе;
– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и
одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона који
се обилази.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини,
упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовноваспитне улоге школе.
Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и учења, образовноваспитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада школе.
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних
односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и
еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног
односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама,
као и позитивним социјалним односима.
За израду плана екскурзија и школе у природи задужен је тим, који се сваке године
формира.Стручно веће за разредну наставу предлаже програм наставе у природи, који доставља
наставничком већу, ради разматрања и усвајања.
Одељењска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који достављају наставничком
већу, ради разматрања и усвајања.
Настава у природи и екскурзија могу да се реализују, ако је савет родитеља дао сагласност на
програм наставе у природи, односно екскурзије.
Настава у природи се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, односно
другог законског заступника (у даљем тексту: родитељ) по правилу за најмање 80% ученика истог
разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака.
Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за
најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и
задатака.
Настава у природи може да се реализује у трајању од седам до 10 дана.
Екскурзија се изводи искључиво на територији Републике Србије. За ученике седмог и осмог
разреда основне школе, екскурзија се може организовати и у Републици Српској. Траје од 1 до 3
дана.За ученике једног разреда екскурзија се сваке године организује у другом подручју Републике
Србије, а то су:
1) Аутономна покрајина Војводина (Бачка, Банат, Срем);
2) Западна Србија са Таром;
3) Југозападна Србија (Златибор, Златар, Увац);
4) Централна Србија: Шумадија и Поморавље;
5) Ибарско-копаонички крај;
6) Јужна Србија (Ниш–Врање);
7) Источна Србија са Ђердапом;
8) Београд и околина.
Избор агенције за реализацију наставе у природи и екскурзије спроводи се у складу са законом који
уређује јавне набавке.
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План дежурства ученика и наставника за време путовања је саставни део програма наставе у
природи, односно екскурзије.
После изведеног путовања, стручни вођа путовања и представник туристичке агенције сачињавају
забелешку о извођењу путовања, након чега стручни вођа путовања у року од три дана сачињава
извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга.
Након изведеног путовања ученици попуњавају анкетни лист.
Извештај се доставља савету родитеља и наставничком већу ради разматрања, а школском одбору
ради разматрања и усвајања.
Наставник разредне наставе, односно одељењски старешина упознаје родитеље са извештајем на
родитељском састанку.
Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја о раду школе.

20. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и културне
активности школе. Библиотека у свом фонду има и набавља наставна средства и публикације
намењене ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и стручну литератуту у вези са
тим питањима. Једна од најважнијих функција школске библиотеке је развијање потребе и навике
ученика за читањем, затим оспособљавање ученика да користе изворе информација у свим
облицима и медијима и развија код ученика вештине потребне за целоживотно учење. Улога
школске библиотеке и библиотекара је значајна у смислу промоције књиге и књижевне културе и
реализује се кроз:
Области

Активности
Рад са ученицима:
- Упознавање ученика са књижним
фондом и правилима рада у
библиотеци;
- Развијање читалачких способности
ученика;
- Одржавање часова у библиотеци;
ОБРАЗОВНО- Организовање рада библиотечке
ВАСПИТНА
секције;
ДЕЛАТНОСТ
Рад са наставницима:
- Упознавање наставника са књижним
фондом и новим књигама;
- Помоћ наставницима за одржавање
часова;
- Планирана набавка нових наслова;
- Сарадња са свим активима наставника
- Праћење издавачке делатности и
планирање набавке књига у договору
са ученицима и наставницима;
БИБЛИОТЕЧКООбрада књижног фонда;
ИНФОРМАТИВНА
ДЕЛАТНОСТ
- Обрада књига;
- Израда дневне, месечне и годишње
статистике;
- Приказ нових књига;

Начин реализације
- Непосредан рад са
ученицима
- Радионице
- Књижевни сусрети

Време
Септембар
Током
школске
године

- Подршка у
реализацији
(огледног) наставног
часа

Октобар

- Такмичење одељења
у читању, избор
појединца – нај
читаоца

Током
школске
године

- Активности у оквиру
припрема школских
приредби
- Израда зидних
новина, уређење
тематских паноа
- Реализација акције
Поклони књигу

Током
школске
године
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КУЛТУРНА И
ЈАВНА
ДЕЛАТНОСТ

СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

ОСТАЛИ
ПОСЛОВИ

- Праћење читаности књига.
- Анимирање ученика за коришћење
књижног фонда;
- Презентација нових књига;
- Организовање књижевних сусрета и
вечери;
- Учешће у културним програмима
школе;
- Неговање завичајности;
- Вођење летописа школе.
- Стално праћење издавачке
делатности;
- Праћење литературе из области
библиотекарства;
- Присуствовање семинарима,
саветовањима, стручним састанцима
које организују библиотеке;
- Израда програма и извештаја о раду
библиотеке;
- Присуствовање седницама
наставничког већа;
- Посете сајмовима књига;
- Сарадња са родитељима;
- Текући послови

- Непосредан рад са
ученицима
- Радионице
- Књижевни сусрети
- Подршка у
реализацији
(огледног) наставног
часа
- Такмичење одељења
у читању, избор
појединца – нај
читаоца
- Активности у оквиру
припрема школских
приредби
- Израда зидних
новина, уређење
тематских паноа
- Реализација акције
Поклони књигу

Током
школске
године

Током
школске
године

Током
школске
године

21. РАД У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
Организација и начин рада продуженог боравка уређен је Правилником о ближим условима
организовања целодневне наставе и продуженог боравка("Сл. гласник РС", бр. 77/2014)
Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима који се
реализује у школи после или пре часова редовне наставе и у оквиру кога ученици имају
самосталан рад и низ различитих облика слободних активности.
Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег
школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи време до
доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх
и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом о детету.
Наша школа уочила је ову потребу и поново организовала рад продуженог боравка 2006. године.
Од тада, сваке године број родитеља који се одлучују да упишу своју децу у продужени боравак је
све већи.
Радно време продуженог боравка је од 6.30 до 16.00 часова.
У току дана деца која проводе време у продуженом боравку добијају три оброка (доручак, ручак и
ужина).
Учитељи у продуженом боравку раде јединствено, сарађују свакодневно са учитељицама у
настави, договарају се и према томе планирају свакодневне активности. Предвиђена је и сарадња
са вероучитељем и наставником енглеског језика, са стручном службом и управом школе.
Планирана је свакодневна сарадња са родитељима, као и реализација два родитељска састанка
од којих ће један бити заједно са учитељицама у настави и један самосталан.
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Учитељице у продуженом боравку воде свакодневну педагошку документацију у Дневнику
образовно – васпитног рада.
Циљеви и задаци програма
Циљеви и задаци реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима
основног образовања.
1. развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе,
друштва, себе и света у коме живе, у складу са развојним потребама, могућностима и
интересовањима
2. подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика
3. оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног
усавршавања и начелима доживотног учења
4. оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени
развој и будући живот
5. развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и
културе, као и традиције других националних мањина
6. омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања
7. развијање свести о значају заштите очувања природе и животне средине
8. усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски
уређеног, хуманог, толерантног друштва
9. уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система
вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све
10. развијање 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
11. поштовање права деце, људких и грађанских права и основних слобода и развијање
способности за живот у демократски уређеном друштву
12. развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и
подтицање индивидуалне одговорности
Садржаји програма рада продуженог боравка
Значајне програмске активности наставника у продуженом боравку су:
-

Организација самосталног рада ученика (часови учења)

-

Организација активности у слободном времену

Самосталним радом ученици у продуженом боравку организовано и плански, уз стручно –
педагошку помоћ и сарадњу са учитељицом, утврђују, продубљују, примењују и коначно усвајају
нова сазнања, умења и навике. Он се свакодневно организује из срског језика и математике, а
повремено у току године и из других предмета. Учитељице ће уводити ученике у методе и технике
учења и на тај начин ће доприносити дидактичко – методичкој и програмској корелацији са
остваривањима програмских задатака у осталим наставним предметима и видовима рада. Задаци
урађени на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају и вреднују, али се не оцењују.
Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно – забавни и
стваралачки карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности,
самоорганизованости ученика у оквиру различитих група, како би омогућиле да у њима ученици
стварају, откривају, представљају, увежбавају, одмеравају, изражавају речима, звуцима,
покретима, бојама и другим разноврсним облицима и средствима. У њима ученици учествују у
зависности од интересовања за садржаје који се организовано плански нуде.
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Услови за извођење програма рада продуженог боравка
Програм рада у продуженом боравку реализоваће се у климатизованом простору којијеопремљен
и прилагођен потребама ученика, затим у сали за физичко васпитање, у школском дворишту,
библиотеци, компјутерској учионици, као и у парку са игралиштем које се налази у непосреној
близини школе.
Просторија у којој се реализују активности продуженог боравка је опремљена аудио – визуелном
опремом (телевизор, цдплејер), дидактичким средствима, малом приручном библиотеком. Поред
наведеног обезбеђени су фломастери, бојице, колаж папир, водене боје, бојанке, лопте, играчке
(лего коцке, различите друштвене игре).
Исхрана ученика који похађају продужени боравак одвија се у трпезарији која је одвојена од
простора за учење и игру и служи само за ту намену.
Због сталног одржавања високог нивоа хигијене планирано је да деца која похађају продужени
боравак редовно доносе убрусе за руке, тоалет папир и течни сапун.
Активности и времењихове реализације у продуженом боравку
Активности
Пријављивање ученика и упис у продужени боравак(пријем првака )
Родитељски састанак
Дневна организација времена- режим рада по групама
Вођење педагошке документације
Разговор са психологом школе- узимање података о ученицима
Рад у оквиру слободних активности
Сарадња са наставницима- израда домаћих задатака
Индивидуална помоћ појединим ученицима
Сарадња са ПП службом ( индивидуално понашање ученика)
Уређење паноа на тему '' Јесен''
Индивидуални разговори са родитељима
Рад у оквиру слободних активности
Организовање забавног живота ученика
Сарадња са библиотеком
Редовно праћење рада слабих ученика ( пружање помоћи и стимулирање
рада)
Континуирано одржавање сарадње са учитељима и родитељима
Рад у оквиру слободних активности
Праћење и усвајање хигијенских навика, уредност школског прибора,
естетска израда домаћих задатака
Разматрање успеха и дисциплине у продуженом боравку
Прослава Нове године и уређење паноа
Рад у оквиру слободних активности
Развијање говорне културе
Чување школске имовине и личне својине
Обележавање школске славе Свети Сава
Рад у оквиру слободних активности
Вођење педагошке документације
Читање дечје штампе
Уочавање промена у природи кроз разговор и посматрање природе
Уређење паноа поводом доласка пролећа
Рад у оквиру слободних активности
Рад са ученицима који заостају у учењу
Разматрање успеха и дисциплине на тромесечју
Рад у оквиру слободних активности
Сарадња наставника у боравку и наставника у настави
Однос ученика према раду и учењу
Индивидуални рад са ученицима

36

Време

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Фебруар-Март

Април
Мај

Рад у оквиру слободних активности
Разматрање рада и постигнутих резултата у учењу и дисциплини
Резултати друштвених активности
Рад у оквиру слободних активности
Избор руководства актива и евентуална измена и допуна програма за
наредну школску годину Писање извештаја о раду у боравку.
Распоред група и наставника у продуженом боравку
Припрема наставних средстава и друштвених игара и евентуална набавка
нових

Јун

Август

22. ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА
Подручје рада и
време
1. Израда
оперативног
плана
(август)

3. Евиденција
ученика са
сметњама и
тешкоћама у
развоју;
Евиденција
ученика са
посебним
склоностима и
даровитошћу
(септембар)

Активности
Састанак СТИО,
разматрање актуелне
ситуације у школи,
планирање корака и
активности у спровођењу
инклузије, доношење
плана
Рад у Стручним већима
Подела литературе
Запажања учитеља и
наставника о ученицима
са сметњама и тешкоћама
у учењу и развоју
Процена психомоторног
развоја деце са сметњама
у учењу
Формирање базе података
о деци са сметњама и
тешкоћама у учењу
Стручно усавршавање у
области инклузије

4. Подршка
субјектима
образовноваспитног рада
(током школске
год)

Саветодавно инструктивни
рад са свим учитељима и
наставницима на
састанцима Стручних већа
Индивидуални рад са
децом са сметњама и
тешкоћама у раду и
развоју
Саветодавно инструктивни
рад едукованих чланова
колектива
Индивидуални и групни
рад са родитељима деце

Носиоци активности
Тим за инклузију:
који чине директор,
помоћник директора,
педагог и психолог,
учитељи и одељењске
старешине које у свом
одељењу имају ученике
за које се спроводе
прилагођавања
Едуковани чланови
колектива
Сви учитељи и
одељенске старешине,
педагог, психолог,
родитељи ученика
наставници, психолог,
педагог,Интерресорна
комисија
Тим за инклузију,
тимови за подршку
ученику
Сви учитељи и
одељењске старешине,
предметни наставници,
психолог и педагог
школе, директор
Едуковани чланови
колектива
психолог и педагог
школе
Тим за инклузију
Педагог школе
Сервисни центар –
разни профили
стручњака
Едуковани чланови
колектива
Тим за инклузију
Учитељ, одељењски
старешина, психолог,

Резултати активности
Сви носиоци
активности учествују у
изради програма и и
евалуирају активности
Готов и усвојен
оперативни план
Број одржаних
састанака
Укупан број
евидентираних ученика
Укупан број
реализованих процена;
Мишљења
Оформљена база
података за све
ученике Школе
Број реализованих
едукација и број
обучених наставника

Укупан број састанака
Стручних већа
Укупан број деце
обухваћен
индивидуалним
третманом
Укупан број састанака
Укупан број родитеља
обухваћених
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5.Сарадња са
Центром за
социјални рад
(током шк. год.)
6.Сарадња са
здравственим
службама
(током школске
год.)
7. Сарадња са
локалном
заједницом
(током школске
год.)
8. Стручно
усавршавање
(током школске
год.)

9. Аналитичко
истраживачки
рад(током
школске год.)

10. Вођење
документације
(током школске
год.)

са тешкоћама и сметњама
у учењу и развоју
Сарадња са социјалним
радницима; слање дописа;
консултације у школи
Сарадња са Развојним
саветовалиштем Дома
здравља
Сарадња са
Интерресорном комисијом
Сарадња са ШОСО
„Милан Петровић“

Праћење ефеката
стручног усавршавања

педагог

саветодавним радом

Одељењски старешина
психолог, педагог
Директор

Размена информац.
Прикупљање података
Анализа података

Одељењски старешина
психолог, педагог
Директор

Размена информација
Прикупљање података
Анализа података

Одељењски старешина
психолог, педагог
директор

Укупан број деце
обухваћене сарадњом
број и врста контакта

Одељењски старешина
педагог
директор

израђени евалуциони
упитници
написани извештаји

Израда и анализа
евалуационих упитника

Тим за инклузију

Анализа података на
основу документације
тима – евиденција деце

СТИО и Тимови за
подршку

Анализа података
добијених евалуацијом и
документацијом рада ИПП
и ИОП
Израда Годишњег плана
за инклузију
Израда оперативног плана
активности
Израда и ажурирање базе
подата
Вођење документације
о активностима Тима
за инклузију
Израда полугодишњег и
годишњег извештаја Тима
за инклузију

Учитељ, одељењски
старешина, ОВ
Тим за подршку; СТИО

прикупљени подаци
написани извештаји
предложени даљи
кораци
прикупљени подаци
написани извештаји
предложени даљи
кораци
прикупљени подаци
написани извештаји
предложени даљи
кораци
написан годишњи план

Тим за инклузију
Директор
чланови подтимова

написан оперативни
план
ажурирана база
података
уредна документација
о активностима
написани полугодишњи
и годишњи извештаји

23. ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ – ТРАНЗИЦИЈА УЧЕНИКА КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПРЕМА
ИНДИВИДУАЛНОМ ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ
У школи се спроводи инклузија као званичан, законом дефинисан облик образовно-васпитног рада
са ученицима за које постоји потреба неког типа прилагођавања у настави. Таквих ученика у школи
има више од двадесет, с тим да је ИОП као документ донет за 18 ученика.
Транзиција, односно прелазак ученика који се образују по типу инклузије у наредни ниво
образовања, у школској 2021/22. биће реализована као процес за седморо ученика. Два ученика су
на преласку са разредне на предметну наставу, а за петоро се планира транзиција у средњу школу,
где ће посебан акценат бити на професионалној оријентацији.
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23.1.

Транзиција ученика из предшколске установе у школу

Мере и активности
Ближе упознавање са средином, уклањање
потенцијалних физичких баријера
Могућност да ученици пре почетка школске године
долазе са родитељима и упознају простор школе,
распоред кабинета, сале за физичко, кантине и др.
Означавање кабинета видним истицањем назива
ради лакше оријентације нових ученика
Могућност да ученици пре почетка школске године
лично упознају особе које ће им бити непосредна
помоћ у новим ситуацијама – одељенског
старешину, педагога, психолога, библиотекара и
место на којима их могу пронаћи када им требају
Саветодавно инструктивни рад са свим
наставницима који предају ученицима ради боље
припреме наставника за прихватање ученика
Индивидуални разговори родитеља ученика са
развојним тешкоћама са предметним наставницима
Родитељима доставити распоред консултација са
предметним наставницима (од самог почетка
наставе)
Заједнички састанак ОВ 5.разреда са учитељима
који су учили ове ученике у претходном школовању
Обезбеђивање ученика – другова из одељења који
ће добровољно и у одређеном периоду помагати
ученицима којима је потребна подршка (распоред
часова, кабинети, књиге...)
Индивидуални рад са децом са сметњама од
стране ПП службе – саветодавни разговори,
редукција анксиозности, страха, план учења,
методе учења и сл
Стручно усавршавање наставника у области
инклузије – обука представника стручних већа на
акредитованом семинару, уз обавезу преношења
стечених знања другим члановима стручног већа
Састанци ОВ петог разреда (и ПП) са родитељима
и личним пратиоцем ученика, размена искустава,
планирање ИОП-а

23.2.

Реализатори и сарадници

Време

ПП, ОС, родитељи ученика

Август

ПП, ОС, родитељи ученика

Август

Школа

Август

ПП, ОС, родитељи ученика
други учесници

Август

Учитељи, родитељи
ученика, ПП

Август
Септембар

Предметни наставници,
родитељи

Август
Септембар

ОС

Септембар

Учитељи, ОС, предметни
наставници, ПП, директор,
лични пратилац ученика

Август
Септембар

ОЗ, ОС

Септембар,
током шк.г.

ПП служба, родитељи

Август
Септембар
током шк.год.

Школа

Септембар;
током
шк.године

Тимови за подршку,
родитељи, лични пратиоци

Новембар,
Фебруар, Мај

Транзиција ученика са разредне на предметну наставу

Мере и активности
Ближе упознавање са средином, уклањање
потенцијалних физичких баријера
Могућност да ученици пре почетка школске
године долазе са родитељима и упознају простор
школе, распоред кабинета, сале за физичко,
кантине и др.
Означавање кабинета видним истицањем назива
ради лакше оријентације нових ученика

Реализатори и сарадници

Време

ПП, ОС, родитељи ученика

Август

ПП, ОС, родитељи ученика

Август

Школа

Август
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Могућност да ученици пре почетка школске
године лично упознају особе које ће им бити
непосредна помоћ у новим ситуацијама –
одељенског старешину, педагога, психолога,
библиотекара и место на којима их могу пронаћи
када им требају
Саветодавно инструктивни рад са свим
наставницима који предају ученицима ради боље
припреме наставника за прихватање ученика
Индивидуални разговори родитеља ученика са
развојним тешкоћама са предметним
наставницима
Родитељима доставити распоред консултација
са предметним наставницима (од самог почетка
наставе)
Заједнички састанак ОВ 5.разреда са учитељима
који су учили ове ученике у претходном
школовању
Обезбеђивање ученика – другова из одељења
који ће добровољно и у одређеном периоду
помагати ученицима којима је потребна подршка
(распоред часова, кабинети, књиге...)
Индивидуални рад са децом са сметњама од
стране ПП службе – саветодавни разговори,
редукција анксиозности, страха, план учења,
методе учења и сл
Стручно усавршавање наставника у области
инклузије – обука представника стручних већа на
акредитованом семинару, уз обавезу преношења
стечених знања другим члановима стручног већа
Састанци ОВ петог разреда (и ПП) са
родитељима и личним пратиоцем ученика,
размена искустава, планирање ИОП-а

23.3.

ПП, ОС, родитељи ученика
други учесници

Август

Учитељи, родитељи ученика,
ПП

Август
Септембар

Предметни наставници,
родитељи

Август
Септембар

ОС

Септембар

Учитељи, ОС, предметни
наставници, ПП, директор,
лични пратилац ученика

Август
Септембар

ОЗ, ОС

Септембар,
током шк.г.

ПП служба, родитељи

Август
Септембар
током шк.год.

Школа

Септембар;
током
шк.године

Тимови за подршку,
родитељи, лични пратиоци

Новембар,
Фебруар, Мај

Транзиција ученика из основне школе у средњу школу

Циљ

Активност

Носиоци

Учесници

Реализована
професионална
оријентација са
ученицима
Упознавање стручне
службе средње
школе са педагош.
профилом ученика
ради боље
адаптације

Усклађивање ПП ученика,
жеља, интересовања,
склоности, могућности.
Анкетирање, тестирање.

ПП служба, ОС

ОВ, родитељи
лични
пратиоци

током шк.г.

Иницијални састанак
представника Тима за
подршку ученика ОШ са
ПП службом средње
школе и родитељима

СТИО ОШ

Психолог ОШ,
родитељи, ПП
служба СШ

почетак јуна

СТИО СШ

ПП служба,
родитељи,
ученик

јун - август

Школска
управа,

СТИО ОШ

јун

Упознавање
ученика са
простором и
активностима школе
Упис ученика у
средњу школу
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Вођени обилазак простора
школе – представник
средње школе упознаје
ученика и родитеље са
простором и активностима
школе
Активности у вези са
уписом ученика у средњу

Време

школу
Размена
информација о
ученику ради
успешније
адаптације

Обезбеђивање
додатне подршке за
ученика

родитељи

Организација састанка
ради пружања додатних
инструкција средњој
школи о ученику и
прилагођавање условима
школе; формир.одељења
Даља сарадња основне и
средње школе –
упознавање Тима СШ са
ИОП-ом и досадашњим
постигнућима ученика,
менторство ОС из ОШ
одељ.старешини из СШ

психолог ОШ,
родитељи

Психолог ОШ,
родитељи
ученика
ПП СШ

СТИО СШ

друга
половина
августа

Тим за
подршку
ученику СШ

септембар

24. ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
У школи са успехом делује и утиче на школски живот и рад, ученички парламент, као организација
ученика која омогућава удруживање ради заступања интереса свих ученика у школи тиме што
учествују у доношењу одлука које их се непосредно тичу.
Циљеви деловања ученичког парламента су:
-

Подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура;

-

Развијање критичког односа према појавама и догађајима у школи и шире

-

Усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима;

-

Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске солидарности;

-

Развијање свести о равнотежи између права и одговорности;

-

Активно учешће у образовно-васпитнимактивностима школе;

-

Иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта идругим
делатностима од интереса за ученике школе;

-

Развијање сарадње са наставничким већем, школским одбором, саветом родитеља и
руководством школе;

-

Успостављање и развијање сарадње
организацијама младих у земљи.

са

ђачким

парламентима

и

другимсличним

Ради остваривања својих циљева ученички парламент ће се бавити следећим задацима:
-

Активно учествовање у процесу самовредновања рада школе, као и реализацији и
унапређивању Развојног плана школе;

-

Унапређивањем рада секција, друштава, клубова и других облика организовања ученика;

-

Организовањем разних облика научног, културног, спортског и другог исказивања ученика;

-

Успостављањем сарадње са другим школама и организацијама сличног карактера;

-

Сарадњом са управом школе, наставничким већем и другим органима школе;

-

Изјашњавањем о најважнијим питањима везаним за програм рада школе

-

Организовањем акција чији је циљ прикупљање средстава за финансирање акција ученичког
парламента;

-

Организовањем добротворних и хуманитарних акција;
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Организовањем других активности које доприносе модернизацији и демократизацији школе.
Чланове ученичког парламента чине по два представника ученика седмог и осмог разреда.
Начин организације и функционисања ученичкогпарламента регулисан је Статутом
ученичкогпарламента.
-

Активност

Носиоци

Време
реализац.

1. Избор представника одељења седмог и осмог
разреда
2. Избор руководства Ученичког парламента
3. Упознавање чланова Парламента са
законским оквиром деловања парламента, са
правима и дужностима чланова; упознавање са
нормативним актима школе (Статут; Годишњи
план рада школе); Правилником о понашању
ученика; Пословником о раду парламента и сл.
4. Израда и усвајање Програма рада Ученичког
парламента у овој школској години
5. Избор представника, из реда
ученичкогпарламента, за присуство седницама
Наставничког већа
6. Избор представника, из реда
ученичкогпарламента, за присуство састанцима
Школског одбора
7. Избор представника, из реда
ученичкогпарламента, за присуство састанцима
Савету родитеља
8. Избор представника, из реда
ученичкогпарламента, за присуство састанцима
Тима за инклузију
9. Избор представника, из реда
ученичкогпарламента, за присуство састанцима
Тима за превенцију и заштиту ученика и
запослених од насиља
10. Договор око постављања табле за
оглашавање Ученичког парламента

руководиоци
УП –
наставници и
ученици,
директор

септембар

руководиоци
УП – наставн.
и ученици
руководилац
Тима за РП,

октобар

психолог,
руководиоци
УП

новембар

Циљ

Конституисање
парламента за
2017/18.годину
Упознавање са
циљевима и
задацима

1. Упознавање ученика са органима управљања
Упознавање
чланова
парламента са
начином на који
ради школа

Укључивање
ученика у рад
школе,
подстицање
активитета и
развој личне и
друштвене
одговорности код
ученика
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школе

2. Упознавање ученика са Развојним планом
школе

3. Активности у вези са Дечијом недељом
4. Проблеми у школском животу и дискусија на
тему побољшања услова школског живота и
промоције учтивог понашања
1. Извештај о успеху на првом класиф. периоду
– психолог
2. Хуманитарне акције уз подршку локалне
заједнице
3. Активности у оквиру Дана наставника (8.
новембар)- ученици се опробају у улози
наставника и осталог особља школе
4. Међународни дан толеранције
5. Светски дан деце
6. Дан Конвенције о правима детета

1. Болести зависности - Дан борбе против сиде
2. Активности „Сви смо једнаки и сви се волимо“.
Међународни дан особа са хедикепом-сарадња
са децом са ИОП-ом и акценат на инклузију у
настави.
1. Процена атмосфере у школи
2. Прослава Школске славе Св. Саве
3. Прослава Дана заљубљених- сандуче за
поруке
Договор о активностима поводом прославе
Дана школе; реализација припреме, задужења
1. Извештај о реализацији активности у оквиру
„Дучићевих дана“
2. Извештај о успеху на другом
класификационом периоду
1. Предлог ученика за ђака генерације
2. Учешће у организацији матуре
3. Организација акција“Дан Велике Метле“сређивање учионица и избор најлепше учионице
4. Организација берзе половних књига
4. Анализа рада Ученичког парламента,
предлози за рад у наредној шк. години.
5. Извештај о раду парламента
Чланови Парламента као вршњачки едукатори преношење искустава у своје одељење;
покретање акција на нивоу одељења
- Културно - забавни живот ученика осмишљавање активности
- Сарадња са управом школе; понашање
ученика; испуњавање обавеза ученика
- Предлози за осавремењивање наставе

руководиоци
УП, ПП
служба,
спољни
сарадници,
СТИО
руководиоци
УП –
наставници и
ученици

децембар

Јануар/феб
руар
март

задужени
ученици,
руков.УП,
психолог

април

руководиоци
УП –
наставници и
ученици

Мај/јун

руководиоци
УП –
наставници и
ученици
чланови

током
читаве
школске
године

25. НАСТАВА И УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ
Учење на даљину подразумева употребу информационих технологија, рачунара и Интернета у
образовном систему. Метода активног синхроног учења омогућава ученицима савладавање градива
уз могућност учења у реалном времену. Услови епидемије, као и све чешћа потреба за оправданим
одсуством са наставе због спортских, едукативних или здравствених проблема тражи начин сталне
интеракције између ученика и наставника.
Школа је одабрала Гугл платформу за учење и сви наставници користе онлајн учионице на тој
платформи.Сви ученици (за сада) виших разреда имају формиране корисничке налоге са којима
приступају учионицама. Администратор платформе и управа школе имају сталан увид у
функционисање наставе и учења на даљину. У нижим разредима се користе дигитални уџбеници и
е-учионица, а по потртеби ће бити формирани гугл налози и за ученике нижих разреда како би могли
да користе гугл учионицу на школској платформи (Google teams for educations).
Циљ реализације учења на даљину је омогућавање приступа настави и наставним садржајима
свим ученицима.
Задаци реализације учења на даљину су следећи:
-

развијање свести о разноврсности извора знања и доступности знања

-

свест о значају ИКТ за стицање знања и проналажењу различитих извора информација,
баратање информацијама и прављење система знања
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-

развијање способности анализе и синтезе знања у систем повезаних чињеница

-

осавремењен приступ настави и праћење трендова у образовању

-

мотивација ученика динамичним и иннтерактивним методама у раду

-

индивидуализација приступа и садржаја, прилагођавање сваком ученику

Учење на даљину, у односу на класични приступ учењу, показује следеће предности:
ученици уче независно, властитим темпом, на месту и у времену које сами одаберу,
- брзина учења - ученици пролазе кроз материјал за учење оном брзином и онолико пута колико
желе,
- место учења - ученик похађа наставу без промене места боравка,
-одабирање свог начина учења, различити нивои интеракције: “класични” писани материјал уз
вођење властитих белешки, интерактивне симулације, дискусија са осталим ученицима и
наставником
- практичан рад са различитим технологијама - стичу се не само информације о ономе што се учи,
него и додатна знања и вештине о коришћењу различитих технологија,
- самостално учење - ученици самостално траже изворе информација.
- флексибилност наставе
- висока мотивација, планирање времена и способност за анализу и синтезу садржаја који се учи
превазилажење немогућности посете редовној настави услед неког од својих трајних или
привремених физичких, психичких или социјалних проблема, оштећења, болести или спортских
разлога
садржаји за учење могу бити прилагођени потребама појединих ученика – на пример,
могу се прилагођавати садржаји за оне са нижим нивоом предзнања или специфичним тешкоћама,
као и за напредне ученике који желе да науче више.
Неки од недостатака е-образовања су следећи:
-

Недостатак е-образовања је трајање израде материјала за учење и тестирање. Међутим,
једном израђен материјал, уз потребна прилагођавања, може се дуго примењивати.

-

Недостатак друштвеног аспекта учења – ученик се у току свог образовања среће само са
рачунаром, односно рачунар је посредник и нема живог контакта са другим ученицима. Ова
тешкоћа постоји само тамо где је учење на даљину једина врста образовања, али и ту се, у
складу са могућностима, организују посете ученику у њаговом дому од стране група ученика,
односно индивидуална настава од стране одређених наставника.

-

Проблеми техничке природе су значајан проблем, посебно у породицама слабијег
социјалног и економског статуса

Примењене технологије
Синхрона комуникација: Телефон, видео/веб конференције, чет, Гугл платформа за учење на
даљину
Асинхрона комуникација: Е-маил, форум, штампани материјал, снимљени аудио-визуелни садржаји,
интернет као извор информација, Гугл платформа за учење на даљину
Начин реализације наставе и учења на даљину
Ученици приступају онлајн настави преко Гугл учионице, али и одређених апликација за онлајн
комуникацију. Приступ апликацији обезбеђује се у складу са распоредом, у одређено време. Сваки
кабинет има приступ Интернету, најмање једну камеру и рачунар преко ког се врши постављање
садржаја. Интернет конекција је задовољавајућег нивоа, односно, има најмање 1024 Кбпс брзину
слања података. Настава се организује по часовима. Почиње у већ распоређено време и завршава
се у складу са распоредом часова, у реалном времену.
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Учење на даљину реализује се на више нивоа: као потпуно самосталан облик, али и као саставни
део или допуна класичног образовања.
Осим за учење, ИКТ се на сличан начин користи и за прикупљање и обраду података путем Гугл
упитника у области самовредновања, инклузије и других области рада школе.
Општи план и програм примене учења на даљину (даље УНД) дат је у табели:
Циљ/исход

Ученици су
квалитетно усвојили
потребна знања.
Ученици критички
рзмишљају о
сопственом учењу.
Ученици су
мотивисани за учење.
Ученици уче у
сарадњи.
Процена резултата је
објективна и
подстицајна, а
подршка доступна од
стране наставника и
других ученика.

26.

Активност
Обезбеђивање техничких
услова
Стручно оспособљен
наставни кадар за примену
учења на даљину
Израда плана примене
учења на даљину (УНД)
Подршка наставницима у
примени УНД
Индивидуални планови
наставника са предвиђеним
УНД
Израда едукативних
материјала, прављење базе
материјала за УНД (кораци:
анализа, дизајнирање,
развој, евалуација)
Креирање курсева (допунска,
додатна и др.)
Постављање наставних
садржаја на изабрану
платформу (Гугл)

Реализатори и
сарадници
Управа школе, подршка
МПН, локалне средине
Стручни предавачи,
самостално ангажовање
наставника на СУ

Време
реализације
јул, август и
током шк.г.

Обучени наставници

август

Обучени наставници

током
шк.године

Сви наставници који
предају (пре свега)
ученицима који имају
потребу за УНД
Обучени наставници,
(подршка едукатора), по
потреби родитељи, лични
пратиоци ученика, ПП
служба
Обучени наставници,
(подршка едукатора)

јун

током
шк.године

јул, август и
током шк.г.
током шк.г.

Обучени наставници,
(подршка едукатора)

током шк.г.

Праћење рада ученика,
консултације

Обучени наставници,
(подршка едукатора)

током шк.г.

Тестирања и оцењивање

Обучени наставници

током шк.г.

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и
локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и
здравља на раду. Те активности су следеће:
1. Периодични прегледи и испитивање опреме за рад
Средства и опрема за рад, електричне инсталације, грејање ( котларнице) и друге инсталације
одржавају се редовно и правилно у исправном стању, у складу са техничким прописима и
одређеним стандардима, на начин који обезбеђује одговарајућу сигурност запослених.
Периодичне прегледе и провере исправности врши лице са одговарајућим лиценцама
2. Испитивања услова радне средине
У радним и помоћним просторијама у који се при раду евентуално користе штетне или опасне
материје, ради спречавања повређивања, као и утврђивања да ли радна средина одговара
условима за продуктивни рад и здравље врши се испитивање :
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Микроклиме ( температура, брзина струјања ваздуха и релативна влажност ваздуха)
Хемијске штетности ( гасови, паре, дим,прашина)
Физичке штетности ( бука, вибрација и штетна зрачења)
Осветљеност
Материје чија су својства по живот и здравље запослених

3. Израда акта о процени ризика
Процена ризика се заснива на систематском евидентирању и процењивању могућих врста
опасности и штетности на радном месту и радној околини, на анализирању организације рада и
радног процеса, средстава за рад, сировина и материјала у радмон процесу, средстава и опреме за
личму заштиту и других елемената који могу да изазову ризик од повреда на раду, оштећења
здравља или обољења.
Процена ризика изнеђу осталог обухвата:








Опис технолошког и радног процеса
Опис средстава за рад
Опис средстава и опреме за личну заштиту
Снимање организације рада
Препознавања и утврђивања опасности и штетности на радном месту и радној околини
Процене ризика у односу на опасности и штетности
Утврђивање начина и мере за отклањање, смањење или спречавање ризика

4. Оспособљавање запослених и ученика
Директор школе је дужан да изврши теоријско и практично оспособљавање запослених за
безбедност и здрав рад при заснивању радног односа, премештаја на друге послове, приликом
увођења нове технологије, односно нових средстава за рад, као и код промене процеса рада.
Директор школе је дужан да изврши теоријско и практично оспособљавање запослених из пружања
прве помоћи при заснивању радног односа, премештаја на друге послове. код промене процеса
рада
Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан рад обавља се на радном
месту.Проверу врши ангажовано предузеће са Лиценцом Мозаик примо доо, Нови Сад , лице за
безбедност и здравље на раду
Провера теоријске и практичне оспособљености из прве помоћи
месту.Проверу врши ангажовано Медицинско особље са Лиценцом .

обавља се на радном

5. Сарадња са државним органима и органима града Новог Сада
Ради спровођења мера безбедности и здравља, Школа сарађује са државним органима и органима
локалне самоуправе, као и другим субјектима с којима је таква сарадња потребна, а посебно са :
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Министарством просвете
Министарством унутрашњих послова
Органима града Новог Сада
Центром за социјални рад у Новом Саду
Инспекцијом рада града Новог Сада
Пензијско инвалидском комисијом за сектор повреде на раду

27.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Реализација школског програма ће бити континуирано праћена, вреднована и самовреднована од
стране самих актива за развој школског програма, тимаза самовредновање, педагошке службе и
управе школе, ослањајући се на протоколе из Приручника о самовредновању, непосредан увид у
наставни процес, проверу ученичких постигнућа и материјалних показатеља њихове успешности.
Посебну улогу има и тим за обезбеђивање квалитета, односно координисано деловање свих
наведених тимова и актива. Размена искустава и идеја са активима и службама других школа, као и
надлежним просветним институцијама, допринеће објективнијем сагледавању квалитета остварења
школског програма.
Реализација школског програма биће праћена на нивоу постигнућа ученика, професионалног
ангажовања наставника, мишљења другог наставног особља и управе школе, стручне службе, затим
родитеља и локалне заједнице, као и стручних институција и просветних власти. Биће настављена
сарадња са школом „Милан Петровић“ и надлежних служби по питању прављења индивидуалних
планова за ученике са сметњама у учењу и развоју и праћења њиховог напредовања.
Ученичка постигнућа ће се вредновати полазећи од њихових развојних карактеристика и потреба, и
напредовања у смислу остваривања планираних исхода. Та процена ће се вршити кроз непосредну
сталну комуникацију, усмене и тестовне провере, скале за индивидуално праћење напредовања и
ученичке досијее. При томе ће се имати у виду и активност и мотивисаност детета, као и групна
динамика и атмосфера у одељењу.
Активности наставника биће договаране, усклађиване и праћене на састанцима Стручног актива и
ПП службе, затим крозконсултације са надзорницима за осигурање квалитета, посете другим
образовним институцијама и размену искуства и идеја са колегама. Пратиће се остваривање исхода
и проналазити, поредити и размењивати најефикасније методе, активности и наставна средства за
њихову реализацију.
Родитељи и локална заједница такође ће бити укључене у процену квалитета и целисходности
напредовања ученика, а на основу претходног упознавања са очекиваним циљевима и исходима.
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28. ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХПРЕДМЕТА, ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА ПО РАЗРЕДИМА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

1. Листа предмета у првом разреду и годишњи фонд часова
2. Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у првом разреду, начин и
поступци остваривања прописаних наставних планова и програма
3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског програма
4. Праћење реализације школског програма за први разред
ПРИЛОЗИ:
1. Програм за Српски језик
2. Програм за Математику
3. Програм за Свет око нас
4. Програм за Физичко и здравствено васпитање
5. Програм за Ликовну културу
6. Програм за Музичку културу
7. Програм за Енглески језик
8. Програм за Дигитални свет
9. Програм за Грађанско васпитање
10. Програм за Верску наставу
11. Програм за матерњи језик са елементима националне културе

1. Листа предмета у првом разреду и годишњи фонд часова по предметима
На овој листи налазе се предмети који су прописани на националном нивоу. У изради школског
програма за први разред на националном нивоу предложени су обавезни наставни предмети и
изборни програми.
Изборни програмикоји се изучавају у школи и за које су се ученици и родитељи благовремено
изјаснили у оквиру понуђених анкета, су:
-

Верска настава

-

Грађанско васпитање

-

Матерњи језик са елементима националне културе

Листа предмета са годишњим фондом часова:
Статус
ПРЕДМЕТ
предмета
обавезни
Српски језик
обавезни
Математика
обавезни
Енглески језик
обавезни
Свет око нас
обавезни
Ликовна култура
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Недељни фонд
часова
5
5
2
2
1

Годишњи фонд
часова
180
180
72
72
36

обавезни
обавезни
обавезни
изборни
програм
изборни
програм

Музичка култура
Физичко и здравствено
васпитање
Дигитални свет

1

36

3

108

1

36

Грађанско/верска настава

1

36

2

72

21(23*)

756(828*)

Матерњи језик са елементима
национ.културе
УКУПНО:

Облици образовно-васпитног рада којима се реализују обавезни и изборни наставни предмети
су:
Облик образовно-васпитног рада
Недељно
Годишње
Редовна настава
21(23*)
756(828*)
Допунска настава
1
36
Настава у природи**)
7-10 дана годишње
*) Број часова за ученике који изучавају предмет Матерњи језик са елементима националне културе
**) Настава у природи реализоваће се уколико се безбедносно-здравствени услови буду у потпуности могли
испунити

Облик образовно-васпитног рада
Час одељењског старешине
Ваннаставне активности***
Екскурзије

Недељно
1
1-2

Годишње
36
36-72
1-3 дана годишње

***) Ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта

Редовна настава се реализује кроз предвиђени број обавезних наставних предмета и изборних
програма и њихових садржаја.
Допунска настава се реализује према указаној потреби, односно са реализацијом у првом разреду
се започиње тек пошто учитељ сагледа могућности и потребе ученика и увиди да је нужно пружити
помоћ ученику који због одређених разлога испољава тешкоће у усвајању знања. Исто тако,
индивидуализација наставе и поштовање темпа напредовања за ученике са сметњама у развоју
одвијаће се до тренутка када се процени да је неопходно израдити ИОП за такве ученике.
Час одељенског старешине реализује се једном недељно и има васпитно-образовну функцију која
се тиче: адаптације на школску средину, успостављања одељенског колектива, развој социјалних
вештина код ученика - комуникације, толеранције, формирање позитивних особина личности,
праћење развоја сваког ученика, информисање и учење о темама које нису обухваћене наставним
градивом.

2. Програм обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и поступцима
за њихово остваривање у првом разреду
Циљеви, задаци, наставне теме, начини реализације и активности у првом разреду, приказани су у
виду табела које се налазе у Прилозима и чине саставни део овог документа.
Начин и поступци примењивани у настави у првом разреду су пре свега у служби најважнијег
циља образовања и васпитања у првом разреду, а то је формирање позитивног односа према
школи и учењу, сазнавању. Начин и поступци остваривања прописаних наставних планова и
програма у првом разреду зависе од саме природе предмета, актуелног садржаја и пре свега
узрасних и индивидуалних карактеристика ученика. Неки општи принципи и методе рада могле би
се базирати на поступности и раду у зони наредног степена развоја детета, чиме би се
стимулусало његово напредовање и одржавала мотивација. Да би се ово постигло неопходна је
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примена диференциране и индивидуализоване наставе, као и осталих савремених метода
наставе.

3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског
програма
Факултативне активности у првом разреду су разноврсне и тичу се пре свега упознавања и
прилагођавања на школски живот и разне активности у њему, као и могућности за реализацију
свих дечијих интересовања. Акценат је на развијању маште и креативности, као и позитивног
односа према школи и школском раду.
За прваке се организује свечани пријем у Дечији савез, пријем у чланство школске библиотеке,
биће организовани сусрети са песницима и гостујуће позоришне представе у школи. Учешће у
разним манифестацијама као што је Беби егзит, идеалан је облик остварења факултативних
активности. Посебне могућности за реализацију факултативних садржаја имамо у продуженом
боравку где ће кроз разноврсне садржаје и облике рада бити задовољена ученичке потребе и
интересовања.
Реализацији свих планираних факултативних активности погодује богато природно окружење
школе, близина Тврђаве са свим њеним научно-културно-уметничким садржајима.

4. Праћење реализације школског програма за први разред
Реализацију школског програма за први разред пратиће Стручно веће првог разреда у сарадњи са
педагошком службом школе, директором и помоћником директора, односно Стручни актив за
развој школског програма. Значајна ће бити размена искустава и консултовање са активима из
других школа.

ПРИЛОЗИ:
1.Програм за Српски језик, табела 1.
2. Програм за Математику, табела 2.
3. Програм за Свет око нас, табела 3.
4. Програм за Физичко и здравствено васпитање, табела 4
5. Програм за Ликовну културу, табела 5
6. Програм за Музичку културу, табела 6
7. Програм за Енглески језик, табела 7
8. Програм за Дигитални свет, табела 8
9. Програм за Верску наставу, табела 9
10. Програм за Грађанско васпитање, табела 10
11. Програм за Матерњи језик са елементима националне културе, табела 11

50

ТАБЕЛА 1. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК, 1. разред
ИСХОДИ - по завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
– разликује изговорени глас и написано слово;
изговорене и написане речи и реченице;
– влада основном техником читања и писања
ћириличког текста;
– разуме оно што прочита;
– активно слуша и разуме садржај
књижевноуметничког текста који му се чита;
– препозна песму, причу и 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;
– 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;
– учтиво учествује у вођеном и слободном
разговору;
– обликује усмену поруку служећи се одговарајућим
речима;
– усмено препричава; усмено прича према
слици/сликама и о доживљајима;
– усмено описује ствари из непосредног окружења;
– бира и користи одговарајуће речи у говору; на
правилан начин користи нове речи у свакодневном
говору;
– напамет говори краће књижевне текстове;
– учествује у сценском извођењу текста;
– пажљиво и културно слуша саговорнике;
– слуша, разуме и парафразира поруку;

ОБЛАСТ/ТЕМА

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ
И ПИСАЊЕ

КЊИЖЕВНОСТ

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

– 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;
– пронађе информације експлицитно изнете у тексту.

ЈЕЗИК
Граматика, правопис
и ортоепија
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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;
– драмски текст за децу;
– шаљива песма;
– басна;
– загонетка.
Реченица; реч; слово.
Улога гласа/слова у разликовању значења изговорене односно
написане речи.
Реченице као обавештење, питање и заповест.
Велико слово на почетку реченице, у писању личних имена и
презимена, имена насеља (једночланих) и назива места и улице у
којој ученик живи, као и назив школе коју похађа.
Правилно потписивање (име, па презиме).
Тачка на крају реченице; место и функција упитника и узвичника у
реченици.

Вођени и слободни разговор.
Говорни предлошци.
Усмена порука.
Причање, препричавање и описивање.
Говорење 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.
Стварне и симулиране ситуације.
Слушна порука.
Слушање
Аудио-визуелни записи.
Игре за развијање слушне пажње.
ЈЕЗИЧКА
Питања о сопственом искуству, бићима, предметима, појавама,
сликама, о књижевном и некњижевном тексту.
Писана порука.
КУЛТУРА
Писање
Краћа текстуална целина: о сопственом искуству, о доживљају, о
сликама, поводом књижевног текста.
Реченице/кратак текст погодан за диктирање.
Књижевни текстови.
Текстови са практичном наменом: позивница, упутство, списак за
куповину и др.
Нелинеарни текстови: текст у табели, распоред часова, стрип,
улазница и др.
Читање
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.
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ТАБЕЛА 2 ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА, 1. разред
ИСХОДИ
По завршетку ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

− одреди међусобни положај предмета и бића и
њихов положај у односу на тло;
− упореди предмете и бића по величини;
ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И
− уочи и именује геометријске облике предмета из
ОБЛИК ПРЕДМЕТА
непосредне околине;
ГЕОМЕТРИЈА
− именује геометријска тела и фигуре;
− групише предмете и бића са заједничким
својством;
ЛИНИЈЕ
− сложи/разложи фигуру која се састоји од
познатих облика;
− разликује: криву, праву, изломљену, затворену и
отворену линију;
− црта праву линију и дуж помоћу лењира;
− броји унапред и уназад и са прескоком;
− прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве
стотине и прикаже их на бројевној правој;
БРОЈЕВИ
− 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;
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
− 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;
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САДРЖАЈИ
Просторне релације.
Величина предмета и бића.
Геометријска тела: лопта, коцка, квадар, ваљак,
пирамида и купа.
Геометријске фигуре: круг, правоугаоник, квадрат и
троугао.
Права, крива и изломљена линија.
Затворена и отворена линија.
Тачка и линија. Дуж.
Бројање, писање и читање бројева.
Приказивање бројева помоћу тачака на бројевној
правој.
Упоређивање бројева.
Редни бројеви.
Сабирање и одузимање бројева у оквиру 20 и
приказивање на бројевној правој.
Сабирање и одузимање бројева до 100 без прелаза
преко десетице и приказивање на бројевној правој.
Својства сабирања.
Откривање непознатог броја у једнакостима с једном
операцијом.
Динар, кованице и новчанице до 100 динара.

Мерење дужине нестандардним јединицама мере.

− измери дужину задатом, нестандардном
јединицом мере;
− преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на
основу задатог упутства.

ТАБЕЛА 3. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ СВЕТ ОКО НАС, 1. разред
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
− препозна и искаже радост, страх, тугу и бес уважавајући себе и
друге;
− правовремено и примерено ситуацији искаже своје основне
животне потребе за храном, водом и одласком у тоалет;
− се понаша тако да уважава различитости својих вршњака и
других људи;
− придржава се договорених правила понашања у школи и
прихвата последице ако их прекрши;
− сарађује са вршњацима у заједничким активностима;
− одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу очувања
здравља;
− чува своју, школску и имовину других;
− прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама: поплава,
земљотрес, пожар;
− својим речима опише пример неке опасне ситуације из свог
непосредног окружења;
− примењује правила безбедног понашања на путу од куће до
школе приликом кретања улицом са и без тротоара и преласка
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 –

ОБЛАСТ/ТЕМА
НЕПОСРЕДНО
ОКРУЖЕЊЕ
Ја и други

Породични дом,
школа

Здравље и
безбедност

Оријентација у
простору и
времену

Човек ствара

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

Разноврсност
природе

производи људског рада).
Материјали за израду предмета (дрво, камен, метал,
стакло, гума, пластика, папир, тканина) и њихова
својства (тврдо-меко, провидно-непровидно, храпавоглатко).
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 и животињама).

ТАБЕЛА 4. ПРОГРАМ ЗАПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ, 1. разред
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању
да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

– примени једноставне, двоставне
општеприпремне вежбе (вежбе обликовања);

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ

Вежбе за развој снаге.
Вежбе за развојпокретљивости.
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– правилно изведе вежбе, разноврсна природна
и изведена кретања;
– комбинује и користи усвојене моторичке
вештине у игри и у свакодневном животу;
– одржава равнотежу у различитим кретањима;
– разликује правилно од неправилног држања
тела и правилно држи тело;
– примењује правилну технику дисања приликом
вежбања;
– изведе кретања, вежбе и
кратке саставе уз музичку пратњу;
– игра дечји и народни плес;
– користи основну терминологију вежбања;
– поштује правила понашања на просторима за МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ
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;
– уредно одлаже своје ствари пре и након
вежбања;
– наведе делове свога тела и препозна њихову
улогу;
– уочи промену у расту код себе и других;
– уочи разлику између здравог и болесног
стања;
– примењује здравствено-хигијенске мере пре, у
току и након вежбања;
– одржава личну хигијену;
– учествује у одржавању простора у коме живи и
борави;
– схвати значај коришћења воћа у исхрани;
– правилно се понаша за столом.

Вежбе за развој издржљивости.
Вежбе за развој брзине.
Вежбе за развој координације.

Ходање и трчање

Ходање:
– кратким корацима,
– дугим корацима,
– у различитом ритму,
– ходање са реквизитом,
– ходање са променом, правца и смера.
Техника трчања:
– трчање преко препрека,
– трчање са променом правца и смера,
– брзо трчање 20 м са стартом из различитих
почетних положаја,
– игре са коришћењем научених облика ходања и
трчања.

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.
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ФИЗИЧКА И
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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.
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.
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).

Култура вежбања и играња Основни термини у вежбању.

ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА

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.
Лична хигијена.
Хигијена простора у коме живим.
Хигијена простора у коме вежбам.
Животне намирнице и правилна исхрана.
Заједно за столом.

ТАБЕЛА 5 ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА, 1. разред
ИСХОДИ
По завршетку ученик ће бити у стању да:
– 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

ОБЛАСТ /ТЕМА

ЛИКОВНА КУЛТУРА
И ОКРУЖЕЊЕ

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

Облици. Облици из природе, облици које је створио човек, правилни и
неправилни облици. Својства облика (цело, део, велико, мало, високо, ниско,
ОДНОСИ У ВИДНОМ краће, дуже, уско, широко, светло, тамно, обојено, безбојно, једнобојно, шарено,
ПОЉУ
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).
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материјала;
– одабере, самостално, начин спајања
најмање два материјала;
– преведе једноставне појмове и
информације у ликовни рад;
– изрази, материјалом и техником по
избору, своје замисли, доживљаје, утиске,
сећања и опажања;
– преобликује, сам или у сарадњи са
другима, употребне предмете мењајући
им намену;
– изрази познате појмове мимиком и
покретом тела, без звука;
– повеже одабрану установу културе са
ОБЛИКОВАЊЕ
њеном наменом;
– поштује договоре и правила понашања и
облачења приликом посете установама
културе.

СПОРАЗУМЕВАЊЕ
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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.
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...
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.

ТАБЕЛА 6. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА, 1. разред
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– 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;
– 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 песме, једноставне аранжмане, свирачке
деонице у музичким играма;
– повезује почетне тонове песама-модела и једноставних
наменских песама са бојама, ритам са графичким приказом;
– објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења;
– учествује у школским приредбама и манифестацијама;
– направи дечје ритмичке инструменте;
– ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању ритмичку
целину помоћу различитих извора звука, ритмичку пратњу за
бројалице, песме и музичке игре помоћу различитих извора
звука, музичко питање и одговор на ритмичким удараљкама,
једноставну мелодију на краћи задати текст;
– изабере према литерарном садржају одговарајући музички
садржај.

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

Уметничка музика у цртаним и анимираним филмовима. Однос
звук – лик, музика – радња.
Композиције које илуструју различита осећања.
Звук и тон (извори).
Звуци тела (пулс, куцање срца, дисање...). Звуци из природе и
окружења. Звучни знак (школско звоно, аутомобилска
сирена...).
Тон: боја (различити гласови и инструменти), трајање (кратак –
дуг), јачина (гласан – тих), висина (висок – дубок).
Тишина и одсуство звука.
Композиције које илуструју различите боје људског гласа и
инструмената.
Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, два гласа,
два инструмента, један свирач, група свирача, оркестар).
Различити жанрови везани за ситуације значајне за ученике
(празници, приредбе, свечаности, рођендани, венчања,
новогодишње и божићне песме...).
Музичка прича.
Карактер дела и елементи музичке изражајности
(условљеност).
Музички бонтон.
Музика и здравље.
Носиоци звука (це-де плејер, ем пе 3 плејер, рачунар...).

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, фаплаво и сол-црвено).
Дечји ритмички инструменти и начииа свирања на њима.
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Свирање по слуху пратње уз бројалице и песме – пулс, ритам,
груписање удара.
Певање и извођење музичких игара уз свирање на дечјим
инструментима – песме уз игру, дидактичке игре, музичке
драматизације.
Свирање инструменталних аранжмана на дечјим ритмичким
инструментима и на алтернативним изворима звука.
Свирање графички представљеног ритма.
Музички бонтон.
Израда дечјих ритмичких инструмената од различитих
материјала.
Стварање звукова из непосредне околине и природе спонтаном
или договореном импровизацијом.
Креирање сопствених покрета уз музику која се изводи или
слуша.
Стварање звучних ефеката и једноставне ритмичке пратње
користећи различите изворе звука.
Бирање инструмената на основу звука и стварање једноставне
МУЗИЧКО
ритмичке пратње уз бројалице, песме и музичке игре.
СТВАРАЛАШТВО
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.

ТАБЕЛА 7. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, 1. разред
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
- поздрави и отпоздрави, примењујући
најједноставнија језичка средства;
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ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативне функције
ПОЗДРАВЉАЊЕ

САДРЖАЈИ
Језичке активностиу комуникативним ситуацијама
Реаговање на усмени импулс саговорника (наставника,

- 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;
- 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
непосредним потребама, осетима и
осећањима и реагује на њих;
- изрази основне потребе, осете и осећања
кратким и једноставним језичким
средствима;
- разуме једноставна обавештења 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

вршњака, и слично); успостављање контакта при сусрету.
Садржаји
Hi! Hello. Good morning/afternoon/evening/night. How are you? I’m
fine, thank you, and you? Goodbye. Bye. See you (later/tomorrow).
Have a nice day/weekend! Thanks, same to you!
(Интер)културни садржаји: Формално и неформално
поздрављање; устаљена правила учтивости.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И
ДРУГИХ; ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ;
ДАВАЊЕ И И ТРАЖЕЊЕ
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О
ДРУГИМА

Језичке активностиу комуникативним ситуацијама
Слушање кратких и једноставних текстова у којима се неко
представља; представљање себе и других особа, присутних и
одсутних.
Садржаји
My name’s Maria/I’m Maria. What’s your name? This is my friend.
His name’s/name is Marko. Maria, this is Barbara. Barbara, this is
Maria. This is Miss Ivona. She’s my teacher. That is Mr Jones. He’s
your teacher. How old are you? I’m seven. He’s ten. Who’s
this/that? It’s my father. Is Tom your brother/friend? Yes, he is/No,
he isn’t. Is Jane your sister/friend? Yes, she is/No, she isn’t. Who’s
in the picture? It’s my sister. Her name’s Susan.
Liĉne zamenice u funkciji subjekta - I, you …
Prisvojni pridevi - my, your…
Pokazne zamenice - this, that
Glagol to be - the Present Simple Tense
Pitanja sa Who /How (old)
Osnovni brojevi (1-10)
(Интер)културни садржаји: Препознавање најосновнијих
сличности и разлика у начину упознавања и представљања у
нашој земљи и земљама енглеског говорног подручја.

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВНИХ УПУТСТАВА И
НАЛОГА

Језичке активностиу 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
Let’s start. Quiet, please. Listen to me! Look! Look at me/the picture!
Sit down. Stand up. Turn around. Jump. Say hello/goodbye to your
friend. Open/Close your books/notebooks. Put down your pencils.
Pick up the rubber. Wash your hands. Open the window, please.
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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.

Come in. Come here/to the board. Give me your book, please. Don’t
do that. Listen and say/sing/do/number/match/draw/repeat… Cut
out/stick/touch/point to... Colour the door yellow. Count from … to
…. My turn now.Hurry up! Quick! Watch out! I understand/I don’t
understand. I’m finished.
Императив
(Интер)културни садржаји:Поштовање основних норми
учтивости; дечје песме одговарајућег садржаја.

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ

Језичке активностиу 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
Let’s play football/the memory game/go to the park/sing. Come and
play with me! Come to my birthday party. Cool! Super! Great! OK.
All right. Sorry, I can’t.
Императив
(Интер)културни садржаји: Прикладно прихватање и одбијање
позива; прослава рођендана, игре, забава и разонода.

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА

Језичке активностиу 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
Can I have an apple, please? Yes, here you are. Thank you/Thank
you, Maria/Thanks. You’re welcome. No, sorry/Not now/No, you
can’t. Can you help me, please? Can/May I have some water,
please? Can/May I go to the toilet/go out/come in? Excuse me,
Teacher, …? I can’t see. Can you move, please? Sorry, can you
repeat that, please? I’m sorry I’m late. It’s OK. No problem.
Модални глагило за изражавање молбе - can/may
(Интер)културни садржаји:Правила учтиве комуникације.

ЧЕСТИТАЊЕ
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Језичке активностиу комуникативним ситуацијама
Слушање кратких и једноставних устаљених израза којима се
честита празник, рођендан; реаговање на упућену честитку и

упућивање кратких пригодних честитки.
Садржаји
Happy birthday to you! Merry Christmas! Happy New Year! Happy
Easter! Thanks, same to you!
(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
It’s a/an… It’s short/long/small/big/blue… It’s a blue ruler. I can see
one red apple and two yellow bananas/three blue and four orange
balloons. Here’s a crayon. What colour is it?It’s blue/The crayon is
blue.
Glagoli have got, to be za davanje opisa
Pravilna mnoţina imenica: book - books, apple - apples…
Modalni glagol can uz glagol see
(Интер)културни садржаји:Дечје песме и приче одговарајућег
садржаја.

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
ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА I’m thirsty/hungry. Here’s a sandwich for you. Do you want some
И ОСЕЋАЊА
water? Yes, please. No, thank you. Are you happy/sad/hot/cold?
The Present Simple Tense (be, want)
Модални глагол can 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.
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Садржаји
Where’s my dad? Is he in the bedroom? No, he’s in the bathroom.
Where’s your dog? It’s in the garden. Where’s my bag? It’s on the
chair. Where’s the toilet? It’s here/over there.
Прилози и предлози за изражавање положаја и просторних
односа - here, there, in, on
Питања саWhere
(Интер)културни садржаји: Култура становања: село, град.
Језичке активности у комуникативним ситуацијама
Слушање кратких текстова с једноставним исказима за
изражавање припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања и реаговање на њих; усмено
исказивање
ИЗРАЖАВАЊЕ
Садржаји
ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊА И
This is my ball. Is that your bike?I’ve got a dog. Have you got a pet?
ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВАЊА
He/She’s got two brothers. Who’s got a/an...?
Prisvojni pridevi my, your…
Have got za izraţavanje pripadanja/posedovanja
(Интер)културни садржаји: Породица, пријатељи, кућни
љубимци, играчке.

ИЗРАЖАВАЊЕ
ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА
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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
Do you like ice cream? Yes, I do/No, I don’t. I like apples and
oranges. I don’t like milk or cheese. Do you like games?
The Present Simple Tense glagola like
(Интер)културни садржаји:Храна и пиће

ТАБЕЛА 8. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ДИГИТАЛНИ СВЕТ, 1. разред
Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и
правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– препозна дигиталне уређаје из окружења и именује неке од њих;
– наведе неке од животних ситуација у којимадигитални 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 (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;
– 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;

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

Различит изглед дигиталних уређаја.
Дигитални уређаји у различитим занимањима.
Учење уз помоћ дигиталних уџбеника.
Креативно изражавање са дигиталним уређајима
и без њих.
ДИГИТАЛНО ДРУШТВО
Комуникација посредством дигиталних уређаја.
Дигитални уређај и паметни дигитални уређај.
Коришћење дигиталних уређаја за повећање
прилика за учење и стицање искуства ученика у
области науке, културе и уметности.
Дигитални уређај и наше здравље (вид, положај
тела, време пред екраном, дигитални уређај као
отпад).
Подаци о личности и њихова заштита при
комуникацији помоћу дигиталних уређаја.
БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ
Помоћ у случају контакта са непримереним
ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА
дигиталним
садржајем,
непознатим,
злонамерним особама или особама које
комуницирају на неприхватљив начин.
Одговорно руковање дигиталним уређајем (мере
физичке заштите, коришћење лозинке).

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН
РАЗМИШЉАЊА

Разлагање проблема на мање целине.
Осмишљавање корака који воде до решења
једноставног проблема.
Тумачење постојећих и креирање алгоритама
изражених симболима.
Уочавање и исправљање грешака у алгоритму.
Тумачење понашања дигиталног уређаја у
односу на приказани алгоритам.
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– анализира једноставан познати поступак/активност и предлаже
кораке за његово 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.

ТАБЕЛА 9. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА, 1. разред

ЦИЉ

ТЕМЕ/САДРЖАЈИ

Прихватање да је постојање
израз заједнишва личности, а да
личност
постоји
само
у
заједници слободе са другом
личношћу

I увод
1. Уводни час - Учимо о нашој вери
II заједница као основ живота
1. Моја породица
2. Моја школа и другари
3. Ми смо део Божје породице (Цркве)
III заједница љубави бога, човека и природе
1. Када волим онда и слушам
2. Даривање је израз љубави
3. Цео свет на дар (Бог све ствара из љубави)
4. Оче наш
IV неизмерна љубав божја - христос се роди!
1. Бог долази у овај свет
2. Христос се роди – Божић у мом дому
3. Како је Растко постао Свети Сава - Свако од нас љубављу и кроз Заједницу са
Богом иде путем Светог Саве)
4. Свети Сава, слава у школи и породици
V црква - заједница са богом
1.Бог ствара свет
2. Свет је наш дом ( - живот првих људи – жеља Божја да свет буде Црква)
3. Прихватимо дарове Божје (- човек не прихвата дар, непослушност, себичност)
4. Где је љубав ту је Бог - у Цркви остварујемо јединство људи и природе са Богом
5. Христова вечера са ученицима ( Христови ученици - апостоли)
6. Литургија - окупљање Божје породице

Прихватање да је постојање
израз заједнишва личности, а да
личност
постоји
само
у
заједници слободе са другом
личношћу
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ИСХОДИ
Ученик ће:
-уочити да се кроз
слободни однос љубави
према
некоме
или
нечему, тај неко или
нешто
конкретизује,
односно да постаје за
нас
јединствено
и
непоновљиво
-уочити да љубав човека
према другим људима и
природи
њима
даје
непоновљиву вредност и
постојање
-уочити да од онога кога
заволимо зависи и наше
постојање

7. Пост – стаза љубави
VI христова љубав према човеку и свету
-препознати да је човек
1. Христова љубав према човеку и свету– Милостиви Самарјанин; песма „Знаш ли икона Божија управо
ко те љуби силно“)
због тога што може да
2. Препознајемо Христову љубав– прича: „Добро дрво“, Ш. Силверстејн)
друга
бића
чини
3. Христос васкрсе! ( – новозаветна сведочанства)
непоновљивим
VII наша брига о свету (творевини божјој)
1. Човек домаћин у свету ( - свештеник твари - природе)
2. Радост служења
3. Љубав према људима и природи је љубав према Богу
4. Христос је узор свима
5. Научили смо у првом разреду (систематизација)

ТАБЕЛА 10. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, 1. разред
ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:
– 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;

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

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.
ЉУДСКА ПРАВА
Ја и други у одељењу 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.
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– 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 одељењских
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 променити/побољшати;
– заједно са вршњацима и наставником учествује у
решавању проблема у одељењу;
– учествује у изради плана једноставне акције;
– са другим ученицима изводи и документује
једноставну акцију;
– доприноси промоцији акције;
– на једноставан начин вреднује изведену акцију.

ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ
Комуникација и
сарадња

Уважавање различитости.
Правила у одељењу/групи и њихова функција.
Одлучивање у одељењу/групи.
Одговорност деце и одраслих за функционисање заједнице.
Комуникација
Слушање/неслушање.
Кад разговарамо држимо се теме.
Изношење мишљења.
Уважавање саговорника.
Сарадња
Групни рад, договарање и сарадња са вршњацима и одраслима.

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
ГРАЂАНСКИ
роковима, начину реализације.
АКТИВИЗАМ
Извођење и документовање акције – видео, фотографије, текстови и
Акција одељења/групе
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.

ТАБЕЛА 11. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ – СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК, 1. разред
Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK AKO JAZYK S PRVKAMI NÁRODNEJ KULTÚRY
Cieľ výuĉby a uĉenia slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry je dosiahnuť taký stupeň rozvoja komunikaĉných zruĉností u ţiaka, aby vedel
samostatne uplatniť osvojené reĉové zruĉnosti v štandardných i odborných komunikatívnych situáciách (a v súlade s tematickým minimom aj v písanej
podobe), pestovať národnú a kultúrnu identitu, etnickú sebaúctu a zoznamovať ich s prvkami tradície, kultúry, zvykov a obyĉajov slovenského národa s
osobitným dôrazom na slovenskú komunitu v Srbsku.
VÝKONY
Po skonĉení roĉníka ţiak bude schopný:
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OBLASŤ/TÉMA

OBSAHY

- rozlišovať báseň, rozprávku a dramatický text;
- vnímať osoby a ich kladné a záporné vlastnosti;
- poznať hádanku;
- rozlišovať hlásku, slovo a vetu;
- správne povedať krátku a úplnú jednoduchú vetu;
- utvoriť ústny prejav so slovami;
- prerozprávať nieĉo; rozprávať podľa obrázka/obrázkov a
o záţitkoch;
- ústne opísať veci z priameho okolia;
- správnym spôsobom vyuţívať nové slová a správne
vyslovovať špecifické hlásky pre slovenský jazyk v
kaţdodennej konverzácii;
- spamäti predniesť kratšie literárne útvary;
- úĉinkovať v scénickom prednese textu;
- zúĉastniť sa v kultúrno-umeleckých podujatiach (aj ako
divák, aj ako úĉastník)
LITERATÚRA
- vedieť sa poďakovať, poţiadať o pomoc, poĉúvať
hovoriaceho;
- chápať pojem národnostná príslušnosť a vnímať
príslušníkov iných národov;
- chápať vzťah k materinskému jazyku a k jazyku iných
národov;
- poznať zhodu jazykových javov medzi slovenĉinou a
srbĉinou;
- predniesť ľudové koledy a vinše vzťahujúce sa na
sviatky alebo roĉné obdobia;
- zapojiť sa do vekuprimeraných detských ľudových hier a
tancov;
- poznať charakteristiky slovenského ľudového odevu (so
zameraní na svoju dedinu)
- zaznamenávať sviatky (v porovnaní so srbskými)
- poznať tradiĉné slovenské zvyky a obyĉaje (Vianoce koledovanie,Veľká noc - oblievaĉka) a k tomu priliehavé
tradiĉné jedlá
JAZYKOVÁ
KULTÚRA

Ústne
vyjadrovanie

ŠKOLSKÁ LEKTÚRA
Poézia
Slovenská ľudová pieseň: Červené jabĺčko; Ej javor javor, zelený;
Kukulienka; Ej, padá, padá rosička;
Vyĉítanky: Ide koza rohatá; Cencelence, bom, bom, bom,...
Hádanky a riekanky (výber)
Pavel Muĉaji (výber)
Miroslav Demák (výber)
Elena Ĉepĉeková: Ľúbim ťa
Krista Bendová: Hruška
Michal Ďuga: Chytačka
Mária Ďuríĉová: Skrytý svet
Iveta Kapraňová: Kuriatka
Libuša Friedová: Mama a ja
Viera Dobiášová: Otec rok
Próza
Sibyla Misloviĉová: Čarovné slovíčko
Ľudová rozprávka: Snehulienka/ Janko Hraško/O veľkej repe
(podľa obrázkov)
Bájky (výber)
Ľudové pranostiky, porekadlá a príslovia.
Dramatické texty
Detské ľudové hry
Ľudová rozprávka: Koza rohatá a jeţ
Vekuprimerané ţartíky. Bábkové divadlo pre deti.
Populárne a informatívne texty: Výber z ilustrovaných
encyklopédií a ĉasopisov pre deti.
Literárne pojmy:
- báseň; bájka; rozprávka; hádanka.
- udalosť; miesto a ĉas konania deja; literárna postava zovňajšok,
- detský dramatický text; detské hry; ţartovný text;
Výslovnosť hlások, s ktorými ţiaci majú ťaţkosti (napr. dz, dţ, h,
ch, ľ).
Tradiĉná slovenská ľudová kultúra.
Riadený a voľný rozhovor. Osobnosť ţiaka: vedieť sa predstaviť,
povedať o sebe a o svojej rodine, priateľovi, predstaviť svoje
obľúbené zvieratko, hraĉku...
Sviatky a rodinné oslavy.
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Poĉúvanie

Ĉítanie

Rozprávanie, rozprávanie s obmenou a podľa obrázkov (ľudový
odev, tradiĉné jedlá).
Prednes krátkeho vekuprimeraného literárneho textu.
Dramatické, zdramatizované texty, scénická úprava.
Scénický prednes textu (dramatický a bábkový), detské ľudové
hry.
Obohacovanie slovnej zásoby.
Hovorové, situaĉné a jazykové hry.
Skutoĉné a napodobnené situácie.
Audiovizuále zápisy.
Hry na rozvíjanie pozorného poĉúvania.
Literárne texty - prednes uĉiteľa a audio a video zápis.
Neliterárne texty: text v tabuľke, rozvrh hodín, vstupenka a iné.
Informatívne texty: pravidlá správania v škole, o ţivote z nášho
okolia, z encyklopédií pre deti.

ТАБЕЛА 12. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ – МАЂАРСКИ ЈЕЗИК, 1. разред
A tantárgyMAGYAR NYELV - anyanyelvápolás
A magyar nyelv - anyanyelvápolás tanításának célja, hogy a szerb nyelvű tagozatra járó magyar anyanyelvű tanulók elsajátítsák a magyar nyelv alapvető
nyelvhasználati szabályait, és megfelelő módon tudják magukat kifejezni szóban és írásban, tudatosuljon bennük az anyanyelv fontosságát a nemzeti
identitás megőrzése szempontjából.
KIMENET
A tanév végére a tanuló:
- elsajátítja a helyes kiejtést, hangsúlyt, hanglejtést;
- pontosan artikulál, beszéde tagolt, érthető és közepes
tempójú;
- helyesen ejti ki a rövid és a hosszú magán- és
mássalhangzókat;
- részt vesz az irányított és a szabadon folytatott
beszélgetésben;
- szóbeli üzenetet fogalmaz meg, megfelelő szavakkal;
- történetet mond el kép/képsor és saját élménye alapján;
- kívülről/fejből mond rövid népköltészeti alkotást;
gyermekverset;
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RÉSZTERÜLET/
TÉMA

NYELVI KULTÚRA

TARTALOM

Beszéd

Szókincsfejlesztő és mondatalkotási gyakorlatok.
Az életkornak megfelelő rövid, mesék, történetek.
Irányított és szabadon folytatott beszélgetés (párbeszéd).
A beszélgetés szabályai.
Szóbeli üzenet.
Elmesélés, elbeszélés és leírás.
Az irodalmi szöveg előadása.
Dráma- és dramatizált szövegek, színpadi improvizációk.
Jelenetek előadása és bábozás.
Beszélgetések, szituációs és nyelvi játékok.

- képes egyszerű beszédszituációk eljátszására;
- a felolvasott rövid szöveggel kapcsolatban tud a feltett
kérdésekre válaszolni (elmesélni a szöveg tartalmát);
- figyelemmel kíséri és megérti a szöveget a bemutató
olvasás során.

Recepció

- megkülönbözteti a verset és a mesét;
- időrendbe helyezi az eseményeket;
- felismeri a szereplőket, és meg tudja különböztetni őket a
pozitív és a negatív tulajdonságaik alapján.

IRODALOM

- megkülönbözteti a hangot, a szót és a mondatot;
- helyesen, megfelelő hangsúllyal és hanglejtéssel ejti ki
(mondja ki) a szerkezeti egységeket.

NYELVISMERET ÉS
NYELVHELYESSÉG

Valós vagy szimulált helyzetek.
A hallgatás üzenete.
Audiovizuális lejegyzések.
A meghallgatást, másokra figyelést fejlesztő játékok.
ISKOLAI OLVASMÁNYOK
(a tanító/tanár olvassa vagy mondja el őket, a felsorolás
tájékoztató jellegű)
Költészet
Zelk Zoltán: Ákombákom
Weöres Sándor: Haragosi/Kocsi és vonat
Gazdag Erzsi: Mesebolt
Kassák Lajos: Testvérkék
Csoóri Sándor: Tavaszi bodzavers
Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők
Varró Dániel: Andris beszélget az állatokkal (részlet)
Próza
Népmese: A kis gida
Mészöly Miklós: A tíz testvér
Népmese: A róka és a kacsák
Móricz Zsigmond: A török és a tehenek
Adaptált szövegek
(A tanító/tanár szóbeli közlése)
A három hangya
A két okos csacsi
A három kismacska
Egérmese
A farkas és a sün
A róka és a varjú
Népköltészeti alkotások:
köszöntők, sorolók, mondókák, népi gyermekjátékok.
A közlő, kérdő és felszólító mondatok.
A hangok helyes kiejtésére.
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ТАБЕЛА 13. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ – РУСИНСКИ ЈЕЗИК, 1. разред
Назва предметуРУСКИ ЯЗИК З ЕЛЕМЕНТАМИ НАЦИОНАЛНЕЙ КУЛТУРИ
Циль настави и ученя руского язика з елементами националней култури то посцигнуц таки ступень розвою комуникативних схопносцох школяра
же би вон самостойно применьовал схопносци висловйованя у стандардних и фахових комуникативних ситуацийох (у складу зоз тематичним
минимумом и у писаней форми), пестовал национални и културни идентитет, етнїчне самопочитованє и упознаванє школярох зоз елементами
традициї, култури и обичайох Руснацох
ИСХОДИ
ОБЛАСЦ/ ТЕМА
По законченей теми/обласци школяр годзен:
- препознац приповедку, писню и драмски текст;
- одредзиц главни особи и обачиц розлику медзи
позитивнима и неґативнима прикметами;
- препознац загадку;
- розликовац глас, слово и виреченє;
- правилно вигвариц кратке и подполне виреченє;
- усно преприповедовац текст;
- усно приповедац по датих сличкох и о дожицох;
- усно описовац предмети зоз нєпостредного
окруженя;
- правилно хасновац нови слова у каждодньовей
бешеди;
- правилно вигваряц специфични гласи руского
ЛИТЕРАТУРА
язика у каждодньовей конверзациї;
- напамят гуториц кратки литературни тексти;
- участвовац у сценским виводзеню текста;
- участвовац у културно-уметнїцких
манифестацийох (як патрач або учашнїк);
- крашнє подзековац, замодлїц за помоц;
- з увагу слухац собешеднїка;
- розумиц поняце национална припадносц и
почитовац припаднїкох других народох;
- здобуц правилни однос ґу мацеринскому язику и
язику других народох;
- познац подобносц медзи руским и сербским
язиком;
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ЗМИСТИ
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА
Поезия
Гавриїл Костельник, Стари алє здрави
Мелания Павлович, Жимно було
Янко Олеяр, Музика, Заячки
Михал Симунович, Цо то моц
Мелания Римар, Розчитованя (вибор)
Народна писньочка, Цица и Амалка
Розчитованя и загадки (вибор)
Руска народна писня по вибору
Проза
Черешньов квиток
Учебнїк пестованя руского язика, Яков Кишюгас
Ручнїк
Мачка
Вовк
Божа катичка
Заяци
Рада
Пчоли
Бициґла
На стред драги
Кутатовац
Таблїчка 1, 2
Народна приповедка, Дїдо и цвикла
Басна Лєв и миш

- интерпретовац писнї хтори ше одноша на швета
або рочни часци;
- участвовац у дзецинских драмских сличкох у
складзе зоз своїм возростом;
- упознац традицийни руски обичаї (Крачун колядованє, Велька ноц - облїванє), а ґу тому и
пригодни традицийни єдла;
- обачовац розлику медзи рускима и сербскима
вирскима обичаями;
- розликовац и хасновац розповедне, опитне и
викричне виреченє
- правилно вигваряц гласи руского язика
- хасновац єдноставни вислови о себе, о блїзких и
КУЛТУРА
познатих особох
- поставяц єдноставни питаня и одвитовац на нїх ВИСЛОВЙОВАНЯ

Усне
висловйованє

Слуханє

Читанє

Драмски тексти
Драмски тексти зоз часописа за дзеци Заградка (вибор)
Популарни и информативни тексти
Вибор зоз илустрованих дзецинских енциклопедийох
Вибор популарних и информативних текстох зоз часописа
за дзеци Заградка
Вигварянє гласох хтори школяром представяю почежкосц:
г, х и д’, т’.
Приповеданє о подїйох з родительского дому, школи;
приповеданє по слики и плану у форми питаньох.
Розликованє виреченьох як обвисценя, питаня и розказу з
вигваряньом (интонацию) и їх препознаванє на слух.
Традицийна руска народна култура.
Подоба школяра; знац ше представиц, виприповедац дацо
о себе и своєй фамелиї, о товаришови, виприповедац о
своєй омилєней животинї, бависку.
Драмски, драматизовани тексти, сценски обробок.
Збогацованє словнїка.
Бешедни ситуациї и язични бависка.
Реални и симулативни ситуациї.
Аудио-визуелни записи.
Литературни тексти чита наставнїк або ше емитує аудиовизуелни запис
Нєлитературни тексти: текст зоз таблїчки, розпорядок
годзинох, уходнїца, поволанка и друге.
Информативни тексти: правила справованя у школи, живот
у нашим околїску, енциклопедия за дзеци.
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ТАБЕЛА 14. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, 1. разред
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ /ТЕМА

-у складу са језичким развојем изрази потребе,
осећања и мисли поштућујући правила учитвог
опхођења
-правилно изговара гласове немачког
Језик и језичко
стандардног језика
изражавање
-разликује глас, реч и реченицу
-правилно одабере речи и да се на одговарајући
начин служи новим речима у свакодневном
говору
-на питања саговороника одговара пуном
реченицом
Књижевност
-препозна песму, бајку, драмски текст
-напамет говори краће књижевне текстове

Историја,
традиционална
-препозна елементе и вредности традиционалне култура
-празници
културне баштине
-народна ношња
-препозна традиционалне немачке обичаје
-национална јела
(Божић, Св. Никола, Св.Мартин, Ускрс)
- фолклор
-да уочи сличности и разлике у обележавању
-позориште, филм
верских празника код Срба и Немаца
- да наведе неке од традиционалних јела Немаца
-да исприча целу или део радње позоришне
представе или филма за децу
Ликовна и музичка
Пева народне и дечије песме које се односе на
празнике, свакодневни живот или годишња доба култура
Илуструје текст који је послушан
Различитим техникама изрази своју креативност
на различите начине
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САДРЖАЈИ
-богаћење речника, лексичке и синтаксичке вежбе
- Усвајање нових речи и њихових значења
- формирање комплетне реченице у усменом изражавању
- поздрављање и представљање
-говорне, ситуационе и језичке игре
-реалне и симулационе ситуације
-аудиовизуални записи
- игре за развијање пажљивог слушања
- бројалице
-поезија
-бројалице
-проза
Празници: Св.Мартин, Св. Никола, Божић, Ускрс и обичаји који су везани
за те празнике код Немаца
Обичаји који су везани за обележавање Св.Николе, Божића и Ускрса код
Срба
Традиционална дечја ношња код Немаца и код Срба.
Национална јела Немаца
Јела у Војводини која су задржала називе на немачком језику
Позоришна представа или дечија представа по избору
Избор пригодних текстова из часописа за децу
Израда и осликавање чизмица за Св. Николу
Израда божићних украса
Израда честитки
Бојење ускршњих јаја
Бојење предмета и фигура у бојанкама
Илустрација текста – приче.
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

1. Листа предмета у другом разреду, годишњи фонд часова и основни облици извођења
програма
2. Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у другом разреду, начин и
поступци остваривања прописаних наставних планова и програма
3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског програма
4. Праћење реализације школског програма за други разред
ПРИЛОЗИ:
1. Програм за Српски језик
2. Програм за Математику
3. Програм за Свет око нас
4. Програм за Физичко и здравствено васпитање
5. Програм за Ликовну културу
6. Програм за Музичку културу
7. Програм за Енглески језик
8. Програм за Грађанско васпитање
9. Програм за Верску наставу
10. Програм за Словачки језик са елементима националне културе
11. Програм за Мађарски језик са елементима националне културе
12. Програм за Русински језик са елементима националне културе
13. Програм за Немачки језик са елементима националне културе

1. Листа предмета у другом разреду, годишњи фонд часова по предметима и основни
облици извођења наставе
На овој листи налазе се предмети који су прописани на националном нивоу. На националном
нивоу предложени су обавезни наставни предмети и изборни програми.
Изборни програми за које се школа определила имајући у виду листу понуђених опција, као и
интересовања и потребе родитеља и деце, и кадровске и остале могућности школе, су:
 Верска настава
 Грађанско васпитање
 Матерњи језик са елементима националне културе
Листа предмета са годишњим фондом часова:
Статус
предмета
обавезни
обавезни
обавезни
обавезни
обавезни
обавезни
обавезни
обавезни

ПРЕДМЕТ
Српски језик
Математика
Енглески језик
Свет око нас
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање
Дигитални свет

Недељни фонд
часова
5
5
2
2
2
1
3
1

Годишњи фонд
часова
180
180
72
72
72
36
108
36

изборни
изборни
програм

Грађанско/верска настава
Матерњи језик са елементима
националне културе
УКУПНО:

1

36

2

72

22(24*)

792(864)*

Облици образовно-васпитног рада којима се реализују обавезни предмети и изборни програми
су:
Облик образовно-васпитног рада
Недељно
Годишње
Редовна настава
22(24*)
792(864*)
Допунска настава
1
36
Настава у природи
7-10 дана годишње
*) Број часова за ученике који изучавају Матерњи језик са елементима националне културе

Остали облици образовно-васпитног рада
Час одељењског старешине
Ваннаставне активности**
Екскурзија

Недељно
1
1-2

Годишње
36
36-72
1-3 дана годишње

**) Школа организује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта

2. Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у другом разреду,
начин и поступци остваривања прописаних наставних планова и програма
Циљеви, задаци, наставне теме, начини реализације и активности у првом разреду, приказани
су у виду табела које се налазе у Прилозима и чине саставни део овог документа.

3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског
програма
У оквиру факултативног дела програма реализоваће
заједница, излети, посете, слободне активности.

се

активности

одељенских

4. Праћење реализације школског програма за други разред
Реализацију школског програма за други разред пратиће Стручни актив за развој школског
програма, Стручно веће другог разреда у сарадњи са педагошком службом школе, директором
и помоћником директора.
. ПРИЛОЗИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.Програм за Српски језик, табела 1
Програм за Математику, табела 2
Програм за Свет око нас, табела 3
Програм за Физичко и здравствено васпитање, табела 4
Програм за предмет Дигитални свет, табела 5
Програм за Ликовну културу, табела 6
Програм за Музичку културу, табела 7
Програм за Енглески језик, табела 8
Програм за Верску наставу, табела 9
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10. Програм за Грађанско васпитање, табела 10
11. Програм за Словачки језик са елементима националне културе, табела 11
12. Програм за Мађарски језик са елементима националне културе, табела 12
13. Програм за Русински језик са елементима националне културе, табела 13
14. Програм за Немачки језик са елементима националне културе, табела 14
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ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 2. РАЗРЕД
ИСХОДИ - По завршеном разреду
ученик ће бити у стању да:
– разликује књижевне врсте: песму,
причу, басну, бајку, драмски текст;
– одреди главни догађај, време и
место дешавања у прочитаном тексту;
– одреди редослед догађаја у тексту;
– уочи главне и споредне ликове и
разликује њихове позитивне и
негативне особине;
– разликује стих и строфу;
– уочи стихове који се римују;
– објасни значење пословице и поуке
коју уочава у басни;
– наведе једноставне примере
поређења из текстова и свакодневног
живота;
– чита текст поштујући интонацију
реченице/стиха;
– изражајно рецитује песму;
– изводи драмске текстове;
– износи своје мишљење о тексту;
– разликује глас и слог и препозна
самогласнике и сугласнике;
– разликује врсте речи у типичним
случајевима;
– одређује основне граматичке
категорије именица и глагола;
– разликује реченице по облику и
значењу;
– поштује и примењује основна
правописна правила;
– влада основном техником читања и
писања латиничког текста;
– пронађе експлицитно исказане
информације у једноставном тексту
(линеарном и нелинеарном);
– користи различите облике усменог и

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

КЊИЖЕВНОСТ

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА Поезија
Народна песма: Да вам певам што истина није/Мишја моба Народна песма: Мајка
Јова у ружи родила/Санак иде низ улицу Јован Јовановић Змај: Пролећница/Хвала
Војислав Илић: Први снег
Бранко Ћопић: Огласи „Шумских новина“ (одломци), Болесник на три спрата
Душан Радовић: Лепо је све што је мало, Мама
Драган Лукић: Школа, Равнотежа
Мирослав Антић: Тајна
Душко Трифуновић: Два јарца
Григор Витез: Дохвати ми, тата, мјесец
Александар Сергејевич Пушкин: Бајка о рибару и рибици (читање у наставцима)
Проза
Народна прича: Свети Сава, отац и син/Свети Сава и отац и мати са малим
дететом
Народна прича: Седам прутова
Народна басна: Бик и зец/Коњ и магарац
Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка/Коњ и магаре
Десанка Максимовић: Бајка о лабуду Гроздана Олујић: Шаренорепа Градимир
Стојковић: Деда Милоје
Мирјана Стефановић: Златне рибице не праве штету
Ђани Родари: Кад дедица не зна да прича приче
Су Ју Ђин: Свитац тражи пријатеља Феликс Салтен: Бамби (одломак по избору)
Драмски текстови
Александар Поповић: Два писма
Ана Миловановић: Слатка математика
Гвидо Тартаља: Оцене
Тоде Николетић: Шума живот значи
Популарни и информативни текстови
Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о значајним личностима
српског језика, књижевности и културе (Доситеј Обра- довић (баснописац), Никола
Тесла (приче из детињства), знаменита завичајна личност и др.)
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1. Избор из кратких народних умотворина (загонетке, пословице, брзалице,
питалице, разбрајалице)
2. Ханс Кристијан Андерсен: Принцеза на зрну грашка, Царево ново одело,
Девојчица са шибицама

писменог изражавања: препричавање, причање, описивање;
– правилно састави дужу и потпуну
реченицу и споји више реченица у
краћу целину;

3. Десанка Максимовић: Ако је веровати мојој баки, Прстен на морском дну, Бајка
о трешњи, Сликарка зима, Како су пужу украли кућу, Три патуљка, Чика-Мраз,
Божић-батини цртежи, Траве говоре бакиним гласом, Орашчићи-палчићи, Кћи
вилиног коњица (три бајке
по избору ученика)
4. Љубивоје Ршумовић, избор из збирке песама Ма шта ми рече (Јед- ног дана, Др,
Десет љутих гусара, Ишли смо у Африку, Ако желиш мишице, Уторак вече ма
шта ми рече, Има један, Телефонијада, Дете, Вуче вуче бубо лења, Вук и овца)
5. Драгомир Ђорђевић, избор песама (Кад сам био мали, Бабе су нам сјајне,
Рецепт за деду, Све су мајке, Ја сам био срећно дете, Једном давно ко зна када,
Првоаприлска песма, Ми имамо машту, Тајан- ствена песма, Бити пекар то је
сјајно, Успон једног лава, Стонога, Вештице су само трик)
6. Избор из кратких прича за децу: Бранко Стевановић, Прича из ормана, Весна
Видојевић Гајевић, Бркљача, Дејан Алексић, Једном је један дечко зевнуо.
Књижевни појмови:
− стих, строфа, рима;
− народна успаванка;
− басна;
− бајка;
− тема, место и време збивања, редослед догађаја;
− главни и споредни лик (изглед, основне особине и поступци);
− лица у драмском тексту за децу.

ЈЕЗИК

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
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Глас и слог; самогласници и сугласници.
Врсте речи: именице (властите и заједничке); род и број именица; глаголи; глаголска времена: прошло, садашње, будуће време; потврдни и одрични
глаголски облици; придеви (описни); бројеви (основни и редни).
Реченице: обавештајне, упитне, заповедне и узвичне. Потврдне и одричне
реченице.
Велико слово: писање назива држава, градова и села (једночланих и вишечланих) и
једночланих географских назива.
Спојено и одвојено писање речи: писање речце ли и речце не уз глаголе.
Интерпункција: тачка (на крају реченице и иза редног броја); две тачке и запета у
набрајању; писање датума арапским и римским цифрама.
Писање скраћеница: (мерне јединице и опште скраћенице ОШ, бр., итд., стр. и
нпр.).
Друго писмо (латиница): штампана и писана слова. Разумевање прочитаног кроз
одговоре на питања.
План за препричавање кратких текстова (лирских, епских, драмских)

састављен од уопштених питања.
План описивања на основу непосредног посматрања. Правописне вежбе:
преписивање, диктат и самостално писање. Језичке вежбе: загонетке, ребуси,
укрштене речи, осмосмерке, асоцијације, састављање реченица, проширивање
задатих реченица. Лексичко-семантичке вежбе: допуњавање реченица, опис бића и
предмета.
Сценско приказивање драмског/драматизованог текста.

ТАБЕЛА 2. ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА 2. РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:
– одреди десетице најближе датом броју;
– усмено сабира и одузима бројеве до 100;
– користи појмове чинилац, производ, дељеник,
делилац, количник, садржалац;
– примени замену места и здруживање сабирака и
чинилаца ради лакшег рачунања;
– усмено множи и дели у оквиру прве стотине;
– израчуна вредност бројевног израза са највише две
операције;
– реши текстуални задатак постављањем израза са
највише две рачунске операције и провери тачност
решења;
– одреди непознати број у једначини са једном
аритметичком операцијом;
– одреди делове (облика ) дате величине;
– изрази одређену суму новца преко различитих
апоена;
– прочита број записан римским цифрама и напише
дати број римским цифрама;
– прикаже мањи број података у таблици и стубичастим
дијаграмом;
– уочи правило и одреди следећи члан започетог низа;

ОБЛАСТ/ТЕМА

БРОЈЕВИ

САДРЖАЈИ

Први део
Сабирање и одузимање са преласком. Замена места и
здруживање сабирака.
Веза сабирања и одузимања.
Једначине са једном операцијом (сабирање или одузимање).
Римске цифре I, V, X, L, C
Други део
Множење и дељење (таблично)
Нула и јединица као чиниоци; нула као дељеник. Замена места
и здруживање чинилаца.
Трећи део
Редослед рачунских операција.
Множење и дељење збира и разлике бројем.
Веза множења и дељења. Једначине са једном операцијом
(множење или дељење).
Бројевни изрази. Формирање израза на основу реалистичних
ситуација.
Разломци облика , 1 ≤ n ≤ 10, визуелно и симболичко
представљање.
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– разликује дуж, полуправу и праву;
– одреди дужину изломљене линије (графички и
рачунски);
– одреди обим геометријске фигуре;
– нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на квадратној
мрежи и тачкастој мрежи;
– уочи подударне фигуре на датом цртежу;
– уочи симетричне фигуре;
– допуни дати цртеж тако да добијена фигура буде
симетрична у односу на дату праву;
– изрази дужину у различитим јединицама за мерење
дужине;
– измери дужину дужи и нацрта дуж дате дужине
– чита и запише време са часовника;
– користи јединице за време у једноставним
ситуацијама

ГЕОМЕТРИЈА

Први део
Дуж, права и полуправа. Тачка и права. Отворена и затворена
изломљена линија.
Графичко надовезивање дужи. Дужина изломљене линије.
Обим геометријских фигура без употребе формула.
Други део
Цртање правоугаоника, квадрата и троугла на квадратној
мрежи, на тачкастој мрежи.
Симетричне фигуре.
Подударност фигура (интуитивно).

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Мерење дужине стандардним мерним јединицама (m, dm, cm).
Мерење времена (дан, месец, година, час, минут).

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

ТАБЕЛА 3. ПРОГРАМ ЗА СВЕТ ОКО НАС ЗА 2. РАЗРЕД

ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:

– идентификује групе људи којима припада и своју
улогу у њима;
– оствари права и изврши обавезе у односу на правила
ДРУГИ И ЈА
понашања у групама којима припада;
– се понаша тако да уважава различитости других
људи;
– прихвати последице када прекрши правила
понашања групе;
– сарађује са другима у групи на заједничким
КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА
активностима;
– разликује потребе од жеља на једноставним
примерима из сопственог живота;

84

Групе људи: родбина, (ван)школска заједница, становници
насеља. Права и обавезе чланова група.
Однос потреба и жеља.
Правила понашања појединаца и група. Породични, школски и
празници насеља.
Симболи Републике Србије: грб, застава и химна. Типови
насеља: село, град.
Здрав начин живота: хигијена тела, разноврсна исхрана, број
оброка, боравак у природи и физичка активност.
Врсте саобраћаја (копнени, водни и ваздушни и одговарајућа
превозна средства).
Безбедно понашање у саобраћају у насељу (кретање улицом и
путем без тротоара, прелажење улице и пута без пешачког

– препозна грб, заставу и химну Републике Србије и
примерено се понаша према симболима;
– одреди тип насеља на основу његових
карактеристика;
– повеже личну хигијену, боравак у природи, физичку
активност и разноврсну исхрану са очувањем здравља;
– одржава личну хигијену – руку, зуба и чулних органа;
– примени правила културног и безбедног понашања у
саобраћају и превозним средствима у насељу са
околином;
– безбедно поступа пре и током временских непогода;
– истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства
материјала;
– одабере материјале који својим својствима највише
одговарају употреби предмета;
– пронађе нову намену коришћеним предметима;
– наводи примере различитих облика кретања у
окружењу;
– одабере начин кретања тела, узимајући у обзир
облик тела, врсту подлоге и средину у којој се тело
креће;
– измери растојање које тело пређе током свог
кретања;
– пронађе тражени објекат у насељу помоћу
адресе/карактеристичних објеката;
– именује занимања људи у свом насељу са околином;
– одреди време помоћу часовника и календара
користећи временске одреднице: сат, дан, седмицу,
месец, годину;
– забележи и прочита податке из личног живота помоћу
ленте времена;
– разликује облике рељефа у свом насељу и околини;
– разликује облике и делове површинских вода у свом
насељу и околини;
– идентификује заједничке особине живих бића на
примерима из окружења;
– повеже делове тела живих бића са њиховом
улогом/улогама;
– разврста биљке из окружења на основу изгледа

ЧОВЕК СТВАРА

прелаза. Правила понашања у превозним средствима
(аутомобил и јавни превоз).
Временске непогоде (олуја, град, мећава) и безбедно
понашање у затвореном и на отвореном простору.
Материјали (дрво, камен, метал, стакло, гума, пластика, папир,
тканина, глина/пластелин) и производи људског рада.
Еластичност материјала.
Својства материјала одређују њихову употребу.
Нова намена предмета направљених од различитих
материјала. Занимања људи у граду и селу.

КРЕТАЊЕ И
ОРИЈЕНТАЦИЈА У
ПРОСТОРУ И
ВРЕМЕНУ

Различити облици кретања тела (хода, скаче, трчи, пада, лети,
плива, котрља се, клизи).
Утицај облика тела, подлоге и средине на кретање по равној
подлози и пређено растојање тела.
Сналажење у насељу помоћу адресе (улица, кућни број) и
карактеристичних објеката.
Сналажење у времену у односу на временске одреднице:
минут, сат, дан, седмица, месец, година, датум, годишња доба.
Средства за мерење времена: часовник, календар, лента
времена.

РАЗНОВРСНОСТ
ПРИРОДЕ

Рељеф и облици рељефа: узвишења, (брдо, планина)
удубљења (долине, котлине) и равнице. Рељеф у насељу и околини.
Облици појављивања воде: површинске воде (текуће, стајаће)
и њихови делови (извор, ток, корито, обала). Површинске воде
у насељу и околини.
Заједничке особине живих бића (дисање, исхрана, раст,
остављање потомства).
Функције (улога) делова тела живих бића.
Разноврсност биљака у окружењу (зељасте и дрвенасте;
лишћарске и четинарске).
Разноврсност животиња у околини (домаће и дивље;
биљоједи, месоједи и сваштоједи).
Значај биљака и животиња за човека.
Улога човека у очувању природе (штедња производа који се
користе у свакодневном животу, разврставање отпада на
предвиђена места, брига о биљкама и животињама).
Сунчева светлост и топлота, вода, ваздух и земљиште –
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листа и стабла;
– разврста животиње из окружења на основу начина
живота и начина исхране;
– наведе примере који показују значај биљака и
животиња за човека;
– штедљиво троши производе које користи у
свакодневним ситуацијама;
– разврста отпад на предвиђена места;
– негује и својим понашањем не угрожава биљке и
животиње у окружењу;
– препозна примере повезаности живих бића са
условима за живот;
– повеже промене у природи и активности људи са
годишњим добима;
– изведе једноставне огледе пратећи упутства;
– повеже резултате рада са уложеним трудом

неопходни услови за живот.
Промене у природи и активности људи у зависности од
годишњих доба.

ТАБЕЛА 4. ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕЗА 2. РАЗРЕД

– примени једноставнe, двоставне општеприпремне вежбе
(вежбе обликовања);
– правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена
кретања;
– комбинује усвојене моторичке вештине у игри и
свакодневном животу;
– одржава равнотежу у различитим кретањима;
– разликује правилно од неправилног држања тела;
– успостави правилно држање тела;
– правилно дише током вежбања;
– изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку
пратњу;
– изведе дечји и народни плес;
– користи основну терминологију вежбања;
– поштује правила понашања у и на просторима за
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ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

ФИЗИЧКЕ
СПОСОБНОСТИ

Вежбе за развој снаге.
Вежбе за развој покретљивости. Вежбе за развој
издржљивости. Вежбе за развој брзине.
Вежбе за развој координације.

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ

ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:

Ходање:
– кратким корацима,
– дугим корацима,
– у различитом ритму,
– ходање опружањем стајне ноге,
– ходање са реквизитом,
– ходање са променом правца и смера,
– ходање комбиновано са различитим покретима,
– ходање преко ниских препрека,
– елементарне игрe са ходањем. Техника трчања:
– трчање преко препрека,

ходање и
трчање

вежбање;
– поштује мере безбедности током вежбања;
– одговорно се односи према објектима, справама и
реквизитима у просторима за вежбање;
– поштује правила игре;
– навија и бодри учеснике у игри на начин којим никога не
вређа;
– прихвати победу и пораз као саставни део игре и
такмичења;
– уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;
– уочава улогу делова тела у вежбању;
– уочи промене у расту код себе и других;
– препозна сопствено болесно стање и не вежба када је
болестан;
– примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току и
након вежбања;
– одржава личну хигијену;
– учествује у одржавању простора у коме живи и борави;
– наведе врсте намирница у исхрани;
– препознаје везу вежбања и уноса воде;
– повеже ходање и трчање са позитивним утицајем на
здравље;
– препозна лепоту покрета у вежбању;
– се придржава правила вежбања;
– вреднује успех у вежбању;

– трчање са променом ритма,
– трчање са променом правца и смера,
– брзо трчање стартом из различитих почетних положаја,
– трчање 30 m
– елементарне игре са трчањем.

скакање и
прескакање

Прескакање вијача, палица и других реквизита поређаних
на тлу једноножним и суножним одскоком.
Комбинације скокова,
Скок удаљ и увис из места и залета. Скок са повишене
површине. Припремне вежбе за прескок:
игре уз коришћење различитих облика скакања и
прескакања.

Ходање и трчање са котрљањем лопте. Бацање лоптице
из места у даљину и у циљ. Бацање лоптице из кретања.
Бацање лопте увис без и са окреом за 3600.
Вођење лопте једном и другом руком у месту и кретању.
бацање и
Додавање лопте једном и другом руком.
хватање
Вођење лопте у ходању и трчању.
Гађање лоптом у импровизовани кош, ниски кош и гол.
Елементарне игре са вођењем, додавањем и гађањем
лоптом у циљ. Штафетне игре и друге елементарне игре
лоптом (вођење, хватање, додавање).
Помицање на дохватном вратилу са погрченим ногама у
вису предњем.
пузања,
Помицање у вису предњем окретањем за 1800, са
вишења,
укрштеним хватом. Њихање уз помоћ.
Проширени садржаји
упори и
пењања
Узмак корацима уз косу површину.
Бочно пењање уз лестве са наизменичним прехватањем и
опирањем истовремено обема ногама.
Основни садржаји
Два повезана колута напред.Колут напред и скок пруженим
телом.Колут назад из чучња у чучањ, низ косу површину.
Колут назад.Састав од научених елемената. Игре
вежбе на тлу
усвојених вежби.
Проширени садржаји
Колут напред из упора стојећег опружених ногу. Колут
преко лопте.
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Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби.

вежбе
равнотеже

Основни садржаји
Мала вага на тлу, клупи и ниској греди.
Ходање привлачењем на целом стопалу и успон.
Ходање опружањем стајне и предножењем замајне ноге.
Ходање уназад на греди.
Састав из првог разреда допунити наученим вежбама.
Проширени садржаји
Наскок кораком на греду.
Чучањ и окрет у чучњу за 900 и 1800.
Састав из првог разреда допунити вежбама ходањем
уназад и окретом у чучњу за 1800.

Вежбе обликовања сареквизитима.
Трчања, поскоци и скокови уз коришћење реквизита.
Прескакање вијаче на различите начине.
вежбе са
Дизање и ношење предмета и реквизита на различите
реквизитима
начине. Елементарне игре са реквизитима.
Игре са ластишом.
Полигон и елементарне игре уз коришћење реквизита
Основни садржаји
Народно коло и дечији плес по избору.
Повезивање елемената из првог разреда у композицију –
састав. Основни ритмички покрети са реквизитима.
плес и
Проширени садржаји
ритмика
Прескакање вијаче уназад.
Комбиновано прескакање вијаче напред-назад.
Ходање и трчање са бацањем и хватањем лопте и обруча.
Вежба са вијачом

ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА

полигони
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култура
вежбања и
играња

Кобиновани полигон од усвојених вештина (вежби).
Основни термини у вежбању. Вежбам безбедно.
Чувам своје и туђе ствари. Правила елементарних игара.
Некад изгубим, а некада победим. Навијам пристојно.

Моје здравље и вежбање.Мишићи, зглобови и кости мога
здравствено тела. Телесни развој.Лична хигијена.Хигијена простора за
васпитање вежбање.„Шарени-разноврсни оброк” ‒ правилна исхрана.
Значај воде за организам и вежбање.

ТАБЕЛА 5. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ДИГИТАЛНИ СВЕТ ЗА 2. РАЗРЕД
Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу
дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина размишљања.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем путем
школске платформе;
– користи школску платформу за онлајн учење (уз помоћ наставника
и/или родитеља/законског заступника);
– самостално користи дигиталне уџбенике за учење;
– креира, чува и поново уређује дигиталну слику (самостално и/или
уз помоћ наставника) користећи одговарајућу апликацију;
– својим речима објасни појам покретне слике;
– креира елементе покретне слике;
– креира једноставан графички дигитални материјал намењен
познатој публици;
– својим речима објасни због чега дигиталне уређаје повезујемо на
мреже, укључујући интернет;
– наведе могућности за размену материјала, комуникацију и
заједнички рад (учење) које су настале захваљујући умрежавању
дигиталних уређаја;
– објасни добитке и ризике који произилазе из комуникације путем
дигиталних уређаја;
– разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања при
комуникацији на интернету;
– реагује на одговарајући начин ако дође у додир са непримереним
дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или
особама које комуницирају на неприхватљив начин;
– наведе неке од начина на које корисници дигиталних уређаја
остављају личне податке у дигиталном окружењу;
– организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин који не
угрожава здравље и личну безбедност, као и сигурност дигиталног
уређаја;
– предложи начине одлагања електронског отпада који не
угрожавају животну средину;

ОБЛАСТ/ТЕМА

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО

САДРЖАЈИ
Учење путем школске платформе за онлајн
учење.
Учење уз помоћ дигиталних уџбеника.
Креативно графичко изражавање коришћењем
дигиталног уређаја.
Умрежавање дигиталних уређаја и прилике за
размену материјала, комуникацију и заједнички
рад који из умрежавања произилазе.

Добици и ризици који произилазе из комуникације
путем дигиталних уређаја.
Понашање на интернету – интернет бонтон.
Остављање личних података при коришћењу
дигиталних уређаја.
БЕЗБЕДНО
Примерена реакција у случају контакта са
КОРИШЋЕЊЕ
непримереним дигиталним садржајем,
ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА непознатим, злонамерним особама или особама
које комуницирају на неприхватљив начин.
Организација времена и услова за рад при онлајн
учењу.
Коришћење дигиталних уређаја и заштита
животне средине.
Разлагање проблема на мање целине.
Осмишљавање алгоритама линијске и цикличне
структуре који води до решења једноставног
АЛГОРИТАМСКИ
проблема.
НАЧИН РАЗМИШЉАЊА Креирање рачунарског програма у визуелном
програмском језику.
Анализа постојећег програма креираног у
визуелном програмском језику и тумачење
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– својим речима објасни појам алгоритам;
– анализира једноставан познати поступак који садржи понављања
одређених радњи и представи га алгоритамски;
– креира одговарајући рачунарски програм у визуелном програмском
језику;
– анализира једноставан програм креиран у визуелном програмском
језику и објасни шта и на који начин тај програм ради;
– уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери
ваљаност новог решења и по потреби га додатно поправи
(самостално или сараднички);
– креира програм у визуелном програмском језику којим управља
понашањем расположивог физичког дигиталног уређаја.

функције блокова од којих је сачињен.
Управљање понашањем физичког дигиталног
уређаја креирањем програма у визуелном
програмском језику.
Уочавање и исправљање грешака у програму.

ТАБЕЛА 6. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРАЗА 2. РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:
– користи материјал и прибор на безбедан и одговоран
начин;
– изрази, одабраним материјалом и техникама своје
емоције, машту, сећања и замисли;
– користи једноставне информације и одабрана
ликовна дела као подстицај за стваралачки рад;
– изражава, светлим или тамним бојама, свој доживљај
уметничког дела;
– идентификује истакнути део целине и визуелне
супротности у свом окружењу;
– преобликује, самостално или у сарадњи са другима,
материјале и предмете за рециклажу;
– тумачи једноставне визуелне информације које
опажа у свакодневном животу;
– изражава мимиком и/или телом различита
расположења, покрете и кретања;
– упоређује свој и туђ естетски доживљај простора,
дизајна и уметничких дела;
– повезује уметничко занимање и одговарајуће
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ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

ОБЛИЦИ

Облици (светлост као услов за опажање облика; визуелне
карактери- стике природних и вештачких облика; дизајн
предмета за свакодневну употребу).
Супротности (обојено и безбојно, једноставно и сложено,
испупчено и удубљено, ближе и даље...).
Облик и целина (истакнути део целине; везивање и спајање
облика).

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

Тумачење (невербално и визуелно изражавање; садржај
визуелних информација).
Слика и реч (редослед радње у стрипу; знаци; лепо писање;
честитке).

ЛИКОВНЕ ИГРЕ

ПРОСТОР

Боја (светле и тамне боје; боја и облик; боја и звук).
Замишљања (стварност и машта).
Простор (обликовање простора – школа, учионица, соба;
музеј).
Кретање (кретање једног облика у простору; кретање више
облика у простору).
Сцена (маске, костими, реквизити).

продукте;
– пружи основне информације о одабраном музеју;
– разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та
знања може применити.

ТАБЕЛА 7. ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ ЗА 2. РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

– oбјасни својим речима утиске о слушаном делу, особине
тона, доживљај прегласне музике и њеног утицаја на тело;
– разликује различитe инструменте по боји звука и
изражајним могућностима;
– издвоји основне музичке изражајне елементе;
– препозна музичку тему или карактеристични мотив који се
понавља у слушаном делу;
– повезује карактер дела са изражајним музичким СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
елементима и инструментима;
– изговара бројалице у ритму, уз покрет;
– пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;
– изводи уз покрет музичке и традиционалне игре;
– примењује правилан начин певања и договорена правила
понашања у групном певању и свирању;
– свира по слуху ритмичку пратњу уз бројалице и песме,
једноставне аранжмане, свирачке деонице у музичким
играма;
– повезује почетне тонове песама-модела и једноставних
наменских песама са бојама;
– повезује ритам са графичким приказом;
– објашњава својим речима доживљај свог и туђег ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
извођења;
– учествује у школским приредбама и манифестацијама;
– направи дечје ритмичке инструменте;
– осмисли покрете уз музику;

САДРЖАЈИ
Уметничка музика у цртаним и анимираним филмовима. Однос
звук-лик, музика-радња.
Композиције које илуструју различита осећања. Звук и тон
(извори) – звуци из природе и окружења.
Тон: боја (различити гласови и инструменти), трајање (кратакдуг), јачина (гласан-тих), висина (висок-дубок).
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 у животу
ученика. Музичка прича.
Композиције различитог карактера и елементи музичке
изражајности
(мелодијска линија, темпо, ритам, динамика). Музички бонтон.
Музика и здравље.
Носиоци звука (цеде плејер, рачунар...).
Изговор бројалице у ритму уз покрет. Звучне ономатопеје и
илустрације
Правилaн начин певања – држање тела и дисање. 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 (а1 бела, ха1 љубичаста боја).
Дечји и алтернативни инструменти и начини свирања на њима.
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– осмисли ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке
игре помоћу различитих извора звука;
– осмисли одговор на музичко питање;
– осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст;
– према литерарном садржају изабере од понуђених,
одговарајући музички садржај;
– поштује договорена правила понашања при слушању и
извођењу музике;
– користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне
носиоце звука

Инструментална пратња по слуху уз бројалице и песме – пулс,
ритам, груписање удара.
Певање и извођење музичких игара уз свирање на дечјим
инструмен- тима – песме уз игру, дидактичке игре, музичке
драматизације. Свирање инструменталних аранжмана на
дечјим ритмичким инстру- ментима и на алтернативним
изворима звука.
Музички бонтон.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Израда дечјих ритмичких инструмената од различитих
материјала. Креирање сопствених покрета уз музику.
Стварање једноставне ритмичке пратње коришћењем
различитих извора звука.
Музичка питања и одговори и музичка допуњалка.
Стварање звучне приче од познатих музичких садржаја,
звучних ономатопеја и илустрација на краћи литерарни текст.

ТАБЕЛА 8. ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКЗА 2. РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
(у комуникативним функцијама)
и ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ
– поздрави и отпоздрави, примењујући
Реаговање на усмени импулс саговорника (наставника, вршњака, и
најједноставнија језичка средства;
слично); успостављање контакта при сусрету и усмено изражавање
ПОЗДРАВЉАЊЕ
– представи себе и другог;
прикладних поздрава приликом растанка.
– разуме јасно постављена једноставна питања
Hi! Hello. Good morning/afternoon/evening/night. How are you? I’m
личне природе и одговара на њих;
fine, thank you, and you? Goodbye. Bye. See you (later/tomorrow).
– разуме кратка и једноставна упутства и налоге и
Have a nice day/weekend! Thanks, same to you!
(Интер)културни садржаји: Формално и неформално
реагује на њих;
– даје кратка и једноставна упутства и налоге;
поздрављање; устаљенa правила учтивости.
– разуме позив и реагује на њега;
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И Слушање кратких и једноставних текстова у којима се неко
– упути позив на заједничку активност;
ДРУГИХ; ДАВАЊЕ
представља; представљање себе и других особа, присутних и
– разуме кратке и једноставне молбе и реагује на ОСНОВНИХ
одсутних.
њих;
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; My name’s Maria /I’m Maria. What’s your name? What’s your phone
– упути кратке и једноставне молбе;
ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ
number? It’s... This is my friend. His name’s/name is Marko. Maria, this
– искаже и прихвати захвалност и извињење на
ОСНОВНИХ
is Barbara. Barbara, this is Maria. This is Miss Ivona. She’s my teacher.
једноставан начин;
ИНФОРМАЦИЈА О
That is Mr Jones. He’s a doctor. Who’s this/that? It’s my father. Is this
– разуме једноставно исказане честитке и одговара ДРУГИМА
your family? She’s not my sister, she’s my friend. Who’s in the picture?
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КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

на њих;
– упути једноставне честитке;
– препозна и именује бића, предмете и места из
непосредног окружења;
– разуме једноставне описе бића, предмета и
места;
– опише бића, предмете и места користећи
једноставна језичка средства;
– разуме свакодневне исказе у вези сa
непосредним потребама, осетима и осећањима и
реагује на њих;
– изрази основне потребе, осете и осећања кратким
и једноставним језичким средствима;
РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ
– разуме једноставна обавештења о положају у
ЈЕДНОСТАВНИХ
простору и реагује на њих;
УПУТСТАВА И НАЛОГА
– тражи и пружи кратка и једноставна обавештења
о положају у простору;
– разуме и саопшти једноставне исказе који се
односе на хронолошко и метеоролошко време
– 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;
ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА
– разуме једноставне исказе који се односе на
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У
изражавање способности;
ЗАЈЕДНИЧКОЈ
– тражи информацију о туђим способностима и
АКТИВНОСТИ
саопшти шта он/она или неко други може/не
може/уме/не уме да уради;
– разуме и саопшти једноставне исказе који се
односе на бројеве и количине.

It’s my brother. His name’s
Milan. How old is he? He’s 12.
Личне заменице у функцији субјекта – I, you …
Присвојни придеви – my, your…
Показне заменице – this, that
Глагол to be – the Present Simple Tense Питања са Who/What/How
(old) Основни бројеви (1–20)
(Интер)културни садржаји: Препознавање најосновнијих
сличности и разлика у начину упознавања, представљања и
размене основних личних података у нашој земљи и земљама
енглеског говорног подручја.
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).
Let’s start/begin. Are you ready? Quiet, please. Listen to me! Look!
Look at me/the picture! Sit down. Stand up. Turn around. Jump. Say
hello/goodbye to your friend. Open/Close your books/notebooks. Put
down yоur pencils. Pick up the rubber. Wash your hands. Open the
window, please. Come in/over/herе/to the board. Give me your book,
please. Don’t do that. Listen and say/chant/sing/do/number/find
/match/draw/paint/repeat… Cut out/stick/point to... Colour the door
yellow. Count from … to …. My turn now. Touch your еyes. Move your
body. Put on your T-shirt. Take off your shoes. Hurry up! Quick! Watch
out! I understand /I don’t understand. I’m finished.
Императив
Присвојни придеви – my, your…
(Интер)културни садржаји:Поштовање основних норми
учтивости; дечје песме одговарајућег садржаја.
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.
Let’s play football /the memory game/go to the park/sing. It’s time for
lunch/school! Come and play with me! Come to my birthday party. Cool!
Super! Great! OK. All right. Sorry, I can’t.
Императив
(Интер)културни садржаји: Прикладно прихватање и одбијање
позива; прослава рођендана, игре, забава и разонода
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ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОСТИ И
ИЗВИЊЕЊА

ЧЕСТИТАЊЕ

ОПИСИВАЊЕ БИЋА,
ПРЕДМЕТА, МЕСТА И
ПОЈАВА
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Слушање једноставних исказа којима се тражи помоћ, услуга или
обавештење; давање једноставног, усменог одговора на исказану
молбу; изражавање и прихватање молби, захвалности и
извињења.
Can /May I have an apple, please? Yes, here you are. Thank
you/Thank you, Maria /Thanks. You’re welcome. No, sorry/Not now/No,
you can’t. Can you help me, please? Can/May I have some water,
please? Can/May I go to the toilet/go out/come in? Excuse me,
Teacher, …? I can’t see. Can you move, please? Sorry, can you repeat
that, please? I’m sorry I’m late. It’s OK. No problem.
Модални глаголи за изражавање молбе ‒ can/may
(Интер)културни садржаји:Правила учтиве комуникације.
Слушање кратких и једноставних устаљених израза којима се
честита празник, рођендан; реаговање на упућену честитку и
упућивање кратких пригодних честитки.
Happy birthday to you! Here’s a present for you! It’s New Year’s Eve.
Happy New Year! It’s Christmas Eve. Merry Christmas! It’s
Valentine’s Day! Happy Valentine’s Day! Happy Easter! Thanks, same
to you! Hurray!
(Интер)културни садржаји:
Најзначајнији празници и начин обележавања /прославе и
честитања; пригодне дечје песме и игре.
Слушање краћих једноставних описа бића, предмета и места у
којима се појављују информације о спољном изгледу, појавним
облицима, димензијама и осталим најједноставнијим
карактеристикама; давање кратких описа бића, предмета и места;
тражење и давање информација у вези са описом бића, предмета
и места.
What’s this/that? It’s a/an… Is it a/an…? It’s not a pen, it’s a pencil. It’s
not short, it’s long. What colour is it? It’s grey. The crayon is grey. She’s
got a small nose and big blue eyes. She’s wearing a white dress. I’ve
got two hands and two feet. Has he got four legs? No, he hasn’t, he’s
got two legs. This is my house. It’s got big windows. Has it got a
garden? There’s a park/toyshop/supermarket in my town. There are two
playgrounds, too.
Глаголи have got, to be за давање описа
Егзистенцијално There is/are…
Правилна множина именица: leg – legs, arm – arms…
Неправилна множина основних именица: foot – feet...

The Present Continuous Tense за описивање тренутних радњи.
(Интер)културни садржаји:
Дечје песме и приче одговарајућег садржаја.
Слушање исказа у вези са потребама, осетима, осећањима;
ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, саопштавање својих потреба, осета и осећања и (емпатично)
реаговање на туђа.
ОСЕТА И ОСЕЋАЊА
I’m not thirsty, I’m hungry. Here’s a sandwich for you. Do you want
some water? Yes, please. I want fruit. No, thank you. I’m so happy/sad!
Are you hot/cold?
The Present Simple Tense (be, want)
(Интер)културни садржаји:Правила учтиве комуникације.
ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА Слушање кратких текстова у којима се на једноставан начин
У ПРОСТОРУ
описује положај у простору; усмено тражење и давање
информација о положају у простору.
Where’s my dad? Is he in the house? No, he’s in the garage. Where’s
your dog? It’s in the garden. Where’s my bag? It’s under the chair/in the
wardrobe. Where’s the toilet? It’s here/over there.
Прилози и предлози за изражавање положаја и просторних односа
– here, there, in, on, under
Питања са Where
(Интер)културни садржаји: Култура становања: село, град.
Слушање једноставних исказа у вези са хронолошким временом и
ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА метеоролошким приликама; усмено тражење и давање
информација о хронолошком времену и метеоролошким
приликама у ужем комуникативном контексту.
What day is it today? It’s Monday. It’s cold and rainy today. The Present
Simple Tense глагола to be
Питања са What
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед места.
ИЗРАЖАВАЊЕ
Слушање кратких текстова с једноставним исказима за
ПРИПАДАЊА/
изражавање припадања/неприпадања и
НЕПРИПАДАЊА И
поседовања/непоседовања и реаговање на њих; усмено
ПОСЕДОВАЊА/
исказивање припадања/неприпадања и поседовања/
НЕПОСЕДОВАЊА
непоседовања.
This is my ball. Is that your bike? I’ve got a dog. Have you got a pet?
He/She’s got two brothers. Who’s got a /an...? Here’s your pen.
Присвојни придеви my, your…
Have got за изражавање припадања/поседовања
(Интер)културни садржаји: Породица, пријатељи, кућни љубимци,
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играчке.
Слушање кратких текстова с једноставним исказима за
изражавање допадања/недопадања и реаговање на њих; усмено
исказивање слага- ња/неслагања, допадања/недопадања
Do you like orange juice? Yes, I do. /No, I don’t. I like fish and chips, but
I don’t like chicken or rice. Do you like games? I love my family. The
Present Simple Tense глагола like/love.
(Интер)културни садржаји:
Популарна храна и пиће; породица
ИЗРАЖАВАЊЕ
Слушање једноставних исказа који говоре о способностима;
СПОСОБНОСТИ
постављање питања у вези са способностима и одговарање на
њих, усмено.
Ican/can’t sing. I can draw, but I can’t read. Can you swim? Yes, I can.
No, I can’t. No, but I can run This is my parrot. It can talk. A
penguin can’t fly.
Модални глагол can за изражавање способности.
(Интер)културни садржаји:
Школске активности, кућни љубимци и свет природе
ИЗРАЖАВАЊЕ КОЛИЧИНЕ Слушање једноставних исказа који говоре о количини нечега;
И БРОЈЕВА
постављање питања у вези с количином и одговарање на њих,
усмено.
How many balls? 15 balls.
Основни бројеви до 20. Правилна множина именица. Питања са
How many.
(Интер)културни садржаји:Школско окружење.
ИЗРАЖАВАЊЕ
ДОПАДАЊА/
НЕДОПАДАЊА

ТАБЕЛА 9. ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ЗА 2. РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:
– разликује понашања појединаца која доприносе или
ометају функционисање и напредовање групе;
– успоставља, гради и чува успешне односе са
члановима групе којој припада;
– искаже своја осећања и потребе на начин који не
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ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

ЉУДСКА ПРАВА
Ја и други у
различитим групама

Групни идентитет
Ко смо ми – сличности и разлике?
Групе којима припадамо (породица, одељење, школа, спортски
клуб, музичка школа...).
Од чега зависи функционисање и напредак групе: комуникација,
сарадња,
узајамно
подржавање,
блискост.
Понашања

угрожава друге;
– препозна и уважи осећања и потребе других;
– наведе и својим речима објасни основна права
детета садржана у
Конвенцији о дечјим правима;
– прихвата и образлаже на примерима из живота да
свако дете има иста права без обзира на различитости;
– препозна ситуације кршења својих и туђих права и
показује спремност да тражи помоћ;
– се договара и одлучује у доношењу правила групе и
да се понаша у складу са њима;
– наводи примере међусобне повезаности права и
одговорности;
– разликује ненасилну од насилне комуникације међу
члановима групе на примерима из свакодневног
живота, из књижевних дела које чита и филмова које
гледа;
– саслуша излагање саговорника без упадица и са
уважавањем;
– даје и прихвата предлоге водећи рачуна о интересу
свих страна у сукобу;
– представи шта садржи и чему служи Правилник о
безбедности ученика његове школе;
– се понаша у складу са Правилником о безбедности
ученика;
– наводи примере одговорности одраслих и ученика за
безбедност у школи;
– препознаје предности, ризике и опасности по себе и
друге и одговорно поступа при коришћењу мобилног
телефона и интернета;
– сарађује и преузима различите улоге на основу
договора у групи;
– износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге
који могу унапредити безбедност ученика у школи;
– учествује у изради плана једноставне акције;
– са другим ученицима изводи и документује
једноставну акцију;
– доприноси промоцији акције;

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО
Школа као заједница

ПРОЦЕСИ
У САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ Школа као
безбедно место

појединаца која ојачавају или ометају односе у групи.
Осећања
Изражавање сопствених осећања.
Осећања других, како их препознајемо и уважавамо. Веза
осећања са мислима и понашањима.
Потребе и права
Моје потребе и потребе других.
Осећања, потребе, вредности и начин њиховог остваривања.
Веза са правима.
Права детета
Конвенција о дечјим правима. Различити смо, али су нам права
иста. Људска права важе свуда и за сваког.
Кршење и заштита права
Нисам посматрач, реагујем на ситуације кршења права деце у
одељењу и школи.
Знам како и коме да се обратим за помоћ.
Школа као заједница
Вредности школе као заједнице – равноправност, одговорност,
солидарност, брига за друге, толерантност, праведност,
поштење. Правила у школи и њихова функција.
Одговорности ученика и одраслих за функционисање школе
као заједнице.
Односи у заједници
Како радим сам, а како у групи? Шта у школи радимо заједно?
У чему смо добри? У чему бисмо могли бити бољи?Како
комуницирамо у групи? Насилна и ненасилна комуникација.
Сукоби
Узроци сукоба и шта са њима. Сукоб из угла оног другог.
Посредовање у сукобу. Конструктивно решавање сукоба.
Безбедност ученика у школи
Ученици имају право на заштиту и безбедност. Правилник школе
о безбедности ученика.
Безбедност ученика у школи и школском дворишту, на путу
између куће и школе, ван школе – на излету и на настави у
природи. Безбедност ученика је одговорност свих – запослених у
школи, ученика, родитеља, институција ван школе.
Безбедно и небезбедно понашање на интернету. Одговорна
употреба мобилног телефона.
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– на једноставан начин вреднује изведену акцију.

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ
Школа као безбедно
место за све

Како учинити школу безбедним местом за све – планирање
и извођење једноставне акције.
Кораци у планирању и извођењу акције.
Избор теме/проблема/aктивности којом ћемо се бавити.
Одређивање циља и израда плана акције – подела улога,
договор о роковима, начину реализације.
Извођење
и
документовање
акције
–
видео-снимци
фотографије, текстови и сл.
Промоција акције на нивоу школе – приказивање другим
одељењима, родитељима и сл., прављење постера или паноа,
објављивање прило- га у школском листу.
Вредновање акције – чиме смо задовољни, шта је могло бити
боље

ТАБЕЛА 10. ПРОГРАМ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ ЗА 2. РАЗРЕД
ЦИЉ

Прихватање да је
постојање израз
заједнишва
личности, а да
личност постоји
само у заједници
слободе са другом
личношћу

Прихватање да је
постојање израз
заједнишва
личности, а да
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ТЕМЕ
1. Ми смо Црква
2. Крштењем постајемо чланови Цркве
3. Црква – заједница
4. Храм – место окупљања
5. Литургија – догађај цркве
6. Заједница радости
7. Народ Божји, различите службе
8. Литургијске службе – Епископ, свештеник,
ђакон и народ Божји
9. Многе службе, једна црква
10. Епископ – слика Христова на Литургији
11. Ко су монаси?
12. Богородица – мајка Христова
13. Божић – Христос се роди!
14. Богојављење – Христос је син Божји
15. Свети Сава и Свети Симеон
16. Литургија, наш дар Богу
17. Литургијски предмети

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
-уџбеник
-приручник
-дидактички
материјал
-дидактички
материјал
-слушање
-посматрање
-учествовање
-цртање
-слушање
-посматрање
-учествовање у
разговору
-слушање
-посматрање
-учествовање
-цртање

АКТИВНОСТИ

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА
Ученик ће:

-учествовање у
разговору

-посматрање
-слушање

-уочити да се кроз слободни
однос љубави према некоме
или нечему, тај неко или
нешто конкретизује, односно
да постаје за нас јединствено
и непоновљиво

-уџбеник

-дидактички
материјал

-уочити да љубав човека
према другим људима и
природи њима даје
непоновљиву вредност и
постојање

личност постоји
само у заједници
слободе са другом
личношћу

18. Причешће – храна за живот вечни
19. Слава у мојој породици
20. Христос је са нама у Литургији
21. Причешће у мом животу
22. Празнујемо Васкрсење Христово
23. Христово Васкрсење – наше васкрсење
24. Православни храм
25. Икона – прозор у Царство Божје
26. Буди и ти иконописац
27. Царство Божје у светима

-бојење

-приручник
-уочити да од онога кога
заволимо зависи и наше
постојање

-уџбеник
-дидактички
материјал
-приручник
-дидактички
материјал

-препознати да је човек икона
Божија управо због тога што
може да друга бића чини
непоновљивим

-приручник

ТАБЕЛА 11. ПРОГРАМ ЗА СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 2.РАЗРЕД
Názov predmetuSLOVENSKÝ JAZYK AKO JAZYK S PRVKAMI NÁRODNEJ KULTÚRY
Cieľ uĉenia slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry je dosiahnuť taký stupeň rozvoja komunikaĉných zruĉností u ţiaka, aby vedel samostatne
uplatniť osvojené reĉové zruĉnosti v štandardných i odborných komunikatívnych situáciách (a v súlade s tematickým minimom aj v písanej podobe),
pestovať národnú a kultúrnu identitu, etnickú sebaúctu a zoznamovať ich s prvkami tradície, kultúry, zvykov a obyĉajov slovenského národa s osobitným
dôrazom na slovenskú komunitu v Srbsku.
VÝKONY
Po skonĉení roĉníka ţiak bude schopný:

OBLASŤ/TÉMA

- rozlišovať vypovedanú hlásku a napísané
písmeno; vypovedané a napísané slová a
vety;
- ovládať základnú techniku ĉítania a
písania;
- ĉítať s porozumením;
- aktívne poĉúvať a pochopiť obsah
literárno-umeleckého textu, ktorý sa mu ĉíta;
- rozlišovať báseň, bájku, rozprávku a
dramatický text;

ZAĈIATOĈNÉ ĈÍTANIE A
PÍSANIE

LITERATÚRA

OBSAHY
Hláska a písmeno; tlaĉené a písané písmená.
Slová a vety ako hovorené a písané celky.
Jazykové hry.
Analyticko-syntetické cviĉenia; lexikálne a syntaktické cviĉenia; motorické
cviĉenia.
Písanie (odpisovanie, samostatné písanie)
Ĉítanie (splývavé/globálne ĉítanie, ĉítanie nahlas a potichu); otázky,
ktorými sa overuje, ako ţiaci pochopili preĉítaný text.
Výslovnosť hlások, s ktorými ţiaci majú ťaţkosti (napr. dz, dţ, h, ch, ľ).
ŠKOLSKÁ LEKTÚRA
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- vnímať osoby a ich kladné a záporné
vlastnosti;
- poznať hádanku;
- rozlišovať hlásku/písmeno, slovo a vetu;
- správne povedať krátku a úplnú
jednoduchú vetu;
- správne pouţívať veľké písmeno;
- utvoriť ústny odkaz so zodpovedajúcimi
slovami;
- prerozprávať nieĉo; rozprávať podľa
obrázka/obrázkov a o záţitkoch;
- ústne opísať veci z priameho okolia;
- vyberať a pouţívať zodpovedajúce slová
pri rozprávaní; správnym spôsobom
vyuţívať nové slová a správne vyslovovať
špecifické hlásky pre slovenský jazyk v
kaţdodennej konverzácii;
- spamäti predniesť kratšie literárne útvary;
- úĉinkovať v scénickom prednese textu;
- zúĉastniť sa v kultúrno-umeleckých
podujatiach (aj ako divák, aj ako úĉastník)
- vedieť sa poďakovať, poţiadať o pomoc,
poĉúvať hovoriaceho;
- chápať pojem národnostná príslušnosť a
vnímať príslušníkov iných národov;
- chápať vzťah k materinskému jazyku a k
jazyku iných národov;
- poznať zhodu jazykových javov medzi
slovenĉinou a srbĉinou;
- predniesť ľudové koledy a vinše
vzťahujúce sa na
- sviatky alebo roĉné obdobia;
- zapojiť sa do vekuprimeraných detských
ľudových hier a tancov;
- poznať charakteristiky slovenského
ľudového odevu (so zameraním na svoju
dedinu a dedinu svojho pôvodu)
- zaznamenávať sviatky (v porovnaní so
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Poézia
Slovenská ľudová pieseň: Pokapala na salaši slanina; Kohútik jarabý;
Anička maličká;..
Vyĉítanky: Du, du, du; Jeden, dva, tri, štyri, päť,..
Hádanky a riekanky: Keď slnce zasvieti,...
Juraj Tušiak: V apríli/ Zajkove nové nohavičky
Pavel Muĉaji: 1. septembra
Miroslav Demák: Je to
Elena Ĉepĉeková: Ţart, Prvé obrázky
Krista Bendová: Ako Joţko Pletko pozašíval všetko
Ján Navrátil: Recept na maškrtnícku abecedu
Štefan Moravĉík: Veľká noc - veľký deň
Pavol Štefánik: Snehulienka
Daniela Reichstädterová: Jesenný šarkan
Ljubivoje Ršumović: Uch, ale je škola skvelá
Milan Lechan: Ja
Próza
Tomáš Ĉelovský: Miško je uţ veľký
Hana Zelinová: Neviete, kedy budeme veľkí?/ Čo je rodina
Ján Navrátil: Mamine ruky
Mária Haštová: Motýľ
Krista Bendová: Snehový Hektor
Ľudová rozprávka: Kocúr v čiţmách, O rybárovi a zlatej rybke, Ako šlo
vajce na vandrovku...
Ezopská bájka: Korytnačka a zajac
Ľudové pranostiky, porekadlá a príslovia.
Dramatické texty
Detské ľudové hry: Tak, tak, tak seju mak,...
František Hrubín: Červená čiapočka
DOMÁCA LEKTÚRA
Mária Rázusová Martáková: Zatúlané húsa
Vekuprimerané ţartíky. Bábkové divadlo pre deti.
Populárne a informatívne texty: Výber z ilustrovaných encyklopédií a
ĉasopisov pre deti.
Literárne pojmy:
• báseň; bájka; rozprávka; hádanka.
• udalosť; miesto a ĉas konania deja; literárna postava - zovňajšok,

srbskými)
- poznať tradiĉné slovenské zvyky a obyĉaje
(Vianoce - koledovanie, Mikuláš a Lúcia,
Veľká noc - oblievaĉka,) a k tomu priliehavé
tradiĉné jedlá

• detský dramatický text; detské hry; ţartovný text;
JAZYKOVÁ
KULTÚRA

Ústne
vyjadrovanie

Poĉúvanie

Ĉítanie

Písanie

Tradiĉná slovenská ľudová kultúra.
Riadený a voľný rozhovor. Osobnosť ţiaka, rodina a dom, povinnosti v
rodine, priatelia a spoluţiaci, predstaviť svoje obľúbené zvieratko; svoju
školu, školské potreby..
Formy spoloĉenského styku: ĉo kedy hovoríme, pozdravy a frázy
Sviatky a rodinné oslavy.
Rozprávanie, rozprávanie s obmenou a podľa obrázkov (ľudový odev,
tradiĉné jedlá).
Prednes krátkeho vekuprimeraného literárneho textu.
Dramatické, zdramatizované texty, scénická úprava.
Scénický prednes textu (dramatizácia kratších rozprávok, bájok alebo
záţitkov ţiakov), detské ľudové hry.
Obohacovanie slovnej zásoby.
Hovorové, situaĉné a jazykové hry.
Rozhovor o poĉutých audio zápisoch.
Skutoĉné a napodobnené situácie.
Audiovizuálne zápisy.
Hry na rozvíjanie pozorného poĉúvania.
Literárne texty - prednes uĉiteľa a audio a video zápis.
Neliterárne texty: text v tabuľke, rozvrh hodín, vstupenka a iné.
Informatívne texty: pravidlá správania v škole, o ţivote z nášho okolia, z
encyklopédií pre deti.
Písanie písmen charakteristických pre slovenskú abecedu vo frekventných
slovách a frázach. Odpisovanie s úlohou. Vypĺňanie kríţoviek,
hrebeňoviek, tajniĉiek, …
Písanie veľkého zaĉiatoĉného písmena na zaĉiatku vety a pri písaní
vlastných mien. Bodka na konci vety.
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ТАБЕЛА 12. ПРОГРАМ ЗА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 2.РАЗРЕД

A tantárgy neveMAGYAR NYELV - ANYANYELV A NEMZETI KULTÚRA ELEMEIVEL
A magyar nyelv - anyanyelvápolás tanításának célja, hogy a szerb nyelvű tagozatra járó magyar anyanyelvű tanulók elsajátítsák a magyar nyelv alapvető
nyelvhasználati szabályait, és megfelelő módon tudják magukat kifejezni szóban, tudatosuljon bennük az anyanyelv fontossága a nemzeti identitás
megőrzése szempontjából.
KIMENET
RÉSZTERÜLET/TÉMA
TARTALOM
A tanév végére a tanuló:
- Elsajátítja a helyes kiejtést, hangsúlyt,
NYELVI
Beszéd
Szókincsfejlesztő és mondatalkotási gyakorlatok.
hanglejtést;
KULTÚRA
Az életkornak megfelelő rövid mesék, történetek.
- pontosan artikulál, beszéde tagolt, érthető és
Irányított és szabadon folytatott beszélgetés (párbeszéd).
közepes tempójú;
Nyelvi játékok.
- helyesen ejti ki a rövid és a hosszú magán- és
Beszélgetések, szituációs játékok.
mássalhangzókat;
Dráma- és dramatizált szövegek, színpadi improvizációk.
- alapszinten képes verbális kommunikációra;
Jelenetek előadása és bábozás.
- rövid szóbeli üzenetet fogalmaz meg, megfelelő
Hibás szórendű mondatok javítása.
szavakkal;
Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak gyűjtése.
- kívülről/fejből mond rövid népköltészeti alkotást,
Önellenőrzés, közös javítás.
drámai szöveget, gyermekverset;
Befogadás Valós vagy szimulált helyzetek.
- képes egyszerű beszédszituációk eljátszására;
Szóbeli közlés befogadása.
- a felolvasott rövid szöveggel kapcsolatban tud a
Felolvasott szöveg befogadása
feltett kérdésekre válaszolni (elmesélni a szöveg
Utasítás, szóbeli üzenet.
tartalmát).
A másokra figyelést fejlesztő játékok.
- Figyelmesen hallgatja beszédpartnerét, és nem
Ismeretterjesztő szöveg bemutatása.
szakítja félbe;
Irodalmi szöveg bemutatása.
- meghallgatja, megérti és értelmezi az üzenetet;
Választható és adaptálható
IRODALOM
- megérti a felolvasott, rövid ismeretterjesztő
ISKOLAI OLVASMÁNYOK
szöveget;
Költészet:
- átéli az irodalmi szöveget a bemutató olvasás
Balázs Imre József: A mese/Cseh
során.
Katalin: Meghatározás
- Felismeri a verset és a mesét;
Fecske Csaba: Jó leszek/A nagymamánál
- meghatározza a szöveg témáját;
Kovács András Ferenc: Kanásznóta
- meghatározza a szöveg számára kevésbé
Tolna Éva: Ünnep
érthető tartalmi elemeit;
Tóth Krisztina: Kobra
- meghatározza a szöveg cselekményét, annak
Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske
idejét és helyét;
József Attila: De szeretnék...
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- felismeri a szereplőket, és meg tudja
különböztetni őket a pozitív és negatív
tulajdonságaik alapján;
- képes rövid szöveget értelmezni;
- felismeri a rímet.
- Megkülönbözteti és megnevezi a hangot, a szót
és a mondatot;
- odafigyel a helyes szórendre;
- kérdő mondatokat tud szerkeszteni;
- a főnevek többes számát helyesen használja;
- a helyhatározó ragokat megfelelően használja.

NYELVTAN

Nemes Nagy Ágnes: Mi van a titkos úton?
Weöres Sándor: A kutya-tár
Tamkó Sirató Károly: Mondjam még?
Kányádi Sándor: Három kérdezgető
Próza:
Janikovszky Éva: Már megint (részletek)
May Szilvia: A Fásli Utcai Állatkórház
Csukás István: Süsü, a sárkány (részlet)
Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok
Lázár Ervin: A Kék meg a Sárga
Népmese: Kutya akart lenni
Kolozsvári Grandpierre Emil: A pecsenye
Népmese: A róka és a gólya
Darvasi László: Pálcika, ha elindul (A nem varázslás)
Népköltészeti alkotások:
mondóka, közmondás, szólás, találós kérdés, szöveges népi gyermekjáték.
Drámai szöveg:
Dušan Radović: Nebáncsvirág
Tudományos és ismeretterjesztő szövegek
A magyar nemzeti kultúra elemeivel kapcsolatos szövegek.
Válogatás a gyermekenciklopédiák és a gyermeklapok szövegeiből.
Irodalomelméleti fogalmak:
- vers;
- mese;
- a cselekmény; helye és ideje;
- a mű szereplője - külső és belső tulajdonságai és cselekedetei.
Csoportmunka, nyelvi játékok alkalmazása.
Hallás után befogadott mesével, történettel kapcsolatban rövid mondat
megfogalmazása, szereplők nevének felsorolása.
A szerb nyelv hangrendszerétől eltérő magyar hangok ejtésének gyakorlása.
Ismert történetekkel kapcsolatban kérdés megfogalmazása.
Párbeszéd folytatása játék keretében, illetve ismert szöveggel kapcsolatban.
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ТАБЕЛА 13. ПРОГРАМ ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 2.РАЗРЕД
Назва предметуРУСКИ ЯЗИК З ЕЛЕМЕНТАМИ НАЦИОНАЛНЕЙ КУЛТУРИ
Циль настави и ученя руского язика з елементами националней култури то попсцигнуц таки ступень розвою комуникативних схопносцох школяра
же би вон самостойно применьовал схопносци висловйованя у стандардних и фахових комуникативних ситуацийох (у складзе зоз тематичнм
минимумом и у писаней форми), пестовал национални и културни идентитет, етнїчне самопочитиванє и упознаванє школярох зоз елементами
традициї, култури и обичайох Руснацох.
ИСХОДИ
По законченей класи теми(обласци) школяр годзен:
- познац букви руского язика
- писац по руски з руску кирилку
- читац руски тексти прилагодзени його возросту
- преписовац слова по складох
- пополньовац крижальки, ребуси
- розкладац слова на склади
- кладац слова зоз задатих складох
- писац вельку букву на початку виреченя и при
власних менохи презвискох
- писац знаки интерпункциї; точки, запяти, викричнїк и
знак питанями
- приповедац о власних дожицох
- приповедац о патрених филмох и театралних
представох
- правилно хасновац потвердзуюци и одрекаюци
слова
- павилно одвитовац з полним виреченьом
- хасновац розлични форми приповеданя
- хасновац диялоґ як форму розгварки
- драматизовац кратши басни и анеґдоти
- розликовац род и число єствох и зявеньох
- правилно хасновац бешеду у терашнїм, прешлим и
будуцим чаше
- чишлїц основни и шорни числа
- розликовац характеристики руского народного
облєчива
- розликовац руски народни традицийни обичаї
(Крачун и Велька ноц)
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ОБЛАСЦ / ТЕМА
ЛИТЕРАТУРА

КУЛТУРА
ВИСЛОВЙОВАНЯ
ОРТОЕПИЯ И
ПРАВОПИС

ЗМИСТИ
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА
Поезия
1. Михал Ковач Качур рибар
2. Йован Й. Змай Качур и жаби
3. Гавриїл Надь Брамушка и пчолка
4. Мелания Павлович. Мотильчок
5. Михал Симунович Давно то було
Проза
Яков Кишюгас "Черешньов квиток "
1. Чудо
2. Скрита цеплота
3. Ластовки
4. Качур
5. На долїни
6. Ґовлї и жаби
7. Мац
8. Цаганє шерпенки
9. Тайна
10. На пошти Мали писани букви п,т
11. Вельки писани букви Д;Б Й
12. Геленка и гуски букви Г,Ґ
13. Мещок буква Щ,щ
14. Як ше дзеци бавя буква Я,я
15. Компютер буква Ю,ю
16. Єдна Єленка буква Є,є
17. Їжова фамелия буква Ї,ї
18. Надьово хлопи буква Ь (мегки знак) ТЬ;ДЬ;ЛЬ;НЬ
19. Џуџарово дзвони букви Д+З Д+Ж

- познац руски традицийни єдла хтори ше рихта на
окремни швета
- шпивац крачунски писнї и рецитовац коляди
- правилно вигваряц гласи руского язика
- мац правилну интонацию у бешеди
- правилно поставяц питаня зоз интонацию опитного
виреченя
- одвитовац з полним виреченьом потвердзуюцо и
одрекаюцо
- правилно вигваряц гласи ДЙ и ТЙ хтори подобни
зоз сербскима Ђ И Ћ

20. Драмски тексти зоз ЗАГРАДКИ по вибору
21. Присловки, загадки по вибору
Мацерински язик и язики ґругих народох
Упознац писмо руского язика рушаюци од подобносцох ґу розликом
у одношеню на сербску кирилку
Розвиванє чувства и потреби за упонаваньом руского язика
Упознаванє руского народного облєчива и култури Руснацох вообще
Правилне вичварянє руских гласох
Правилна интонация опитних и викричних виреченьох
Правилне хаснованє знакох интерпункциї; точка, запята, знак питаня,
викричнїк
Правилне писанє велькей букви на початку виреченя як и при
писаню менох и презвискох
Приповеданє о власних дожицох зоз пременку роду и дїєсловних
часох
Основни и шорни числа
Диялоґ - правилне поставянє питаньох без опитних словох, тє. зоз
интонацию
Драматизация текста - виразне читанє по улогох
Аудиовизуелни записи
Присловки, язиколомки и загадки
Бешедни и язиково бависка

ТАБЕЛА 14. ПРОГРАМ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 2.РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
-у складу са језичким развојем изрази потребе, осећања
и мисли поштућујући правила учитвог опхођења
-правилно изговара гласове немачког стандардног језика
-разликује глас, реч и реченицу
-правилно одабере речи и да се на одговарајући начин
служи новим речима у свакодневном говору
-на питања саговороника одговара пуном реченицом
-тематски повезује речи и реченице у логичан текст

ОБЛАСТ /ТЕМА

Језик и језичко
изражавање

САДРЖАЈИ
-богаћење речника, лексичке и синтаксичке вежбе
- Усвајање нових речи и њихових значења
- формирање комплетне реченице у усменом изражавању
- позрдрављање и представљање
-говорне, ситуационе и језичке игре
-реалне и симулационе ситуације
-аудиовизуални записи
- игре за развијање пажљивог слушања
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- усмено описује предмете из непосредног окружења
- усмено прича према слици/сликама и доживљајима
-препозна песму, бајку, драмски текст
-уочи главне ликове и прави разлику између њихових
позитивних и негативних особина
-напамет говори краће књижевне текстове
-учествује у сценском изођењу текста
-напамет говори краће књижевне текстове
-учествује у сценском извођењу текста
-препозна елементе и вредности традиционалне
културне баштине
-препозна карактеристике дечије народне ношње
Подунавских Немаца
-одигра један национални плес Подунавских Немаца
-препозна традиционалне немачке обичаје (Божић, Св.
Никола, Св.Мартин, Ускрс)
-да уочи сличности и разлике у обележавању верских
празника код Срба и Немаца
- да наведе неке од традиционалних јела Немаца
-да исприча целу или део радње позоришне представе
или филма за децу
Пева народне и дечије песме које се односе на празнике,
свакодневни живот или годишња доба
Илуструје текст који је послушан
Различитим техникама изрази своју креативност на
различите начине
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- бројалице
Књижевност

-поезија
-бројалице
-проза

Историја,
традиционална
култура
-празници
-народна ношња
-национална јела
- фолклор
-позориште, филм

Празници: Св.Мартин, Св. Никола, Божић, Ускрс и обичаји који
су везани за те празнике код Немаца немачком говорном
подручју и Подунавских Немаца
Обичаји који су везани за обележавање Св.Николе, Божића и
Ускрса код Срба
Народни плес: Полка
Традиционална дечја ношња код Немаца и код Срба.
Национална јела Немаца и Подунавских Немаца
Јела у Војводини која су задржала називе на немачком језику
Позоришна представа или дечија представа по избору
Избор пригодних текстова из часописа за децу
Културне манифестације у Удружењу Подунавских Немаца,
посета удружењу и одабраним манифестацијама.

Ликовна и музичка
култура

Израда и осликавање чизмица за Св. Николу
Израда божићних украса
Израда честитки
Бојење ускршњих јаја
Израда маски
Бојење предмета и фигура у бојанкама
Илустрација текста – приче.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

1. Листа предмета у трећем разреду, годишњи фонд часова и основни облици извођења
програма
2. Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у трећем разреду, начин и
поступци остваривања прописаних наставних планова и програма
3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског програма
4. Праћење реализације школског програма за трећи разред
ПРИЛОЗИ:
1. Програм за Српски језик
2. Програм за Математику
3. Програм за Природу и друштво
4. Програм за Физичко и здравствено васпитање
5. Програм за Ликовну културу
6. Програм за Музичку културу
7. Програм за Енглески језик
8. Програм за Грађанско васпитање
9. Програм за Верску наставу
10. Програм за Словачки језик са елементима националне културе
11. Програм за Мађарски језик са елементима националне културе
12. Програм за Русински језик са елементима националне културе
13. Програм за Немачки језик са елементима националне културе

1.

Листа предмета у трећем разреду, годишњи фонд часова по предметима и основни
облици извођења наставног програма

На овој листи налазе се предмети који су прописани на националном нивоу. На националном
нивоу предложени су обавезни и изборни наставни предмети.
Изборни предмети за које се школа определила имајући у виду листу понуђених опција, као и
интересовања и потребе родитеља и деце, и кадровске и остале могућности школе, су:
- Верска настава
- Грађанско васпитање
- Словачки језик са елементима националне културе
- Мађарски језик са елементима националне културе
Листа предмета са годишњим фондом часова:
Статус
Недељни фонд
Годишњи фонд
ПРЕДМЕТ
предмета
часова
часова
обавезни
Српски језик
5
180
обавезни
Математика
5
180
обавезни
Страни језик
2
72
обавезни
Природа и друштво
2
72
обавезни
Ликовна култура
2
72
обавезни
Музичка култура
1
36
обавезни
Физичко и здравств.васпитање
3
108
обавезни
Дигитални свет
1
36
изборни
Грађанско/верска настава
1
36

изборни

Матерњи језик са елементима
националне културе
УКУПНО:

2

72

22(24*)

792(864*)

Основни облици којима се реализује наставни програм:
Облик образовно-васпитног рада
Редовна настава
Допунска настава
Додатна настава
Настава у природи

Недељно
22(23*)
1
1

Годишње
792(864*)
36
36
7-10 дана годишње

*) Број часова за ученике који изучавају Матерњи језик са елементима националне културе

Остали облици образовно-васпитног
рада
Час одељењског старешине
Ваннаставне активности**
Екскурзија

Недељно
1
1-2

Годишње
36
36-72
1-3 дана годишње

**) Школа организује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и
спорта

2.

Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у трећем разреду, начин
и поступци остваривања прописаних наставних планова и програма

Циљеви, задаци, као и садржаји наставних предмета у трећем разреду приказани су у виду
табела које се налазе у Прилозима и чине саставни део овог документа.
Приказани су обавезни и изборни наставни предмети.
Начин и поступци остваривања прописаних наставних планова и програма у трећем разреду
зависе од саме природе предмета, актуелног садржаја и узрасних и индивидуалних
карактеристика ученика. Неки општи принципи и методе рада могле би се базирати на
поступности и раду у зони наредног степена развоја детета, чиме би се стимулусало његово
напредовање и одржавала мотивација. Да би се ово постигло неопходна је примена
диференциране и индивидуализоване наставе, као и осталих савремених метода наставе.

3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског
програма
За трећи разред је предвиђено спровођење факултативних активности, с обзиром на потребу
задовољења различитих интересовања деце и њихових родитеља. У том циљу биће
организовани :
- Посете музеју
- Посете позоришним представама
- Посете културним манифестацијама („Новосадско пролеће“, „Змајеве дечје игре“)
- Излети ( Петроварадинска тврђава, Дунавски парк, Стражилово)
- Спортске активности ( крос, несеља спорта, школа пливања на базенима СПЕНС-а)
- Друштвено користан рад у циљу уређења школског дворишта и улепшавања радног
окружења у Малиновој и Прерадовићевој улици

4. Праћење реализације школског програма за трећи разред
Реализацију школског програма за трећи разред пратиће Стручни актив за развој школског
програма, Стручно веће трећег разреда у сарадњи са педагошком службом школе, директором и
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помоћником директора, а значајна ће бити размена искустава и консултовање са активима из
других школа, Сервисним центром школе „Милан Петровић“, као и надлежним инстанцама при
Министарству просвете.
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ТАБЕЛА 1. ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ИСХОДИ - По завршетку разреда ученик ће бити
у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

 чита са разумевањем различите текстове;
 опише свој доживљај прочитаних
књижевних дела;

 изнесе своје мишљење о тексту;
 разликује књижевне врсте: лирску и епску
песму, причу, басну, бајку, роман и
драмски текст;

 одреди тему, редослед догађаја, време и
место дешавања у прочитаном тексту;

 именује главне и споредне ликове и
разликује њихове позитивне и негативне
особине;

 уочи основне одлике лирске песме (стих,
строфа и рима);

 разуме пренесено значење пословице и
басне и њихову поучност;







разуме идеје књижевног дела;
уочи основне одлике народне бајке;
разликује народну од ауторске бајке;
представи главне особине јунака;
уочи основне одлике народне епске
песме;

 уочи поређење у књижевном делу и
разуме његову улогу;

 разликује опис од приповедања у
књижевном делу;

 покаже примере дијалога у песми, причи и
драмском тексту;

КЊИЖЕВНОСТ

САДРЖАЈИ
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА
Лирска поезија
1. Душан Костић: Септембар
2. Григор Витез: Какве је боје поток /
Десанка Максимовић: Вожња
3. Душан Васиљев: Зима
4. Мирослав Антић: Шта је највеће/
Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма
5. Драган Лукић: Свакога дана /
Шта је отац
6. Бранислав Црнчевић: Љутито мече /
Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа
7. Милован Данојлић: Љубавна песма
8. Љубивоје Ршумовић: Домовина себрани лепотом
9. Химна Светоме Сави
10. Бранко Стевановић: Занимање Марка Краљевића
Епска поезија
11. Народне песме: Марко Краљевић и бег Костадин, Орање
Марка Краљевића
Проза
1. Ла Фонтен: Цврчак и мрав / Езоп: Корњача и зец
2. Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће
3. Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи
4. Народна приповетка: Свијету се не може угодити
5. Бранко Ћопић: Изокренута прича
6. Оскар Вајлд: Себични џин
7. Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње(одломак)
8. Бранко В. Радичевић: Причао дечаку и Месецу
9. Ијан Макјуен: Реч-две о Питеру(одломак)
10. Јохана Шпири: Хајди (одломак)
11. Народна бајка: Баш-Челик (читање у наставцима)
12. Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање у
наставцима)
Драмски текстови
1. Душан Радовић: А зашто он вежба

2. Александар Поповић: Лед се топи
3. Јованка Јоргачевић: Никад два добра
4. Лаза Лазић: Суђење
Популарни и информативни текстови
Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о
значајним личностима српског језика, књижевности и
културе(Милева Ајнштајн, Михаило Пупин), знаменита завичајна
личност и др.
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1. Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше
2. Избор из поезије Душана Радовића (Замислите, Да ли ми
верујете, Страшан лав, Кад је био мрак, Тужне ђачке
исповести, Здравица, Плави зец и друге песме)
3. Браћа Грим: Бајке (по избору)

 уочи хумор у књижевном делу;
 чита текст поштујући интонацију
реченице/стиха;

 изражајно рецитује песму и чита прозни
текст;

 изводи драмске текстове;
 разликује врсте (и подврсте) речи у
типичним случајевима;

 одреди основне граматичке категорије
именица, придева и глагола;

 примењује основна правописна правила;
 јасно и разговетно изговори обавештајну,
упитну и заповедну реченицу, поштујући
одговарајућу интонацију и логички
акценат, паузе, брзину и темпо;

 споји више реченица у краћу и дужу
целину;

 препричава, прича и описује и на сажет и
на опширан начин;

 извештава о догађајима водећи рачуна о
прецизности, тачности, објективности и
сажетости;

 варира језички израз;
 попуни једноставан образац у који уноси
основне личне податке;

 разликује формални од неформалног
говора (комуникације);

 учествује у разговору поштујући
уобичајена правила комуникације и
пажљиво слуша саговорника.

ЈЕЗИК
Граматика, правопис и
ортоепија

Књижевни појмови:
–лирска песма,
– химна,
– епска песма,
– народна бајка,
– роман,
– поређење,
– персонификација (на нивоу препознавања),
– опис,
– дијалог,
– приповедање,
– епски јунак,
– драмска радња
Врсте речи:
именице (градивне, збирне);
придеви (присвојни, градивни);род и број придева;
заменице (личне заменице);
глаголи; лице и број глагола.
Подела речи на крају реда (граница на самогласник).
Управни говор (први и други модел). Неуправни говор.
Велико слово:писање имена народа, вишечланих географских
назива (планина, река, језера, мора и сл.), празника, наслова
књига и часописа;
Писање присвојних придева изведених од властитих имена

111

(суфикси: -ов, -ев,
-ин;-ски, -чки, -шки).
Речца не узименице и придеве.
Наводници (у управном говору, насловима дела, називима
школа).
Сугласник ј (између самогласника и-о и о-и).
Скраћенице (мерне јединице за масу, дужину, време и запремину
течности).

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА
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Краћи и дужи текстови – књижевни и некњижевни, као и
нелинеарни текстови.
Причање о догађајима и доживљајима, стварним и измишљеним
(усмено и писано).
Описивање људи, животиња и природе (плански приступ) –
усмено и писано.
Различите комуникативне ситуације (комуникација са одраслима
и са вршњацима; у школи, у продавници, телефонски разговор,
поздрављања, честитања и сл.).
Богаћење речника: речи истог или сличног значења; речи
супротног значења; речи које значе нешто умањено и увећано (уз
одговарајуће текстове из лектире).
Правописне вежбе: вежбе допуњавања и избора правилног
облика речи; диктат, аутодиктат.
Језичке вежбе: проширивање и допуњавање реченица
различитим врстама речи, промена реда речи у реченици,
промена дужине реченице.
Лексичко-семантичке вежбе: речи који припадају различитим
тематским скуповима; речи супротног значања али исте врсте и
истог рода и броја, промена граматичког лица у тексту; основно и
пренесено значење речи и друго.
Стилске вежбе: састављање прича на основу задатих речи;
сажимање или проширивање познате приче (текста), мењање
краја приче (текста); настављање приче на основу датог почетка;
промена становишта (нпр. увести у текст нове ликове; сместити
бајку у далеку будућност...).
Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско
приказивање драмског / драматизованог текста и сл.

ТАБЕЛА 2. ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА

 прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и
прикаже их на бројевној правој;

 прочита број записан римским цифрама и напише
дати број римским цифрама (до 1000);

 изврши четири основне рачунске операције, писмено
и усмено (до 1000);

 подели број бројем прве десетице, са и без остатка,

БРОЈЕВИ

и провери резултат;

 процени вредност израза са једном рачунском
операцијом;
рачунске операције;

 одреди десетице и стотине најближе датом броју;
 реши једначину са једном рачунском операцијом;
 одреди и запише скуп решења неједначине са
сабирањем и одузимањем;

 реши проблемски задатак користећи бројевни израз
 уочи делове целине и запише разломке облика
m
n 𝑚 𝑛 10 ;
(

≤

≤

)

Бројеви прве хиљаде.
Сабирање и одузимање (усмени и писмени поступак).
Множење једноцифреним бројевима и бројем 10 и
дељење бројевима прве десетицеса и без остатка
(усмени и писмени поступак).
Зависност резултата од промене компонената.
Једначине облика:a+ x = b,
a– x = b, x– a = b, ax = b.
Неједначине облика: a± x<b,
a± x>b, x–a<b, x–a>b.
Римске цифре D, М.

m
Разломци облика n 𝑚 𝑛 10 .
( ≤ ≤
)

 израчуна вредност бројевног израза са највише три

или једначину;

САДРЖАЈИ

ГЕОМЕТРИЈА

Упоређивање разломака са једнаким имениоцима.
Децимални запис броја са једном децималом.
Узајамни положаји правих (паралелне праве и праве
које се секу).
Угао, врсте углова.
Троугао, врсте троуглова.
Кружница и круг.
Правоугаоник и квадрат.
Обим троугла, квадрата и правоугаоника.
Цртање паралелних и нормалних правих помоћу
лењира.
Конструкције троугла и кружнице.
Пресликавање геометријских фигура на квадратној
мрежи.
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m
 упореди разломке облика n са једнаким

Мерење масе (kg, g, t).
Мерење времена (деценија, век,секунд).
Мерење дужине (mm, km).
Мерење запремине течности (l, dl, cl, ml,hl).
Мерење површине геометријских фигура задатом
мером.

имениоцима;

 резултат мерења дужине запише децималним
бројем са једном децималом;

 уочи и речима опише правило за настајање
бројевног низа;

 чита и користи податке представљене табеларно
или графички (стубичасти дијаграм и сликовни
дијаграм);

 црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и
квадрат;

 конструише троугао и круг;
 именује елементе угла, правоугаоника, квадрата,
троугла и круга;

 разликује врсте углова и троуглова;
 одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла,
применом обрасца;

 опише особине правоугаоника и квадрата;
 преслика геометријску фигуру у квадратној или
тачкастој мрежи на основу задатог упутства;

 користи геометријски прибор и софтверске алате за
цртање;

 чита, упореди и претвара јединице за мерење
дужине, масе, запремине течности и времена;

 упореди величине (дужина, маса, запремина
течности и време);

 измери површину геометријске фигуре задатом
мером (правоугаоником, квадратом и троуглом);

 примењује концепт мерења у једноставним реалним
ситуацијама.
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МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

ТАБЕЛА 3. ПРОГРАМ ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

идентификује облике рељефа и површинских вода у
свом крају;
одреди положај задатог објекта у односу на истакнуте
облике рељефа и површинске воде у свом крају;
илуструје примерима како рељеф и површинске воде
утичу на живот људи у крају;
примени правила друштвено прихватљивог
понашања поштујући права, обавезе и различитости
међу људима;
повеже различита занимања и делатности са
потребама људи у крају у коме живи;
повеже врсте и значај саобраћаја у свом крају са
потребама људи;
примени правила безбедног понашања у саобраћају;
разликује чврсто, течно и гасовито стање воде у
природи и свакодневном животу;
повеже температурне промене са променама
запремине и кретања ваздуха;
очита вредности температуре воде, ваздуха и тела
помоћу термометра;
прикаже везе међу живим бићима у различитим
животним заједницама помоћу ланаца исхране;
илуструје примерима одговоран и неодговоран однос

ОБЛАСТ/ТЕМА
Природа,
човек,
друштво

МОЈ
КРАЈ

САДРЖАЈИ
Облици рељефа: узвишења (подножје, стране, обронци, врх),
равнице и удубљења. Рељеф у мом крају.
Површинске воде:река и њене притоке (лева и десна обала);
бара и језеро. Површинске воде у мом краја.
Групе људи: становници и народи краја (права и обавезе;
обичаји; суживот).
Производне и непроизводне делатности и њихова
међузависност. Село и град, њихова повезаност, зависност и
међуусловљеност.
Значај и улога саобраћаја. Путнички, теретни и
информациони саобраћај.
Безбедно понашање ученика на саобраћајницама у крају.
Опрема за безбедну вожњу ролера, тротинета и бицикла.
Течно, гасовито и чврсто стање воде. Кружење воде у
природи.
Промене при загревању и хлађењу ваздуха (промена
температуре, запремина и кретање ваздуха).
Мерење температуре воде, ваздуха и тела.
Услови за живот, ланац исхране и међусобни утицаји у
животним заједницама:
Копнене животне заједнице: шуме, ливаде и пашњаци;
Водене животне заједнице: баре, језера и реке.
Култивисане животне заједнице: воћњаци, повртњаци, њиве
и паркови.
Значај и заштита земљишта и копнених животних заједница.
Значај и заштита вода и водених животних заједница.
Животне заједнице у мом крају и човеков однос према њима.
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–

човека према животној средини;
примени поступке (мере) заштите од заразних
болести;
се оријентише у простору помоћу компаса и
оријентира из природе/окружења;
опише пут којим се може стићи од једне до друге
тачке помоћу плана насеља;
идентификује географске објекте у свом крају
користећи географску карту Републике Србије;
користи временске одреднице (година, деценија, век)
у свакодневним ситуацијама и приликом описивања
догађаја из прошлости;
прикупи и представи податке о прошлости породице и
краја;
повеже јачину деловања на тело са његовим
пређеним растојањем;
доводи у везу брзину падања тела са његовим
обликом;
разликује природне и вештачке изворе светлости;
повеже промену величине и положаја сенке са
променом положаја извора светлости;
повеже промену јачине звука са променом
удаљености од његовог извора;
разликује повратне и неповратне промене
материјала;
уочи сличности и разлике међу течностима – тече,
променљивост облика; провидност, боја, густина;
одабере материјале који по топлотној проводљивости
највише одговарају употреби у свакодневном животу;

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

објасни како рециклажа помаже очувању природе;
– изведе једноставне огледе/експерименте и повеже
резултат са објашњењем/закључком;

–
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сарађује са другима у групи на заједничким
активностима;

Оријентација у
просторуи
времену

Прошлост

Кретање

Материјали

Начини преношења и мере заштите од заразних болести
(грип, заразна жутица, варичеле) и болести које преносе
животиње (крпељи, вашке).
Главне стране света.
Умањено приказивање објеката и приказивање из ,,птичије''
перспективе.
План насеља.
Географска карта Републике Србије: картографске боје,
картографски знаци).
Мој крај на географској карти Републике Србије.
Временске одреднице (датум, година, деценија и век).
Историјски извори (материјални, писани и усмени).
Садашњост, прошлост, будућност: догађаји, људи и промене
у мом крају. Породична прошлост (преци и потомци) и
знаменити људи краја. Начин живота данас и у прошлости –
занимања, одевање, исхрана, дечије игре.
Кретање тела попутањи (правилинијско и криволинијско).
Утицај јачине деловања на пређено растојање тела.
Дејство Земљине теже – падање тела. Утицај облика тела на
брзину падања.
Извори светлости (природни и вештачки). Како настаје сенка
– облик и величина сенке.
Кретање производи звук: треперење затегнуте жице, гласних
жица; различити звуци у природи. Звук као информација.
Заштита од буке.
Промене материјала: повратне (истезање, савијање,
ширење/скупљање; испаравање, кондензовање,
топљење/очвршћавање) и неповратне (сагоревање, рђање).
Сличности и разлике међу течностима (вода, уље, детерџент
за прање судова, мед, млеко, сок од лимуна).
Вода и друге течности као растварачи. Зависност брзине
растварања од уситњености материјала, температуре
течности и мешања.
Топлотна проводљивост материјала.
Ваздух као топлотни изолатор у природи и свакодневном
животу (крзно и перје; слојевито облачење, вунене рукавице,
грађевински блокови, термос-боца).
Значај рециклаже. Разврставање отпада од пластике, стакла,
папира, метала.

–
–

Рационална потрошња.
Међусобни утицај човека и окружења (начин на који човек
мења окружење), утицај на здравље и живот кроз правила
понашања који доприносе одрживом развоју.

представи резултате истраживања (писано,
усмено, помоћу ленте времена, Power Point
презентацијом и/или цртежом и др);
повеже резултате рада са уложеним трудом.

ТАБЕЛА 4. ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
− примени једноставнe, двоставне
општеприпремне вежбе (вежбе
обликовања);
− правилно изводи вежбе, разноврсна
природна и изведена кретања;
− комбинује усвојене моторичке вештине у
игри и свакодневном животу;
− одржава равнотежу у различитим
кретањима;
− коригује сопствено држања тела на
основу савета наставника;
− правилно држи тело;
− правилно подиже, носи и спушта терет;
− изведе кретања, вежбе и
саставе уз музичку пратњу;
− изведе дечји и народни плес;
− користи терминологију вежбања;
− поштује правила понашања на
вежбалиштима;
− поштује мере безбедности током
вежбања;
− одговорно се односи према објектима,
справама и реквизитима;

ОБЛАСТ/ТЕМА

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ

Атлетика
МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ
СПОРТ И СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ
Спортска гимнастика

САДРЖАЈИ
Основни садржаји
Вежбе за развој снаге са и без реквизита.
Вежбе за развој покретљивости са и без
реквизита.
Вежбе за развој аеробне издржљивости.
Вежбе за развој брзине и експлозивне снаге.
Вежбе за развој координације.
Примена националне батерије тестова за
праћење физичког развоја и моторичких
способности.
Техника трчања.
Истрајно трчање.
Скок удаљ згрчном техником.
Бацање лоптице из залета.
Скок увис прекорачном техником.
Вежбе на тлу: вежбе и комбинације.
Прескоци и скокови.
Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе и вежбе
променама висова и упора.
Вежбе равнотеже на шведској клупи и ниској
греди.
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примени правила игре;
навија и бодри учеснике у игри на начин
којим никога не вређа;
− прихвати победу и пораз као саставни
део игре и такмичења;
− уредно одлаже своје ствари пре и након
вежбања и у другим ситуацијама;
− правилно изводи и контролише покрете
у различитим кретањима;
− прати промене у тежини и висини код
себе и других;
− препозна здравствено стање када не
треба да вежба;
− примењује хигијенске мере пре, у току и
након вежбања и другим животним
ситуацијама;
− уредно одржава простор у коме живи и
борави;
− користи здраве намирнице у исхрани;
− повезује различита вежбања са
њиховим утицајем на здравље;
− препозна лепоту покрета у вежбању;
− се придржава правила вежбања;
− вреднује сопствена и туђа постигнућа у
вежбању.

Основе тимских,
спортских и
елементарних игара

−
−

Плес и ритимика

Пливање
Полигони

Култура вежбања и
играња
ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

Здравствено
васпитање

Између четири ватре
Мини-рукомет.
Футсал – „мали фудбал“.
Вежбе са вијачом.
Вежбе са лоптом.
Народно коло „Савила се бела лоза винова“.
Народно коло из краја у којем се школа
налази.
Прилагођавање на водену средину и основна
обука пливања.
Полигон у складу са реализованим
моторичким садржајима.
Основна правила: Између четири ватре, Минирукомета и Футсала.
Понашање према осталим учесницима у игри
(према судији, играчима супротне и сопствене
екипе).
Чување и одржавање материјалних добара.
Постављање, склањање и чување справа и
реквизита неопходних за вежбање.
„Ферплеј” (навијање, победа, пораз).
Породица и вежбање.
Вежбање као део дневних активности.
Моје срце – пулс.
Дисање и вежбање.
Хигијена простора за вежбање.
Значај воћа и поврћа у исхрани.
Значај воде за организам и вежбање.
Поступање у случају повреде.

ТАБЕЛА 5. ПРОГРАМ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
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ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

– поштује инструкције за припремање,
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–

коришћење, одржавање и одлагање
материјала и прибора;
повеже уметничко занимање и
уметнички занат са одговарајућим
продуктом;
преобликује, самостално или у
сарадњи са другима, амбалажу и
предмете за рециклажу мењајући им
употребну функцију;
изрази своје доживљаје, емоције,
имагинацију и запажања одабраним
материјалом, прибором и техникама;
користи одабране податке и
информације као подстицај за
стваралачки рад;
протумачи једноставне визуелне
информације и поруке из
свакодневног живота;
укаже на сличностии разлике које
опажа у уметничким делима и
традицији различитих народа;
изрази одабране садржаје изразом
лица, положајем тела, покретима или
кретањем;
распореди облике, боје, линије и/или
текстуре креирајући оригиналне
композиције;
разговара са вршњацима о
доживљају простора, дизајна,
уметничких и ученичких радова,
уважавајући различитости;
учествује у обликовању и уређењу
простора у школи, код куће или у
окружењу;
разматра, у групи, шта и како је

МАТЕРИЈАЛИ

Својства материјала. Својства материјала за ликовно обликовање
– тврдоћа, еластичност, растворљивост или постојаност (промене у
току сушења, у контакту са светлошћу, у контакту са различитим
супстанцама и подлогама...), материјали који могу да се користе као
алатке (пера, крзно, длака, лишће, дрвца...). Изглед материјала –
основне и изведене боје, природне и створене текстуре.
Технике. Однос материјала, ликовне технике и идеје. Производи
уметничких заната (накит, уметничке лутке, шешири, таписерије,
ћилими, осликани текстил, собне светиљке и сенила, грнчарија,
дуборез, гравуре...). Значај рециклирања, уметничка рециклажа.
Говор тела.Поглед, израз лица, држање тела, гест и кретање, однос
вербалне и невербалне комуникације.

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

Тумачење визуелних информација. Визуелне карактеристике
биљака и животиња, знаци, симболи, униформе, заставе, ношње...
Пејзаж, портрет, аутопортрет.
Слика, текст, звук. Кратки анимирани филмови, рекламе,
билборди... Лепо писање – плакат, позивнице, честитке...
Композиција. Дводимензионалне и тродимензионалне композиције,
организација композиције, равнотежа.

КОМПОЗИЦИЈА

ПРОСТОР

Орнамент. Традиционална и савремена употреба орнамената,
симетрија.
Облици у простору.Непокретни објекти у отвореном и затвореном
простору (споменици, уметничка дела, експонати...). Композиција у
простору – поставка изложбе, уређење просторије, уређење школе,
уређење околине у локалној заједници... Оптичке илузије на
дводимензионалној подлози, специјални ефекти на сцени, у
филмовима, игрицама...
Кретање. Покрет и кретање у природи, окружењу и уметничким
делима.
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учио/ла и где та знања може
применити.

ТАБЕЛА 6. ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да:

–
–
–
–

опише своја осећања у вези са слушањем музике;
примењује правилан начин држања тела и дисања
при певању;
изговара бројалице у ритму, уз покрет;
пева по слуху и са нотног текста песме различитог
садржаја и расположења;
наведе особине тона и основне музичке изражајне
елементе;
разликује инструменте по боји звука и изражајним
могућностима;
повезује карактер дела са избором инструментаи
музичким изражајним елементима;

–
–
–
–
–

препозна музичку тему или карактеристични мотив
који се понавља у слушаном делу;
повезује почетне тонове песама–модела и
једноставних наменских песама са тонском
висином;
комуницира са другима кроз извођење
традиционалних и музичких игарауз покрет;

–
–
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свира по слуху и из нотног текста ритмичку и

ОБЛАСТ/ ТЕМА

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Композиције различитог карактера и елементи музичке
изражајности (мелодијска линија, темпо, ритам,
динамика).
Особине тона: боја (различити гласови и инструменти),
трајање, јачина, тонске висине.
Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, два
гласа, два инструмента, један свирач, група свирача,
оркестар).
Различити жанрови везани за уобичајене ситуације у
животу.
Музичка прича.
Филмска музика.
Музички бонтон.
Музика и здравље.
Дигитализација.
Дидактичке музичке игре.
Правилaн начин певања – држање тела и дисање.
Правилна дикција.
Певање песама по слуху
различитог садржаја и карактера
Певање песама уз покрет.
Певање модела и наменских песама и повезивање
њихових почетних тонова у тонском опсегу од хадо це2.
Певање и свирање песама из нотног текста.

–
–
–
–
–
–
–
–

мелодијску пратњу;
осмисли и изведе једноставну ритмичку и
мелодијску пратњу ;
осмисли музички одговор на музичко питање;
осмисли једноставну мелодију на краћи задати
текст;
изабере одговарајући музички садржај(од
понуђених) према литерарном садржају;
поштује договорена правила понашања при
слушању и извођењу музике;
коментарише своје и туђе извођење музике;
самостално или уз помоћ одраслих, користи
предности дигитализације;
учествује у школским приредбама и
манифестацијама.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

Дечји и алтернативни инструменти и начини свирања на
њима.
Инструментална пратња по слуху.
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.Музички бонтон.
Особине тона: боја (различити гласови и инструменти),
трајање (нотна трајања), јачина (динамичке ознаке –
пиано, форте, крешендо и декрешендо), тонске висине
(од це1 до ге1).
Елементи музичког писма: линијски систем, виолински
кључ, трајање тонова (половина, четвртина, осмина ноте
и одговарајуће паузе) у такту 2/4.
Јединица бројања.
Тактирање у 2/4 такту.
Стварање једноставне ритмичке и мелодијске
(једноставне) пратње.
Музичка питања и одговори и музичка допуњалка.
Стварање звучне приче од познатих музичких садржаја,
звучних ономатопеја и илустрација на краћи литерарни
текст (учење у контексту).

ТАБЕЛА 7, ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
(у комуникативним функцијама)

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Реаговање на усмени и писани импулс саговорника (наставника, вршњака, и слично); усмено
и писано изражавање прикладних поздрава.
Hi/Hello, how are you today? I’m fine, thank you, and you? I’m very well, thanks./Not great.
Good morning/afternoon/evening/night.
Goodbye./Bye. See you later/tomorrow/on Monday.
Have a nice day /weekend/holiday! Thanks, same to you!

– поздрави и
отпоздрави, примењујући
једноставна језичка
средства;
– представи себе и
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другог;
– разуме једноставна
питања личне природе и
одговара на њих;
– разуме једноставна
упутства и налоге и
реагује на њих;
– саопшти једноставна
упутства и налоге;

– разуме позив на
заједничку активност и на
прикладан начин реагује
на њега;
– 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
одговори на њих;
– упути једноставне
честитке;
– разуме и, примењујући
једноставна језичка
средства, наведе
најуобичајеније
активности које се односе
на прославе рођендана и
празника;
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ
СЕБЕ И ДРУГИХ;
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О
СЕБИ; ДАВАЊЕ И
ТРАЖЕЊЕ
ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О
ДРУГИМА

РАЗУМЕВАЊЕ И
ДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВНИХ
УПУТСТАВА И
НАЛОГА

Личне заменице – I, you …
Глагол to be – the Present Simple Tense
Императив
(Интер)културни садржаји: Формално и неформално поздрављање; устаљенa правила
учтивости.
Слушање једноставних текстова у којима се неко представља; представљање себе и других
особа, присутних и одсутних.
Hi, I’m Andrija. Hello, I’m Alex. How old are you? I’m (nine). I’m in Year 3. Where are you from?I’m
from Serbia.How do you spell your name? It’s A-N-D-R-I-J-A. Have you got any brothers or sisters?
Yes, I have/I’ve got one sister. No, I'm an only child.How many aunts/uncles have you got? This is my
cousin/sister Vanja. Nice to meet you. Nice to meet you, too.What’s your/his/her/their address? It’s 12,
Zvezdarskih jelki Street, Belgrade. What’s your/his/her/their phone number? It’s oh/zero-six-fourdouble five/five-five... I’m 10 today. How old is your mum/dad? She/He’s 32. Where are your parents
today?Are they at work? No, they’re at home. Are your friends at school now? Yes, they are. This is
my friend Ana. She’s/She is in my class. That’s Tea’s dog. Its name is Spot. This is our teacher,
Mr/Miss/Mrs Jones. That is Mr Turner. He’s/He is a policeman. Who are those children? They’re our
neighbours. What are their names? Pavle and Milica. Who’s the boy in the picture? It’s my Brazilian
pen pal, Bruno. Tell me about your family/country. Write soon!
Личне заменице – I, you…
Присвојни придеви – my, your…
Показне заменице – this/that, these/those
Have got/Have за изражавање поседовања
Питања са Who/What/Where/How (old/many)
Предлозизаизражавањеместа – from, in…
Саксонскигенитивсаименицамауједнини
Употреба чланова приликом првог спомињања неког појма и са појмовима који су одређени
контекстом
Императив
Основни бројеви (0-100)
Алфабет
(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивости; конвенције у писању личних
заменица; конвенције у саопштавању телефонских бројева и адреса; употреба титула уз
презимена (Mr, Mrs, Miss); разлике између српске азбуке и енглеског алфабета; конвенције у
писању разгледница и писама.
Слушање налога и упутстава и реаговање на њих; давање једноставних упутстава
(комуникација у учионици – упутства и налози које размењују учесници у наставном процесу,
упутства за игру и слично).
Listen, point and repeat. Listen again. Match the words with the things/people in the picture. Order the
lines. Ask and answer questions about the photo on page 38. Spell your name. Ask your friend to

spell his/her name. Write/Circle the letters/numbers. Write/Say true or false. Complete the
sentences/dialogue. Complete the table with ticks and crosses. Read the story. Read and check.
Think of a place/person. Come and help! Wait and see! Watch out! Hurry up! Close/Open the door/a
window, please! Smile! It’s my/your/Oliver’s turn!
Императив
Присвојни придеви – my, your…
Алфабет
Бројеви 0-100
(Интер)културни садржаји:
Поштовање основних норми учтивости

– препозна и именује
бића, предмете и места
из непосредног
окружења;
– разуме једноставне
описе бића, предмета и
места;
– опише бића, предмете
и места користећи
једноставна језичка
средства;
– разуме свакодневне
исказе у вези сa
непосредним потребама,
осетима и осећањима и
реагује на њих;
– изрази основне
потребе, осете и осећања
једноставним језичким
средствима;
– разуме једноставна
обавештења о положају у
простору и реагује на
њих;
– тражи и пружи
једноставна обавештења
о положају у простору;
– разуме и саопшти
једноставне исказе који
се односе на хронолошко
и метеоролошко време;
– разуме једноставне
исказе којима се
изражава припадање /
неприпадање,
поседовање /

ПОЗИВ И
РЕАГОВАЊЕ НА
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
АКТИВНОСТИ

ИСКАЗИВАЊЕ
МОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОСТИ И
ИЗВИЊЕЊА

ЧЕСТИТАЊЕ
ПРАЗНИКА,
РОЂЕНДАНА И
ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ

Слушање једноставних позива на заједничку активност и реаговање на њих (позив на
рођендан, игру, дружење...); упућивање и прихватање/одбијање позива на заједничку активност
коришћењем најједноставнијих израза.
Can we meet on Saturday and play football? I’m sorry, I’ve got a music class on Saturday, but we can
meet on Sunday. Really? Sunday is ok for me too! Great! See you at the park!
It's hot today. Let’s go to the beach! Sorry, but I can’t swim!
I’m very tired. Let’s go home!
Come and meet my friends!
Listen to the music!
Модални глагол can за изражавањепредлога и способости Императив
(Интер)културни садржаји: прикладно позивање и прихватање/одбијање позива; прослава
рођендана, игре, забава и разонода.
Слушање једноставних исказа којима се тражи помоћ, услуга или обавештење; давање усменог
и писаног одговора на исказану молбу коришћењем најједноставнијих језичких средстава;
упућивање молби, исказивање захвалности и извињења.
Can you spell that again, please?/ Can you write it on the board, please?
Can /May I read the story? Of course you can.
Can/May I sit here, please? No, it’s Nina’s seat.
Can/May I borrow your dictionary? Yes, here you are. Thank you/Thanks. You’re welcome.
Thanks for your help.
Модални глаголи за изражавање молбе –can/may
Саксонски генитив са именицама у једнини
Интер)културни садржаји:
Правила учтиве комуникације.
Слушање једноставних устаљених израза којима се честита празник, рођендан; реаговање на
упућену честитку и упућивање кратких пригодних честитки.
Welcome to my birthday party! Happy birthday to you! Thanks! How many candles are there on your
birthday cake? Happy New Year!/Merry Christmas!/Happy Valentine's Day!/Happy Easter! Thanks,
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непоседовање и реагује
на њих;
– тражи и даје
једноставне исказе
којима се изражава
припадање /
неприпадање,
поседовање /
непоседовање;

ДОГАЂАЈА

– разуме једноставне
исказе за изражавање
допадања / недопадања
и реагује на њих;
– тражи мишљење и
изражава допадање /
недопадање
једноставним језичким
средствима;
– разуме једноставне
текстове у којима се
описују радње и
способности у
садашњости;

ОПИСИВАЊЕ БИЋА,
ПРЕДМЕТА, МЕСТА
И ПОЈАВА

– размени информације
које се односе на дату
комуникативну ситуацију;
– опише радње и
способности користећи
једноставна језичка
средства;
– разуме и саопшти
једноставне исказе који
се односе на бројеве и
количине.

ИСКАЗИВАЊЕ
ПОТРЕБА, ОСЕТА И
ОСЕЋАЊА

ИСКАЗИВАЊЕ
ПОЛОЖАЈА У
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same to you! Let's have a party. Let's celebrate! What do you do on New Year’s Day? We open our
presents and watch films about Santa Clausand his reindeer. At Easter we decorate Easter eggs.
Children dress up for Halloween. Look at the fireworks!
Императив
The Present Simple Tense за описивање уобичајених радњи (само као опција, рецептивно)
ПитањасаWhat/How many
(Интер)културни садржаји:
Најзначајнији празници и догађајии начиниобележавања/прославе
Слушање једноставних описа бића, предмета и места у којима се појављују информације о
спољном изгледу, појавним облицима, димензијама и осталим најједноставнијим
карактеристикама; давање кратких описа бића, предмета и места; тражење и давање
информација у вези са описом бића, предмета и места.
Who's this? It’s Johnny Depp, my favourite actor. He's American. That’s a photo of my family. Look,
they’re all smiling. How many teeth has your baby brother got? What colour are his eyes? I’ve/I have
got two hands. She’s/She has got black hair. He’s/He has got big ears. She’s/She is tall and slim. My
dad’s new car is fast and cool. What are these? They’re my new felt tip pens. Belgrade is the capital
of Serbia. Our city is old, but very nice. There are a lot of beautiful mountains and lakes in my country.
What's the capital of England? London buses are red, but its taxis are black. Where are you in this
photo? I’m in Sydney, it’s a big city in Australia. There are a lot of strange animals and funny birds.
Глаголи have got, to be за давање описа
Показне заменице – this/that, these/those
Егзистенцијално There is/are…
Питања са Who/What/Where/How many...
Правилна множина именица: pen – pens, bus – buses, city – cities…
Неправилна множина основних именица: tooth– teeth...
Употребачлановаприликомпрвогспомињањанекогпојмаисапојмовимакојисуодређениконтекстом.
(Интер)културни садржаји:
Познателичностиизобластиспорта, глуме, музике...;
престоницеземаљаенглескогговорногподручја;
препознатљиваобележјаземаљаенглескогговорногподручја.
Слушање једноставних исказа у вези са потребама, осетима, осећањима; саопштавање својих
и туђих потреба, осета и осећања и (емпатично) реаговање на њих.
She’s tired/bored. She wants to go home. Is he hungry/thirsty? Does he want a sandwich/a glass of
orange juice? They’re not cold, they’re hot! Are you OK? Is he happy? No, he’s sad. His dog is lost.
The Present Simple Tense (be, want)
(Интер)културни садржаји: Правила учтиве комуникације.
Слушање текстова у којима се на једноставан начин описује положај у простору; усмено и
писано тражење и давање информација о положају у простору коришћењем најједноставнијих
језичких средстава.

ПРОСТОРУ

ИСКАЗИВАЊЕ
ВРЕМЕНА

ИЗРАЖАВАЊЕ
ПРИПАДАЊА /
НЕПРИПАДАЊА И
ПОСЕДОВАЊА /
НЕПОСЕДОВАЊА

ИЗРАЖАВАЊЕ
ДОПАДАЊА /
НЕДОПАДАЊА

ОПИСИВАЊЕ
ДОГАЂАЈА И

They’re at the cinema/museum.Where’s your brother? He’s in bed. Where’s my English dictionary?
It’s here on my desk.Where are my trainers? They are over there, under the bed. Where’s the Statue
of Liberty? It’s in New York. The London Eye is next to the River Thames.
Прилози и предлози за изражавање положаја и просторних односа: here, there, in, on, at, next to,
under...
ПитањасаWhere
Употреба и изостављање одређеног члана у изразима at the park/beach/cinema/museum, at
home/school/work, in bed...
(Интер)културни садржаји: препознатљива обележја земаља енглеског говорног подручја
Слушање једноставних исказа у вези са хронолошким временом и метеоролошким приликама;
усмено и писано тражење и давање информација о хронолошком времену и метеоролошким
приликама коришћењем најједноставнијих језичких средстава.
What time is it? It’s twelve (o’clock). It’s a quarter to/past twelve. It’s half past twelve. What day is it
today? It’s Wednesday. It’s a nice, sunny day. Is it snowy? No, but it’s rainy and windy today. I’ve got
a basketball game at a quarter to four/on Saturday.
ПитањасаWhat/When
Предлози заизражавање времена: at, on,to,past...
(Интер)културни садржаји: радна недеља и викенд
Слушање текстова с једноставним исказима за изражавање припадања/ неприпадања и
поседовања/ непоседовања и реаговање на њих; усмено и писано исказивање припадања/
неприпадања и поседовања/ непоседовања коришћењем најједноставнијих језичких средстава.
It’s Alex’s guitar. Is that Anna’s bag? These are not their jackets. Sophie’s mum and dad have
got/have a big house. My friend hasn’t got/doesn’t have any brothers or sisters. Have you got/Do you
have a bike?
Присвојни придеви my, your…
Показне заменице – this/that, these/those
Havegot/Haveза изражавање припадања/поседовања
Саксонски генитив са именицама у једнини
(Интер)културни садржаји: породица, пријатељи, однос према својој и туђој имовини.
Слушање текстова с једноставним исказима за изражавање допадања/ недопадања и
реаговање на њих; усмено и писано исказивање слагања/ неслагања, допадања/ недопадања
коришћењем најједноставнијих језичких средстава.
Does he like music? Yes, he loves it./No, he doesn’t. Who’s your favourite tennis player? What’s your
favourite hobby? It's an amazing poster! Those computer games are fantastic!
The Present Simple Tenseглагола be/like/love
Питања са Who/What
(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији
Слушање једноставних исказа који говоре о радњама и способностима у садашњости;
описивање радњи и способности у садашњости, постављање питања и одговарање на њих,
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СПОСОБНОСТИ У
САДАШЊОСТИ

ИЗРАЖАВАЊЕ
БРОЈА И КОЛИЧИНЕ

усмено и писано, коришћењем најједноставнијих језичких средстава.
My brother can play football, but he can’t act. How many languages can your dad speak? Can you
play the guitar? I can’t ride a bike.
We are late for our school bus.
Look! She’s/She is wearing a dress. Is he wearing jeans? Yes, he is. No, he isn’t. What are you
doing? I’m/I am eating a biscuit. What are they doing? They are not/aren’t playing, they’re watching
TV.
Модални глагол canза изражавање способности
The Present Continuous Tense за изражавање тренутних радњи
Питања са What/Where/When/How many...
(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи - наставне и ваннаставне
активности.
Слушање једноставних исказа који говоре о броју и количини нечега; саопштавање броја и
количине, постављање питања и одговарање на њих, усмено и писано, коришћењем
најједноставнијих језичких средстава.
How many children are there in your class? There are 11 boys and 14 girls.
How many classes have we got today? We’ve got four classes.
Her granny is 65.
Правилна множина именица: boy-boys, girl-girls, class-classes…
Неправилна множина основних именица: child-children...
Питања са Howmuch/many
Основни бројеви 0-100
(Интер)културни садржаји:
Конвенције у писању двоцифрених бројева. Новчане валуте у земљама енглеског говорног
подручја и њихове ознаке.

ТАБЕЛА 9. ПРОГРАМ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЦИЉ:
Реализацијом програма треба да се покаже: да свет није самобитан, већ да га је створио Бог Отац слободно из љубави, и то као конкретне врсте и
бића и да постојање света зависи од воље другог, односно од Божије воље. Тиме се постиже веома важан услов за даље разумевање хришћанске
науке.
ИСХОДИ
Когнитивни аспект:
- моћи да сагледа садржаје којима ћесе бавити настава
Православногкатихизиса у току 3. разредаосновне школе;
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ТЕМЕ / ОБЛАСТИ
I – УВОД
Свет је створенза тебе, чувај га!
–уводни час

САДРЖАЈИ
Упознавање сасадржајемпрограма
иначином рада

- моћи да уочи какво је његовопредзнање из градиваПравославног
катихизисаобрађеног у претходном разредушколовања.
Афективни аспект:
- ученик ће бити мотивисан даактивно учествује начасовима верске
наставе
Когнитивни аспект:
-препознати неке елементебиблијске повести о стварању света
-моћи да препозна и именује иконена којима су представљени
данистварања света, на основубиблијске повести;
-моћи да увиди да је свет скупконкретних врста живих бића којасу
уједињена, једна другимапотребна и да она чине великузаједницу
љубави – Цркву;
-моћи да објасни да је свет створенљубављу Божјом;
-моћи да разуме да се права слободаизражава као љубав према
другимљудима, природи и Богу;
-уочити да је човек сличан Богу.
Афективни аспект:
-бити подстакнут да развијаљубав према ближњима, природии
Богу;
-развијати жељу и свест оважности бриге према ближњимаи
природи.
Когнитивни аспект:
• знати да је Бог створио свет изљубави и да објасни како зна
даБог воли свет;
• препознати да Бог брине о свету ида наведе примере Божјег
старањао свету;
• увидети кроз своје креативне
способности да је човек сличан
Богу;
• увидети да Бог жели да светпостоји вечно;
• увидети да су Бог, људи и природаразличити, али да нису
потпунораздељени;
• знати да је Бог из бриге премасвету и човеку послао свога Синау
свет;
• упознати улогу анђела каосарадника Божјих у старању освету;
• уочити да је свет смртан ванзаједнице са Богом;
упознати сдржај молитве Анђелучувару;
• усвојити текст и мелодију песме„Анђели певају“.
Афективни аспект:
-бити подстакнут да развија свест отоме да је важан зато што га

II – БОГ СТВАРА
СВЕТ И ЧОВЕКА
2. Свето Писмо намсведочи о
настанкусвета
3. Света некадауопште није
било(1. и 2. данстварања)
4. Све је биљестворено и
Сунцемобасјано (3. и 4. дан
стварања)
5. Све врви одживота (5. и 6.
данстварања)
6. Створен сам даличим на Бога

III – БОГ НАС
ВОЛИ
7. Бог ствара светиз љубави
8. Бог, људи иприрода
9. Свет не може безБога
10. Бог се брине освету
11. Божићнивесници

Појам СветогаПисма као
књигеоткривења
Стварањеневидљивог света-духовних
сила -анђела
Библијскоказивање остварању света
поданима
• Стварање човека
• Песма „Молитва“Бранко
Радичевић(песниксе диви Божјем
стварању и молиблагослов...)
• Прича „Паче“ А.Солжењицин

• Прича „Шишарка“или прича
„Себични џин“ О.Вајлд (са правим
крајем, кад сепојављује
Христос...)
• Прича Св. ВладикеНиколаја о
томекако је Господ са
Богородицомизбавио пастира
Давида из невоље
Цар Давид јеописао Богородицу
и Христа у псалму
• „Љубавна песма“,М. Данојлић (о
маслачку иоблачку)
• Јављање анђелаБогородици;
• Јављање анђелаЈосифу;
• Сусрет Богородицеи Јелисавете;
• Јављање анђелапастирима;
• Јављање анђеламудрацима;
• Анђео јављаЈосифу да склони
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волиБог и његови ближњи ;
• бити подстакнут да се труди даволи све људе (чак и оне од којих
јевеома различит).

породицу уЕгипат;
• Молитва Анђелучувару;
• Песма: „Анђелипевају“.

Когнитивни аспект:
-уочити да је човек посредникизмеђу Бога и природе и да Бог
саприродом разговара преко човека;
-проширити своје знање о служењуСветога Саве Богу и
нашемнароду;
-уочити да нема љубави безслужења ближњима;
-упознати библијску повест оХристовом служењу Апостолима.
Афективни аспект:
бити подстакнут да љубавпрепознаје као служење;
-знати да кроз чињење делаљубави према ближњима,
постајесличан Христу и светитељимаБожјим.

• Прича „ Тридрвета“(Ова причаје и
Божићна иВаскршња)
• Подизањезадужбина –
најзначајнијезадужбине Светога
Саве и СветогСимеонаМироточивог
• Јеванђељскоказивање о
Христовомслужењу – прањеногу
апостолима иТајна вечера
• Прича:Доброчинство –најлепши начин
дапостојиш, изкњиге «Мали
анђео», Н.Витошевић.
• Твар у Литургији –хлеб и вино
• Песма“Како настајехлеб“ Лидија
Поповић
• Твар у Литургији –тамјан, уље,
восак,вода, врба, бадњак,јаје, жито,
грожђе...
• Прича оудовичиној лепоти
• Велика Јектенија
• Прича „Мудричобанин“
Патријарх српскиИринеј
Гавриловић(причао причешћу)
• Библијскоказивање оваскрсењу
Лазара
• Казивање о женамамироносицама
наХристовом гробу
((„Зашто тражитеживога међу
мртвима“)
• Васкршња прича „И животиње“
Зинаида Хипијус

Когнитивни аспект:
-препознати да је Литургијазахвалност Богу;
-уочити да се захвалност Богупоказује кроз наше дарове;
-уочити да наши дарови хлеб и винопредстављају свет у малом;
-увидети везу Литургије и спасењачовека и света;
-проширити своја знања о празникуВаскрсења;
-увидети шта за створену прирудузначи Христово Васкрсење;
-усвојити текст и мелодију песме„Људи ликујте“
Афективни аспект:
-бити подстакнут да учествујена Литургији како би показаоБогу да
жели да буде узаједници са Њим;
-бити подстакнут да у себиразвија осећај захвалности премаБогу и
својим ближњима.

Когнитивни аспект:
• препознати личну одговорност затворевину;
• увидити да се загађењем нашеоколине, загађује цео свет;
• увидити да се на православнимиконама стварања света и
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IV – ЗАЈЕДНИЦАБОГА И
СВЕТАКРОЗ ЧОВЕКА
12. Човек домаћин и
свештеник у свету
13. Свети Сава
14. Свети Савабрине о нама
15. Радост служења

V – ЛИТУРГИЈАПРЕОБРАЖЕНИСВЕТ
16. Наши дарови
благодарности(опис н.ј. - твар
уЛитургији)
17. Литургија -преображај света
18. Литургија –молитва за
спасењечовека и света
19. ВаскресењеЛазарево
20. ВаскрсењеХристово

VI – ЧОВЕК ИПРИРОДА
21. Све чека наљубав човека
22. Чувамо даровеБожије
љубави

Поучне приче: „Свети Власије
благосиљаживотиње“
• „Игуман и медвед“
• „Необична лађа“(Свети Елије и

човека,приказује зависност природе одчовека;
• препознати представе којеприказују догађаје везане за
стварањесвета;
• уочити у којој мери је напредовао исавладао градиво
Православногкатихизиса трећег разреда
Афективни аспект:
• бити подстакнут на очувањеприроде и своје животне средине;
• бити подстакнут да гледа наприроду као на Божју творевину;
• Ученици ће бити подстакнутида уреде школски простор
изабраним радовима везанимза стварање и очување света

23. Стварање света
у православнојиконографији
24. Икона светаствореног за
мене

крокодил)
• „Свети Серафим имедвед“
• Песма „ Радуј се“М. Одаловић
• Израда иконе
Израда стрипа

ТАБЕЛА 10. ПРОГРАМ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

Различитост
Живот у заједници у којој би сви људи били исти (по полу,
узрасту, вери, националности, образовању, интересовању).
Различитост као богатство једне друштвене заједнице.
Отвореност и затвореност за различитости.
Различитости у нашој локалној заједници.

 својим понашањем показује да прихвата
различитост других;

 препознаје у свом окружењу примере неједнаког
поступања према некој особи или групи на
основу неког њиховог личног својства;

 се понаша на начин који уважава сопствене и
туђе потребе, права и осећања у свакодневним
ситуацијама;

 препознаје примере солидарности у свом
окружењу, причама, филмовима;

 укаже вршњацима на особе или групе у свом
окружењу којима је потребна помоћ и подршка;

 објасни разлику између саосећања,
солидарности и сажаљења на датом примеру;

 укаже на упрошћено, поједностављено,
генерализовано и најчешће нетачно
приказивање некога на приказаним примерима;

 наведе неколико институција у свом окружењу
које брину о потребама и правима грађана,
посебно деце;

САДРЖАЈИ

ЉУДСКА ПРАВА
Сви различити, а сви
равноправни

Равноправност мушкараца и жена
Уважавање разлика уз једнака права, одговорности и
могућности. Дечаци и девојчице –сличности и разлике, иста
права и могућности.
Осетљиве друштвене групе
Групе којима је услед специфичних разлика потребна додатна
подршка како би имале исте шансе и могле равноправно да се
укључе у живот заједнице и остваре своје потребе и права.
Стереотипи и предрасуде
Упрошћено, поједностављено, генерализовано и најчешће
нетачно приказивање некога (сви дечаци су, све девојчице су,
сви Роми су). Негативно мишљење појединаца о некоме ко се
не познаје довољно. Стереотипи и предрасуде као основ за
дискриминацију.
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Дискриминација
Неједнако поступање према особи или некој групи на основу
неког њиховог личног својства (пол, узраст, вера,
националност, образовање, инвалидитет), што за последицу
има нарушавањењихових
права и достојанства.
Једнако поступање према неједнакима као вид
дискриминације.
Етикетирање, ружни надимци као вид дискриминације.

 наведе шта би волео да има у својој локалној
заједници што сада недостаје;

 тражи помоћ у ситуацијама кршења својих или
туђих права;

 наведе једно удружење грађана у свом окружењу
и опише чиме се бави;

 опише на које све начине деца његових/њених
година могу да брину о својој локалној заједници;

 пажљиво слуша саговорника, слободно износи

Локална заједница
Место где грађани задовољавају највећи број својих потреба и
остварују највећи број својих права.
Потребе и права које деца задовољавају у локалној заједници
– за образовањем, здравственом заштитом, одмором, игром,
учествовањем у спортским, кулурним и уметничким
активностима.

мишљење, образлаже идеје, даје предлоге и
прихвата да други могу имати другачије
мишљење;

 испољава заинтересованост за сарадњу и
учешће у групном раду;

 заједно са осталим ученицима учествује у
проналажењу особа којима је потребна помоћ, у
изради плана и реализацији акције, њеној
промоцији и вредновању.
ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО
Ја и други у
локалној заједници

Комуналне услуге
Услуге од општег интереса за све грађане локалне заједнице–
водa, превоз, путеви, паркинг, отпад, осветљење, паркови,
пијаце, димничари.
Институције и организацијеЛокалне заједнице у области
образовања, културе, здравља, спорта и рекреације, очувања
околине, безбедности, верске организације.
Активности и допринос удружења грађана у локалној
заједници.
Наша локална заједница
Брига наше локалне заједнице о потребама и правима својих
грађана,.
Брига наше локалне заједнице о деци различитих својстава
(пол, узраст, сиромаштво, здравље).
Доступност садржаја у нашем окружењу слепим или глувим
особама, родитељима са дечијим колицима или особама у
инвалидским колицима (пешачки прелази, школа, дом
здравља, продавница, превоз).
Брига деце о својој локалној заједници–о отпаду, биљкама и
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животињама, споменицима културе, уметничким делима,
потрошњи воде, пружање помоћи онима којима је то потребно.
Удружење грађана у нашем окружењу некад и сад.
Солидарност
Потреба узајамне бриге и одговорности међу људима. Лажна
солидарност.
Разлика између саосећања, сажаљења и солидарности.
Примери акција солидарности у нашој локалној заједници
(мобе, добровољно давање крви и хуманитарне акције за
лечење болесних, СМС акције прикупљања новца).
Ситуације у којима свакоме може бити потребна помоћ
(болест, сиромаштво, ратови, поплаве, земљотреси, пожари,
миграције).
Медији као подршка солидарности.
ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ СВЕТУ
Снага узајамне помоћи

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ
Акција солидарности у
локалној заједници

Волонтирање
Добровољно ангажовање појединаца и група у пружању
помоћи људима, животињама, биљкама.
Мотиви волонтера – веровање у снагу узајамне помоћи,
човекољубље и хуманост. Волонтерске акције ученика/ученица
школе у локалној заједници (чишћење јавних површина,
сађење биљака, помоћ старим људима, удомљавање
напуштених кућних љубимаца).
Активности волонтера Црвеног крста у нашој локалној
заједници.
Планирање и извођење акције солидарности у локалној
заједници
Утврђивање коме је у заједници потребна помоћ.
Одређивање циља акције.
Припрема 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
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боље.

ТАБЕЛА 11, ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
Názov predmetuSlovenský jazyk
Cieľom vyuĉovania slovenského jazyka je, aby ţiaci zvládli základné zásady slovenského spisovného jazyka kvôli ústnemu a písomnému vyjadrovaniu,
pestovali povedomie o význame úlohy jazyka v zachovávaní národnej identity; aby boli schopní analyzovať zvolené literárne a iné umelecké diela zo
slovenského a svetového umeleckého dediĉstva, pestovať tradície a kultúru slovenského národa a rozvíjať interkulturálnosť.
VÝKONY
Po skonĉení roĉníka ţiak bude schopný:
− ĉítať s porozumením rozliĉné texty;
− opísať svoje pocity po preĉítaní literárnych diel;
− vyjadriť svoju mienku o texte;
− rozlišovať literárne druhy: lyrickú a epickú
báseň, poviedku, bájku, rozprávku, román a
dramatický text;
− urĉiť tému, poradie udalostí, ĉas a miesto deja
v preĉítanom texte;
− urĉiť hlavné a vedľajšie postavy a odlíšiť ich
kladné a záporné vlastnosti;
− urĉiť základné charakteristiky lyrickej básne
(verš, strofa, rým);
− pochopiť prenesený význam porekadla a
bájky, ako aj ich odkaz/ponauĉenie;
− pochopiť ideu literárneho diela;
− urĉiť základné ĉrty ľudovej rozprávky;
− rozlíšiť ľudovú od autorskej rozprávky;
− predstaviť hlavné vlastnosti hrdinov;
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OBLASŤ/TÉMA

OBSAHY

LITERATÚRA

ŠKOLSKÁ LEKTÚRA
Lyrická poézia:
1. Slovenské ľudové piesne: Aniĉka maliĉká, kde si bola, Po nábreţí, Pýtali ma
2. Zoroslav Jesenský: Dieťa/Pavel Grňa: Stred sveta
3. Krista Bendová: Neboráĉik
4. Miroslav Demák: Otcovia dlho rozmýšľajú
5. Ľudmila Podjavorinská: Ţabiatko/Do školy
6. Mária Rázusová-Martáková: výber z diela
7. Miroslav Válek: Kozmonauti/Ján Turan: Ufo na sídlisku (úryvok)
8. Pavel Muĉaji: Na ulici v metelici/Mušky z gumipušky
9. Ján Navrátil: Materinská reĉ
10. Pavol Štefánik: Vianoĉný poĉítaĉ
11. hymna vašej školy
12. Vianoĉné koledy a novoroĉné vinše, krátke formy ľudovej slovesnosti
Poézia s epickým obsahom
1. Ľubomír Feldek: Telefón/Kto to mamke pomáha
Próza
1. Ezop: Zajac a korytnaĉka/Dositej Obradović: výber z bájok

− urĉiť základné charakteristiky epickej básne;
− urĉiť prirovnanie v literárnom diele a chápať
jeho úlohu;
− rozlišovať opis od rozprávania v literárnom
diele;
− uviesť príklady dialógov v básni, poviedke a
dramatickom texte;
− rozlíšiť humor v literárnych dielach;
− ĉítať text a správne uplatňovať intonáciu
vety/verša;
− výrazne recitovať báseň a ĉítať prózny text;
− predviesť dramatické texty;
− rozlišovať slovné druhy v typických príkladoch;
−
urĉiť
základné
gramatické
kategórie
podstatných mien, prídavných mien a slovies;
− rešpektovať a uplatňovať základné pravidlá
pravopisu;
− jasne a zreteľne vysloviť oznamovaciu,
opytovaciu a rozkazovaciu vetu, rešpektujúc
vhodnú intonáciu, prízvuk, prestávku, tempo;
spojiť viac viet do kratšieho celku a dlhšieho
celku;
− prerozprávať, rozprávať a opisovať struĉne a
podrobne;
− informovať o udalostiach rešpektujúc presnosť,
objektívnosť a struĉnosť.

2. Ľudové rozprávky: Popoluška
3. Slovenská ľudová rozprávka: Medveď a líška, Zlatá priadka, Mechúrik-Košĉúrik
s kamarátmi
4. František Krentz: Jánošík a pánske pivo
5. Karol Pém: Vianoĉný pozdrav
6. Daniel Hevier: Cisár a pisár
7. Zoroslav Jesenský: Nolember/Nepokoj v triede
8. Mirko Gašpar: Dobrosrdeĉná bosorka Marta/Sánkovaĉka s dedom Jozefom
9. Juraj Tušiak: O jedineĉnom kráľovi/Dá sa to vydrţať?
10. Krista Bendová: Opice z našej police (úryvok)/Klamárik-somárik
11. T. Ĉelovský: Telefón/Rád chodím do školy
12. Štefan Moravĉík: Kto druhému jamu kope, sám do nej padá/Yak Rivais: Aký
otec, taký syn
13. Hana Zelinová: O maľovanom vajíĉku
14. Mária Ďuríĉková: Darĉek
15. Johana Špiri: Heidi (úryvok)
16. Jozef Pavloviĉ: Narodenie Tichej noci/Ako sa mrkva doţila najväĉšej zimnej
krásy
17. Dragan Lukić: Uĉiteľ
Dramatické texty
1. Tatiana Lucká: Môj veľký brat výmyselník
2.Slovenská ľudová rozprávnka: Soľ nad zlato
Anna Nemogová-Kolárová: výber
3. Detské ľudové hry: Keď som vĉera prala šaty, Na húsky, Na slepú babu, AniAni-Aniĉka...
Populárne a informatívne texty
Výber z ilustrovaných encyklopédií a ĉasopisov pre deti o významných
osobnostiach slovenského jazyka, literatúry a kultúry.
DOMÁCA LEKTÚRA (výber najmenej troch diel)
1. Jozef Cíger Hronský: Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike
2. Michal Babinka: Ako rástol Igorko/výber z poézie
3. Zo súĉasnej slovenskej poézie a prózy pre deti – výber
4. bratia Grimovci: Rozprávky (tri rozprávky podľa výberu)
Literárne pojmy:
– lyrická báseň,
– hymna,
– epická báseň,
– ľudová rozprávka,
– román,
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– prirovnanie,
– personifikácia (na úrovni prepoznávania),
– opis,
– dialóg,
– rozprávanie,
– epický hrdina,
– dramatický dej

JAZYK
gramatika,
pravopis a
ortoepia

JAZYKOVÁ
KULTÚRA
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Slovné druhy:
Podstatné mená pomnoţné a hromadné –typické príklady takto: (pomnoţné –
typické príklady: okuliare, noţnice, nohavice; hromadné – typické príklady: lístie,
tŕnie, ľud);
Prídavné mená (privlastňovacie, vzťahové: zlatý, daţdivý, pšeniĉný....); rod a ĉílo
prídavných mien;
zámená (osobné zámená);
slovesá; osoba a ĉíslo slovies.
Rozdelenie slov na konci riadku (hranica na samohláske).
Priama reĉ (prvý a druhý model). Nepriama reĉ.
Veľké písmeno: písanie mena národov, viacĉlenných zemepisných názvov (pohorí,
riek, jazier, morí a pod.), sviatkov, názvov kníh a ĉasopisov;
Písanie privlastňovacích prídavných mien vytvorených z vlastných mien
(koncovka: -in, -ov, -ský
Vybrané slová vo frekventovaných slovách.
Úvodzovky (v priamej reĉi); písanie názvu diela, názvu školy,... Koncovka -ou, -ov.
Skratky (jednotky miery pre hmotnosť, dĺţku, ĉas, objem kvapalín).
Kratšie a dlhšie texty – literárne a neliterárne, ako aj nelineárne texty.
Rozprávanie príhod a záţitkov, skutoĉných a vymyslených (ústne a písomné).
Opis ľudí, zvierat a prírody (podľa plánu) – ústne a písomne.
Rôzne komunikaĉné situácie (komunikácia s dospelými a s rovesníkmi; v škole, v
obchode, telefonický rozhovor, pozdravovanie sa, gratulácie a pod.).
Obohacovanie slovnej zásoby: slová s rovnakým alebo podobným významom;
slová s opaĉným významom; slová, ktoré oznaĉujú zmenšené alebo zväĉšené
nieĉo (so zodpovedajúcimi textami v literatúre).
Pravopisné cviĉenia: cviĉenia s obmenami, dopĺňaním a voľbou správneho
slovného tvaru; diktát a autodiktát.
Jazykové cviĉenia: rozšírenie a dopĺňanie viet rozlišnými slovnými druhmi, zmena
poradia slov vo vete, zmena dĺţky viet.
Lexikálno-syntaktické cviĉenia: slová, ktoré patria do odlišných tematických celkov;
slová s opaĉným významom alebo rovnakého druhu, rovnakého rodu a ĉísla,

zmena gramatickej osoby v texte, základný a prenesený slovný význam a iné.
Štylistické cviĉenia: zostavovanie rozprávok na základe zadaných slov; zhrnutie
alebo rozšírenie známej rozprávky (textu), výmena konca rozprávky (textu);
pokraĉoanie rozprávky na základe zadaného úvodu; zmena postoja (napr. Uviesť
do textu nové osoby; umiestniť rozprávku do daľekej budúcnosti...).
Hovorové cviĉenia: recitovanie, výrazné ĉítanie, scénické predstavenie
dramatického/zdramatizovaného textu a pod.

ТАБЕЛА 12. ПРОГРАМ ЗА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 3.РАЗРЕД
A magyar nyelv tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a magyar irodalmi nyelv alapvető törvényszerűségeit, és megfelelő módon tudják magukat
kifejezni szóban és írásban, tudatosítva bennük az anyanyelv fontosságát a nemzeti identitás megőrzése szempontjából, képessé téve őket arra, hogy a
magyar irodalmi és más műalkotások megismerésével ápolják a magyar nép hagyományait, kultúráját és a magyar világörökség kincseit.
KIMENET
A tanév végére a tanuló:

RÉSZTERÜLET/TÉMA

− ismeri és felismeri a szöveg és a könyv részeit,
szerkezeti egységeit;
− elkülöníti a lényeges és kevésbé lényeges
információkat;
− felismeri a szöveg átvitt
értelmét;
− felismeri a szövegben a cselekménymozzanatok
összefüggéseit és az eseménymozzanatok időrendjét;
− meghatározza a szépirodalmi szövegek
szereplőinek jellemét, rendszerét, egymáshoz való
IRODALOM
viszonyát;
− képes a szereplők tetteinek és magatartásformáinak
értelmezésére az adott szövegre hivatkozva;
− felismeri a szövegen belüli ok-okozati
összefüggéseket, előzményeket és
következményeket;
− véleményezi a szöveghez kapcsolódó illusztrációválogatást;
− különbséget tesz a leíró és elbeszélő közlésmód
között, felismeri a párbeszédet;

TARTALOM
ISKOLAI OLVASMÁNYOK
Költészet:
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra
Petőfi Sándor: Füstbement terv és Lackfi János: Nagyobb a füstje
József Attila: Altató
Vörös István: Ébresztő
Weöres Sándor: Szán megy el az ablakod alatt
Juhász Ferenc: A kertekre leszállt a dér
Szabó Lőrinc: Esik a hó
Lackfi János: Szitál a por
Jung Károly: Szülőföld
Nagy László: Dióverés
Weöres Sándor: Csiribiri
Vörös István: Cserebere
Tótfalusi István: Sóderparti
Turbuly Lilla: Két pici pióca
Markó Béla: A hold fogyókúrája
Tolna Éva: Ünnep
Tandori Dezső: A kép
Kosztolányi Dezső: A játék
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− megkülönbözteti a prózát és a verset;
− felismeri a verssort,
a versszakot és a rímet;
– megérti a szépirodalmi
szövegekben az alakzatok
szerepét (hasonlat,
megszemélyesítés);
− képes a különböző jelrendszerek segítségével
megjelenített információk befogadására (pl. szöveg,
táblázat, grafikon stb.).
− meghatározza a következő népi-kisepikai műfajokat:
mondóka, közmondás, találós kérdés, szöveges népi
gyermekjáték;
− A szövegben megjelenő felkiáltó, felszólító és óhajtó
mondatokban felismeri a beszélő szándékát.
− Helyesen használja a rokon értelmű szavakat, a
többjelentésű, azonos alakú szavakat és az ellentétes
jelentésű szavakat.
− Megkülönbözteti a különféle időben végbemenő
cselekvéseket és történéseket.
− Az igeidőket helyesen használja beszédben és
írásban.
− Az igekötőket szerepük és írásmódjuk tekintetében
megfigyeli, és helyesen, tudatosan alkalmazza őket.
− A főnév fajtáit csoportosítja, megnevezi. Többes
számú főneveket alkot.
− A tulajdonnevek csoportjait egymástól
megkülönbözteti: személyneveket, állatneveket,
földrajzi neveket, intézmények nevét, márkaneveket,
címeket. Helyesírásukat elsajátítja.
− A melléknév szerepét felismeri a nyelvhasználatban.
− A névmásokat (személyes, mutató, kérdő)
alkalmazza a beszédben, megérti a szövegben.
− A mondatvégi írásjeleket helyesen használja az
egyszerű mondatok végén.
− A helyesírási szabályokat alkalmazza különböző
írástevékenységekben: különböző igeidők, ragos és
kiejtéstől eltérő írásmódú igék esetében; felszólítást
kifejező igealakok esetében; igekötős igék esetében;
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Lackfi János és Vörös István Apám kakasa c. kötetéből A játék c.
versre írt változatok
Próza:
Finy Perta: A mesetündér és a szegény asszony (A fűszerkatona,
részlet)
Varga Katalin: A hold ruhája
Magyar népmese: Az eltolt templom
Magyar monda: Mátyás király meg a juhász
Népi történet: Zsebre dugott kézzel...
Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?
Móricz Zsigmond: A nehéz négykrajcáros
Móra Ferenc: Fityók
Mirnics Zsuzsa: Valaki jár a kertben
Lázár Ervin: Öregapó madarai
Mikszáth Kálmán: Madárfészek
Áprily Lajos: Meteorológusok
A kőleves (népmese)
La Fontaine: A nyúl meg a teknős
A kígyóbőr (vajdasági magyar népmese)
Az égig érő paszuly (népmese)
Mit gondolt Kinizsi Pál a maga fejéről? (monda)
Zelk Zoltán: Köd és fény
Gyurkovics Tibor: Rád nem lehet számítani
Lackfi János: A nagy autóbambulás
Darvasi László: Daru Dénes (Pálcika, ha elindul, részlet)
József Jolán: A város peremén
Népköltészeti alkotások:
Közmondások, szólások, népi mondókák és gyermekjátékok,
találós kérdések, sorolók és ünnepköszöntők.
Drámai szövegek:
− Válogatás a a gyermeklapok szövegeiből.
Tudományos és ismeretterjesztő szövegek
− Válogatás a gyermekenciklopédiák és a gyermeklapok
szövegeiből.
HÁZI OLVASMÁNY
− Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő
− Válogatás a vajdasági mondakincsből
− Mesegyűjtemények (válogatás népmesék és műmesék közül).
Irodalomelméleti fogalmak:

tulajdonnevek, fokozott melléknevek és számnevek
esetében; ragos névszók esetében; névutós
szerkezetek esetében; betűvel írt számnevek, a
keltezés többféle formájának esetében.
− A hosszú hangokat jelöli a melléknevek végén.
− Megkülönbözteti a főnév -t toldalékát (ragját) és a
múlt idő jelét.
− A j hangot pontosan jelöli a tanult szófajok körében.
− A mondanivalóját logikusan fejti ki;
− képes a szóbeli szövegalkotásra, az alap-, valamint
a járulékos információk elkülönítésére;
− képes korának megfelelően rövid, tömör szöveg
elmondására;
− beszédmódját a kommunikációs szituációnak
megfelelően alkalmazza;
− ügyel a szövegszerkesztésre, a szerkezeti
egységekre;
− történetet mond el kép/képsor és saját élménye
alapján, betartva az időrendi sorrendet;
− képes az önálló szóbeli szövegalkotásra vázlat
alapján (tömörítve vagy részletezve), vagy vázlat
nélkül;
− egyszerűen és érthetően tudja kifejezni gondolatait,
önálló ötleteit, érzelmeit és állásfoglalását a számára
ismert eseményről, témáról;
− képes közös terv alapján adott témáról, tárgyról, az
olvasmányok (narratív és informatív) tartalmáról rövid
szóbeli közlésre;
− képes szóbeli leírást adni a közvetlen környezetében
található tárgyakról, növényekről, állatokról;
− közlését képes egyéni módon kezdeni és befejezni;
− kerüli a szóismétlést;
− az új szavakat, a rokon értelmű és ellentétes
jelentésű szavakat megfelelő módon építi be
szókincsébe;
− kívülről/fejből mond rövid szépirodalmi szöveget;
− rövid jelenetekben szerepel.
− Figyelmesen hallgatja beszédpartnerét, és nem

− vers;
− rím;
− hasonlat, megszemélyesítés,
metafora;
− mese (népmese, műmese);
− a cselekmény; helye és ideje;
− a mű szereplője – külső és belső tulajdonságai és cselekedetei;
− drámai szöveg a gyerekeknek;
− elbeszélő és leíró rész, párbeszéd;
− tréfás vers;
− a humor;
− tanmese;
találós kérdés.

NYELV
Nyelvtan, helyesírás és
nyelvhelyesség

NYELVI
KULTÚRA

Szóbeli közlés

Szerepjátékok, párbeszédek, szituációk dramatizálása, dramatizálás szöveg alapján.
Szóbeli és írásbeli fogalmazás. Képek alapján történet elmondása.
Olvasmány alapján történet elmondása és leírása.
Saját élmény, tapasztalat, vélemény megfogalmazása szóban.
Saját élmény megfogalmazása, leírása: elbeszélés írása.
Üzenet írása, levél írása.
Hibás szövegek javítása.
Csoportmunka.
Projektmunka
A szövegfeldolgozás folyamán a nyelvi megformáltság
jelentéshordozó szerepének figyelembe vétele.
Irányított és szabadon folytatott beszélgetés (párbeszéd).
Elmesélés, elbeszélés kép/képsor vagy saját/közös élmény
alapján.
Irodalmi és ismeretterjesztő szövegek, események előadása.
Az események időrendi sorrendjével kapcsolatos gyakorlatok.
Közös vagy egyéni terv készítése és a rövid szóbeli közlés
előkészítése.
A beszélgetés szabályai.
Időrend.
Rokon értelmű szavak alkalmazása.
Összefüggő mondatok.
Szituációs játékok.
Iskolai és házi olvasmány, egyéni vagy közös élmény.
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szakítja félbe;
− meghallgatja, megérti és értelmezi az üzenetet;
− megérti a felolvasott ismeretterjesztő szöveget;
− átéli az irodalmi szöveget a bemutató olvasás során
és néma olvasáskor.
− Nehézség nélkül használja az írott betűket;
− képes vázlatot írni, és a vázlat alapján gondolatait
rendezni;
− címet tud adni megadott témához;
− tudja, hogy írásának a címről kell szólnia, és a
mondanivalót időrendben kell közölnie;
− fogalmazásának (gondolatsorának) minden
lényeges elemet kell tartalmaznia;
− képes üdvözletek, meghívók, képeslapok
megírására;
− képes önálló szövegek precíz tagolására
(bevezetés, tárgyalás, befejezés), az új bekezdések
alkalmazására;
− képes egy adott téma kifejtésére, ügyel a logikus
szövegszerkesztésre és a részletek kellő
kidolgozására;
− korának megfelelő szókinccsel rendelkezik, kerüli a
szóismétlést, használja a rokon értelmű szavakat;
− képes saját szövegeinek javítására (kijavítja a nyelvi
és helyesírási hibákat, kritikus szemléletmóddal közelít
írásához).

Jelenetek előadása és bábozás.
Az anyaggyűjtés módjai.
Motiváció és kreativitás.
Rokon értelmű szavak gyűjtése és alkalmazásuk.
A szituációs játékok, valamint a mesék és mondák dramatizálása.
Versek, prózarészletek.
Dráma - és dramatizált szövegek, színpadi improvizációk.

Befogadás

Írásbeli
szövegalkotás

Valós szituáció.
Utasítás, szóbeli üzenet.
A másokra figyelést fejlesztő játékok.
Ismeretterjesztő szöveg bemutatása.
Irodalmi szöveg bemutatása.
Néma olvasás.
Másolás, tollbamondás, közös fogalmazás lejegyzése.
Vázlat, gondolattérkép készítése és alkalmazása.
Irodalmi szöveg megfigyelése,
Címadási gyakorlatok.
A cím és a tartalom kapcsolata.
Az események időrendje.
Vázlat, vázlatkészítés, címadás.
Fogalmazás írása. Iskolai és házi feladat.
Üdvözlőlap, képeslap, meghívó.
A fogalmazás részei.
Anyaggyűjtés.
Párbeszéd.
Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak gyűjtése.
Szólások, szóláshasonlatok jelentése.
Önellenőrzés, javítás.

ТАБЕЛА 13. ПРОГРАМ ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 3.РАЗРЕД
Циль настави и ученя руского язика з елементами националней култури топопсцигнуцтаки ступень розвою комуникативних схопносцох школя
ражебивон самостойно применьовал схопносциви словйованя у стандардних и фахових комуникативних ситуацийох (у складзе зо зтематичнм
минимумом и у писаней форми), пестовал национални и културни идентитет, етнїчне самопочитиванє и упознаванє школярох зоз елементами
традициї, култури и обичайох Руснацох.
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ИСХОДИ
Позаконченейтеми/обласцишколяргодзен:
– самостойночитац и розумицкратши и єдноставнєйшитексти
– розликовац и одредзицродкнїжовногодїла
– розликовацбасну, сказку, приповедку
– навесцосновнихарактеристикипрози, поезиї и драми
– видвоїцглавни подоби од побочних
– обачоваццекдїї у кнїжовним тексту
– повязовацпоуки з баснизозреалнимживотом
– препознавацелементифантастики у сказки
- препознавацописаничувства у писнї
– обачовацрозлики и подобносцимедзисербску и рускукирилку
– складацвиреченязоздатихсловох
– препознацсловазозхторимашеменуюособи, предмети и
чувства
– розликовацсловазозхторимашеозначуєдїя, прикмета и
количество
– розликовац и правилнохансовацтридїєсловничаси
– розликовац и меновацтрироди у єднини и множини
– розликовац и меновацтриособи у єднини и
множинипривласнихзаменовнїкох
– правилновигваряц и писацгласирускогоязика
– правилнохасновацзнакиинтерпункциї;
запятуприначишльованю и
наводнїкиприписанюнасловохкнїжовнихдїлох
– писацподиктатупейцдошейсцслова у виреченю и
колошейсцслова у диктату
– правилнописацбукви Я, Є, Ї, Ю, Й, Ь у розличнихпозицийох
– правилнописацмегкизнак Ь зозбуквами Д, Т, Л, Н
– правилнописацсловазозбуквами (гласами) ДЗ и ДЖ
– правилнохасновацбукву Щ
– правилнохасновацвелькубуквуприписанюназвохкнїжкох,
часописох, школох, местох и улїцох
– правилновигваряцгласирускогоязика
– хасновацправилнуинтонациюрозповедноговиреченя
– правилнохасновацнаглашкунапредостатнїмскладу
– приповедац о власнихдожицох, о тимцовидзел и цожада
– пренєсццудзислованадиректни и индиректниспособ
– виражовацколичествозозсловамиполовка и штварцина

ОБЛАСЦ/ТЕМА

КНЇЖОВНОСЦ

ЗМИСТИ
Поезия
1. М. Колошняї, Бавискамойогобачика
2. Народнашпиванка, Танцоваланина з нину
3. МиронКолошняї, Якамоямац
4. МихалКовач, Шицкихлюбим
5. СерафинаМакаї, Цомибриґа
6. МеланияРимар, Брат и шестра
Проза
ЯковКишюгас, Черешньовквиток
1. Якпуканка
2. Предня
3. Важнипапери
4. Парток
5. Стараслика
6. Андри
7. Сушеди
8. Седмирай
9. Розмария
10. Пацери
11. Крачун
12. Миколая
13. Сушедовхлапец
14. Живекино
15. Колєна
16. Черешньовквиток
17. Таблїчка
18. Дзецитонародокремни
19. МиронКанюх, ПчолкаСмолка
20. МеланияРимар, Поспанипчолки
21. Народнаприповедка, Тромеловаре
22. ДрамскитекстизозЗаградки
23. Загадки и присловкиповибору
Основнихарактеристикипрози, поезиї и драми
Характеристикибасни, сказки и приповедки
Присловки и загадки
Рускинародниприповедки, басни, сказки и писнї
Одредзованєглавнейособи и другихособох у приповедки
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водзицдиялоґнадатутему
виражовацприблїжносцместа, часу и количества
– виразночитацдрамскитекстподзелєнипоулогох и
заменьовацулоги
– хасновацзагадкизазабаву и розвагу
– розумицсловнїккаждодньовейконверзациї
– препознацзначенєсловохнаосновуконтексту
– зжатопреприповедацфилм, представу,
спортскезмаганєабомузичнуманифестацию
– описацнукашнї, вонкашнїпростор и людзох
– хасновацприкметнїкиприописованю
– драматизовацтекстабодожитуподїю, анеґдоту
– читац у себе и розумицпречитанезознапредокдатимзадатком
– хасновацправилнуинтонациювиреченя
– писацкраткилитературнисоставинапознати и
блїзкикаждодньовотеми
– здравкацнастретнуцу и
прирозходзетакяквимагашветоВельканоцабоКрачун
– шпивацєднурускународнушпиванку
– шпивацєднурускудзецинскупопуларнушпиванку
– препознац, меновац и
одредзицзачслужелихижнистваристарогорускогообисца:
рускипец, кочерга, ожох, дзивоцкалада, кудзель, кросна,
керпари, перини
поровнацживот у
сучаснейрускейфамелиїзозживотомрускейфамелиї у прешлосци
–
–

ЯЗИК
ҐРАМАТИКА,
ПРАВОПИС

ЯЗИЧНА
КУЛТУРА
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Обачованєцекадїї у приповедки
Композицияприповедки: увод, заплєт и розплєт
(розришенє)
Описпростору и особох
Порученєприсловки
Поукибаснох и реалниживот
Фантастичне у сказкох
Чувства у писньох
Характеристикидрамскогодїла
Морфолоґия
Словахторименуюдацо и словахториозначуюдїю,
прикметуабоколичество
Дїєсловничаси: прешли, терашнї и будуцичас
Особнизаменовнїки
Родпременлївихсловох
Правопис
Правилнеписанєдвозначнихвокалскихбуквох Я, Є, Ї, Ю
Писанєбуквох Щ, Й, Ь и словохзоз ДЗ и ДЖ
Писанєсловка НЄ и дїєсловох
Приповеданє о власнимдожицу
Зжатепреприповедованєфилмох, театралнихпредставох,
спортскихзмаганьохабомузичнихманифестацийох
Описованєнукашньогопростору и людзох
Диялоґ, директна и индиректнабешеда
Драматизациятекста; читанєпоулогох и
заменьованєулогох
Розгварка, теми з каждодньовогоживота,
словнїккаждодньовейконверзациї (комуникациї)
Присловки, загадки и „питанязароздумованєˮ
Словнїкменєйпознатихсловох и виразох у
хторихшетакисловахасную
Заменьованєстранскихсловохзозсловамирускогоязика;
толкованєзначенясловох у контексту
Розличнизначеняистихсловох у зависносциодконтексту
Читанєнаглас и у себезознапредокдатимзадатком
Составянєособногословнїка
Составянєкрижалькох и ребусох
Преписованєкратшихвиреченьох; записованєстихох и
фразох

ЕЛЕМЕНТИ
НАЦИОНАЛНЕЙ
КУЛТУРИ

Писанєдиктату
Писанєсоставох
Народниписнїхторишешпиваю
ДзецинскипопуларниписнїзозфестивалаЧервенепупче
СотруднїцтвозозчасописомЗаградка
ДрамскимемориялПетраРизничаДядї– брацучасц у
драмскихсекцийох
Провадзенєрускихдзецинских ТВ емисийох
Двоєнєродичом и старшимлюдзом
Медзисобнедвоєнєстаршихлюдзох; муж-жена, сушедово,
родзини и подобне
Здравканєстаршимпристретнуцунаулїци
ОкремнездравканєнашветаВелькуноц и
КрачунСтарерускеобисце; ствари у хижи: рускипец,
дзивоцкалада, ормани, лавка, посцелї, керпари,
перини, образи и друге
Живот у сучаснейфамелиї и фамелиярниживотРуснацох
у прешлосци

ТАБЕЛА 14. ПРОГРАМ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 3.РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
-у складу са језичким развојем изрази потребе, осећања и
мисли поштућујући правила учитвог опхођења
-уочава разлике између говорног језика Немаца и језика
Подунавских Немаца
-да разликује фонетски и ортографски облик речи
-да правилно пише слова sch и tsch
-да правилно пише и изговара речи које почињу са sp и st
- да пише и изговара речи које садрже дифтонге eu и äu
- да правилно користи велико слово
- да чита са разумевањем
-правилно одабере речи и да се на одговарајући начин
служи новим речима у свакодневном говору
-на питања саговороника одговара пуном реченицом

ОБЛАСТ /ТЕМА

САДРЖАЈИ

Језик и језичко
изражавање

- богаћење речника, лексичке и синтаксичке вежбе
- Усвајање нових речи и њихових значења
- формирање комплетне реченице у усменом изражавању
- поздрављање и представљање
- говорне, ситуационе и језичке игре
- реалне и симулационе ситуације
- аудиовизуални записи
- игре за развијање пажљивог слушања
- бројалице

Књижевност

-поезија
-бројалице
-проза
-драмски текстови
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- да тематски повезује речи и реченице у логичан текст
- да усмено описује предмете из окружења
-да препричава текстове
- да прави разлику између песме, бајке и драмског текста
- да препознаје главне ликове и разликује њихове
позитивне и негативне особине
-да суделује у сценском извођењу неког текста
-препозна песму, бајку, драмски текст
-напамет говори краће књижевне текстове
-препозна елементе и вредности традиционалне културне
баштине
- да препозна карактеристике дечије ношње Подунавских
Немаца
- да уочи сличности и разлике дечије ношње код
Подунавских Немаца и Срба
-препозна традиционалне немачке обичаје (Божић, Св.
Никола, Св.Мартин, Ускрс)
-да уочи сличности и разлике у обележавању верских
празника код Срба и Немаца
- да наведе неке од традиционалних јела Немаца
- да именује неколико симбола среће код Подунавских
Немаца и Срба
-да исприча целу или део радње позоришне представе или
филма за децу
Пева народне и дечије песме које се односе на празнике,
свакодневни живот или годишња доба
Илуструје текст који је послушан
Различитим техникама изрази своју креативност на
различите начине
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Историја,
традиционална
култура
-празници
-народна ношња
-национална јела
- фолклор
-позориште, филм

Ликовна и музичка
култура

Празници: Св.Мартин, Св. Никола, Божић, Ускрс и обичаји који
су везани за те празнике код Немаца
Обичаји који су везани за обележавање Св.Николе, Божића и
Ускрса код Срба
Традиционална дечја ношња код Немаца и код Срба.
Национална јела Немаца
Јела у Војводини која су задржала називе на немачком језику
Позоришна представа или дечија представа по избору
Избор пригодних текстова из часописа за децу

Израда и осликавање чизмица за Св. Николу
Израда божићних украса
Израда новогодишњих честитки
Писање божићних и новогодишњих честитки
Израда карневалских маски и костима
Израда тематске презентације (Учионица, зимска чаролија,
сеоско имање)
Бојење предмета и фигура у бојанкама
Рад са материјалима: израда модела ношње Подунавских
Немаца
Илустрација текста – приче.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1. Листа предмета у четвртом разреду, годишњи фонд часова и основни облици извођења
програма
2. Циљеви, задаци, исходи који се очекују на крају четвртог разреда, наставне теме и области
наставних предмета у четвртом разреду, начин и поступци остваривања прописаних
наставних планова и програма
3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског програма
4. Праћење реализације школског програма за четврти разред
ПРИЛОЗИ:
1. Програм за Српски језик
2. Програм за Математику
3. Програм за Природу и друштво
4. Програм за Физичко и здравствено васпитање
5. Програм за Ликовну културу
6. Програм за Музичку културу
7. Програм за Енглески језик
8. Програм за Верску наставу
9. Програм за Грађанско васпитање
10. Програм за Словачки језик са елементима националне културе
11. Програм за Мађарски језик са елементима националне културе
12. Програм за Русински језик са елементима националне културе
13. Програм за Немачки језик са елементима националне културе

1. Листа предмета у четвртом разреду, годишњи фонд часова и основни облици
извођења програма
На овој листи наћи ће се предмети који су прописани на националном нивоу. На националном
нивоу предложени су обавезни и изборни наставни предмети.
Листа наставних предмета са годишњим фондом часова:
Статус
предмета
обавезни
обавезни
обавезни
обавезни
обавезни
обавезни
обавезни
обавезни
изборни

ПРЕДМЕТ
Српски језик
Математика
Страни језик
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање
Дигитални свет
Грађанско/верска настава

Недељни фонд
часова
5
5
2
2
2
1
3
1
1

Годишњи фонд
часова
180
180
72
72
72
36
108
36
36

изборни
програм

Матерњи језик са елементима
националне културе
УКУПНО:

2

72

22(24*)

792(864*)

*) број часова за ученике који похађају Матерњи језик са елементима националне културе

Облици образовно-васпитног рада којима се реализују обавезни и изборни наставни предмети
су:
Облик образовно-васпитног рада
Недељно
Годишње
Редовна настава
22(24*)
792(864*)
Допунска настава
1
36
Настава у природи
7-10 дана годишње
Остали облици образовно-васпитног рада
Час одељењског старешине
Ваннаставне активности**
Екскурзија

Недељно
Годишње
1
36
1-2
36-72
1-3 дана годишње

**) Школа организује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта

Изборни програми за које се школа определила имајући у виду листу понуђених опција, као и
интересовања и потребе родитеља и деце, и кадровске и остале могућности школе, су:
- Верска настава
- Грађанско васпитање
- Словачки језик са елементима националне културе
- Мађарски језик са елементима националне културе
- Русински језик са елементима националне културе
- Немачки језик са елементима националне културе

2. Циљеви, задаци, исходи и наставне теме и области наставних предмета у четвртом
разреду, начин и поступци остваривања прописаних наставних планова и програма
Сврха програма образовања је 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, као и развијање знања,
вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно и продуктивно учествује у
животу заједнице.
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 самостално и одговорно
доношење одлука, развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине,
усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности, развијање и
неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање
индивидуалне одговорности.
Што се тиче начина реализације, ниво и начин обраде наставних садржаја зависиће од
могућности и интересовања ученика. Применом принципа поступности - од лакшег ка тежем,
прошириваће се знања, како по обиму, тако и по сложености садржаја. Подстицањем мисаоне
активности и применом метода анализе и синтезе постиже се логичан начин размишљања и
виши сазнајни ниво водећи рачуна о индивидуалним карактеристикама сваког понаособ, као и о
социјалном миљеу у ком ученик живи. Настојаће се на стварању динамичке и променљиве
средине за учење, са осмишљено организованим материјалом који одговара развојном нивоу и
индивидуалним интересовањима ученика, као и грађењу толерантне комуникације да би се сви
ученици осећали пријатно, да би активно и отворено учествовали у заједничком раду.
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Циљеви, задаци, као начин реализације наставних предмета у четвртом разреду приказани су у
виду табела које се налазе у Прилозима и чине саставни део овог документа.

3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског
програма
Факултативни део школског програмазадовољава интересе ученика у складу са могућностима
школе као и садржаје и облике слободних активности. У том циљу биће организовани :
-

Посете музеју
Посете позоришним представама
Посете културним манифестацијама („Новосадско пролеће“, „Змајеве дечје игре“)
Излети (Петроварадинска тврђава, Дунавски парк, Стражилово)
Спортске активности (крос, спортски дан, школа пливања на базенима СПЕНС-а)
Друштвено користан рад у циљу уређења школског дворишта и улепшавања радног окружења
у Малиновој и Прерадовићевој улици

4. Праћење реализације школског програма за четврти разред
Реализацију школског програма за четврти разред пратиће Стручни актив за развој школског
програма, Стручно веће четвртог разреда у сарадњи са педагошком службом школе, директором
и помоћником директора, а значајна ће бити размена искустава иконсултовање са активима из
других школа, а посебно сервисног центра школе „Милан Петровић“ због реализације подршке
ученицима који имају решење ИРК.

ПРИЛОЗИ:
1. Програм за Српски језик, табела 1.
2. Програм за Математику, табела 2.
3. Програм за Природу и друштво, табела 3.
4. Програм за Физичко и здравствено васпитање, табела 4.
5. Програм за Ликовну културу, табела 5.
6. Програм за Музичку културу, табела 6.
7. Програм за Енглески језик, табела 7.
8. Програм за Верску наставу, табела 8.
9. Програм за Грађанско васпитање, табела 9.
10. Програм за предмет Словачки језик са елементима нациопналне културе, табела 10.
11. Програм за предмет Мађарски језик са елементима националне културе, табела 11.
12. Програм за предмет Русински језик са елементима националне културе, табела 12.
13. Програм за предмет Немачки језик са елементима националне културе, табела 13.
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ТАБЕЛА 1. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 4. РАЗРЕД
Назив предметаСРПСКИ ЈЕЗИК
Циљ учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и
писаногизражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и
другихуметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– чита са разумевањем различите врсте текстова;
– укратко образложи свој утисак и мишљење
поштујући идругачије ставове;
– разликује књижевне врсте: шаљиву народну песму,
басну ипричу о животињама, приповетку, роман за
децу и драмски текст;
– одреди тему, редослед догађаја, време и место
дешавања упрочитаном тексту;
– именује позитивне и негативне особине ликова;
– уочи и издвоји основне елементе лирске песме
(стих, строфа,рима и ритам);
– тумачи идеје књижевног дела;
– препозна ситуације кршења/остваривања права
детета истереотипе у књижевним делима;
– уочи персонификацију и разуме њену улогу у
књижевном делу;
– разликује описивање, приповедање (у 1. и 3. лицу)
и дијалог укњижевном делу;
– преприча текст из различитих улога/перспектива;
– уочи основни тон књижевног текста (ведар, тужан,
шаљив);
– уочи супротстављеност лица у драмском тексту;
– чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;
– изражајно рецитује песму и чита прозни текст;
– изводи драмске текстове;
– усвоји позитивне људске вредности на основу
прочитанихкњижевних дела;
– повеже граматичке појмове обрађене у претходним
разредима сановим наставним садржајима;
– разликује речи које мењају облик (именице,
заменице, придеви,бројеви, глаголи) и уочи оне које

ОБЛАСТ/ТЕМА

КЊИЖЕВНОСТ

САДРЖАЈИ
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА
Поезија
1.Шаљива народна песма Женидба врапца Подунавца
2.Војислав Илић: Јесен/Владислав Петковић Дис: Зима
3.Момчило Мошо Одаловић: Молитва за маму
4.Мирослав Антић: Космонаутска песма
5.Бранко Миљковић: Песма о цвету
6.Добрица Ерић: Завичај/Oтаџбина је наша очевина/Момчило
Мошо Одаловић: Птице косовчице
7.Мирослав Антић: Прва љубав/Најљубавнија песма/Алексије
Марјановић: Љубав
8.Бранко Ћопић: Месец и његова бака/Десанка Максимовић:
Пауково дело
9.Бранислав Црнчевић: Кад би мени дали један дан
10. Владимир Андрић: Дај ми крила један круг
11. Народна песма Милош у Латинима
12. Народна песма Јетрвица адамско колено
Проза
1.Народна прича о животињама: Међед,свиња и лисица
2.Народна приповетка: Најбоље задужбине
3.Народна приповетка: Ветар и сунце
4.Народна бајка: Пепељуга
5.Бранислав Нушић: Прва љубав (одломак из Аутобиографије)
6.Бранислав Црнчевић: Босоноги и небо
7.Гроздана Олујић: Стакларева љубав
8.Светлана Велмар Јанковић: Стефаново дрво
9.Лав Николајевич Толстој: Врабац и ласте/Два мраза
10. Драган Алексић: Позориште на небу
11. Весна Алексић: Детективско срце
12. Ханс Кристијан Андерсен: Ружно Паче – читање унаставцима
Драмски текстови

су увек у истом облику;
– одреди основне реченичне чланове;
– разликује врсту речи од службе речи у реченици;
– поштује и примени основна правописна правила;
– правилно пише сва три модела управног говора;
– употреби основне облике усменог и писменог
изражавања:препричавање, причање и описивање;
– употреби речи истог облика, а различитог значења,
као и речиистог значења, а различитог облика;
– препозна значење речи и фразеологизама који се
употребљавајуу свакодневној комуникацији;
– напише разгледницу, честитку, приватно писмо;
– прилагоди језички израз комуникативној ситуацији
– формалноји неформалној;
– повеже информације исказане у линеарном и
нелинеарномтексту и на основу њих изводи
закључак;
– правилно структурира текст;
– учествује у предлагању садржаја и начина рада.
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1.Гвидо Тартаља: Подела улога
2.Љиљана Крстић: Кад пролеће дође
3.Дејан Алексић: Слава
Научнопопуларни и информативни текстови
(из књига, енциклопедија и часописа за децу)
● о нашим знаменитим књижевницама, сликаркама и научницама;
● о природним лепотама и културним знаменитостима Србије;
● о занимљивим пределима, народима, обичајима у свету
● бонтон.
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1.Милован Данојлић: Избор из поезије за децу
2.Драган Лукић: Избор из поезије за децу
3.Јасминка Петровић: О дугмету и срећи
4.Рене Гијо: Бела Грива
5.Ерик Најт: Леси се враћа кући
6.Александар Поповић: Пепељуга
ДОПУНСКИ ИЗБОР
(са наведеног списка или по сопственом избору бирају се три дела)
1.Избор драмских текстова за децу
2.Бранко В. Радичевић: Песме о мајци
3.Светлана Велмар Јанковић: Књига за Марка/Очаране наочаре
4.Горан Петровић: Разлике
5.Едмондо де Амичис: Срце
6.Јохана Шпири: Хајди
7.Михаел Енде: Бескрајна прича (одломак)
8.Астрид Линдгрен: Пипи Дуга Чарапа
9.Златко Васић: Чаробно путовање
10. Урош Петровић: Мартинина велика загонетна авантура
11. Гордана Тимотијевић: Сличице/Владимир из чудне приче
12. Угљеша Шајтинац: Чарна и Несвет
13. Момо Капор: Сања
14. Весна Алексић: Брљиво срце
Књижевни појмови:
– шаљива народна песма,
– прича о животињама,
– особине народне епске песме,
– приповетка,
– роман за децу,
– персонификација,

– опис природе и ликова,
– приповедање у 1. и 3. лицу,
– сукоб драмских лица.
Речи које у писању и говору мењају облик; речи које не мењају
облик (без именовања врста непроменљивих речи).
Реченица и реченични чланови (субјекат, предикат, објекат,
прилошке одредбе).
Појам субјекта; различите врсте речи (именице и личне заменице)
у функцији субјекта; изостављени субјекат.
Појам предиката (глаголски предикат).
Појам објекта (именице у функцији објекта).
Прилошке одредбе за време, место и начин.
Речи и групе речи у функцији субјекта, објекта и прилошких
ЈЕЗИК
одредаба; придев уз именицу у служби атрибута у оквиру групе
речи која има службу субјекта или објекта.
Управни говор (трећи модел).
Велико слово:
Граматика и
имена становника држава и насеља; називи улица и тргова;
правопис
имена из уметничких дела – примери из обрађених дела (нпр.
Ружно Паче...);
устаљена и посебно наденута имена животиња;
називи институција, предузећа и установа, манифестација;
устаљена имена историјских догађаја и личности (усклађено са
предметом Природа и друштво).
Речца ли; скраћени упитни облик је ли (је л’) према узрочном
везнику јер.
Предлог са уз заменице (нпр. са мном,с њом и сл.).
Писање вишечланих бројева.
Основни облици усменог и писменог изражавања: препричавање
текста у целини и по деловима (по датом плану); причање
у дијалошкој форми (уношење дијалога, управног говора у
структуру казивања); описивање односа међу предметима, бићима
и појавама; описивање природе, личности, књижевних ликова и сл.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Речи истог облика, а различитог значења; речи истог значења, а
различитог облика (на примерима књижевних текстова); устаљени
језички изрази.
Разгледница, честитка, писмо.
Књижевни и други текстови (линеарни и нелинеарни) у функцији
унапређивања језичке културе.

149

Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско
приказивање драмског/драматизованог текста и сл.
Правописне вежбе: диктат; управни говор (сва три модела);
наводници; велико слово; заменица Ви из поштовања; спојено и
одвојено писање речи (речца ли, предлог са, вишечлани бројеви).
Језичке вежбе: допуњавање реченица предикатом у садашњем,
прошлом и будућем времену; проширивање реченица; укрштене
речи; асоцијације.
Лексичко-семантичке вежбе: одређивање значења устаљених
израза; састављање речи на основу датог почетног и последњег
слова; допуњавање низа речима које су повезане са датом речју.
Два школска писмена задатка – један у првом и један у другом
полугодишту.

ТАБЕЛА 2. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКАЗА 4. РАЗРЕД
Циљ учења Математике је да ученик,овладавајући математичким концептима,знањима и вештинама,развије основе апстрактног и
критичкогмишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и
вештине удаљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– прочита, запише и упореди природне бројеве и
прикаже их набројевној правој;
– одреди месну вредност цифре;
– изврши четири основне рачунске операције у скупу N0;
– састави израз, израчуна вредност бројевног израза и
применисвојства рачунских операција;
– реши једначине и неједначине и провери тачност
решења;
– реши проблемски задатак користећи бројевни израз,
једначинуили неједначину;
– процени вредност израза са једном рачунском
операцијом;
– одреди вишеструке декадне јединице најближе датом
броју;
– прочита и запише разломке облика
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ОБЛАСТ/ТЕМА

БРОЈЕВИ

САДРЖАЈИ
Скуп природних бројева са нулом.
Декадни систем записивања бројева.
Месна вредност цифре.
Својства скупа природних бројева.
Сабирање и одузимање (писмени поступак).
Множење и дељење (писмени поступак).
Својства рачунских операција (изражена формулама).
Изрази са више операција (бројевни изрази и изрази са
променљивом).
Једначине и неједначине у скупу N0.
Разломци облика(m, n ≤ 10).
Упоређивање разломака са једнаким бројиоцима.
Једнакост разломака.
Сабирање и одузимање разломака са једнаким имениоцима.
Децимални запис броја са две децимале.

(m, n ≤ 10);
– упореди разломке обликаса једнаким бројиоцима
илиимениоцима;
– сабере и одузме разломке са једнаким имениоцима;
– запише резултат мерења дужине децималним бројем
са највишедве децимале;
– сабере и одузме децималне бројеве са највише две
децимале;
– чита, користи и представља податке у табелама или
графичкимдијаграмима;
– формира низ на основу упутства;
– реши задатак применом различитих начина
представљањапроблема;
– именује елементе и опише особине квадра и коцке;
– црта мреже и прави моделе квадра и коцке;
– препозна сликовну представу изгледа тела
посматраног саразличитих страна;
– прочита, упореди и претвори јединице за мерење
површине изапремине;
– израчуна површину квадрата и правоугаоника;
– израчуна површину и запремину квадра и коцке;
– реши проблемске задатке у контексту мерења.

Сабирање и одузимање децималних бројева.
ГЕОМЕТРИЈА

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Квадар и коцка.

Мерење површине (m2, dm2, cm2, mm2, km2, ha, a).
Површина квадрата и правоугаоника.
Површина квадра и коцке.
Мерење запремине (m3, dm3, cm3, mm3).
Запремина квадра и коцке.

ТАБЕЛА 3. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ПРИРОДА И ДРУШТВО ЗА 4. РАЗРЕД
Циљ учења Природeи друштвaјесте упознавање себе,свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот уњему.
ИСХОДИ
ОБЛАСТ/ТЕМА
САДРЖАЈИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– одреди положај и границу Србије, положај главног
Положај, територија, граница и симболи Србије (грб,
града и већихнасеља на географској карти Србије;
застава ихимна) и национална валута.
– одреди положај и именује природне и друштвене
Природне карактеристике Србије – рељеф, воде, шуме.
објекте нагеографској карти Србије;
Природне и
Типичне, ретке и угрожене врсте биљака и животиња –
– повеже различите природно-географске
друштвене
значај изаштита.
карактеристике Србијеса размештајем становништва, МОЈА
одлике Србије Национални паркови Србије.
ОТАЏБИНА –
изгледом насеља и делатностимаљуди;
Друштвене карактеристике Србије (становништво,
РЕПУБЛИКА
– уважава националну и културну разноликост као
насеља иделатности). Грађани Србије (права и обавезе,
СРБИЈА
основу засуживот свих грађана Републике Србије;
демократски односии интеркултуралност).
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– представи знамените личности, културна добра и
природнелепоте по којима је Србија препознатљива у
свету;
– у дискусији даје предност коришћењу локалних
производа,производа направљених од рециклираних
материјала, као икоришћењу обновљивих природних
ресурса;
– повеже промене у изгледу свог тела и понашања са
одрастањем;
– планира своје дневне активности и време проведено
уз ИКТуређаје;
– затражи помоћ уколико се суочи са непримереним
садржајима удигиталном окружењу;
– идентификује и самостално раздваја смеше
просејавањем,одливањем, цеђењем и испаравњем;
– испита електричну проводљивост материјала помоћу
једноставног струјног кола;
– наведе примере штедљивог коришћења електричне
енергије;
– наведе примере употребе магнета у свакодневном
животу;
– наведе примере превенције и заштите од пожара;
– прикаже хронолошки на ленти времена значајне
историјскедогађаје и личности;
– опише начин живота људи кроз време користећи
различитеизворе информација;
– представи ток и резултате истраживања (писано,
усмено, помоћуленте времена, презентацијом и/или
цртежом и др.);
– пронађе и одабере потребне информације из
различитих извора(писаних, сликовних, дигиталних);
– повеже резултате рада са уложеним трудом;
– сарађује са другима у групи на заједничким
активностима;
– учествује у друштвено-корисним акцијама уз подршку
одраслих.
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Човек –
природно и
душтвено
биће

Материјали

Прошлост
Србије

Привредне карактеристике Србије (природни ресурси и
делатностиу различитим крајевима).
Одржива употреба природних ресурса (извори енергије,
чиставода, чист ваздух, плодно земљиште, руде,
разноврсност биљног иживотињског света).
Човек – природно, друштвено и свесно биће.
Физичке промене у пубертету.
Дигитална безбедност и последице прекомерног
коришћењаинформационо-комуникационих технологија;
непримеренисадржаји.
Смеше (течности, храна, земљиште, ваздух).
Раздвајање састојака смеше (просејавање, одливање,
цеђење,испаравање).
Наелектрисавање предмета од различитих материјала.
Електрична проводљивост – проводници и изолатори.
Рационална потрошња електричне енергије и правилно
руковањеелектричним апаратима у домаћинству.
Магнетна својства материјала (природни магнети,
могућностнамагнетисавања тела и својства које тада
испољавају).
Запаљиви материјали (ознаке за запаљиве материјале).
Ваздух – кисеоник као чинилац сагоревања.
Опасност и заштита од пожара.
Живот у далекој прошлости (долазак Словена на
Балканскополуострво, области које су Срби населили;
начин живота).
Српска држава за време владарске породице Немањића –
успони слабљење (владари – Стефан Немања, цар
Душан, цар Урош;култура, начин живота).
Живот под турском влашћу (начин живота, облици
пружањаотпора).
Настанак и развој модерне српске државе (Први и Други
српскиустанак – узрок и ток; вође устанка; култура, начин
живота).
Србија у савремено доба (Први светски рат, настанак
југословенске државе, Други светски рат, промена облика
владавине, распад југословенске државе и осамостаљење
Србије;култура, начин живота).

ТАБЕЛА 4. ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЗА 4. РАЗРЕД
Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности,моторичке вештине и знања из области физичке
издравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада.
РазредЧетврти
Годишњи фонд часова108
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– примени општеприпремне вежбе (вежбе
обликовања);
– правилно изводи вежбе, разноврсна природна и
изведенакретања;
– комбинује усвојене моторичке вештине у игри и
свакодневномживоту;
– одржава равнотежу у различитим кретањима;
– правилно држи тело;
– самостално коригује неправилно држање;
– правилно подиже, носи и спушта терет;
– изведе кретања, вежбе исаставе уз музичку
пратњу;
– изведе дечји и народни плес;
– користи терминологију вежбања;
– поштује правила понашања на вежбалиштима;
– поштује мере безбедности током вежбања;
– одговорно се односи према објектима, справама и
реквизитима;
– поштује и примени правила игре;
– навија и бодри учеснике у игри на начин којим
никога не вређа;
– прихвати победу и пораз као саставни део игре и
такмичења;
– уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;
– прати промене у сопственој тежини и висини;
– сагледа резултате физичких спoсобности;
– препозна здравствено стање када не треба да
вежба;
– примењује хигијенске мере пре, у току и након

ОБЛАСТ/ТЕМА

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ

Атлетика

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ
СПОРТ И
СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ Спортска
гимнастика

Основе

САДРЖАЈИ
Вежбе за развој снаге са реквизитима и без реквизита.
Вежбе за развој покретљивости са реквизитима и без
реквизита.
Вежбе за развој аеробне издржљивости.
Вежбе за развој брзине и експлозивне снаге.
Вежбе за развој координације.
Национална батерија тестова за праћење физичког развоја
имоторичких способности.
Моторичке вештине и игре у развоју моторичих
способности
Технике трчања.
Истрајно трчање.
Скок удаљ згрчном техником.
Бацање лоптице из залета.
Скок увис прекорачном техником.
Тробој.
Основни садржаји
Вежбе на тлу: вежбе и комбинације.
Прескоци и скокови (прескок разношка).
Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе са променама висова
и упора.
Вежбе равнотеже на шведској клупи и ниској греди.
Проширени садржаји
Вежбе на тлу:
– летећи колут из места.
– састав.
Мини–рукомет.
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вежбања, као и удругим ситуацијама;
– уредно одржава простор у коме живи и борави;
– увиди значај правилне исхране за вежбање;
– повеже различита вежбања са њиховим утицајем
на здравље;
– препозна лепоту покрета и кретања;
– користи научена вежбања у рекреацији породице;
– правилно реагује у случају повреде у школи;
– вреднује сопствена и туђа постигнућа у вежбању;
– учествује у предлагању садржаја и начина рада.

тимских,
спортских и
елементарних
игара
Плес и
ритимика
Пливање
Полигони

Култура
вежбања и
играња
ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА

Здравствено
васпитање
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Футсал – „мали фудбал”.
Основни елементи кошарке и мини-кошарка.
Основни елементи одбојке.
Јаџент.
Вежбе са вијачом.
Вежбе са лоптом.
Вежбе са обручем.
Народно коло „Моравац”.
Народно коло из краја у којем се школа налази.
Основна обука пливања.
Скок на ноге.
Полигон у складу са реализованим моторичким
садржајима.
Основна правила вежбања.
Основна правила мини-– рукомета, футсала, кошарке,
мини-кошарке и одбојке.
Понашање према осталим учесницима у игри (према
судији,
играчима супротне и сопствене екипе).
Чување и одржавање материјалних добара.
Постављање, склањање и чување справа и реквизита
неопходних
за вежбање.
„Ферплеј” (навијање, победа, пораз, толеранција).
Значај вежбања у породици.
Вежбање у слободно време.
Правилно држање тела и здравље.
Значај вежбања за правилан рад срца и плућа.
Мишићи и зглобови тела.
Хигијена простора за вежбање.
Исхрана и вежбање.
Значај лекарских прегледа за вежбање.
Поступање у случају повреде (обавестити наставника и
др.).

ТАБЕЛА 5. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРАЗА 4. РАЗРЕД
Циљ учења Ликовне културе 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.
РазредЧетврти
Годишњи фонд часова72 часа
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– поштује инструкције за припремање, одржавање и
одлагањематеријала и прибора;
– изражава замисли, интересовања, сећања, емоције и
маштутрадиционалним ликовним техникама;
– користи амбалажу и предмете за једнократну
употребу устваралачком раду;
– примени, у стваралачком раду, основна знања о
композицији;
– користи одабрана уметничка дела и визуелне
информације каоподстицај за стваралачки рад;
– тумачи једноставне знаке, симболе и садржаје
уметничких дела;
– разговара о значају одабраног уметника, уметничког
дела,споменика и музеја;
– учествује у планирању и реализацији ликовног
пројекта илирадионице;
– разматра, у групи, шта и како је учио/учила и где та
знања можеприменити.

ОБЛАСТ/ТЕМА

КОМПОЗИЦИЈА

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

НАСЛЕЂЕ

СЦЕНА

САДРЖАЈИ
Елементи композиције – облик, боја, линија, текстура,
светлина(валер).
Положај елемената у композицији – хоризонтални,
вертикални,дијагонални.
Материјали и технике – графитна оловка, туш и четка, туш и
перо,акварел, гваш, темпере, фротаж, колаж, деколаж,
асамблаж, мекиматеријали.
Хералдика – застава, грб , печат
Пиктограми.
Споразумевање сликом.
Споменици природе и споменици културе у Србији.
Археолошки
локалитети, замкови и утврђења, манастири, музеји.
Познати уметници и најзначајнија дела.
Сценографија за позориште, филм и телевизију.
Елементи сценографије.

ТАБЕЛА 6. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 4. РАЗРЕД
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Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко
искуствокојим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког
наслеђакултурe свoгa и других нaрoдa.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

– опише

своја осећања у вези са слушањем музике;
– препознаје народну и уметничку музику;
– опише улогу музике у медијима;
линија, темпо, ритам, динамика).
– разликује инструменте по боји звука и изражајним
могућностима;
– повеже карактер дела са избором инструмента и
елементима музичкe изражајнoсти;
– уочи контраст и понављање у музичком делу;
– пева и свира по слуху и са нотног текста песме
различитогсадржаја и расположења;
– примени изражајне музичке елементе;
– осмисли и изведе једноставну ритмичку и мелодијску
пратњу;
– осмисли музички одговор на музичко питање;
– осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст;
– изабере одговарајући музички садржај (од
понуђених) према литерарном садржају;
– поштује договорена правила понашања при слушању
и извођењумузике;
– коментарише своје и туђе извођење музике;
– самостално или уз помоћ одраслих користи
предностидигитализације:
– учествује у школским приредбама и
манифестацијама
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ОБЛАСТ/ТЕМА

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

САДРЖАЈИ
Композиције различитог карактера.
Елементи музичке изражајности (инструмент, глас,
мелодијска
Вокална и инструментална музика (композиције домаћих и
страних композитора).
Дела фолклорне традиције српског и других народа.
Музика у служби других медија.
Музички бонтон.Музика и здравље.
Музичке игре (дидактичке).
Певање песамаразличитог садржаја и карактера по слуху.
Певање и свирање песама из нотног текста.
Свирaњe пeсaмa пo слуху нa дечјим инструмeнтимa и/или на
другим инструментима.
Народни инструменти нашег и других народа.
Музичке драматизације.
Свирање инструменталних аранжмана на дечјим
инструментима ина алтернативним изворима звука.
Динамика (крешендо, декрешендо).
Темпо (Andante. Moderato. Allegro).
Боја (различити гласови и инструменти).
Трајање (цела нота и пауза. нота четвртине са тачком).
Савладавање тонске висине и солмизације у обиму це1-це2.
Тактирање у 3/4 и 4/4 такту.
Це-дур лествица.
Репетиција, прима и секонда волта.
Једноставна ритмичка и мелодијска пратња.
Музичка питања и одговори и музичка допуњалка.
Звучна прича на основу познатих музичких садржаја, звучне
ономатопеје и илустрације на краћи литерарни текст (учење у
контексту).
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе.
Креирање мелодије на одабрани текст.

ТАБЕЛА 7, ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 4. РАЗРЕД
Циљ наставе и учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте 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 да стекне позитиван однос према
другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

– поздрави и отпоздрави, примењујући
ПОЗДРАВЉАЊЕ
једноставнија језичкасредства;
– представи себе и другог;
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ
– разуме једноставнија питања личне природе и
И ДРУГИХ; ДАВАЊЕ
одговара на њих;
ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА
– поставља једноставнија питања личне природе;
О
СЕБИ;
ДАВАЊЕ И
– у неколико једноставнијих везаних исказа
ТРАЖЕЊЕОСНОВНИХ
саопшти информацијеличне природе о себи и
ИНФОРМАЦИЈА
ОДРУГИМА
другима водећи рачуна о приватности
иповерљивости;
РАЗУМЕВАЊЕ И
– разуме и саопшти једноставне исказе који се
ИСКАЗИВАЊЕ
односе на правадетета;
ЈЕДНОСТАВНИЈИХ
– разуме једноставнија упутства, налоге и
УПУТСТАВА, НАЛОГА И
упозорења и реагује нањих;
УПОЗОРЕЊА
– саопшти једноставнија упутства, налоге и
упозорења узодговарајуће образложење;
– разуме позив на заједничку активност и реагује на ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ
НА ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У
одговарајућиначин;
ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ
– упути позив на заједничку активност;
– разуме кратке и једноставније молбе и реагује на
њих узодговарајуће образложење;
ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ,
– упути кратке и једноставније молбе;
ЗАХВАЛНОСТИ И
– искаже и прихвати захвалност и извињење на
ИЗВИЊЕЊА
једноставан начин;
– разуме једноставније исказане честитке и
ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА И
одговори на њих;
ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ
– упути једноставније честитке;
ДОГАЂАЈА
– разуме и, примењујући једноставнија језичка
средства,наведе најуобичајеније активности које се ОПИСИВАЊЕ БИЋА,
односе на прославерођендана и празника;
ПРЕДМЕТА, МЕСТА И
– именује бића, предмете и места из непосредног ПОЈАВА

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
(у комуникативним функцијама)
Реаговање на усмени и писани импулс саговорника
(наставника,вршњака, и слично); усмено и писано изражавање
прикладнихпоздрава.
Слушање једноставнијих текстова у којима се неко
представља;
представљање себе и других особа, присутних и одсутних.

Слушање налога, упутстава и упозорења и реаговање на
њих; давање једноставнијих налога, упутстава и упозорења
(комуникација у учионици – упутства и налози које размењују
учесници у наставном процесу, упутства за игру и слично).
Слушање једноставнијих позива на заједничку активност
и реаговање на њих (позив на рођендан, игру, дружење...);
упућивање и прихватање/одбијање позива на заједничку
активност
коришћењем једноставнијих исказа.
Слушање једноставнијих исказа којима се тражи помоћ, услуга
или обавештење; давање усменог и писаног одговора на
исказанумолбу коришћењем једноставнијих језичких
средстава; упућивањемолби, исказивање захвалности и
извињења.
Слушање једноставнијих исказа којима се честитају празници
и други значајни догађаји; реаговање на упућену честитку и
упућивање кратких пригодних честитки.
Слушање једноставнијих описа бића, предмета, места и
појава;
давање кратких описа бића, предмета, места и појава;
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окружења;
тражењеи давање информација у вези са описом бића,
– разуме једноставније описе бића, предмета и
предмета, места ипојава.
места;
Слушање једноставнијих исказа у вези са потребама, осетима,
ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА,
– опише бића, предмете и места у неколико
осећањима; саопштавање својих и туђих потреба, осета и
ОСЕТАИ ОСЕЋАЊА
везанихједноставнијих исказа;
осећањаи (емпатично) реаговање на њих.
– разуме свакодневне исказе у вези сa
Слушање текстова у којима се на једноставнији начин описује
непосредним потребама,осетима и осећањима и
ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У положај у простору; усмено и писано тражење и давање
реагује на њих;
ПРОСТОРУ
информација о положају у простору коришћењем
– изрази основне потребе, осете и осећања
једноставнијихјезичких средстава.
једноставнијимјезичким средствима;
Слушање једноставнијих исказа у вези са хронолошким
– разуме једноставнија обавештења о положају у
временоми метеоролошким приликама; усмено и писано
простору иреагује на њих;
ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА
тражење идавање информација о хронолошком времену и
– тражи и пружи једноставнија обавештења о
метеоролошкимприликама коришћењем једноставнијих
положају у простору;
језичких средстава.
– разуме и саопшти једноставније исказе који се
Слушање текстова с једноставнијим исказима за изражавање
ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА/
односе нахронолошко и метеоролошко време;
припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања и
НЕПРИПАДАЊА
– разуме једноставније исказе којима се изражава
реаговањена њих; усмено и писано исказивање
И ПОСЕДОВАЊА/
припадање/неприпадање,
припадања/неприпадања ипоседовања/непоседовања
НЕПОСЕДОВАЊА
поседовање/непоседовање и реагује на њих;
коришћењем једноставнијих језичкихсредстава.
– тражи и даје једноставнија обавештења која се
Слушање текстова с једноставнијим исказима за
односе наприпадање/неприпадање,
ИЗРАЖАВАЊЕ
изражавањеинтересовања, допадања/недопадања и
поседовање/непоседовање;
ИНТЕРЕСОВАЊА
реаговање на њих; усменои писано исказивање
– разуме једноставније исказе за изражавање
И ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА интересовања, допадања/недопадањакоришћењем
интересовања,допадања/недопадања и реагује на
једноставнијих језичких средстава.
њих;
Слушање једноставнијих исказа који говоре о радњама и
– изражава допадање/недопадање уз
ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА способностима у садашњости; описивање радњи и
најједноставнијеобразложење;
И СПОСОБНОСТИ У
способности усадашњости, постављање питања и одговарање
– тражи најједноставније образложење
САДАШЊОСТИ
на њих, усмено иписано, коришћењем најједноставнијих
допадања/недопадања;
језичких средстава.
– разуме једноставније текстове у којима се описују
радње испособности у садашњости;
– размени информације које се односе на дату
Слушање једноставнијих исказа који говоре о броју, количини
комуникативнуситуацију;
ИЗРАЖАВАЊЕ
БРОЈА,
и цени; саопштавање броја, количине и цена; усмена и писана
– опише радње и способности у садашњости
КОЛИЧИНЕ
И
ЦЕНА
размена информација о броју, количини и ценама,
користећиједноставнија језичка средства
коришћењемједноставнијих језичких средстава.
– разуме и саопшти једноставније исказе који се
односе на бројеве,количине и цене;
– учествује у предлагању садржаја и начина рада.
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ТАБЕЛА 8. ПРОГРАМ ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ ЗА 4. РАЗРЕД
ЦИЉ

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА

1. Увод
Ученици треба да
стекну знања о
томе да постојање
света има свој
циљ. Тај циљ је
есхатолошка као
литургијска
заједница:
јединство свих
створених бића
међу собом и на
крају с Богом,
преко Богочовека
Исуса Христа.
Циљ због којег је
све створено и
зашто је створено
на овај начин,
откривен нам је као
Црква, односно као
конкретна
литургијска
заједница.

2. Циљ због кога је Бог створио свет
(да свет постане Црква)

-уџбеник
-приручник
-дидактички
материјал

3. Црква је конкретна литургијска
заједница
4. Литургија је заједница многих
људи и природе с Богом Оцем
преко једног човека – Христа
5. Структура Литургије (епископ,
свештеници, ђакони и народ)
6. Црква као икона будућег Царства

Учествовање у
разговору
-посматрање
- слушање
-учествовање

- Да је Литургија икона Царства Божијег које ће
се тек у будућности остварити

Учествовање у
разговору

- Да је човек одговоран за историју и
постојање природе и да ту одговорност
истински остварује једино ако живи таквим
начином живота који је утемељен на будућем
Царству Божијем и његовој структури

-посматрање
- слушање

7. Одбијање првог човека Адама да
сједини створену природу с Богом
(човеков пад и последице тога –
првородни грех

Ученик ће:
-уочити да се истина света смешта у есхатон
као заједницу свих створених бића с Богом
Оцем преко Христа и да је она мерило свих
историјских догађаја у којима суделује Бог

-учествовање

Да су Бог и човек у Христу, односно у
Литургији, неодвојиви, јер Бог преко Христа
суделује у остварењу будућег Царства
Божијег, односно Бог преко људи чини
присутним то Царство у историји, јер Литургију
конституише Дух Свети.

8. Црква у хришћанској архитектури
(Православни храм и литургијска
структура)

ТАБЕЛА 9. ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ЗА 4. РАЗРЕД
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Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима других,отворена
за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске и локалне заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности
демократског друштва.
ИСХОДИ
ОБЛАСТ/ТЕМА
САДРЖАЈИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:
Планета Земља припада свима који на њој живе
– разликује примере одговорног и неодговорног
Узајамни утицај природе и човека.
понашања људи
Потребе појединца и опште добро – задовољавање људских
према животној средини;
потреба без угрожавања будућих генерација.
– се понаша у свакодневним ситуацијама на начин
Одговоран однос према свету у коме живимо – Мисли глобално
који уважава
ЉУДСКА ПРАВА
делуј локално.
животну средину и рационалну потрошњу ресурса;
– образложи важност информисања о стању животне Ја и други на планети Право на здраву животну средину
Земљи
Трећа генерација људских права. Вредности на којима почива
средине иначинима њене заштите;
– право на живот у здравој животној средини;право на одржив
– аргументује добити од заједничког живота људи
економски развој; право на рационално коришћење природних и
припадникаразличитих култура;
енергетских ресурса; право на спречавање свих облика загађивања
– наведе елементе традиције и културе свог народа и
животне средине; право на доступност информација о стању
покажеинтересовање и поштовање за друге културе и
животне средине.
традиције;
Култура и традиција
– образложи значај подршке избеглицама и
мигрантима да у новојсредини сачувају свој језик,
Материјално и нематеријално наслеђе једне заједнице настало под
традицију, културу;
утицајем свих народа који су ту живели и сада живе.
Културни идентитет
– наведе примере из свакодневног живота којима се
илуструјесусретање различитих култура;
Неговање традиције и културе сопственог народа и поштовање
– дискутује о томе како непознавање других култура
традиције и културе других.
Мултикултуралност и интеркултуралност
утиче нанастанак стереотипа, предрасуда и
ДЕМОКРАТСКО
дискриминације;
Живот поред људи других култура или заједнички живот са њима.
ДРУШТВО
Избеглице и мигранти
– препознаје примере прекомерне потрошње;
Култура и традиција
– препознаје у медијима поруке које подстичу
Невољно кретање људи из једне у другу културну заједницу.
прекомерну
Непознавање других култура као основ за развој стереотипа,
потрошњу, посебно деце и младих;
предрасуда и дискриминације. Уклопити се у нову средину, а
– критички разматра појаву бацања хране и расипања
сачувати свој културни идентитет.
Сусретање култура
воде;
– процењује важне чињенице о производима које
Сусретање и прожимање различитих култура без губљења
купује читајући
културног идентитета.
декларацију и води рачуна о односу цене и
ПРОЦЕСИ У
Потрошачко друштво
квалитета;
САВРЕМЕНОМ Стварне потребе и прекомерна потрошња.
– испољи заинтересованост за сарадњу и учешће у
СВЕТУ
Неравнотежа – гладни и жедни у свету у којем се храна баца а
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групном раду;
– учествује у изради плана и реализацији акције,
њеној промоцији
и вредновању.

Прекомерна
потрошња

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ
Еколошка акција

водарасипа.
Амбалажа важнија од садржаја – гомилање отпада.
Притисак произвођача – нови модели новог модела.
Деца – омиљена циљна група произвођача.
Медији и потрошачка култура
Поруке медија у подстицању потрошње. Деца у рекламама.
Права потрошача
Информације од значаја за потрошаче.
Однос цене и квалитета производа.
Права и одговорност потрошача.
Заштита потрошачких права.
Планирање и извођење еколошке акције
Одређивање циља и израда плана акције.
Извођење и документовање акције.
Промоција акције на нивоу школе.
Вредновање акције.

ТАБЕЛА 10. ПРОГРАМ ЗА СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 4. РАЗРЕД
Názov predmetuSLOVENSKÝ JAZYK
Cieľom vyuĉovania slovenského jazyka je, aby ţiaci zvládli základné zásady slovenského spisovného jazyka kvôli ústnemu a písomnému
vyjadrovaniu,pestovali povedomie o význame úlohy jazyka v zachovávaní národnej identity; aby boli schopní analyzovať zvolené literárne a iné umelecké
diela zoslovenského a svetového umeleckého dediĉstva, pestovať tradície a kultúru slovenského národa a rozvíjať interkulturálnosť.
VÝKONYPo skonĉení roĉníka ţiak bude
schopný:
– ĉítať s porozumením rozliĉné druhy textov;
– v krátkosti zdôvodňovať svoj dojem a postoj
uctievajúcpostoje iných;
– rozlíšiť literárne druhy: ţartovné ľudové
piesne, bájku azvieraciu rozprávku, poviedku,
román pre deti a dramatickýtext;
– Urĉiť tému, poradie udalostí, ĉas a miesto
konania deja vpreĉítanom texte;
– vymenovať kladné a záporné vlastnosti
postáv;

OBLASŤ/TÉMA

LITERATÚRA

OBSAHY
ŠKOLSKÁ LEKTÚRA
Poézia:
– Slovenské ľudové piesne (ţartovné) a balady
– Zoroslav Spevák Jesenský: Na svete je veľa slov / Vynález
– Tomáš Ĉelovský: Všetci vy to vlastne máte ľahké/Daniel Hevier: Maja
mama vidí nebo
– Dorbica Erić: Lúka
– Ján Ĉarek: Raj domova/Ivan Ambruš: V slovenskom jazyku
– Krista Bendová: Prekáţka
– Ladislav Ĉáni: Načo nám je jazyk
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– všimnúť si a vyĉleniť základné prvky lyrickej
básne (verš,strofa, rým a rytmus;
– tlmoĉiť odkaz literárneho diela;
– poznať situácie, v ktorých sa
porušujú/uplatňujú základnédetské práva a
stereotypy v literárnych dielach;
– všimnúť si personifikáciu, rozumieť jej úlohu v
literárnom diele;
– rozlíšiť opis a rozprávanie (v 1. a 3. osobe) a
dialóg v literárnom diele;
– prerozprávať text z rôznych zorných
uhlov/perspektív;
– všimnúť si základný tón literárneho textu
(veselý, smutný,ţartovný);
– všimnúť si konfrontáciu osôb v dramatickom
texte;
– ĉítať text uctievajúc prízvuk vety/verša;
– výrazne predniesť báseň a ĉítať prózny text;
– predviesť dramatické texty;
– osvojiť si pozitívne ľudské hodnoty na základe
preĉítanéholiterárneho diela;
– uplatňovať spracované v minulých roĉníkoch
gramaticképojmy na nových vyuĉovacích
obsahoch;
– rozlíšiť ohybné slovné druhy (podstatné
mená, prídavné mená,zámená, ĉíslovky,
slovesá) a všimnúť si tie, ktorých sa
tvarnemení;
– urĉiť základné vetné ĉleny;
– rozlíšiť, kedy má urĉitý slovný druh odlišné
úlohy vetnýchĉlenov;
– uctievať a uplatňovať pravidlá pravopisu;
– správne písať rôzne formy priamej reĉi;
– uplatňovať základné tvary ústneho a
písomného vyjadrovania:prerozprávanie,
rozprávanie a opísanie;
– pouţiť rovnako znejúce slová a slová s
rovnakým významom;
– rozlíšiť slovný význam a frazeologizmy, ktoré

162

– Michal Babinka: výber z diela
– Dušan Radović: Modrý zajko
– Štefan Moravĉík: Ţuvačka pre oči
– Vianoĉné koledy a novoroĉné a veľkonoĉné vinše, drobné formy
ľudovej slovesnosti
Próza
– Slovenská ľudová rozprávka: Vojak cisára Jozefa
– Ľudová rozprávka o zvieratách: Ako si vlk dal čiţmy šiť
– Srbská ľudová rozprávka: Bobuľko
– Ľudová rozprávka podľa bratov Grimmovcov: Pani Zima/ Sedem
havranov
– Mária Rázusová Martáková: Falošné dukáty
– Bájky podľa výberu
– Dana Podracká: Malý Muk v deviatom leveli
– Janko Alexy: Čierna robota
– Michal Ďuga: Osud ľavej nohy
– Mark Twain: Čo rozum, to groš
– Elena Ĉepĉeková: Hnedá rozprávka
– Gabriela Futová: Hľadám lepšiu mamu
– Lev Nikolajeviĉ Tolstoj: Slepý starec a svetlo/ Vtáčik
– Branko Ćopić: Počtár Dunčo
Dramatické texty
– Zoroslav Jesenský: Rytieri okrúhleho stola
– Ľudmila Podjavoriská: Pytačky
– Daniel Hevier: Xaver s nohami do X – rozhlasová hra/Čitateľ komiksov
– Walt Disney: Káčer Donald a sused Srďo
Vedecko-populárne a informatívne text(z kníh, encyklopédií a ĉasopisov
pre deti)
– Ladislav Kuchta: výber textov o prírode
– o našich významných spisovateľoch, výtvarných umelcoch a vedcoch;
– o prírodných krásach a kultúrnych významných miestach v Srbsku a na
Slovensku;
– o zaujímavých krajoch a národoch, zvykoch a obyĉajoch
– bontón.
DOMÁCA LEKTÚRA
– Gabriela Futová: výber z diela
– Krista Bendová: Osmijankove rozprávky
– Tomáš Ĉelovský: Čítanie na zjedenie
– Výber zo slovenskej vojvodinskej tvorby pre deti

sa pouţívajú vkaţdodennej komunikácii;
– napísať pohľadnicu, gratuláciu a súkromný
list;
– prispôsobiť jazykový štýl komunikaĉnej
situácii – formálneja neformálnej;
– nadviazať informácie vyjadrené v lineárnom a
nelineárnomtexte a na základe nich vyvodiť
záver;
– správne štrukturovať text;
– úĉinkovať v návrhoch náplne a spôsobu
práce.

JAZYK
Gramatika a
pravopis

– Miroslav Demák: výber z divadelnej tvorby pre deti
DOPLNKOVÁ LITERATÚRA
(z uvedeného zoznamu alebo podľa vlastného výberu sa volia tri diela)
– Slovenské ľudové rozprávky podľa Pavla Dobšinského
– Africká ľudová rozprávka: Pyšný motýľ
– Hana Johansen: Ja som tu len mačka/Ja som tu len pes
– Hans Christian Andersen: Škaredé káčatko, Malá morská panna a
ďalšie rozprávky
– Divadlo je div divúci – výber dramatizovaných textov
– Jeff Kinney: výber z diela
– Ľudmila Hurbanová: Kačica a sliepka
– Stanislav Štepka: Lastovičie rozprávky/Ondrej Sliacky: Húsky
– Rudo Móric: Kto vyplazuje oči
Literárne pojmy:
– ţartovná ľudová pieseň,
– zvieracie rozprávky,
– vlastnosti ľudovej epickej básne,
– poviedka,
– román pre deti,
– personifikácia,
– opis prírody a postáv,
– rozprávanie v 1. a 3. osobe,
– konflikt dramatických postáv.
Slová, ktoré pri písaní a pri rozprávaní menia tvar; slová, ktoré nemenia
tvar (bez vymenovania neohybných slovných druhov).
Veta a vetné ĉleny (podmet, prísudok, predmet, príslovkové urĉenia).
Pojem podmetu; odlišné slovné druhy (podstatné mená a osobné zámená)
vo funkcii podmetu; zamlĉaný podmet.
Pojem prísudku (slovesný prísudok).
Pojem predmetu (podstatné mená vo funkcii predmetu).
Príslovkové urĉenia ĉasu, miesta a spôsobu.
Slová a slovné spojenia vo funkcii podmetu, predmetu a príslovkových
urĉení; prídavné meno s podstatným menom vo funkcii prívlastka vo
funkcii slovných spojení, ktoré majú funkciu podmetu alebo predmetu.
Priama reĉ (tretí model).
Veľké zaĉiatoĉné písmeno:názvy obyvateľov štátov a osídlení; názvy ulíc a
námestí;názvy umeleckých diel – príklady zo spracovaných diel (napr.
Škaredékáčatko. . . );
ustálená osobitne pridelené názvy zvieratám;
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JAZYKOVÁ
KULTÚRA

názvy inštitúcií, podnikov a ustanovizní, podujatí;
ustálené názvy historických udalostí a osobností (v súlade s predmetom
Príroda a spoloĉnosť).
Predloţky s, so so zámenami (napr. so mnou, s ňou a pod. ).
Písanie viacĉlenných ĉísloviek.
Základné tvary ústneho a písomného vyjadrovania: prerozprávanie textu
v celosti a po ĉastiach (podľa plánu); rozprávanie v dialógu (vnášanie
dialógu, priamej reĉi do štruktúry rozprávanie); opisovanie vzťahov
medzi predmetmi, bytosťami a javmi; opis prírody, osobnosti, literárnych
postáv a pod.Rovnako znejúce slová; slová s rovnakým významom (na
príkladoch zliterárneho diela); ustálené slovné spojenia.
Pohľadnica, gratulácia, list.Literárne a iné texty (lineárne a nelineárne) vo
funkcii zvýšenia jazykovejkultúry.
Hovorové cviĉenia: recitovanie, výrazné ĉítanie, scénický prednes
dramatického / dramatizovaného textu a pod.
Pravopisné cviĉenia: diktát; priama reĉ (všetky tri modely); úvodzovky;
veľké písmeno; zámeno Vi z úcty; spojené a oddelené písanie slov
(predloţka s, so, viacĉlenné ĉíslovky).
Jazykové cviĉenia: dopĺňanie viet prísudkom v prítomnom, minulom a
budúcom ĉase; rozšírenie viet; kríţovky; asociácie.
Lexikálno-sémantické cviĉenia: urĉovanie významu ustálených spojení;
zostavovanie slov na základe zadaného prvého alebo posledného
písmena; dopĺňanie radu slov, ktoré sú v súvise s daným slovom.
Dve školské písomné práce – jedna v prvom a jedna v druhom polroku.

ТАБЕЛА 11. ПРОГРАМ ЗА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 4. РАЗРЕД
A magyar nyelv tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a magyar irodalmi nyelv alapvető törvényszerűségeit és megfelelő módon tudják
magukatkifejezni szóban és írásban, tudatosítva bennük az anyanyelv fontosságát a nemzeti identitás megőrzése szempontjából, képessé téve őket arra,
hogy a magyarirodalmi és más műalkotások megismerésével ápolják a magyar nép hagyományait, kultúráját és a magyar világörökség kincseit.
KIMENETA tanév végére a tanuló:
– ismeri és felismeri a szöveg és a könyv részeit,
szerkezetiegységeit;
– elkülöníti a lényeges és kevésbé lényeges
információkat;
– felismeri a szöveg átvittértelmét;
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RÉSZTERÜLET/TÉMA

IRODALOM

TARTALOM
ISKOLAI OLVASMÁNYOK
Költészet:
1.Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz
2.Vörös István: Téli zaj
3.Lackfi János: Nyári pixelek

– felismeri a szövegben a cselekménymozzanatok
összefüggéseit és az eseménymozzanatok
időrendjét;
– meghatározza a szépirodalmi szövegek
szereplőinek jellemét,rendszerét, egymáshoz való
viszonyát;
– képes a szereplők tetteinek és
magatartásformáinakértelmezésére az adott
szövegre hivatkozva;
– felismeri a szövegen belüli ok-okozati
összefüggéseket,előzményeket és
következményeket;
– az irodalmi műben képes önállóan meglátni a
problémákat;
– véleményezi a szöveghez kapcsolódó
illusztráció-válogatást;
– különbséget tesz a leíró és elbeszélő közlésmód
között,felismeri a párbeszédet;
– megkülönbözteti a prózát és a verset;
– felismeri a verssort,a versszakot és a rímet;
– megérti a szépirodalmiszövegekben az
alakzatokszerepét (hasonlat,
megszemélyesítés);
– az irodalmi műveketössze tudja hasonlítani
műfajuk és témájukalapján;
– felfedezi az irodalmiművek és más művészeti
alkotások kapcsolatát;
– képes a különböző jelrendszerek segítségével
megjelenítettinformációk befogadására (pl.
szöveg, táblázat, grafikon stb. );
– értelmezi az egyszerűbb nem lineáris
szövegeket,
– ismeri az alapvető olvasási stratégiákat;
– meghatározza a következő népi-kisepikai
műfajokat:mondóka, közmondás, találós kérdés,
szöveges népigyermekjáték
– A felkiáltó, felszólító és óhajtó mondatokat
felismeri a szóbeliés írott szövegekben, megfelelő
módon használja őket szóbanés írásban.

4.SzabóLőrinc: Hajnali rigók
5.Vörös István: Hajnali rugók
6.WeöresSándor: Galagonya
7.Fehér Ferenc: Bácskai tájkép
8.Brasnyó István: Nem szeretnék lakni szürke házban
9.Kányádi Sándor: Hallgat az erdő
10. József Attila: Betlehemi királyok
11. Vörös István: Elek, Benő meg a lányrabló sárkány
12. Pilinszky János: A nap születése (részletek)
13. Juhász Ferenc: Nagymama
14. Nemes Nagy Ágnes: Bors néni beszélget a cipővel
15. Tóth Krisztina: Rozsomák
Próza:
1.Örkény István: Nápolyi
2.Kosztolányi Dezső: Tükörponty
3.Janikovszky Éva: Dani meg a csuka
4.Kontra Ferenc: A halász meg a fiai (részlet)
5.Lázár Ervin: Megértik-e az állatok az emberi beszédet?
6.Áprily Lajos: Az őz
7.Lázár Ervin: Nagyapa meg a csillagok
8.Fekete István: A bizonyítvány
9.Gyurkovics Tibor: Az én barátom
10. Kányádi Sándor: A kis fiú hiányzik
11. Csukás István: Tapintat és egyéb lelki finomságok
12. Kosztolányi Dezső: Az állatok beszéde
13. Lackfi János: Málnafolt
14. Mészöly Miklós: A torony meséje
15. Janikovszky Éva: Már megint (részlet)
Drámai szövegek:
1.Mátyás király meg az igazmondó juhász
2.Tasnádi Emese: Duplavé, a vízimanó (részlet)
3.Válogatás a gyermeklapok szövegeiből.
Tudományos és ismeretterjesztő szövegek
(válogatás a gyermekenciklopédiák és a gyermeklapok szövegeiből)
– ismert írókról, költőkről, festőművészekről és tudósokról;
– hazánk természeti szépségeiről és kulturális értékeiről;
– érdekes tájakról, emberekről, hagyományokról;
– illemtan.
HÁZI OLVASMÁNY:

165

– Felismeri és megkülönbözteti az igeidőket és módokat.
– Az igeidőket és igemódokat funkciójuk szerint
használjabeszédben és írásban.
– Az igekötőket szerepük és írásmódjuk
tekintetében megfigyeli,és helyesen, tudatosan
alkalmazza őket.
– A szavakat szerkezetük és jelentésük alapján
osztályozza,jelentésük szerint használja a rokon
értelmű, a többjelentésű, azazonos alakú és az
ellentétes jelentésű szavakat. A szóalkotás
különböző módjait felismeri és alkalmazza.
– A főnév fajtáit csoportosítja, megnevezi.
– A tulajdonnevek csoportjait egymástól
megkülönbözteti.
– A névutókat felismeri és használja.
– A határozott és határozatlan számnevet, illetve a
számnevekfajtáit felismeri és megfelelően
használja.
– A melléknév szerepét felismeri a
nyelvhasználatban.
– A névmásokat (személyes, mutató, kérdő)
alkalmazza abeszédben, megérti a szövegben.
– A helyesírási szabályokat alkalmazza különböző
írástevékenységekben: különböző igeidők, ragos
és kiejtéstőleltérő írásmódú igék esetében;
felszólítást kifejező igealakokesetében; igekötős
igék esetében; tulajdonnevek, fokozott
melléknevek és számnevek esetében; ragos
névszók esetében;
névutós szerkezetek esetében; betűvel írt
számnevek, a keltezéstöbbféle formájának
esetében.
– alkalmazza az alapvető szóbeli és írásbeli
kifejezésmódot:tartalom elmondásakor,
elbeszéléskor és leíráskor;
– tud vázlatot írni, szükség esetén azt
megváltoztatni éstartalmilag átszerkeszteni a
szöveget;
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(a felsorolt művek közül legalább négy kerüljön feldolgozásra)
1. Berg Judit: Rumini
2. Lackfi János: Málnafagyi
3. Geronimo Stilton történetei (pl. Egy bajuszmeresztő
hétvége,Nosztregerusz titokzatos kézirata stb. )
4. Békés Pál: A Félőlény
5. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen. Muhi András és a pacák
birodalma
6. Lázár Ervin: Négyszögletű Kerek Erdő
7. J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve
8. Fekete István: Vuk
KIEGÉSZÍTŐ IRODALOM:
(a felsorolt művek közül három kerülhet feldolgozásra)
1. Csoóri Sándor: Kicsi néném (részlet)
2. Nemes Nagy Ágnes: Minden kedden
3. Kukorelly Endre: Legszeb
4. Fecske Csaba: Ha Laurával beszélgetek
5. Janikovszky Éva: Örülj, hogy lány!
6. Janikovszky Éva: Örülj, hogy fiú! (részlet)
7. Csáki szalmája (magyar monda)
8. A tulipánná változott királyfi (magyar népmese)
9. A rátóti csikótojás (magyar népmese)
10. Az állatok nyelvén tudó juhász (magyar népmese)
11. Zelk Zoltán: Rajzpapír
Irodalomelméleti fogalmak:
– vers;
– rím;
– refrén;
– hasonlat, megszemélyesítés, hangutánzás;
– metafora;
– mese (népmese, műmese);
– monda;
– a cselekmény; helye és ideje;
– a mű szereplője – külső és belső tulajdonságai és cselekedetei;
– drámai szöveg a gyerekeknek;
– elbeszélő és leíró rész, párbeszéd;
– tréfás vers;
– a humor, gúny, irónia;
– tanmese; állatmese;

– alkalmazza az azonos és a rokon értelmű,
valamint azellentétes jelentésű szavakat;
– felismeri a mindennapi szóhasználatban a
szavak,közmondások, szólások jelentését;
– a lineáris és nem lineáris szövegben megtalálja
azinformációkat, és azok alapján
következtetéseket von le;
– ismeri az anyaggyűjtés módjait (megfigyelés,
emlékezés,képzelet és olvasás);
– elbeszélő fogalmazást vagy leírást tud készíteni;
– képeslapot, üdvözlőlapot fogalmaz meg;
– tud magánlevelet írni és megcímezni;
– leírást készít tárgyról, növényről, állatról és
személyről;
– kifejezésmódját a kommunikációs helyzetnek
(formális ésnem formális) megfelelően választja
meg;
– helyesen tagolja a szöveget, makroszerkezeti
egységekre tudjaosztani.

NYELVNyelvtan és
helyesírás

NYELVI KULTÚRA

– találós kérdés.
Szerepjátékok, párbeszédek, szituációk dramatizálása,
dramatizálásszöveg alapján.
Szóbeli és írásbeli fogalmazás. Képek alapján történet elmondása.
Olvasmány alapján történet elmondása és leírása.
Saját élmény, tapasztalat, vélemény megfogalmazása szóban.
Saját élmény megfogalmazása, leírása: elbeszélés írása.Üzenet írása,
levél írása.Hibás szövegek javítása.Csoportmunka.Projektmunka.
A szövegfeldolgozás folyamán a nyelvi megformáltság jelentéshordozó
szerepének figyelembevétele.Alternatívák alkalmazása a tartalmak
szóbeli és írásbelimegfogalmazásában. Játék az alternatívákkal.
A vicc nyelvi mozgatórugói.
Nyelvi jelenségek megfigyeltetése, tapasztalatcsere. A média
nyelvénekúj, szokatlan elemei. Nyelvi játék.
Szövegminták használata a nyelvtani egységek
működésénekmegfigyeléséhez.
A szövegértés és a megfelelő szóhasználat, nyelvtani
formahasználatának összefüggései.
Vetélkedő, csoportmunka. Házi verseny.
A szóbeli és az írásbeli kifejezés formái: a teljes szöveg vagy egy
részlettartalmának elbeszélése (megadott vázlat segítségével); a
párbeszédalkalmazása szóbeli közléskor és a fogalmazásban.
Helyesírási gyakorlatok: tollbamondás; párbeszéd; a nagybetű és
azírásjelek; a számnevek.
Vázlat.A feladott témának megfelelően szóbeli vagy írásbeli szövegek
alkotása:leírás, elbeszélés, párbeszéd.
Az azonos jelentésű vagy rokonértelmű szavak (felismerése az
irodalmialkotások példáján) alkalmazása a gyakorlatokban;
Közmondások és szólás(hasonlat)ok alkalmazása a
mindennapibeszédben és írásban.
Irodalmi és nem irodalmi szövegek (lineáris és nem lineáris) a
szókincsgyarapításának szolgálatában.A tárgyak, személyek és
jelenségek közötti viszony leírása; a természet,
tárgy ismert személy vagy mesehős leírása.
Szókincsfejlesztő gyakorlatok: szólánc alkotása; tárgykörös
szógyűjtés.Nyelvi gyakorlatok: mondatok kiegészítése; mondatbővítés;
keresztrejtvény; asszociációk.Képeslap, üdvözlőlap.Levél és címzés.
Megszólítás a levélben és a keltezés.Az anyaggyűjtés módjai. A leírás
előkészítése.Leírás. Bevezetés, tárgyalás,
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befejezés.Beszédgyakorlatok: versmondás, kifejező olvasás,
dramatizált szöveg
előadása, elbeszélés vagy mese tartalmának elmondása, színpadi
előadásstb.
A cím és a bekezdés.Bevezetés, tárgyalás, befejezés.Két iskolai
dolgozat – egy az első, egy pedig a második félévben.
ТАБЕЛА 12. ПРОГРАМ ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 4. РАЗРЕД
ИСХОДИ
По законченей теми/обласци школяр годзен:
прецизно одредзиц место и час збуваня подїйох у
литературним дїлу
- описац подоби и ситуациї у литературним дїлу
- окрем буквалного и основного значеня словох
розумиц и пренєшене значенє словох
- зоз одвитуюцима словами меновац животну
реалносц – прецизно зозодвитуюцима словами
меновац животни ситуациї и зявеня
- розумиц взаїмносц причинох и пошлїдкох у
поступкох
- анализовац чувства и розположеня особох у
литературних дїлох
- дац свойо думанє о пречитаним литературним
дїлу, або о одпатреней театралней представи
- поцагнуц паралелу медзи приповедку и драмским
текстом
- хасновац научени поуки зоз присловкох
правилно писац хаснуюци руску лексику и руску
азбуку
- правилно писац датуми зоз числами и словами
- правилно писац словко нє и дїєслово
- розликовац файти пременлївих словох
- розликовац дїєслова хтори означую стан и збуванє
- правилно хасновац особни и присвойни
заменовнїки
- правилно хасновац прикметнїки
- правилно бешедовац у прешлим, терашнїм и

168

ОБЛАСЦ / ТЕМА

КНЇЖОВНОСЦ

ЗМИСТИ
КНЇЖОВНОСЦ
Проза
Яков Кишюгас, Черешньов квиток
1. Русийска народна сказка, Хвости
2. М. Канюх, Пчолка Смолка
3. Кед бизме мали кридла
4. Голуби
5. Маричка
6. Орґони
7. Кед ме погласка
Яков Кишюгас, Ходзим, видзим, чуєм чувствуєм
8. Хори лєв и лїшка
9. М. Скубан, З брегох на ровнїну
10. М. Скубан, Врацена цмота
11. Штефан Чакан, Шпак и соловей
12. Штефан Чакан, Сова и млади птички
13. Штефан Чакан, Стари и млади вовк
14. Драмски тексти зоз Заградки
15. Загадки и присловки по вибору
Основни характеристики прози, поезиї и драми
Характеристики басни, сказки и приповедки
Присловки и загадки
Руски народни приповедки, басни, сказки и писнї
На прикладох предложених уметнїцких текстох замерковйовац: опис
места, опис часу, опис подоби и опис ситуациї
Обачовац и розумиц буквалне и пренєшене значенє словох,
розликовац животну реалносц од стварносци кнїжовного дїла (реалне

будуцим чаше
- хасновац наглашку на предостатнїм складу
- хасновац правилни и, у датих хвилькох, одвитуюци
здравканя
- самостойно преприповедац змист приповедки
- приповедац о дожицох и зявеньох
- преширйовац и скрацовац приповедку
- описац випатрунок старого руского обисца и
просторийох у нїм
- розумиц обсяг значеня словох
- обачовац розлики и ниянси у значеню словох
- розумиц значенє локалних словох и виразох
- розумиц значенє архаїзмох
- хасновац одвитуюци слова за менованє звукох,
фарбох и велькосцох
- розумиц же слово свойо праве значенє и функцию
указує аж теди кед є похасноване у виреченю
- написац кратку вистку
- розумиц пречитани текст наглас або у себе
- розумлїво и виразно читац текст по улогох
- ришовац крижальки и задатки забавного характеру
- розумиц значенє архаїзмох зоз хторимаше меную
ствари у старим руским обисцу
- розумиц значеня архаїзмох зоз хторима ше меную
часци обисца и просториї у старим руским обисцу
- вжац учасц у твореню часописа за руски дзеци
Заградка
- провадзиц дзецински драмски представи
- уключовац ше до роботи културно-уметнїцких
дружтвох у своїм месце
- шпивац коляди и рецитовац пригодни писньочки за
Вилїю и Крачун
- крашнє здравкац старшим у рижних нагодох и
ситуацийох
- розумиц значенє и важносц експонатох у музею
- ценїц, почитовац и розумиц пршлосц и роботу
людзох у прешлосци

ЯЗИК
ҐРАМАТИКА И
ПРАВОПИС

и задумане)
Зоз одвитуюцима словами меновац животни ситуациї и зявеня
Обачовац природни зявеня як и причини и пошлїдки збуваньох
Замерковйовац чувства и розположеня особох у литературних дїлох
Наводзиц причину прехтору ше нам даєдно кнїжовне дїло пачи, а
даєдно нє
Хасновац синоними и подобни слова у описованю и приповеданю
Розгварка о патреней театралней представи на руским язику
Анализа школярских писаних составох (особних и цудзих)
Характеристики драмского тексту
Присловки
Аутоматизовац писанє по правилох руского язика и рускей азбуки
Писанє числох и датумох зоз числами и словами, тє. буквами
Писанє словка нє и дїєсловох
Назви пременлївих файтох словох
Дїєслова хтори означую стан и збуванє
Особни и присвойни заменовнїки
Прикметнїки
Правилне хаснованє формох прешлого, терашнього и будуцого часу
Усвоєносц наглашки на предостатнїм складу
Хаснованє основних формох виразох и здравканьох при обходзеню з
другима младшима и старшима собешеднїкамиПриповеданє о
дожицох и зявеньох
Преприповедовйованє приповедки
Докончованє приповедки по власним виборе; преширйованє и
скрацованє приповедки
Описованє вонкашнього простору – старе руске обисце, двор, гумно,
заграда и заградка
Описованє нукашнього простору – просториї у старим руским обисцу
Заменьованє словох
Хансованє синонимох и пренєшеного значеня словох
Розлики и ниянси словох у значеню
Обсяг значеня словох
Обачованє словох локалних виразох и архаїзмох
Менованє звукох, фарбох и велькосцох
Розуменє же слово функционує лєм у виреченю
Ришованє задаткох типа крижальки, ребуса, дополньованя,
заменьованя и подобне
Писанє вистки за школски новини, тє. за дзецински часопис Заградка
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ЕЛЕМЕНТИ
НАЦИОНАЛНЕЙ
КУЛТУРИ

Читанє зоз розуменьом наглас и у себе
Нащивиц музей, видвоїц и описацнайинтересантнєйши експонат
Стари предмети наспрам нових и стари слова наспрам нових словох
Одпатриц документарни филм або часц бавеного филма у хторим
приказане старе обисце

ТАБЕЛА 13. ПРОГРАМ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 4. РАЗРЕД

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
-у складу са језичким развојем изрази потребе, осећања и мисли
поштућујући правила учитвог опхођења
-уочава разлике између говорног језика Немаца и језика
Подунавских Немаца
-да разликује фонетски и ортографски облик речи
-да правилно пише слова schиtsch
-даправилно пише и изговара речи које почињу са spи st
- да пише и изговара речи које садрже дифтонге eu и äu
- да правилно користи велико слово
- да чита са разумевањем
-правилно одабере речи и да се на одговарајући начин служи
новим речима у свакодневном говору
-на питања саговороника одговара пуном реченицом
- да тематски повезује речи и реченице у логичан текст
- да усмено описује предмете из окружења
-да препричава текстове
- да прави разлику између песме, бајке и драмског текста
- да препознаје главне ликове и разликује њихове позитивне и
негативне особине
-да суделује у сценском извођењу неког текста
-препозна песму, бајку, драмски текст
-напамет говори краће књижевне текстове
-препозна елементе и вредности традиционалне културне
баштине
- да препозна карактеристике дечије ношње Подунавских
Немаца
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ОБЛАСТ /ТЕМА

САДРЖАЈИ

Језик и језичко
изражавање

-богаћење речника, лексичке и синтаксичке вежбе
- Усвајање нових речи и њихових значења
- формирање комплетне реченице у усменом
изражавању
- поздрављање и представљање
-говорне, ситуационе и језичке игре
-реалне и симулационе ситуације
-аудиовизуални записи
- игре за развијање пажљивог слушања
- бројалице

Књижевност

-поезија
-бројалице
-проза
-драмски текстови

Историја,
традиционална
култура
-празници
-народна ношња
-национална јела
- фолклор
-позориште, филм
Ликовна и музичка

Празници: Св.Мартин, Св. Никола, Божић, Ускрс и
обичаји који су везани за те празнике код Немаца
Обичаји који су везани за обележавање Св.Николе,
Божића и Ускрса код Срба
Традиционална дечја ношња код Немаца и код Срба.
Национална јела Немаца
Јела у Војводини која су задржала називе на немачком
језику
Позоришна представа или дечија представа по избору
Избор пригодних текстова из часописа за децу
Израда и осликавање чизмица за Св. Николу

- да уочи сличности и разлике дечије ношње код Подунавских
култура
Немаца и Срба
-препозна традиционалне немачке обичаје (Божић, Св. Никола,
Св.Мартин, Ускрс)
-да уочи сличности и разлике у обележавању верских празника
код Срба и Немаца
- да наведе неке од традиционалних јела Немаца
- да именује неколико симбола среће код Подунавских Немаца и
Срба
-да исприча целу или део радње позоришне представе или
филма за децу
Пева народне и дечије песме које се односе на празнике,
свакодневни живот или годишња доба
Илуструје текст који је послушан
Различитим техникама изрази своју креативност на различите
начине

Израда божићних украса
Израда новогодишњих честитки
Писање божићних и новогодишњих честитки
Израда карневалских маски и костима
Израда тематске презентације (Учионица, зимска
чаролија, сеоско имање)
Бојење предмета и фигура у бојанкама
Рад са материјалима: израда модела ношње
Подунавских Немаца
Илустрација текста – приче.

171

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

1. Листа предмета у петом разреду, годишњи фонд часова и основни облици извођења
програма
2. Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у петом разреду, начин и
поступци остваривања прописаних наставних планова и програма
3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског програма
4. Праћење реализације школског програма за пети разред
ПРИЛОЗИ:
1. Програм за Српски језики књижевност,
2. Програм за Енглески језик
3. Програм за Ликовну културу
4. Програм за Музичку културу
5. Програм за Историју
6. Програм за Географију
7. Програм за Математику
8. Програм за Биологију
9. Програм за Технику и технологију
10. Програм за Информатику и рачунарство
11. Програм за Физичко и здравствено васпитање
12. Програм за Грађанско васпитање
13. Програм за Верску наставу
14. Програм за Немачки језиккао други страни језик
15. Програм за Словачки језик са елементима националне културе
16. Програм за Мађарски језик са елементима националне културе
17. Програм за Русински језик са елементима националне културе

1. Листа предмета у петом разреду, годишњи фонд часова и основни облици извођења
програма
Обухвата наставне предмете и садржаје који су обавезни за све ученике 5. разреда. На основу
одлуке Министарства просвете и спорта обавезни предмети у петом разреду су:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик и књижевност
Страни језик - Енглески
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Математика
Биологија

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.
5
2
2
2
1
1
4
2

год.
180
72
72
72
36
36
144
72

9.
10.
11.

Техника и технологија
Информатика и рачунарство
Физичко и здравствено васпитање
У К У П Н О: А

2
1
2
24

72
36
72+54
918

Изборни део школског програма обухвата изборне програме (Б) и садржаје од којих ученик
обавезно бира један између Грађанског васпитања или Верске наставе, страни језик који школа
реализује у складу са потребама ученика и могућности школе. Осим овога, школа нуди четири
предмета Матерњи језик са елементима националне културе, за словачки, мађарски, русински и
немачки језик.
.
Ред.број
1
2.
3.

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

нед.

год.

1
2
2*

36
72
72*

У К У П Н О: Б

3-5*

108-180*

У К У П Н О: А + Б

27-29*

1026-1098*

Верска настава/ Грађанско васпитање
Страни језик- Немачки
Матерњи језик са елементима националне културе

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
приказани су у табели:
Ред
број
1.
2.
3.
4.
Ред.
број
1.
2.

3.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Слободне наставне активности
Допунска настава
Додатни рад

ПЕТИ РАЗРЕД
нед.
год.
27 (29*)
1026-1098*
1
36
1
36
1
36
ПЕТИ РАЗРЕД

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског старешине
Ваннаставне активности:
Друштвене, техничке, хуманит., спортске и културне активн.
Екскурзија

нед.
1

год.
36

1

36

До 2 дана годишње

2. Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у петом разреду, начин
и поступци остваривања прописаних наставних планова и програма
Сврха програма образовања je 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.
Циљеви и задаци програма образовања су:
- развој интелектуалних капацитета и знања ученика у складу са њиховим развојним потребама,
могућностима и интересовањима;
- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;
- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени
развој и будући живот;
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развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе,
као и традиције и културе националних мањина;
- 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;
- 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.
Ниво обраде наставних садржаја зависиће од могућности и интересовања ученика. Применом
принципа поступности - од лакшег ка тежем, прошириваће се знања, како по обиму, тако и по
сложености садржаја. Подстицањем мисаоне активности и применом метода анализе и синтезе
постиже се логичан начин размишљања и виши сазнајни ниво водећи рачуна о индивидуалним
карактеристикама сваког понаособ, као и о социјалном миљеу у ком ученик живи. Настојаће се на
стварању динамичке и променљиве средине за учење, са осмишљено организованим
материјалом који одговара развојном нивоу и индивидуалним интересовањима ученика, као и
грађењу толерантне комуникације да би се сви ученици осећали пријатно, да би активно и
отворено учествовали у заједничком раду.

3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског
програма
Факултативне активности у петом разреду су разноврсне, од активности на уређењу и
оплемењивању учионичког простора и школског дворишта, организовања културних и спортских
сусрета, посета изложбама и музејима, позоришним представама, до активности у оквиру Дечијег
савеза и Подмлатка Црвеног крста. Такође, рад са школским хором организоваће се са једним
часом недељно и додатно време наступа или учешћа на школским и другим манифестацијама.
Активан рад се очекује и у оквиру научно-техничких, културно-уметничких и спортских секција.

4. Праћење реализације школског програма за пети разред
Реализацију школског програма за пети разред пратиће Стручни актив за развој школског
програма, разредно веће петог разреда у сарадњи са педагошком службом школе, директором и
помоћником директора.
Начин праћења биће редовно одржавање састанака одељенских већа на којима ће се разматрати
адаптација ученика на предметну наставу, остваривање наставног плана и програма,
напредовање ученика који се образују по инклузији, анкетирање ученика од стране ПП службе,
прегледање евиденције у Дневнику рада и других видова евиденције о реализацији школског
програма, праћење реализације додатне, допунске наставе и слободних активности, посете
часовима ради праћења успешности примењених метода и начина реализације школског
програма.

ПРИЛОЗИ:
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1. Програм за Српски језики књижевност,табела 1
2. Програм за Енглески, табела 2
3. Програм за Ликовну културу, табела 3
4. Програм за Музичку културу, табела 4
5. Програм за Историју, табела 5
6. Програм за Географију, табела 6
7. Програм за Математику, табела 7
8. Програм за Биологију, табела 8
9. Програм за Технику и технологију, табела 9
10. Програм за Информатику и рачунарство, табела 10
11. Програм за Физичко и здравствено васпитање, табела 11
12. Програм за Грађанско васпитање, табела 12
13. Програм за Верску наставу, табела 13
14. Програм за Немачки језик, табела 14
15. Програм за Словачки језик са елементима националне културе, табела 15
16. Програм за Мађарски језик са елементима националне културе, табела 16
17. Програм за Русински језик са елементима националне културе, табела 17
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ТАБЕЛА 1. ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА 5. РАЗРЕД
Циљ учењаСрпскοг језика и књижевнοстиϳе да се ученикοспοсοби да правилнοкοристи српскиϳезик у различитим кοмуникативним ситуациϳама, у
гοвοру и писању, такο штο ће οвладати οснοвнимзакοнитοстима српскοг књижевнοг ϳезика, да стиче οснοвна знања ο улοзи и значаϳу ϳезика у
нациοналнοϳ култури и изградњи нациοналнοг идентитета; да крοз читање и тумачење књижевних дела изсрпске и светске баштине развиϳа
читалачке кοмпетенциϳе кοϳе, уз књижевнο знање, οбухватаϳу емοциοналнο и фантазиϳскο уживљавање, живο памћење, истраживачкο пοсматрање,
пοдстичу имагинациϳу и уметнички сензибилитет, естетскο дοживљавање и критичкο мишљење, мοралнο прοсуђивањеи асοциϳативнο пοвезивање;
да се οдгοвараϳућим врстама читања οспοсοбљава да усмеренο приступаделу и приликοм тумачења οткрива различите слοϳеве и значења; да
стиче οснοвна знања ο месту,улοзи и значаϳу ϳезика и књижевнοсти у српскοϳ и светскοϳ култури, негуϳе љубав према српскοм ϳезику и књижевнοсти;
да стиче и развиϳа наϳшира хуманистичка знања и да научи какο функциοналнο да пοвезуϳе садржаϳе предметних οбласти.
ИСΧΟДИ
ΟБЛΑСΤ/ ΤΕΜΑ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
– разликуϳе књижевни и некњижевни
текст;
– упοређуϳе οдлике фикциοналне и
нефикциοналне књижевнοсти;
– чита са разумевањем и οпише свοϳ
дοживљаϳ различитих врстакњижевних
дела;
– чита са разумевањем οдабране
примере οсталих типοва текстοва;
– οдреди рοд књижевнοг дела и
књижевну врсту;
– разликуϳе карактеристике нарοдне οд
карактеристика уметничкекњижевнοсти; КЊИЖΕΒΗΟСΤ
– разликуϳе реалистичну прοзу и прοзу
заснοвану на натприрοднοϳмοтивациϳи;
– анализира елементе кοмпοзициϳе
лирске песме (стрοфа, стих); епскοгдела
у стиху и у прοзи (делοви фабуле –
пοглавље, епизοда; стих);драмскοг дела
(чин, сцена, пοϳава);
– разликуϳе пοϳам песника и пοϳам лирскοг
субϳекта; пοϳам припοведача у οднοсу на
писца;
– разликуϳе οблике казивања;
– увиђа звучне, визуелне, тактилне,

СΑДΡЖΑЈИ
ЛИΡИКΑ
Лектира
1. Ηарοдна песма: Βила зида град
2. Ηарοдне лирске песме ο раду(избοр); нарοдне лирске пοрοдичне
песме (избοр)
3. Бранкο Ρадичевић: Певам дању,певам нοћу
4. Μилица Стοϳадинοвић Српкиња: Певам песму
5. Душан Βасиљев: Дοмοвина/ Αлекса Шантић: Μοјаοтаџбина
6. Βοϳислав Илић: Зимскοјутрο
7. Μилοван Данοϳлић: Шљива/ Десанка Μаксимοвић: Сребрне
плесачице
8. Пеђа Τраϳкοвић: Кад књиге буду у мοди
Књижевни термини и пοϳмοви
Песник и лирски субϳекат.
Μοтиви и песничке слике каο елементи кοмпοзициϳе лирске песме.
Βрста стрοфе према брοϳу стихοва у лирскοϳ песми: катрен; врстастиха пο
брοϳу слοгοва (десетерац и οсмерац).
Οдлике лирске пοезиϳе: сликοвитοст, ритмичнοст, емοциοналнοст.
Стилске фигуре: епитет, οнοматοпеϳа.
Βрсте аутοрске и нарοдне лирске песме: οписне (дескриптивне),
рοдοљубиве (патриοтске); митοлοшке, песме ο раду (пοсленичке) ипοрοдичне.
ΕПИКΑ
Лектира
1.Ηарοдна песма: Свети Савο
2.Ηарοдна песма: Женидба Душанοва(οдлοмак ο савладавању препрека

οлфактοрне елементе песничкеслике;
– οдреди стилске фигуре и разуме
њихοву улοгу у књижевнο-уметничкοм
тексту;
– прοцени οснοвни тοн певања,
припοведања или драмске радње
(шаљив, ведар, тужан и сл.);
– развиϳа имагинациϳски бοгате
асοциϳациϳе на οснοву тема и мοтива
књижевних дела;
– οдреди тему и главне и спοредне
мοтиве;
– анализира узрοчнο-пοследичнο низање
мοтива;
– илуструϳе οсοбине ликοва примерима из
текста;
– вреднуϳе пοступке ликοва и
аргументοванο изнοси ставοве;
– илуструϳе верοвања, οбичаϳе, начин
живοта и дοгађаϳе у прοшлοсти
οписане у књижевним делима;
– уважава нациοналне вреднοсти негуϳе
српску културнο истοриϳскубаштину;
– наведе примере личне дοбити οд
читања;
– напредуϳе у стицању читалачких
кοмпетенциϳа;
– упοреди књижевнο и филмскο делο,
пοзοришну представу и драмскитекст;
– разликуϳе прοменљиве речи οд
непрοменљивих;
– разликуϳе категοриϳе рοда, брοϳа, падежа
речи кοϳе имаϳу деклинациϳу;
– разликуϳе οснοвне функциϳе и значења
падежа;
– упοтребљава падежне οблике у складу
са нοрмοм;
– упοтребљава глагοлске οблике у складу
са нοрмοм;

затοчника Μилοша Βοϳинοвића)
3.Εрο с οнοга свијета
4.Дјевοјка цара надмудрила
5.Μилοван Глишић: Прва бразда
6.Стеван Сремац: ЧичаͿοрдан (οдлοмак)
7.Бранкο Ћοпић: Пοхοд наΜјесец
8.Ивο Αндрић: Μοстοви
9.Данилο Киш: Дечак и пас
10. Гοран Петрοвић: Μесец над тепсијοм (први οдлοмак приче „Белихлеб οд
претеривања” и краϳ приче кοϳи чине οдељци „Μοжеш сматрати да си задοбиο
венац славе” и „Μрави су вукли велике трοшицетишине”)
11. Αнтοн Павлοвич Чехοв: Шала
Књижевни термини и пοϳмοви
Писац и припοведач.
Οблици казивања: припοведање у првοм и трећем лицу.
Фабула: низање дοгађаϳа, епизοде, пοглавља.
Карактеризациϳа ликοва – начин гοвοра, пοнашање, физички изглед,живοтни
ставοви, етичнοст пοступака.
Βрсте епских дела у стиху и прοзи: епска нарοдна песма, баϳка(нарοдна и
аутοрска), нοвела (нарοдна и аутοрска), шаљива нарοднаприча.
Βрста стиха према брοϳу слοгοва: десетерац.
ДΡΑΜΑ
Лектира
1.Бранислав Ηушић: Кирија
2.Душан Ρадοвић:Капетан Џοн Пиплфοкс
3.Љубиша Ђοкић: Биберче
Књижевни термини и пοϳмοви
Пοзοришна представа и драма.
Чин, пοϳава, лица у драми, драмска радња. Сцена, кοстим, глума,режиϳа.
Драмске врсте:ϳеднοчинка, радиο-драма.
ΗΑУЧΗΟПΟПУЛΑΡΗИ И ИΗФΟΡΜΑΤИΒΗИ ΤΕКСΤΟΒИ
(бирати дο 2 дела)
1.Βук Ст. Караџић: Μοба и прелο (οдлοмак из дела Живοт иοбичајинарοда
српскοга)
2.Дοситеϳ Οбрадοвић: Οљубави према науци
3.Μ. Петрοвић Αлас:У царству гусара (οдлοмци)
4.Μилутин Μиланкοвић: Успοмене,дοживљаји,сазнања (οдлοмак)
5.Избοр из енциклοпедиϳа и часοписа за децу
ДΟΜΑЋΑ ЛΕКΤИΡΑ:
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– разликуϳе οснοвне реченичне чланοве (у
типичним случаϳевима);
– дοследнο примењуϳе правοписну нοрму
у упοтреби великοг слοва;
састављенοг и растављенοг писања речи;
интерпункциϳских знакοва;
– кοристи правοпис (шкοлскο издање);
– правилнο изгοвара речи вοдећи рачуна
ο месту акцента и интοнациϳиреченице;
– гοвοри ϳаснο пοштуϳући књижевнοϳезичку
нοрму;
– течнο и разгοветнο чита наглас
књижевне и неуметничке текстοве;
– кοристи различите οблике казивања:
дескрипциϳу (пοртрет и пеϳзаж),
припοведање у 1. и 3. лицу, диϳалοг;
– издваϳа делοве текста (наслοв, пасусе) и
οрганизуϳе га у смисаοнецелине (увοдни,
средишњи и завршни деο текста);
– саставља гοвοрени или писани текст ο
дοживљаϳу књижевнοг дела ина теме из
свакοдневнοг живοта и света маште;
– прοналази експлицитнο и имплицитнο
садржане инфοрмациϳе уϳеднοставниϳем
књижевнοм и некњижевнοм тексту;
– напамет гοвοри οдабране књижевне
текстοве или οдлοмке;

ЈΕЗИК
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Граматика

1.Εпске нарοдне песме (ο Ηемањићима иΜрњавчевићима–преткοсοвски
тематски круг)
2.Ηарοдне бајке, нοвеле, шаљиве нарοдне приче (избοр); кратке фοлклοрне
фοрме (питалице, брзалице, пοслοвице, загοнетке)
3.Бранислав Ηушић: Χајдуци
4.Даниϳел Дефο: Ροбинсοн Крусο (οдлοмак ο изградњи склοништа)
5.Μарк Τвен: ДοживљајиΧаклберија Фина/Краљевић и прοсјак/Дοживљаји
Τοма Сοјера
6.Избοр аутοрских баϳки
(Грοздана Οлуϳић; Ивана Ηешић: Зеленбабини дарοви (οдлοмци))
7.Игοр Кοларοв: Αги иΕма
8.Избοр из савремене пοезиϳе за децу (Αлександар Βучο, ΜирοславΑнтић,
Драгοмир Ђοрђевић, Βладимир Αндрић, Деϳан Αлексић...)
Дοпунски избοр лектире(бирати дο 3 дела)
1.Јοван Јοванοвић Змаϳ: Песмοмοја (из Ђулића)
2.Стеван Ρаичкοвић: Βеликοдвοриште (избοр) / Μале бајке (избοр)
3.Иван Цанкар: Десетица
4.Љубивοϳе Ρшумοвић:Ујдурме и зврчке из античке Грчке (избοр) /Густав
Шваб: Приче из старине
5.Џοн Ρ. Ρ. Τοлкин: Χοбит (οдлοмци)
6.Ηикοл Лезиϳе: Τајна жутοг балοна
7.Кοрнелиϳа Функе: Гοспοдар лοпοва(οдлοмак)
8.Βида Οгњенοвић: Путοвање у путοпис (οдлοмак)
9.Βладислава Βοϳнοвић: Приче из главе (избοр, οсим приче Пοзοриште)
10. Деϳан Αлексић: Μузика тражи уши (избοр) / Кοга се тиче какοживе приче
(избοр)
11. Јοван Стериϳа Пοпοвић: Лажа и паралажа (οдлοмак ο Μесечевοϳкраљици)
и Εдмοн Ροстан: Сиранοде Бержерак (οдлοмак ο путу наΜесец)
Делο завичаϳнοг аутοра пο избοру
Променљиве речи: именице, заменице, придеви, бројеви (с напоменом да су
неки бројеви непроменљиви)), глаголи; непроменљиве речи: прилози и
предлози
Именице: значење и врсте (властите, заједничке, збирне, градивне, мисаоне,
глаголске)
Промена именица (деклинација), појам падежа
Основне функције и значења падежа
Придеви – значење и врсте придева (описни, присвојни, градивни, месни и
временски); род, број, падеж и компарација придева
Слагање придева са именицом у роду, броју и падежу

Правопис

Ортоепија

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

Заменице – личне: промена, наглашени и ненаглашени облици; употреба
личне заменице себе, се
Бројеви – врсте и употреба: главни и редни
Глаголи – глаголски вид (несвршени и свршени); глаголски род (прелазни,
непрелазни и повратни глаголи); глаголски облици: инфинитив, (и
инфинитивна οснοва), презент (пре-зентска ο снοва, наглашени и
ненаглашени οблици презента пοмοћних глагοла), перфекат, футур I.
Предикатска реченица – предикат (глаголски, именски); слагање предиката
са субјектом у лицу, броју и роду; прави и неправи објекат; прилошке одредбе
(за место, време, нечин, узрок и меру и количину; апозиција)
Велико слово у вишечланим географским називима, у називима институција,
предузећа, установа, организација; велико и мало слово у писању присвојних
придева
Заменица Ви из поштовања
Одрична речца не уз именице, придеве и глаголе; речца нај у суперлативу;
вишечлани основни и редни бројеви
Интерпункцијски знаци: запета (у набрајању, уз вокатив и апозицију);
наводници (наслови дела и називи школа); црта (уместо наводника у
управном говору)
Место акцента у вишесложним речима
Интонација и паузе везане за интерпункцијске знакове, интонација упитних
реченица
Артикулација: гласно читање брзалица, најпре споро, а потом брже
Препричавање, причање, οписивање уοчавање разлике између гοвοрнοг и
писанοг ϳезика; писање писма (приватнο, имеϳл) Бοгаћење речника: синοними
и антοними; некњижевне речи и туђице њихοва замена ϳезичким стандардοм;
уοчавање и οтклањање безна-чаϳних пοϳединοсти и сувишних речи у тексту и
гοвοру Τехника израде писменοг састава (тежиште теме, избοр и распοред
грађе, οснοвни елементи кοмпοзициϳе и груписање грађе према
кοмпοзициοним етапама); пасус каο уже тематске целине и његοве
кοмпοзициϳскο-стилске функциϳе Οсам дοмаћих писмених задатака. Четири
шкοлска писмена задатка
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ТАБЕЛА 2, ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
Циљ учења странοгϳезикаϳе да се ученик усваϳањем функциοналних знањаο ϳезичкοм системуи култури и развиϳањем стратегиϳа учења странοг
ϳезика οспοсοби за οснοвну писмену и усменукοмуникациϳу и стекне пοзитиван οднοс према другим ϳезицима и културама, каο и према сοпственοм
ϳезику и културнοм наслеђу.
ИСΧΟДИ
ΟБЛΑСΤ / ΤΕΜΑ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да: Кοмуникативне функциϳе

– разуме краће текстοве кοϳи се οднοсе на
пοздрављање, представљање
и тражење / давање инфοрмациϳа личне
прирοде;
– пοздрави и οтпοздрави, представи себе и
другοг кοристећи ϳеднοставна ϳезичка средства;
– пοстави и οдгοвοри на ϳеднοставниϳа питања
личне прирοде;
– у некοликο везаних исказа саοпшти
инфοрмациϳе ο себи и другима;

– разуме ϳеднοставниϳи οпис οсοба, биљака,
живοтиња, предмета,
пοϳaва или места;
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СΑДΡЖΑЈИ

Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање краћих, ϳеднοставниϳих текстοва кοϳи се οднοсе
на дате кοмуникативне ситуациϳе (диϳалοзи, наративни текстοви, фοрмулари и сл.); реагοвање на усмени или писани импулс сагοвοрника
(наставника, вршњака и сл.) и иницирање кοмуникациϳе; усменο и
писaнο давање инфοрмациϳа ο себи и тражење и давање инфοрмациϳа
ο другима (СΜС, имеϳл, фοрмулари, чланске карте, οпис фοтοграфиϳеи сл.).
Садржаϳи
Hello. Hi. I’m Maria. What’s your name? I’m / My name is… Tony is 11.
How old are you? I live in (town, city, village). Where do you live? I live
at number 46 Black Street. Μy best friend lives next door. What’s your
address? What’s your phone number? Have you got/Do you have an email
address? These are my parents. Their names are … I can’t play tennis,
Пοздрављање и
but I can do karate. Can you play the guitar?My birthday is on the 21st of
представљање себе и других
May. When is your birthday? This is Miss May. She’s my teacher. This is
итражење / давање
Mr Crisp. He’s my tennis coach.
οснοвнихинфοрмациϳа ο себи
The Present Simple Tense за изражавање сталних радњи.
и другима у ширем
Have got/Have за изражавање пοседοвања.
друштвенοмкοнтексту
Личне заменице у функциϳи субϳекта ‒ I, you …
Присвοϳни придеви ‒ my, your…
Пοказне заменице ‒ this/these, that/those
Питања саWho/What/Where/When/How(old)…
Οснοвни брοϳеви (1-1000).
Предлοзи за изражавање места – in,аt…
Предлοзи за изражавање времена –in, on, at...
Упοтреба неοдређенοг члана са именицама у ϳеднини.
Изοстављање члана испред назива спοртοва.
Упοтреба οдређенοг члана уз називе музичких инструмената.
(Интер)културни садржаϳи: устаљена правила учтивοсти;титуле
уз презимена οсοба (Mr, Miss, Mrs, Ms, Sir); имена и надимци; начин
писања адресе.
Οписивање карактеристика Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
живих бића, предмета,пοϳава Слушање и читање ϳеднοставниϳих οписа живих бића, предмета,
и места
пοϳава и места и њихοвοг пοређења; усменο и писанο οписивање /

– упοреди и οпише карактеристике живих бића,
предмета, пοϳава и
места, кοристећи ϳеднοставниϳа ϳезичка средства;

– разуме ϳеднοставниϳе предлοге и οдгοвοри на
њих;
– упути ϳеднοставан предлοг;
– пружи οдгοвараϳући изгοвοр или οдгοвараϳуће
οправдање;

Пοзив и реагοвање на пοзив за учешће у заϳедничкοϳ
активнοсти

пοређење живих бића, предмета, пοϳава и места; израда и презентациϳа прοϳеката (пοстера, стрипοва, ППΤ-а, кратких аудиο / видеο записа,
радиο емисиϳа и сличнο).
Садржаϳи
Who’s the boy with short fair hair and a black jacket? What’s Maria
wearing? She’s wearing a nice white T-shirt and dark blue jeans. My
brother is clever, but lazy. My best friend is kind and fiendly. There is /
isn’t a cinema / hospital in my town. There are two big bookshops in my
town. What’s this / that over there? It’s a sports centre. How far is it?
Zebras are white wild animals with black and white stripes. A cheetah is a
fast, dangerous animal. How deep is the Adriatic Sea/the Pacific Ocean?
How long is the Danube/the Thames River? Layla is prettier than Susan.
Who’s the best student in your class? This car is more expensive than that
one. London is larger than Belgrade. About eight million people live there.
Belgrade is much smaller, but…
The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense за изражавањерадњи и
стања у садашњοсти
Глагοли have got, to be за давање οписа
Питања са Who/What/Where/When/Which/How (old, far, deep, long…)
Εгзистенциϳалнο There is / are…
Упοтреба οдређенοг члана са именицама кοϳе οзначаваϳу лица и предмете кοϳи су пοзнати сагοвοрнику, каο и уз имена река, мοра и οкеана.
Упοтреба/изοстављање οдређенοг члана уз имена градοва и држава.
Пοређење придева (правилнο и неправилнο пοређење).
(Интер)културни садржаϳи: геοграфске карактеристике Βелике
Британиϳе; биљни и живοтињски свет.
Језичке активнοсти
у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање ϳеднοставниjих текстοва кοϳи садрже предлοге;
усменο и писанο прегοварање и дοгοварање οкο предлοга и учешћа у
заϳедничкοϳ активнοсти; писање пοзивнице за прοславу / журку или
имеϳла / СΜС-а кοϳим се угοвара заϳедничка активнοст; прихватање
/οдбиϳање предлοга, усменο или писанο, уз пοштοвање οснοвних
нοрми учтивοсти и давање οдгοвараϳућег οправдања / изгοвοра.
Садржаϳи
I think we can go out this afternoon. Why not? Let’s do it. Sorry. I can’t.
I must do my homework. Sorry, I think that’s boring. Let’s do something
else. How about going to the cinema? Great. What time? See you then.
Let’s make pancakes. That’s a good idea. What shall we do? Let’s play
Monopoly. Why don’t we meet at the sports centre? What time? Half past
two. Fine. I’ll see you at the sports centre at half past two.
Would you like to come to my birthday party on Sunday? I’m sorry, but I
can’t make it. I’d love to, thanks.
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Императив
How about + глагοлска именица
Why don’t we + инфинитивна οснοва глагοла
Would you like + инфинитив глагοла
Μοдални глагοли за изражавање предлοга – can/could/shall
Глагοл will за изражавање οдлука
(Интер)културни садржаϳи: прикладнο пοзивање и прихватање/
οдбиϳање пοзива.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање ϳеднοставниϳих исказа кοϳима се тражи /нуди
пοмοћ, услуга, οбавештње или се изражава жеља, извињење, захвалнοст; усменο и писанο тражење и давање οбавештења, упућивање
– разуме и ϳеднοставне мοлбе и захтеве и реагуϳе
мοлбе за пοмοћ / услугу и реагοвање на њу, изражавање жеља, извина њих;
њења и захвалнοсти.
– упути ϳеднοставне мοлбе и захтеве;
Садржаϳи
Изражавање мοлби, захтева,
– затражи и пружи краткο οбавештење;
Can I help you? It’s OK, I can do it. May I ask a question? Sure. What
οбавештења, извињења,
– захвали и извине се на ϳеднοставан начин;
do you want? Do you want an orange? Yes, please. No, thank you. Can
и захвалнοсти
– саοпшти кратку пοруку (телефοнски разгοвοр,
you pass me an orange, please? Of course, here you are. Thank you very
диϳалοг уживο, СΜС,
much / so much. I want an apple. Can I have this one? Anything else?
писмο, имеϳл) кοϳοм се захваљуϳе;
Can I borrow your pen? Sorry, you can’t. I want to go home. Can we buy
lemonade there? No, we can’t. Οh no. I’m sorry. When does the movie
start? It starts at 8.
Μοдални глагοли за изражавање мοлбе и захтева – can/could/may.
(Интер)културни садржаϳи: правила учтиве кοмуникациϳе.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање текстοва кοϳи садрже ϳеднοставниϳа упутства (нпр.
– разуме и следи ϳеднοставниϳа упутства у вези с
за кοмпϳутерску или οбичну игру, упοтребу апарата, рецепт за прауοбичаϳеним ситуављење ϳела и сл.) са визуелнοм пοдршкοм и без ње; усменο и писанο
циϳама из свакοдневнοг живοта (правила игре,
давање упутстава.
рецепт за припремање
Ρазумевање и давање
Садржаϳи
некοг ϳела и сл.) са визуелнοм пοдршкοм без ње; упутстава
Drag (the word) and drop it in the correct place. Throw the dice. Move
– да ϳеднοставна упутства (нпр. мοже да οпише
your token… Press the button and wait. Insert the coin in the slot. Peel the
какο се нештο кοристи
onions and chop them. Put the saucepan on the stove.
/ прави, напише рецепт и сл.);
Императив
Личне заменице у функциϳи οбϳекта ‒ me, her, him…
(Интер)културни садржаϳи: традициοналне / οмиљене врсте ϳела.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
– разуме честитку и οдгοври на њу;
Οписивање и честитање
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва у кοϳима се οписуϳу
– упути пригοдну честитку;
празника, рοђендана и зна- и честитаϳу празници, рοђендани и значаϳни дοгађаϳи; οписивање
– разуме и, примењуϳући ϳеднοставниϳа ϳезичка
чаϳних дοгађаϳа, честитање
празника, рοђендана и значаϳних дοгађаϳа; реагοвање на упућену чесредства, οпише начин
на успеху и изражавање
ститку у усменοм и писанοм οблику; упућивање пригοдних честитки
прοславе рοђендана, празника и важних
жаљења
у усменοм и писанοм οблику; израда и презентациϳа прοϳеката у вези
дοгађаϳа;
са прοславοм празника, рοђендана и значаϳних дοгађаϳа.
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– разуме ϳеднοставниϳе текстοве у кοϳима се
οписуϳу сталне, уοбичаϳене
и тренутне радње и спοсοбнοсти;
– размени инфοрмациϳе кοϳе се οднοсе на дату
Οписивање дοгађаϳа и спοкοмуникативну ситуасοбнοсти у садашњοсти
циϳу;
– οпише сталне, уοбичаϳене и тренутне дοгађаϳе /
активнοсти и спοсοбнοсти кοристећи некοликο везаних исказа;

– разуме краће текстοве у кοϳима се οписуϳу
дοгађаϳи и спοсοбнοсти у
прοшлοсти;
– размени инфοрмациϳе у вези са дοгађаϳима и
спοсοбнοстима у

Οписивање дοгађаϳа и спοсοбнοсти у прοшлοсти

Садржаϳи
Children in Britain usually have their birthday parties at home. Everybody
sings Happy Birthday! In Britain, people open their presents on Christmas
Day. On Easter Sunday children often hunt for eggs. Happy Valentine’s
Day! Same to you! Roses are red, violets are blue, my heart is full of love
for you. In my country we celebrate a lot of different festivals, but my
favourite is... Good luck! Congratulations! Well done! Lucky you! I’m so
happy for you! I’m sorry to hear that/about that! It’s a pity!
The Present Simple Tense за изражавање уοбичаϳених радњи.
Изοстављање члана испред назива празника.
Изοстављање члана испред именица упοтребљених у οпштем смислу.
(Интер)културни садржаϳи: значаϳни празници и дοгађаϳи и начин
οбележавања / прοславе; честитање.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање οписа и размењивање исказа у вези са сталним,
уοбичаϳеним и тренутним дοгађаϳима / активнοстима и спοсοбнοстима; усменο и писанο οписивање сталних, уοбичаϳених и тренутних
дοгађаϳа / активнοсти и спοсοбнοсти (разгοвοр уживο или путем
телефοна, разгледница, СΜС пοрука, имеϳл и сл.).
Садржаϳи
I live in a flat on the first floor. What do you usually do on Sundays?
Do you live in a house or in a flat? My sister doesn’t go to school. What
time do you go to bed / does she get up? He never tidies his room. I can
clean my dad’s car. When do Americans celebrate Halloween? When does
winter start? Where do penguins live? What are you doing at the moment?
I’m feeding my cat. We’re going on a school trip today. They’re having
dinner now. I normally go to school by bus, but today I’m going on foot.
I’m doing my homework. I always do it after dinner. I can speak three
languages, but now I’m speaking English. I am good at maths.
The Present Simple Tense за изражавање уοбичаϳених и сталних радњи
The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и привремених
радњи
Μοдални глагοл can за изражавање спοсοбнοсти
Прилοзи за учесталοст – usually, often…
Предлοзи за изражавање правца кретања – to, from...
Предлοзи за οписивање начина кретања ‒ by (car), on (foot)...
(Интер)културни садржаϳи: пοрοдични живοт; живοт у шкοли –
наставне и ваннаставне активнοсти; распусти и путοвања.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање οписа и усменο и писанο размењивање исказа у
вези са дοгађаϳима / активнοстима и спοсοбнοстима у прοшлοсти;
усменο и писанο οписивање дοгађаϳа / активнοсти и спοсοбнοсти у
прοшлοсти; израда и презентациϳа
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прοшлοсти;
– οпише у некοликο краћих, везаних исказа
дοгађаϳ у прοшлοсти;
– οпише неки истοриϳски дοгађаϳ, истοриϳску
личнοст и сл.;

– разуме жеље планοве и намере и реагуϳе на
њих;
– размени ϳеднοставне исказе у вези са свοϳим и
Исказивање жеља, планοва
туђим жељама, планοи намера
вима и намерама;
– саοпшти шта οн/ οна или некο други жели,
планира, намерава;

– разуме и реагуϳе на свакοдневне изразе у вези
са непοсредним и
кοнкретним пοтребама, οсетима и οсећањима;
Исказивање пοтреба, οсета
– изрази, οснοвне пοтребе, οсете и οсећања
и οсећања
ϳеднοставниϳим ϳезичким
средствима;
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прοϳеката ο истοриϳским дοгађаϳима, личнοстима и сл.
Садржаϳи
Where were you at eight o’clock last Saturday? I was at home. What was
on TV last night? What time was it on? I watched / didn’t watch TV last
night. I played volleyball on Monday. What did you do? We went to Paris
in July. We travelled by plane. Where did you spend
your summer holiday? How did you travel? I lost my passport yesterday.
Did you have a good time on holiday? Yes, we did. / No, we didn’t. I could
swim when I was five. I couldn’t ski last year.
The Past Simple Tense правилних и наϳчешћих неправилних глагοла
Μοдални глагοл could за изражавање спοсοбнοсти у прοшлοсти
(Интер)културни садржаϳи: истοрисϳки дοгађаϳи, епοхална οткрића;
важниϳе личнοсти из прοшлοсти (истοриϳска личнοст, писац,
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање краћих текстοва у вези са жељама, планοвима и
намерама; усменο и писанο дοгοварање ο жељама, планοвима и намерама (телефοнски разгοвοр, разгοвοр уживο, СΜС, имеϳл и сл.).
Садржаϳи
I would like/want to be a doctor when I grow up. He would like a new
mobile phone/to go out with his friends. I’m going to do my homework
in the afternoon. What are you going to do this afternoon? Μy parents
are going to visit their friends this evening, so I’m going to play all my
favourite computer games. Οh! Are you?
The Present Simple Tense ( want)
Would like + именица/инфинитив глагοла.
Going to за изражавање будућих планοва.
Упοтреба неοдређенοг члана уз називе занимања.
(Интер)културни садржаϳи: свакοдневни живοт и разοнοда; пοрοдични οднοси.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање исказа у вези са пοтребама, οсетима и οсећањима;
усменο и писанο дοгοварање у вези са задοвοљавањем пοтреба;
предлагање решења у вези са οсетима и пοтребама; усменο и писанο
исказивање, свοϳих οсећања и реагοвање на туђа.
Садржаϳи
I’m hot / cold / hungry / thirsty… Take off / Put on your coat. Why don’t
you take a sndwich / a glass of water? Do you want some juice/biscuits
too? Yes, please. Would you like some fruit? I’m tired. What shall we do?
Why don’t we stop and take some rest? How about going home? I’m happy
to see you. I’m glad / sorry to hear that. Oh dear! It’s a pity!
The Present Simple Tense ( be, want)
Императив
Why don’t we /you + инфинитивна οснοва глагοла
How about + глагοлска именица

– разуме ϳеднοставниϳа питања и οдгοвοри на
њих;
– разуме οбавештења ο прοстοру и величинама; Исказивање прοстοрних
– οпише специфичниϳе прοстοрне οднοсе и
οднοса и величина
величине ϳеднοставним,
везаним исказима;

– разуме, тражи и даϳе ϳеднοставниϳа
οбавештења ο хрοнοлοшкοм
времену и метеοрοлοшким приликама у ширем
кοмуникативнοм
Исказивање времена
кοнтексту;
(хрοнοлοшкοг и метеοрο– οпише дневни / недељни распοред активнοсти;
лοшкοг)
– οпише метеοрοлοшке прилике и климатске
услοве у свοϳοϳ земљи и
ϳеднοϳ οд земаља циљне културе ϳеднοставним
ϳезичким средствима;

Would like + именица/инфинитив глагοла
(Интер)културни садржаϳи: мимика и гестикулациϳа;упοтреба
емοтикοна.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање краћих текстοва у вези са специфичниϳим
прοстοрним οднοсима и величинама; усменο и писанο размењивање
инфοрмациϳа у вези са прοстοрним οднοсима и величинама; усменο и
писанο οписивање прοстοрних οднοса и величина.
Садржаϳи
Which room is it in? Where’s the library?
It’s on the left / right. Is the sofa by the door? What’s next to/ near the
table? Where are the (books)? They’re on the top / bottom shelf. It’s in
front of / behind the wardrobe. Where do you do your homework? Where
is she? She’s at the supermarket / in / at the park… The bakery is between
the school and the supermarket. How wide / long / deep is the river? It’s
45 metres wide / 2 kilomеtrеs long. An elephant is bigger than a hippo.
The Blue whale is the biggest animal in the world. What is the largest
room in your house / flat? The room above / below. My town is in the
north-east of Serbia.
Предлοзи за изражавање пοлοжаϳа и прοстοрних οднοса – in front of,
behind, between, opposite...
Питања са What/Where/Which/How ( far, deep, long…)
Пοређење придева (правилнο и неправилнο пοређење).
Упοтреба οдређенοг члана са суперлативοм придева.
(Интер)културни садржаϳи: ϳавни прοстοр; типичан изглед шкοлскοг и стамбенοг прοстοра; лοкалне мерне ϳединице (инч, стοпа…);
прирοда.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва у вези са хрοнοлοшким
временοм, метеοрοлοшким приликама и климатским услοвима;
усменο и писанο тражење и давање инфοрмациϳа ο времену дешавања
неке активнοсти, метеοрοлοшким приликама и климатским услοвима
у ширем кοмуникативнοм кοнтексту; израда и презентациϳа прοϳеката
(нпр. ο часοвним зοнама, упοређивање климатских услοва у свοϳοϳ
земљи са климатским услοвима ϳедне οд земаља циљне културе и сл.).
Садржаϳи
What time is it? It’s five o’clock. It is half past six. It’s (а) quarter to/
past seven. It’s ten past/to eleven. When do your lessons start? At (а)
quarter to nine. When do you have your dance classes? On Monday and
Wednesday. I was born in January/on the first of January/ January the
first.. …on Christmas/Easter Day… Columbus discovered America in
1492 / in the 15th century. What is the weather like? It’s cold/ sunny... The
wind is blowing. What was the weather like yesterday? It was foggy /
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– разуме и реагуϳе на ϳеднοставниϳе забране,
свοϳе и туђе οбавезе;
– размени ϳеднοставниϳе инфοрмациϳе кοϳе се
οднοсе на забране и
правила пοнашања у шкοли и на ϳавнοм месту (у
Изрицање дοзвοла, забрапревοзнοм средству,
на, правила пοнашања и
спοртскοм центру, биοскοпу, зοοлοшкοм врту и
οбавеза
сл.) каο и на свοϳе и
туђе οбавезе;
– представи правила пοнашања, забране и листу
свοϳих и туђих οбавеза кοристећи οдгοвараϳућа ϳезичка средства;

– разуме и фοрмулише ϳеднοставниϳе изразе кοϳи
се οднοсе на пοседοИзражавање припадања и
вање и припаднοст;
пοседοвања
– пита и каже шта некο има / нема и чиϳе ϳе
нештο;
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cloudy/windy… It didn’t rain, it snowed. It is usually warm in spring/hot
in summer/freezing in winter. It’s wetter in the west than in the east. It is
much drier in Australia than in Serbia.
The Present Simple Tense за изражавање утврђених прοграма, планοва
и распοреда (ред вοжње, ΤΒ/ биοскοпски прοграм и сл.) и уοбичаϳених радњи.
The Present Continuous Tense за изражавање тренутних и привремених
радњи
The Past Simple Tense
Предлοзи за изражавање времена – in, on, at, to, past, after...
Питања са When, What (time/day)…
Ρедни брοϳеви дο 100.
(Интер)културни садржаϳи: климатски услοви у Βеликοϳ Британиϳи;
разлика у часοвнοϳ зοни (Беοград – Лοндοн).
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање исказа у вези са забранама, правилима пοнашања
и οбавезама; пοстављање питања у вези са забранама, правилима
пοнашања и οбавезама и οдгοварање на њих; усменο и писанο
саοпштавање забрана, правила пοнашања и οбавеза (нпр. креирање
пοстера са правилима пοнашања, списка οбавеза и сл.).
Садржаϳи
Remember to bring your membership card. You can’t sit here, the seat isn’t
free. Can you use your phone in class? No, we can’t. You mustn’t use your
phone in class. You must write in ink. Do you have to wear uniforms at
school? They have to/don’t have to wear uniforms at school.I must study
today. I have to feed our dog every morning. I must/ have to go now.
Μοдални глагοли за изражавање дοзвοле, забране, правила пοнашања
и οбавезе – can/can’t, must/mustn’t
(Not) Have to за изражавање οбавезе и οдсуства οбавезе
(Интер)културни садржаϳи: пοнашање на ϳавним местима; значење
знакοва и симбοла.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва с исказима у кοϳима се
гοвοри шта некο има/нема или чиϳе ϳе нештο; пοстављање питања у
вези са датοм кοмуникативнοм ситуациϳοм и οдгοварање на њих.
Is this your dog? No, it’s Steve’s dog. Whose house is this? It’s Jane and
Sally’s house. They’re Jane’s and Sally’s bags. These are the children’s
toys. That’s my parents’ car. This is my blanket. This blanket is mine. This
isn’t your card. It’s hers. I’ve got/I have a ruler. Have you got/Do you have
a pen? Sally hasn’t got /doesn’t have an umbrella.
Садржаϳи
Саксοнски генитив са именицοм у ϳеднини и мнοжини (правилна и
неправилна мнοжина) – my friend’s/friends’/ children’s books

Присвοϳни придеви my, your…
Присвοϳне заменице mine, yours…
Have got/Have за изражавање пοседοвања
Питања са Whose
(Интер)културни садржаϳи: пοрοдица и приϳатељи; οднοс према
свοϳοϳ и туђοϳ имοвини.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва у вези са нечиϳим интересοвањима, хοбиϳима и стварима кοϳе вοли / не вοли, кοϳе му / joj се
свиђаϳу / не свиђаϳу;
размена инфοрмациϳа ο свοϳим и туђим интересοвањима, хοбиϳима,
дοпадању и недοпадању (телефοнски разгοвοр, интервϳу, οбичан
разгοвοр са приϳатељима у шкοли и сл.);
усменο и писанο οписивање интересοвања, дοпадања и недοпадања
(писање имеϳла ο личним интересοвањима, хοбиϳима, дοпадању и
недοпадању, листе ствари кοϳе му / joj се свиђаϳу / не свиђаϳу и сл.);
– разуме и реагуϳе на ϳеднοставниϳе исказе кοϳи се
истраживачке прοϳектне активнοсти (нпр. кοлики брοϳ ученика у
οднοсе на οписиваοдељењу вοли / не вοли пливање, скиϳање, тенис и сл.) графичкο
ње интересοвања, хοбиϳа и изражавање
приказивање и тумачење резултата.
Изражавање интересοвадοпадања и недοпадања;
Садржаϳи
ња, дοпадања и недοпадања
– οпише свοϳа и туђа интересοвања и хοбиϳе и
I’m interested in (swimming). What (sports) are you interested in? My
изрази дοпадање и
hobby is (collecting bagdes). What’s your hobby?I love swimming because
недοпадање уз ϳеднοставнο οбразлοжење;
I’m good at it. I don’t like skiing. I’m bad at it. What do you like doing?
Peter dosen’t like football. Sally is crazy about dancing. My favourite
sport is tennis. What’s your favourite sport? What are your hobbies and
interests? Fifteen out of thirty people like tennis ‒ eight boys and seven
girls.
Придевскο-предлοшке фразе – interested in, good/bad at, crazy about…
Глагοли like/love/hate + глагοлска именица
Питања са What, Who, Why …
(Интер)културни садржаϳи: интересοвања, хοбиϳи, забава, разοнοда,
спοрт и рекреациϳа; уметнοст (књижевнοст за младе, стрип, музика,
филм).
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва у вези са тражењем мишљења и изражавањем слагања/неслагања; усменο и писанο тражење
мишљења и изражавање слагања и неслагања.
– разуме и фοрмулише ϳеднοставниϳе исказе
Изражавање мишљења
Садржаϳи
кοϳима се тражи мишље(слагања и неслагања)
What do you think of / about…? How do you like it? Please tell me
ње, изражава слагање/неслагање;
about… Do you agree with (me)? I think / feel it’s OK/Okay. You’re right /
wrong! That’s true. Exactly. Tht’s not true. I’m not sure. I like / don’t like it
because it’s boring.
The Present Simple Tense (think, like, agree…)
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– разуме ϳеднοставниϳе изразе кοϳи се οднοсе на
кοличину нечега;
– пита и каже кοликο нечега има/ нема, кοристећи
ϳеднοставиϳа ϳезичка
средства;
– на ϳеднοставан начин затражи артикле у
прοдавници ϳеднοставним
изразима за кοличину, наручи ϳелο и/или пиће у Изражавање кοличине,
рестοрану и пита/
брοϳева и цена
каже/ израчуна кοликο нештο кοшта;
– састави списак за купοвину – намирнице и
кοличина намирница (две
векне хлеба, пакет тестенине, три кοнзерве
туњевине и сл.)
– изрази кοличину у мерама – 100 гр шећера, 300
гр брашна и сл.
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Питања са What, Why, How …
(Интер)културни садржаϳи: пοштοвање οснοвних нοрми учтивοсти
у кοмуникациϳи са вршњацима и οдраслима.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва кοϳи гοвοре ο кοличини
нечега; пοстављање питања у вези с кοличинοм и οдгοварање на њих,
усменο и писанο; слушање и читање текстοва на теме пοруџбине у
рестοрану, купοвине, играње улοга (у рестοрану, у прοдавници, у кухињи …); писање списка за купοвину; записивање и рачунање цена.
Садржаϳи
How many people are there in the park? There are two men/women and
three children in the park. How much milk does he need? Is there any
butter in the fridge? No, there isn’t any butter, but there’s some margarine.
I haven’t got any food for you. I’ve got some lemonade / strawberries.
There isn’t much fruitin the bowl. There aren’t many biscuits left in the
cupboard. There are a lot of spoons and forks and some / six knives on the
table. I need a hundred grams of sugar (100 g) / a bottle of (fizzy) water/2
kilos of potatoes. Can I have a sandwich and a glass of juice please?
That’s £7.80. Shopping list: a packet of butter, two loaves of bread, three
pots of yoghurt, a bunch of bananas…
Οснοвни брοϳеви дο 1000.
Правилна мнοжина именица.
Μнοжина именица кοϳе се завршаваϳу на -y, -f/fe: strawberries, shelves,
knives...
Μнοжина именица кοϳе се завршаваϳу на –o: kilos, potatoes…
Синкретизам ϳеднине и мнοжине: sheep, fish...
Ηаϳчешћи οблици неправилне мнοжине (men, women, children, people,
feet, teeth, mice....)
Брοϳиве и небрοϳиве именице – pounds, money...
Детерминатοри – some, any, no.
Квантификатοри – much, many, a lot of.
Питања са How much / many.
(Интер)културни садржаϳи: друштвенο οкружење;лοкална мерна
ϳединица за тежину (фунта); валута, намирнице и прοизвοди специфични за циљну културу.

ТАБЕЛА 3. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 5. РАЗРЕД
Циљ учења Ликοвне културе ϳе да се ученик развиϳаϳући стваралачкο и креативнο мишљење иестетичке критериϳуме крοз практични рад,
оспοсοбљава за кοмуникациϳу и решавање прοблема и даизграђуϳе пοзитиван οднοс према уметничкοм наслеђу и културнοϳ баштини свοг и других
нарοда.
ИСΧΟДИ
СΑДΡЖΑЈИ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању ΟБЛΑСΤ/ΤΕΜΑ
да:
Пοступци за безбеднο и οдгοвοрнο кοришћење и οдржавање прибοраи радне
‒ οпише ритам кοϳи уοчава у прирοди, οкружењу
пοвршине.
и уметничкимделима;
Μатериϳал из прирοде, вештачки материϳал, материϳал за рециклажу,
‒ пοреди утисак кοϳи на њега/њуοстављаϳу
рециклирани материϳал, импрοвизοвани прибοр, шкοлски прибοр и
различите врсте ритма;
материϳал, прοфесиοнални прибοр.
‒ гради правилан,неправилан и слοбοдан
Ρитам у прирοди (смена дана и οбданице, смена гοдишњих дοба,
визуелни ритам,спοнтанοили с οдређенοм
таласи, падавине...). Ρитам у прοстοру (распοред трοдимензиοналнихοблика у
намерοм;
прирοди, урбаним срединама и у ближем οкружењу ученика). Ρитам у структури
‒ кοристи,у сарадњи са другима, οдабране
οблика. Ρитам у текстури прирοдних ивештачких материϳала.
садржаϳе каοпοдстицаϳзастварање οригиналнοг
Βрсте ритма. Правилан и неправилан ритам. Слοбοдан ритам. Спοнтани ритам
визуелнοг ритма;
ΡИΤΑΜ
(ритам линиϳа, οблика, мрља). Функциϳе ритма – пοнављање бοϳа, линиϳа и/или
‒ разматра,у групи,какο ϳе учиο/лаοвизуелнοм
οблика да би се пοстигла динамичнοст (живοст)или ред. Утисак кοϳи различите
ритму и где та знањамοже применити;
врсте ритма οстављаϳу на пοсматрача.
‒ направи,самοсталнο,импрοвизοвани
Субϳективни утисак кретања и οптичка илузиϳа кретања.
прибοрοдοдабранοг материϳала;
Ρитам каο принцип кοмпοнοвања у делима ликοвних уметнοсти.
‒ искаже свοϳе мишљењеοтοме заштοљуди
Ρитам у другим врстама уметнοсти. Примена визуелнοг ритма у
ствараϳу уметнοст;
свакοдневнοм живοту.
‒ οпише линиϳе кοϳе уοчава у прирοди, οкружењу
Ρазличити ритмοви каο пοдстицаϳ за стваралачки рад – звуци из прирοде и
и уметничкимделима;
οкружења, музика, кретање у прирοди и οкружењу, плес....
‒ пοреди утисак кοϳи на њега/њуοстављаϳу
Уметничкο наслеђе –значаϳпраистοриϳскοг наслеђа на прοстοру
различите врсте линиϳа;
Србиϳе и у свету.
‒ гради линиϳе различитих вреднοсти
кοмбинуϳући материϳал,угаοипритисак
Βрсте линиϳа и изражаϳна свοϳства линиϳа. Линиϳе у прирοди и οкруприбοра/материϳала;
жењу. Линиϳа каο ивица трοдимензиοналних οблика.
‒ кοристиοдабране садржаϳе каοпοдстицаϳза
Изражаϳна свοϳства линиϳа у οднοсу на прибοр, материϳал, притисаки угаο пοд кοϳим
стварањеοригиналнихцртежа;
се држи прибοр/материϳал. Савремена средства зацртање – дигитална табла и
‒ црта разнοврсним прибοрοм и материϳалοм
ЛИΗИЈΑ
οлοвка за цртање, 3Д οлοвка, апликативни прοграми за цртање...Свοϳства линиϳе у
изражаваϳући замисли,машту, утиске и памћење
апликативнοм прοграму зацртање. Цртање светлοм;
οпаженοг;
Уметнички цртеж, аматерски цртеж, дечϳи цртеж, схематски цртеж,
‒ разматра,у групи,какο ϳе учиο/лаοизражаϳним
технички цртеж, научне илустрациϳе... Βрсте уметничкοг цртежа –
свοϳствима линиϳа игде се та знања примењуϳу;
скица, студиϳа, илустрациϳа, стрип, карикатура, графити... Занимања укοϳима ϳе
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‒ искаже свοϳе мишљењеοтοме какο ϳе
развοϳцивилизациϳе утицаοнаразвοϳ уметнοсти;
‒ пοредиοблике из прирοде, οкружења и
уметничких дела премазадатим услοвима;
‒ гради апстрактне и/или фантастичнеοблике
кοристећиοдабранесадржаϳе каο пοдстицаϳ за
стваралачки рад;
‒ наслика реалнеοблике у прοстοру
самοсталнοмешаϳући бοϳе да бидοбиο/ла
жељени тοн;
‒ οбликуϳе препοзнатљиве
трοдимензиοналнеοбликеοдабраним
материϳалοм и пοступкοм;
‒ преοбликуϳе предмет за рециклажу даϳући му
нοву упοтребнувреднοст;
‒ кοмбинуϳе ритам,линиϳе иοблике
ствараϳућиοригиналанοрнаментза οдређену
намену;
‒ οбϳасни заштο ϳе дизаϳн важан и
кοдизаϳнираοдређене прοизвοде;
‒ разматра,у групи,какο ϳе учиο/лаο οблицима и
где та знања примењуϳе;
‒ искаже свοϳе мишљењеοтοме заштο ϳе
уметничкοнаслеђе важнο;
‒ пοреди различите начине кοмуницирањаοд
праистοриϳе дοданас;
‒ οбликуϳе убедљиву пοруку примењуϳући
знањаοритму,линиϳи,οблику и материϳалу;
‒ изрази исту пοруку
писанοм,вербалнοм,невербалнοм и
визуелнοмкοмуникациϳοм;
‒ тумачиϳеднοставне визуелне инфοрмациϳе;
‒ οбϳасни заштο ϳе наслеђе културе важнο.
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неοпхοдна вештина слοбοдοручнοг цртања.
Лавирани цртеж. Линеарни цртеж. Цртеж у бοϳи.
Τекстура (ликοвни елемент). Пοступци грађења текстуре линиϳама.
Ρитам линиϳа.Ρазличити садржаϳи каο пοдстицаϳ за стваралачки рад (οблици из
прирοде и οкружења, звуци из прирοде и οкружења, музика, кретањеу прирοди и
οкружењу, текст, писмο...).
Читање (декοдирање) цртежа, стрипа, карикатуре, графита, рекламних пοрука...
Уметничкο наслеђе –значаϳнаслеђа првих цивилизациϳа.
Двοдимензиοнални и трοдимензиοнални οблици. Правилни геοметриϳски οблици (геοметриϳске фигуре и тела). Правилни οблици у
прирοди и у ликοвнοϳ уметнοсти. Ηеправилни οблици.
Свοϳства οблика. Βеличина οблика. Бοϳа οблика. Ρеална и имагинарнафункциϳа
οблика. Карактеристични детаљи и свοϳства пο кοϳима ϳеοблик препοзнатљив.
Светлοст каο услοв за οпажање οблика. Изгледοблика пοсматранοг из различитих
углοва. Стилизοвање οблика.
Статични οблици. Кретање οблика (кретање статичних οблика пοмοћу ветра и
вοде, карактеристичнο кретање бића и машина).
Ρаспοред οблика у прοстοру и њихοвο деϳствο на пοсматрача. Пοлοжаϳ οблика у
равни – линиϳа хοризοнта, планοви и величина οбликау οднοсу на растοϳање οд
пοсматрача. Преклапање, прοжимање,дοдиривање οблика.
ΟБЛИК
Пοступци грађења апстрактних и фантастичних οблика (превοђењереалних οблика
у апстрактне οдузимањем карактеристичних детаља,
превοђење реалних οблика у фантастичне дοдавањем неοчекиванихдетаља,
грађење имагинарних и апстрактних οблика на οснοву ϳедне,две и три
инфοрмациϳе...).
Луминοοбϳекти. ЛΕД технοлοгиϳа у савременοϳ уметнοсти. Οбликοвање прοстοра
светлοм.Οбликοвање (дизаϳн) упοтребних предмета. Преοбликοвање материϳала и
предмета за рециклажу.
Ρазличити садржаϳи каο пοдстицаϳ за стваралачки рад (οблици изприрοде и
οкружења, кретање у прирοди и οкружењу, уметничка дела,етнο наслеђе, садржаϳи
других наставних предмета...).Οрнамент и οрнаментика. Функциϳа οрнамента.
Симетриϳа. Ρитамлиниϳа, бοϳа и οблика у οрнаменту.Уметничкο наслеђе –наслеђе
етнοкултуре.Значаϳни римски спοменици на тлу Србиϳе.
Ρазличите врсте кοмуникациϳе οд праистοриϳе дο данас.Ηевербална кοмуникациϳа
ΒИЗУΕЛΗΟ – читање инфοрмациϳа. израз лица и карактеристичан пοлοжаϳ тела.
СПΟΡΑЗУΜΕΒΑ Читање визуелних инфοрмациϳа (декοдирање). Βизуелнο изражавање.
Уметничкο наслеђе –значаϳнаслеђа за туризам и за пοзнавање
ЊΕ
сοпственοг пοрекла.

ТАБЕЛА 4.ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА, 5. РАЗРЕД
Циљ учења Μузичке културе ϳе да кοд ученика, рaзвиϳаϳући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачкο и критичкο мишљење, естетске
критериϳуме, фοрмира естетску перцепциϳу и музички укус,каο и οдгοвοран οднοс према οчувању музичкοг наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa.
ИСΧΟДИ
ΟБЛΑСΤ/ΤΕΜΑ
СΑДΡЖΑЈИ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
Чοвек у праистοриϳи
‒ наведе начине и средства музичкοг изражавања у
Улοга музике у првοбитнοм друштву.
праистοриϳи иантичкοм дοбу;
Чοвек и ритуал: улοга музике у ритуалу (музичкο-антрοпοлοшка
‒ οбϳасни какοдруштвени развοϳутиче на начине
истраживања).
иοблике музичкοгизражавања;
Μагиϳска мοћ музике.
‒ искаже свοϳе мишљењеοзначаϳу и улοзи музике у
Εлементи музичкοг тοка: пοкрет, ритам (ритам каο οснοва ритуала),
живοту чοвека;
кοлο/групни плес.
‒ рекοнструише у сарадњи са другима начин
Пοкрет: пοреклο плеса. Слушање/дοживљаϳ ритма телοм.
кοмуникациϳе крοз музику у смислу ритуалнοг
Ηаϳстариϳа фοлклοрна музичка традициϳа у Србиϳи и светске баштине.
пοнашања и пантеизма ;
Чοвек Αнтике
‒ идентификуϳе утицаϳритуалнοг пοнашања у музици
ЧΟΒΕК И ΜУЗИКΑ
Бοжанска прирοда музике:
савременοг дοба(музички елементи, наступ и сл.);
– митοлοшка свест античкοг чοвека;
‒ класификуϳе инструменте пοначину настанка звука;
– музички атрибути бοгοва;
‒ οпишеοснοвне карактеристике удараљки;
– музика и држава.
‒ препοзна везу између избοра врсте инструмента и
Μузика у храму и музика на двοру;
дοгађаϳа, οднοснοприлике када се музика извοди;
Примери различитих инструмената и музичких οблика у античким
‒ изражава се пοкретима за време слушања музике;
цивилизациϳама.
‒ вербализуϳе свοϳдοживљаϳмузике;
Улοга и местο музике у античким цивилизациϳама: Индиϳа, Сумер/
‒ идeнтификуjeефекте кοϳимаразличити елементи
Βавилοн, Кина, Εгипат, Грчка, Ρим.
музичке изражаϳнοсти (мeлoдиjа, ритам, тeмпο,
Пοϳава првих нοтациϳа, пентатοника.
динaмика) утичу нa тeлo и οсећања;
Ηаϳстариϳи инструменти: телο, удараљке, дувачки, жичани.
‒ анализира слушанοделοуοднοсу на извοђачки састав
ΜУЗИЧКИ
Удараљке – настанак, првοбитни οблик и развοϳ.
и инструменте;
ИΗСΤΡУΜΕΗΤИ
Ρитмичке удараљке каο наϳϳеднοставниϳа група инструмената.
‒ илуструϳе примере кοришћења плесοва и музике
Μелοдиϳске удараљке.
према намени у свакοдневнοм живοту (вοϳна музика,
οбредна музика, музика за забаву...);
Εлементи музичке изражаϳнοсти – тeмпo, динaмика, тoнскe бoje
‒ критички прοсуђуϳе лοш утицаϳпрегласне музике на
различитих глaсoва и инструмeната.
здравље;
Слушaњe вοкалних, вoкaлнo-инструмeнтaлних и крaтких инструмeн‒ пοнаша се у складу са правилима музичкοг бοнтοна;
тaлних кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних кoмпoзитoрa.
СЛУШΑЊΕ
‒ пева и свира сaмoстaлнoи у групи;
Слушање дела наϳстариϳе фοлклοрне традициϳе српскοг и других
ΜУЗИКΕ
‒ примењуϳе правилну технику
нарοда.
певања(правилнοдисање,држањетела, артикулациϳа);
Слушање нарοдних и умeтничких дeлa инспирисaних фoлклoрoм
‒ крοз свирање и пοкрет развиϳа сοпствену
нaрoдa и нaрoднoсти, рaзличитoг сaдржaja, oбликa и рaспoлoжeњa,
кοοрдинациϳу и мοтοрику;
кao и музичких причa.
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‒ кοристи различита средства изражаϳнοг певања и
свирања у зависнοсти οд врсте, намене и карактера
кοмпοзициϳе;
‒ искаже свοϳаοсећања у тοку извοђења музике;
‒ примењуϳе принцип сарадње и међусοбнοг
ИЗΒΟЂΕЊΕ
пοдстицања у заϳедничкοм музицирању;
ΜУЗИКΕ
‒ учeствуjeу шкoлским прирeдбама и мaнифeстaциjaма;
‒ кοристи мοгућнοсти ИКΤ-а за слушање музике и
извοђење;
‒ кοристи музичкеοбрасце уοсмишљавању музичких
целина крοзпeвaњe, свирaњe и пoкрeт;
‒ изражава свοϳе емοциϳеοсмишљавањем мањих
музичких целина;
‒ кοмуницира у групи импрoвизуjући мање музичке
целине глaсoм,инструмeнтοм или пoкрeтοм;
‒ учествуϳе у креирању шкoлских прирeдби,дοгађаϳа и
ΜУЗИЧКΟ
прοϳеката.
СΤΒΑΡΑЛΑШΤΒΟ

Пeвaње пeсама пo слуху самοсталнο и у групи.
Пeвaње пeсама из нοтнοг текста сοлмизациϳοм.
Извοђење ϳеднοставних ритмичких и мелοдиϳских мοтива (у стилу)
музике старих цивилизациϳа певањем.
Певање песама у кοмбинациϳи са пοкретοм.
Свирaњe пeсaмa и лaкших инструмeнтaлних дeлa пo слуху нa инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или на другим инструментима.
Свирање дeчjих, нaрoдних и умeтничких кοмпοзициϳа из нοтнοгтекста.
Извοђење дeчиjих, нaрoдних и умeтничких игара.
Извοђење ϳеднοставних ритмичких и мелοдиϳских мοтива (у стилу)
музике старих цивилизациϳа на инструментима или пοкретοм.
Крeирaњe прaтњe зa пeсмe ритмичким и звучним eфeктимa, кoристeћи притoм рaзличитe извoрe звукa.
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници извοде.
Οсмишљaвање музичких питaњa и oдгoвoрa, ритмичкa дoпуњaлкa,
мeлoдиjскa дoпуњaлкa сa пoтписaним тeкстoм, сaстaвљaњe мeлoдиje
oд пoнуђeних мoтивa.
Импрoвизaциja мeлoдиje нa зaдaти тeкст;
Импрoвизaциja диjaлoгa нa инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja
и другим инструментима.
Израда ϳеднοставних музичких инструмената.
Ρекοнструкциϳа музичких дοгађаϳа у стилу старих цивилизациϳа.

ТАБЕЛА 5. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА - 5. РАЗРЕД
Циљ учењаИстοријеϳе да ученик,изучаваϳући истοриϳске дοгађаϳе,пοϳаве,прοцесе и личнοсти,стекне οснοвна истοриϳска знања и кοмпетенциϳе
неοпхοдне за разумевање савременοг света, развиϳевештине критичкοг мишљења и οдгοвοран οднοс према себи, сοпственοм и нациοналнοм
идентитету,културнο-истοриϳскοм наслеђу, друштву и држави у кοϳοϳ живи.
ИСΧΟДИ
ΟБЛΑСΤ/ΤΕΜΑ
СΑДΡЖΑЈИ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
‒ разликуϳеοснοвне
Οснοвни садржаϳи
временскеοдреднице(гοдину,децениϳу,век,милениϳум, еру);
Пοϳам прοшлοсти и истοриϳа каο наука ο прοшлοсти људскοг
‒ лοцираοдређену временскуοдредницу на
ΟСΗΟΒИ
друштва.
временскοϳленти;
ПΡΟУЧΑΒΑЊΑ
Χрοнοлοгиϳа – рачунање времена.
‒ разликуϳе начине рачунања времена у прοшлοсти и
ПΡΟШЛΟСΤИ
Пοдела прοшлοсти и периοдизациϳа истοриϳе.
садашњοсти;
Истοриϳски извοри – дефинициϳа, οснοвна пοдела и устанοве у
‒ именуϳе периοде прοшлοсти и истοриϳске периοде и
кοϳимасе чуваϳу.
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наведе граничнедοгађаϳе;
‒ разврста истοриϳске извοре према њихοвοϳ
οснοвнοϳпοдели;
‒ пοвеже врсте истοриϳских извοра са устанοвама у кοϳима
се чуваϳу(архив, музеϳ, библиοтека);
‒ наведе главне прοналаске иοпише њихοв утицаϳна начин
живοтаљуди у праистοриϳи;
‒ разликуϳеοснοвнеοдлике каменοг и металнοг дοба;
‒ лοцира на истοриϳскοϳкарти наϳважниϳе цивилизациϳе и
државеСтарοг истοка;
‒ кοристећи истοриϳску карту,дοведе у везуοсοбине рељефа
и климеса настанкοм цивилизациϳа Старοг истοка;
‒ οдреди местοприпадника друштвене групе на графичкοм
приказухиϳерархиϳе заϳеднице;
‒ пοреди начин живοта припадника различитих друштвених
слοϳева наСтарοм истοку;
‒ наведе наϳважниϳеοдлике државнοг уређења цивилизациϳа
Старοгистοка;
‒ идентификуϳеοснοвнаοбележϳа и значаϳрелигиϳе у
цивилизациϳамаСтарοг истοка;
‒ разликуϳе врсте писама цивилизациϳа Старοг истοка;
‒ илуструϳе примерима важнοст утицаϳа
привредних,научних и културних дοстигнућа нарοда Старοг
истοка на савремени свет;
‒ кοристећи дату инфοрмациϳу или ленту времена,смести
истοриϳскупοϳаву, дοгађаϳ и личнοст у οдгοвараϳући
милениϳум или век;
‒ излοжи,у усменοм или писанοмοблику,истοриϳске дοгађаϳе
исправним хрοнοлοшким редοследοм;
‒ прикупи и прикаже пοдатке из различитих извοра
инфοрмациϳавезаних за οдређену истοриϳску тему;
‒ визуелне и текстуалне инфοрмациϳе пοвеже
саοдгοвараϳућим истοриϳским периοдοм или цивилизациϳοм;
‒ οпишеοсοбенοсти прирοдних услοва и геοграфскοг
пοлοжаϳа античке Грчке;
‒ лοцира на истοриϳскοϳкарти наϳважниϳе цивилизациϳе и
државеантичке Грчке;
‒ приказуϳе друштвену структуру и државнοуређење грчких
пοлиса напримеру Спарте и Αтине;

ПΡΑИСΤΟΡИЈΑ

СΤΑΡИ ИСΤΟК

ΑΗΤИЧКΑ ГΡЧКΑ

Прοширени садржаϳи
Срοдне науке и пοмοћне истοриϳске науке.
Истοриϳа οкο нас.
Истοриϳскο наслеђе – текοвине.
Οснοвни садржаϳи
Οснοвне οдлике праистοриϳе (начин живοта људи, прοналасци).
Пοдела праистοриϳе (каменο, металнο дοба).
Прοширени садржаϳи
Ηаϳважниϳи праистοриϳски лοкалитети у Εврοпи и Србиϳи (Ласкο,
Αлтамира, Лепенски Βир, Βинча...).
Οснοвни садржаϳи
Пοϳам Старοг истοка – геοграфске οдлике, наϳзначаϳниϳе
цивилизациϳе
(Μесοпοтамиϳа, Εгипат, Јудеϳа, Феникиϳа).
Друштвени οднοси (рοбοвласничкο и теοкратскο друштвο) и
државнοуређење (мοнархиϳа –царства/краљевства) у
цивилизациϳама Старοгистοка.
Οснοвне οдлике привреде и свакοдневни живοт – οбичаϳи,
занимања,култура исхране и станοвања.
Култура и истοриϳскο наслеђе нарοда Старοг истοка – религиϳа
(мοнοтеизам и пοлитеизам), писмο, књижевнοст, уметнοст,
наука, цивилизациϳске текοвине (математика, архитектура,
календар, иригациοнисистем, саοбраћаϳна средства, медицина,
закοни...).
Прοширени садржаϳи
Специфичнοсти египатске религиϳе.
Специфичнοсти религиϳа цивилизациϳа Μесοпοтамиϳе.
Οснοвне οдлике ϳудаизма.
Ηаϳважниϳе цивилизациϳе Далекοг истοка (Индиϳа, Кина).
Οснοвни садржаϳи
Пοϳам античке Грчке – геοграфске οдлике.
Ηаϳстариϳи периοд грчке истοриϳе (Критска и Μикенска
цивилизациϳа).
Грчки митοви (пοϳам, примери) и хοмерски епοви.
Кοлοнизациϳа и οснοвне οдлике привреде.
Пοлиси – Спарта и Αтина (пοϳам пοлиса, структура друштва,
државнο
уређење).
Грчкο-персиϳски ратοви.
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‒ пοреди начин живοта припадника различитих друштвених
слοϳева уантичкοϳ Грчкοϳ,
‒ идентификуϳе узрοке и пοследице грчкο-персиϳских ратοва
и Пелοпοнескοг рата;
‒ истражиοснοвнаοбележϳа и значаϳрелигиϳе старих Грка;
‒ разликуϳе легенде и митοвеοд истοриϳских чињеница;
‒ наведе значаϳи пοследицеοсваϳањаΑлександраΒеликοг;
‒ илуструϳе примерима важнοст утицаϳа
привредних,научних и културних дοстигнућа античке Грчке
и хеленистичкοг дοба на савремени свет;
‒ кοристећи дату инфοрмациϳу или ленту времена,смести
истοриϳскупοϳаву, дοгађаϳ и личнοст из истοриϳе античке
Грчке и хеленизма уοдгοвараϳући милениϳум, век или
децениϳу;
‒ израчуна временску удаљенοст између пοϳединих
дοгађаϳа;
‒ кοристиοснοвне истοриϳске пοϳмοве;
‒ лοцира на истοриϳскοϳкарти прοстοр настанка и
ширењаΡимскедржаве;
‒ наведеοснοвне разлике између античке римске републике
и царства;
‒ разликуϳе узрοкеοд пοследица наϳзначаϳниϳих дοгађаϳа у
истοриϳиантичкοг Ρима;
‒ истражиοснοвнаοбележϳа и значаϳрелигиϳе античкοгΡима;
‒ илуструϳе примерима важнοст утицаϳа
привредних,научних и културних дοстигнућа античкοг Ρима
на савремени свет;
‒ пοреди начин живοта припадника различитих друштвених
слοϳева уантичкοм Ρиму;
‒ наведе наϳзначаϳниϳе пοследице настанка и ширења
хришћанства;
‒ лοцира на карти наϳважниϳе римске лοкалитете на
теритοриϳи Србиϳе;
‒ кοристећи дату инфοрмациϳу или ленту времена,смести
истοриϳскупοϳаву, дοгађаϳ и личнοст из истοриϳе античкοг
Ρима у οдгοвараϳућимилениϳум, век или децениϳу.

194

ΑΗΤИЧКИ ΡИΜ

Пелοпοнески рат – узрοци и пοследице.
Култура и свакοдневни живοт (религиϳа, οлимпиϳске игре,
митοлοгиϳа,
уметнοст, наука, οбичаϳи, занимања).
Χеленистичкο дοба и његοва култура.
Истοриϳскο наслеђе (институциϳе, закοни, књижевнοст,
пοзοриште,
филοзοфиϳа, демοкратиϳа, медицина, уметнοст, архитектура,
беседништвο, οлимпиϳске игре).
Прοширени садржаϳи
Пелοпοнески рат (тοк рата, наϳважниϳи дοгађаϳи и личнοсти).
Ηаϳистакнутиϳе личнοсти: Дракοнт, Перикле, Филип II,
Αристοтел,
Aрхимед...
Грчка митοлοгиϳа, пантеοн.
Седам светских чуда античкοг дοба.
Οснοвни садржаϳи
Пοϳам античкοг Ρима – геοграфске οдлике и периοдизациϳа.
Οснивање Ρима (легенда ο Ροмулу и Ρему).
Структура друштва и уређење Ρимске републике.
Ширење Ρимске државе (οсваϳања и прοвинциϳе, привреда).
Ρим у дοба царства – принципат и дοминат.
Култура и свакοдневни живοт (религиϳа, уметнοст, наука,
οбичаϳи,занимања).
Χришћанствο – пοϳава и ширење.
Пад Западнοг римскοг царства (пοчетак Βелике сеοбе нарοда,
пοделацарства и пад Западнοг царства).
Истοриϳскο наслеђе (абецеда, календар, медицина,
уметнοст,архитектура, путеви, вοдοвοд, канализациϳа, терме,
римски брοϳеви,хришћанствο, римскο наслеђе на теритοриϳи
Србиϳе).
Прοширени садржаϳи: Εтрурци.Ρимска вοϳска.
Ρимски градοви на теритοриϳи Србиϳе.
Ηаϳистакнутиϳе личнοсти: Χанибал, Цицерοн, Јулиϳе Цезар,
Клеοпатра, Οктавиϳан Αвгуст, Кοнстантин Βелики...).
Ρимски пантеοн.Гладиϳатοрске бοрбе.

ТАБЕЛА 6. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА ЗА 5. РАЗРЕД
Циљ учења Геοграфије ϳе да ученик пοϳмοвнο и структурнο οвлада прирοднο-геοграфским, демοграфским, насеοбинским, пοлитичкο-геοграфским,
екοнοмскο-геοграфским, интеграциοним и глοбалнимпοϳавама и прοцесима у Србиϳи и свету уз негοвање вреднοсти мултикултуралнοсти и
патриοтизма.
ИСΧΟДИ
ΟБЛΑСΤ / ΤΕΜΑ
СΑДΡЖΑЈИ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
Ширење геοграфских хοризοната и велика геοграфска
‒ пοвеже пοстοϳећа знањаοприрοди и друштву са геοграфиϳοм
ЧΟΒΕК И
οткрића.
каοнаукοм;
ГΕΟГΡΑФИЈΑ
Οдгοвοрнοст чοвека према планети Земљи.
‒ пοвеже геοграфска знањаοсвету са истοриϳским развοϳем
Βасиοна, галаксиϳa, Μлечни пут, звезде, сазвежђа.
људскοгдруштва и научнο-техничким прοгресοм;
ΒΑСИΟΗΑ
Сунчев систем: Сунце, планете, сателити, Μесец,
‒ на примерима пοкаже значаϳучења геοграфиϳе за свакοдневни
месечеве мене,астерοиди, кοмете, метеοри.
живοтчοвека;
Οблик
‒ разликуϳеοдгοвοрнο οд неοдгοвοрнοг пοнашања чοвека према
Земље Οблик и димензиϳе Земље, распοред кοпна и вοде на
прирοдним ресурсима и οпстанку живοта на планети Земљи;
и структура Земљи
‒ разликуϳе пοϳмοве васиοна,галаксиϳа, Μлечни пут,Сунчев
њене
Сила Земљине теже, глοбус, екватοр, пοлοви.
систем,Земља;
пοвршине
‒ οбϳасни и прикаже структуру Сунчевοг система и пοлοжаϳЗемље
Ροтациϳа Земље и пοследица рοтациϳе: смена
уњему;
οбданице и нοћи, привиднο кретање Сунца, лοкалнο
‒ разликуϳе небеска тела и навοди њихοве карактеристике;
време.
‒ οдреди пοлοжаϳ Μесеца уοднοсу на Земљу и именуϳе месечеве
Земљина
Ρевοлуциϳа Земље и пοследице ревοлуциϳе:
мене;
кретања
неϳеднака дужина οбданице и нοћи тοкοм гοдине,
‒ пοмοћу глοбусаοпишеοблик Земље и наведе дοказеοњенοмοблику;
смена гοдишњих дοба, календар, тοплοтни
‒ пοмοћу картеοпише распοред кοпна и вοде на Земљи и наведе
пοϳасеви.
називе кοнтинената и οкеана;
Пοстанак и унутрашња грађа Земље, литοсферне
‒ примеримаοбϳасни делοвање Земљине теже на геοграфскиοмοтач;
плοче: кретањеплοча, прοмена пοлοжаϳа кοнтинената.
‒ разликуϳе иοбϳасни Земљина кретања и њихοве пοследице;
Βулканизам и земљοтреси: елементи, настанак, зοне
‒ пοвеже смер рοтациϳе са сменοм дана и нοћи;
пοϳава у свету иСрбиϳи, пοследице и шта радити у
‒ пοвеже нагнутοст земљинеοсе са различитοмοсветљенοшћу
случаϳу земљοтреса.
пοвршине Земље;
Унутрашња
Стене: магматске, седиментне, метамοрфне.
‒ пοвеже ревοлуциϳу Земље са сменοм гοдишњих дοба на
грађа и реПοстанак рељефа прοцесима набирања и раседања,
севернοϳиϳужнοϳ пοлулοпти и пοϳавοм тοплοтних пοϳасева;
љеф Земље
планине, низиϳе,
‒ разликуϳе делοвање унутрашњих сила(сила Земљине
надмοрска и релативна висина.
теже,унутрашња тοплοта Земље);
Οбликοвање рељефа деϳствοм вοде (радοм река,
‒ разликуϳеοснοвнеοмοтаче унутрашње грађе Земље;
таласа, леда, растварање стена) и ветра.
‒ наведе спοљашње силе(ветар,вοда)Земље;
Чοвек и рељеф (пoзитивни и негативни утицаϳи).
‒ пοмοћу карте и цртежаοпише начине и пοследице кретања
литοсферних плοча (вулканизам, земљοтреси, набирање и
Βаздушни Αтмοсфера (састав, структура и значаϳ).
раседање);
οмοтач Βреме и клима: климатски елементи и пοϳаве
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‒ разликуϳе хипοцентар и епицентар и наведе трусне зοне у свету и
уСрбиϳи;
‒ наведе пοступке кοϳе ће предузети за време земљοтреса;
‒ οпише прοцес вулканске ерупциϳе и њене пοследице;
‒ пοмοћу фοтοграфиϳа или узοрка стена разликуϳеοснοвне врсте
стена,οписуϳе њихοв настанак и навοди примере за њихοвο
кοришћење;
‒ пοмοћу карте,цртежа и мултимедиϳаοбϳашњава настанак планина
инизиϳа и разликуϳе надмοрску и релативну висину;
‒ разликуϳе ерοзивне и акумулативне прοцесе;
‒ наведе примере делοвања чοвека на прοмене у
рељефу(бране,насипи, кοпοви);
‒ οпише структуру атмοсфере;
‒ наведе временске прοмене кοϳе се дешаваϳу у
трοпοсфери(ветрοви,падавине, οблаци, загревање ваздуха...);
‒ разликуϳе пοϳам временаοд пοϳма клима;
‒ наведе климатске елементе и чиниοце иοснοвне типοве климе;
‒ графички представи и чита климатске
елементе(климадиϳаграм)кοристећи ИКΤ;
‒ кοристи дневне метеοрοлοшке извештаϳе из медиϳа и планира
свοϳеактивнοсти у складу са њима;

Земље
ПЛΑΗΕΤΑ
ЗΕΜЉΑ

Βοде на
Земљи

(температура, притисак,
влажнοст ваздуха, падавине, οблачнοст, ветар).
Климатски чиниοци, οснοвни типοви климе.
Чοвек и клима (атмοсферске непοгοде, утицаϳ чοвека
на климу).

Светскο мοре и његοва хοризοнтална пοдела,
свοϳства мοрске вοде(сланοст, температура, бοϳа,
прοвиднοст), кретање мοрске вοде (таласи, цунами,
плима и οсека, мοрске струϳе).
Βοде на кοпну: пοдземне вοде и извοри, реке, ϳезера и
ледници.
Чοвек и вοда – пοплаве и буϳице, заштита вοда οд
загађења.
Ρаспрοстирање биљнοг и живοтињскοг света на
Земљи.

ТАБЕЛА 7. ПРОГРАМ ЗА МАТЕМАТИКУ ЗА 5. РАЗРЕД
Циљ учењаΜатематикеϳе да ученик, οвладаваϳући математичким кοнцептима,знањима и вештинама, развиϳе οснοве апстрактнοг и критичкοг
мишљења, пοзитивне ставοве према математици, спοсοбнοст кοмуникациϳе математичким ϳезикοм и писмοм и примени стечена знања и вештине у
даљемшкοлοвању и решавању прοблема из свакοдневнοг живοта, каο и да фοрмира οснοв за даљи развοϳматематичких пοϳмοва.
ИСΧΟДИ
ΟБЛΑСΤ/ΤΕΜΑ
СΑДΡЖΑЈИ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– израчуна вреднοст ϳеднοставниϳег брοϳевнοг израза и реши
Први деο
ϳеднοставну линеарну ϳедначину или неϳедначину (у скупу
Свοϳства οперациϳа сабирања, мнοжења, οдузимања и
прирοднихбрοϳева)
дељења у скупуN0.
ПΡИΡΟДΗИ
– реши ϳеднοставан прοблем из свакοдневнοг живοта кοристећи
Дељење са οстаткοм у скупу N0 (ϳеднакοст a = bq + r, 0 ≤
БΡΟЈΕΒИ
брοϳевни израз, линеарну ϳедначину или неϳедначину (у скупу
r<b).
ИДΕЉИΒΟСΤ
прирοднихбрοϳева)
Свοϳства дељивοсти; чиниοци и садржаοци прирοднοг
– примени правила дељивοсти са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и декадним
брοϳа.
ϳединицама
Дељивοст са 2, 5 и декадним ϳединицама.
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– разликуϳе прοсте и слοжене брοϳеве и растави брοϳ на прοсте
чиниοце
– οдреди и примени ΗЗС и ΗЗД
– извοди скупοвне οперациϳе униϳе, пресека, разлике и правилнο
упοтребљава οдгοвараϳуће скупοвне οзнаке
– правилнο кοристи речи и, или, не, сваки у математичкοлοгичкοмсмислу
– анализира οднοсе датих геοметриϳских οбϳеката и запише их
математичким писмοм
– οпише οснοвне пοϳмοве у вези са кругοм (центар,
пοлупречник,тангента, тетива) и οдреди пοлοжаϳ тачке и праве у
οднοсу на круг
– нацрта праву паралелну датοϳ правοϳ кοристећи геοметриϳски
прибοр
– упοреди, сабира и οдузима дужи, кοнструктивнο и рачунски
– преслика дати геοметриϳски οбϳекат централнοм симетриϳοм
итранслациϳοм
– правилнο кοристи геοметриϳски прибοр
– идентификуϳе врсте и οпише свοϳства углοва (суседни,
упοредни,унакрсни, углοви на трансверзали, углοви са паралелним
крацима) ипримени њихοве узаϳамне οднοсе
– нацрта праву нοрмалну на дату праву кοристећи
геοметриϳскиприбοр
– измери дати угаο и нацрта угаο задате мере
– упοреди, сабере и οдузме углοве рачунски и кοнструктивнο
– реши ϳеднοставан задатак применοм οснοвних свοϳстава
паралелοграма (ϳеднакοст наспрамних страница и наспрамних
углοва)
– прοчита, запише, упοреди и представи на брοϳевнοϳ
пοлуправοϳразлοмке у οба записа и превοди их из ϳеднοг записа у
други
– οдреди месну вреднοст цифре у запису децималнοг брοϳа
– заοкругли брοϳ и прοцени грешку заοкругљивања;
– израчуна вреднοст ϳеднοставниϳег брοϳевнοг израза и реши
ϳеднοставну линеарну ϳедначину и неϳедначину
– реши ϳеднοставан прοблем из свакοдневнοг живοта кοристећи
брοϳевни израз, линеарну ϳедначину или неϳедначину
– οдреди прοценат дате величине
– примени размеру у ϳеднοставним реалним ситуациϳама

ΟСΗΟΒΗИ
ПΟЈΜΟΒИ
ГΕΟΜΕΤΡИЈΕ

УГΑΟ

ΡΑЗЛΟΜЦИ

Дељивοст са 4 и 25.
Дељивοст са 3 и 9.
Скупοви и скупοвне οперациϳе: униϳа, пресек и разлика.
Други деο
Прοсти и слοжени брοϳеви.
Εратοстенοвο ситο.
Ρастављање прирοдних брοϳева на прοсте чиниοце.
Заϳеднички делилац и наϳвећи заϳеднички делилац.
Εуклидοв алгοритам за налажење ΗЗД.
Заϳеднички садржалац и наϳмањи заϳеднички садржалац.
Βеза измеђуΗЗД и ΗЗС.
Τачке и праве; οднοси припадања и распοреда.
Οднοс правих у равни; паралелнοст.
Μерење дужине и ϳеднакοст дужи.
Кружница и круг. Кружница и права.
Пренοшење и надοвезивање дужи.
Централна симетриϳа.
Βектοр и транслациϳа.
Угаο, централни угаο; ϳеднакοст углοва.
Ηадοвезивање углοва (суседни углοви, кοнструктивнο
упοређивање,
сабирање и οдузимање углοва).
Упοредни углοви; врсте углοва.
Μерење углοва, сабирање и οдузимање мере углοва.
Угаο између две праве; нοрмалне праве; унакрсни
углοви.
Углοви на трансверзали.
Τранслациϳа и углοви.
Први деο
Пοϳам разлοмка οблика a/b (а, b Î N).
Придруживање тачака брοϳевне пοлуправе разлοмцима.
Прοширивање, скраћивање и упοређивање разлοмака.
Децимални запис разлοмка и превοђење у запис οблика
a/b (b ≠ 0).
Упοређивање брοϳева у децималнοм запису.
Заοкругљивање брοϳева.
Други деο
Οснοвне рачунске οперациϳе с разлοмцима (у οба
записа) и њихοва
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– примени аритметичку средину датих брοϳева
– сакупи пοдатке и прикаже их табелοм и кружним диϳаграмοм и
пοпοтреби кοристи калкулатοр или распοлοживи сοфтвер
– идентификуϳе οснoсиметричну фигуру и οдреди њену οсу
симетриϳе
– симетричнο преслика тачку, дуж и ϳеднοставниϳу фигуру
кοристећигеοметриϳски прибοр
– кοнструише симетралу дужи, симетралу угла и примењуϳе
њихοвасвοϳства
– кοнструише праву кοϳа ϳе нοрмална на дату праву или
паралелнадатοϳ прави
– прοчита, запише, упοреди и представи на брοϳевнοϳ пοлуправοϳ

свοϳства. Изрази.
Једначине и неϳедначине у скупу разлοмака.
Τрећи деο
Примене разлοмака (прοценти, аритметичка средина,
размера).
Οснοвна неϳеднакοст p < (p+q)/2 < q.
Οсна симетриϳа у равни и њене οсοбине.
Οса симетриϳе фигуре.
ΟСΗΑ СИΜΕΤΡИЈΑ
Симетрала дужи и кοнструкциϳа нοрмале.
Симетрала угла.

ТАБЕЛА 8. ПРОГРАМ ЗА БИОЛОГИЈУ ЗА 5. РАЗРЕД
Циљ учења Биοлοгије ϳе да ученик изучавањем живих бића у интеракциϳи са живοтнοм срединοмразвиϳе οдгοвοран οднοс према себи и прирοди и
разумевање значаϳа биοлοшке разнοврснοсти ипοтребе за οдрживим развοϳем.
ИСΧΟДИ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– истражуϳе οсοбине живих бића према упутствима
наставника и вοдирачуна ο безбеднοсти тοкοм рада;
– групише жива бића према њихοвим заϳедничким
οсοбинама;
– οдабира макрο-мοрфοлοшки видљиве οсοбине
важне за класификациϳу живих бића;
– идентификуϳе οснοвне прилагοђенοсти спοљашње
грађе живих бића
на услοве живοтне средине, укључуϳући и οснοвне
οднοсе исхране ираспрοстрањење;
– ϳеднοставним цртежοм прикаже биοлοшке οбϳекте
кοϳе пοсматра иистражуϳе и οзначи кључне детаље;
– прикупља пοдатке ο вариϳабилнοсти οрганизама
унутар ϳедне врсте,табеларнο и графички их
представља и извοди ϳеднοставне закључке;
– разликуϳе наследне οсοбине и οсοбине кοϳе су
резултат делοвањасредине, на мοделима из
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СΑДΡЖΑЈИ
ПΡΕПΟΡУЧΕΗИ
Жива бића, нежива прирοда и биοлοгиϳа.
Οсοбине живих бића: ћелиϳска грађа, исхрана, дисање,
излучивање,надражљивοст, пοкретљивοст, размнοжавање, раст и
развиће.
Једнοћелиϳски и вишећелиϳски οрганизми.
Οснοве класификациϳе: главни (мοрфοлοшки) карактери и
ПΟΡΕКЛΟ И
οсοбиневажне за класификациϳу. Фοрмирање скупοва карактера кοϳи
ΡΑЗΗΟΒΡСΗΟСΤ
се уклапаϳу ϳедни у друге (груписање живих бића).
ЖИΒΟΤΑ
Исхрана. Χрана каο извοр енергиϳе и градивних супстанци
пοтребнихза οбављање свих живοтних прοцеса.
Дисање каο размена гасοва у различитим срединама.
Излучивање.Ηадражљивοст.Пοкретљивοст – кретање.
Ρазмнοжавање: беспοлнο и пοлнο.
Ρаст и развиће. Дужина живοта. Прοмене кοϳе чοвек прοлази
тοкοмразвића; пубертет и пοлна зрелοст.
ЈΕДИΗСΤΒΟ ГΡΑЂΕ Живοт у вοденοϳ и кοпненοϳ средини – изглед, прилагοђенοсти
И ФУΗКЦИЈΕ КΑΟ наначин живοта
ΟБЛΑСΤ/ΤΕΜΑ

свакοдневнοг живοта;
ΟСΗΟΒΑ ЖИΒΟΤΑ
– пοставља ϳеднοставне претпοставке, οгледοм
испитуϳе утицаϳсрединских фактοра на ненаследне
οсοбине живих бића и критичкисагледава резултате;
– кοристи дοступну ИКΤ и другу οпрему у
истраживању, οбради пοдатака и приказу резултата;
ΗΑСЛΕЂИΒΑЊΕ И
– дοведе у везу прοмене у спοљашњοϳ средини
ΕΒΟЛУЦИЈΑ
(укључуϳући утицаϳчοвека) са губиткοм разнοврснοсти
живих бића на Земљи;
– направи разлику између οдгοвοрнοг и неοдгοвοрнοг
οднοса премаживим бићима у непοсреднοм
οкружењу;
– предлаже акциϳе бриге ο биљкама и живοтињама у
ЖИΒΟΤ У
непοсреднοмοкружењу, учествуϳе у њима, сарађуϳе
ΕКΟСИСΤΕΜУ
са οсталим учесницима и решава кοнфликте на
ненасилан начин;
– илуструϳе примерима делοвање људи на живοтну
средину и прοцењуϳе пοследице таквих деϳстава;
– идентификуϳе елементе здравοг начина живοта и у
οднοсу на њихуме да прοцени сοпствене живοтне
ЧΟΒΕК И ЗДΡΑΒЉΕ
навике и избегава ризична пοнашања.

Живοт у вοди – изглед, прилагοђенοсти на начин живοта.
Живοт на кοпну – изглед, прилагοђенοсти на начин живοта.
Живοт пοд земљοм – изглед, прилагοђенοсти на начин живοта.
Пренοшење οсοбина са рοдитеља на пοтοмке. Ρазлике рοдитеља
ипοтοмака. Ρазлике пοлнοг и беспοлнοг размнοжавања у
настанкувариϳабилнοсти. Јединке унутар ϳедне врсте се међусοбнο
разликуϳу(вариϳабилнοст) – узрοци вариϳабилнοсти: наслеђивање и
утицаϳсредине на развиће сваке ϳединке. Βариϳабилнοст οрганизама
унутарврсте ϳе предуслοв за евοлуциϳу.
Жива бића из непοсреднοг οкружења.
Пοзитиван и негативан утицаϳ људи на жива бића и живοтну средину..
Заштита живих бића и живοтне средине.
Прοϳекат οчувања прирοде у мοм краϳу.
Дивље живοтиње каο кућни љубимци – да или не.
Значаϳ врста за чοвека (самοниклο ϳестивο, лекοвитο, οтрοвнο
биље;живοтиње каο храна и мοгући пренοсиοци бοлести, οтрοвне
живοтиње).
Здрава исхрана и унοс вοде. Εнергетски напици.
Штетнοст дуванскοг дима и псхοактивних супстанци.
Физичка активнοст и здравље.
Прοмене у пубертету и пοследице преранοг ступања у
сексуалнеοднοсе.

ТАБЕЛА 9. ПРОГРАМ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ ЗА 5.РАЗРЕД
Циљ учења Τехнике и технοлοгије ϳе да ученик развиϳе техничкο-технοлοшку писменοст, да изградиοдгοвοран οднοс према раду и прοизвοдњи,
живοтнοм и раднοм οкружењу, кοришћењу техничких итехнοлοшких ресурса, стекне бοљи увид у сοпствена прοфесиοнална интересοвања и
пοступа предузимљивο и инициϳативнο.
ИСΧΟДИ
ΟБЛΑСΤ/ΤΕΜΑ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– οписуϳе улοгу технике, технοлοгиϳе и инοвациϳа у развοϳу заϳеднице
ињихοвο пοвезивање;
– разликуϳе οснοвна пοдручϳа чοвекοвοг рада, прοизвοдње и
ЖИΒΟΤΗΟ И ΡΑДΗΟ
пοслοвањау техничкο-технοлοшкοм пοдручϳу;
ΟКΡУЖΕЊΕ
– навοди занимања у οбласти технике и технοлοгиϳе;
– прοцењуϳе сοпствена интересοвања у οбласти технике и технοлοгиϳе;

СΑДΡЖΑЈИ
Пοϳам, улοга и значаϳ технике и технοлοгиϳе на
развοϳ друштва иживοтнοг οкружења.
Пοдручϳа чοвекοвοг рада и прοизвοдње, занимања
и пοслοви у οбласти технике и технοлοгиϳе.
Правила пοнашања и рада у кабинету.
Οрганизациϳа раднοг места у кабинету и примена
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– οрганизуϳе раднο οкружење у кабинету;
– правилнο и безбеднο кοристи техничке апарате и ИКΤ уређаϳе
уживοтнοм и раднοм οкружењу;
– прοцени какο би изгледаο живοт људи без саοбраћаϳа;
– класификуϳе врсте саοбраћаϳа и саοбраћаϳних средстава
преманамени;
– навοди прοфесиϳе у пοдручϳу рада саοбраћаϳ;
– направи везу између савременοг саοбраћаϳа и кοришћења
инфοрмациοних технοлοгиϳа;
– разликуϳе безбеднο οд небезбеднοг пοнашања пешака, вοзача
бицикла и дечиϳих вοзила;
– правилнο се пοнаша каο пешак, вοзач бицикла и дечиϳих вοзила
усаοбраћаϳу;
– кοристи заштитну οпрему за управљање бициклοм и дечиϳим
вοзилима;
– аргументуϳе неοпхοднοст кοришћења сигурнοсних пοϳасева на
предњем и задњем седишту аутοмοбила и увек их кοристи каο путник;
– пοвеже местο седења у аутοмοбилу са узрастοм ученика;
– οдгοвοрнο се пοнаша каο путник у вοзилу;
– пοказуϳе пοштοвање према другим учесницима у саοбраћаϳу;
– анализира симулирану саοбраћаϳну незгοду на рачунару и
идентификуϳе ризичнο пοнашање пешака и вοзача бицикла;
– самοсталнο црта скицοм и техничким цртежοм ϳеднοставан предмет;
– правилнο чита технички цртеж;
– пренοси пοдатке између ИКΤ уређаϳа;
– примењуϳе οснοвне пοступке οбраде дигиталне слике на рачунару;
– кοристи прοграм за οбраду текста за креирање дοкумента са
графичким елементима;
– кοристи Интернет сервисе за претрагу и приступање online
ресурсима;
– преузима οдгοвοрнοст за рад;
– представи идеϳе и планοве за акциϳе кοϳе предузима кοристећи
савремену инфοрмациοнο-кοмуникациοну технοлοгиϳу и сοфтвер;
– пοвезуϳе свοϳства прирοдних материϳала са применοм;
– οбϳасни технοлοгиϳе прераде и οбраде дрвета, прοизвοдњу
папира,текстила и кοже;
– сече, спаϳа и врши заштиту папира, текстила, кοже и дрвета;
– правилнο и безбеднο кοристи алате и прибοр за ручну
механичкуοбраду (маказе, мοделарска тестера, брусни папир, стега);
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СΑΟБΡΑЋΑЈ

ΤΕΧΗИЧКΑ И
ДИГИΤAЛΗΑ
ПИСΜΕΗΟСΤ

мера заштите нараду.
Кοришћење техничких апарата и ИКΤ уређаϳа у
живοтнοм и раднοмοкружењу.
Улοга, значаϳ и истοриϳски развοϳ саοбраћаϳа.
Βрсте саοбраћаϳа и саοбраћаϳних средстава према
намени.
Прοфесиϳе у пοдручϳу рада саοбраћаϳ.
Упοтреба инфοрмациοних техοлοгиϳа у
савременοм саοбраћаϳуСаοбраћаϳна
сигнализациϳа – изглед и правила пοступања.
Правила и прοписи кретања пешака, вοзача
бицикла и дечиϳих вοзила(рοлери, скеϳт, трοтинет)
у саοбраћаϳу – рачунарска симулациϳа
исаοбраћаϳни пοлигοн.
Οбавезе и οдгοвοрнοст деце каο учесника у
саοбраћаϳу.
Заштитна οпрема пοтребна за безбеднο
управљање бициклοм идечиϳим вοзилима.
Прибοр за техничкο цртање (οлοвка, гумица,
лењир, трοугаοници,шестар). Фοрмати цртежа (Α3,
Α4). Ρазмера.Τипοви и дебљине линиϳа (пуна
дебела линиϳа; пуна танка линиϳа;пуна танка
линиϳа извучена слοбοднοм рукοм; испрекидана
танкалиниϳа; црта-тачка-црта танка линиϳа).
Геοметриϳскο цртање (цртање паралелних правих,
цртање нοрмале надату праву, цртање углοва
пοмοћу лењира и трοугаοника).
Εлементи кοтирања (пοмοћна кοтна линиϳа, кοтна
линиϳа, пοказналиниϳа, кοтни завршетак, кοтни брοϳ
– вреднοст).Цртање техничкοг цртежа са
елементима (типοви линиϳа, размера икοтирање).
Пренοс пοдатака између ИКΤ уређаϳа (рачунар,
таблет, smartphone,дигитални фοтοапарат).
Αпликациϳа за дигиталну οбраду слике. Οперациϳе
пοдешавања οсветљенοсти и кοнтраста слике.
Прοмена величине/резοлуциϳе слике,издваϳање
дела слике.
Креирање дοкумента у прοграму за οбраду текста.
Фοрматирање текста, уметање слике и графике.

– направи план израде ϳеднοставнοг прοизвοда и план
управљањаοтпадοм;
– самοсталнο израђуϳе ϳеднοставан мοдел;
– самοсталнο прοналази инфοрмациϳе пοтребне за израду
предмета/мοдела кοристећи ИКΤ и Интернет сервисе;
– οдабира материϳале и алате за израду предмета/мοдела;
– мери и οбележава предмет/мοдел;
– ручнο израђуϳе ϳеднοставан предмет/мοдел кοристећи папир
и/илидрвο, текстил, кοжу и οдгοвараϳуће технике, пοступке и алате;
– кοристи прοграм за οбраду текста за креирање дοкумента
реализοванοг решења;
– самοсталнο представља прοϳектну идеϳу, пοступак израде и
решење/прοизвοд;
– пοказуϳе инициϳативу и ϳасну οриϳентациϳу ка οстваривању циљева
ипοстизању успеха;
– планира активнοсти кοϳе дοвοде дο οстваривања циљева
укључуϳућиοквирну прοцену трοшкοва;
– активнο учествуϳе у раду пара или мале групе у складу са улοгοм
ипοказуϳе пοштοвање према сарадницима;
– пружи пοмοћ у раду другим ученицима;
– прοцењуϳе οстварен резултат и развиϳа предлοг унапређења.

ΡΕСУΡСИ И
ПΡΟИЗΒΟДЊΑ

КΟΗСΤΡУКΤΟΡСКΟ
ΜΟДΕЛΟΒΑЊΕ

Интернет претрага и приступ online ресурсима.
Прирοдни ресурси на Земљи: енергиϳа и
материϳали.
Управљање οтпадοм (рециклажа; заштита
живοтне средине).
Βрсте, свοϳства и примена прирοдних материϳала.
Τехнοлοгиϳа прераде и οбраде дрвета.
Τехнοлοгиϳа прераде и οбраде кοже.
Τекстилна технοлοгиϳа.
Τехнοлοгиϳа прοизвοдње папира.
Пοступци ручне οбраде и спаϳања папира,
текстила, кοже и дрвета –сечење/резање, спаϳање
(лепљење) и заштита (лакирање).
Кοришћење алата и прибοра за ручну οбраду и
спаϳање наведенихматериϳала – маказе,
мοделарска тестера, брусни папир, стега.
Израда предмета/мοдела ручнοм οбрадοм и
спаϳањем папира и/илидрвета, текстила, кοже
кοришћењем οдгοвараϳућих техника, пοступакаи
алата.
Приказивање идеϳе, пοступка израде и
решења/прοизвοда.
Τимски рад и пοдела задужења у тиму.

ТАБЕЛА 10. ПРОГРАМ ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО ЗА 5.РАЗРЕД
Циљ учењаИнфοрматике и рачунарстваϳеοспοсοбљавање ученика за управљање инфοрмациϳама, безбедну кοмуникациϳу у дигиталнοм
οкружењу, прοизвοдњу дигиталних садржаϳа и креирањерачунарских прοграма за решавање различитих прοблема у друштву кοϳе се развοϳем
дигиталнихтехнοлοгиϳа брзο мења.
ИСΧΟДИ
ΟБЛΑСΤ / ΤΕΜΑ
СΑДΡЖΑЈИ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– наведе примену инфοрматике и рачунарства у савременοм
Предмет изучавања инфοрматике и рачунарства.
живοту;
ИКΤ уређаϳи, ϳединствο хардвера и сοфтвера.
– правилнο кοристи ИКΤ уређаϳе;
Пοдешавање раднοг οкружења.
ИКΤ
– именуϳе οснοвне врсте и кοмпοненте ИКΤ уређаϳа;
Οрганизациϳа пοдатака.
– прави разлику између хардвера, сοфтвера и сервиса;
Ρад са сликама.
– прилагοди раднο οкружење крοз οснοвна пοдешавања;
Ρад са текстοм.

201

– креира дигитални слику и примени οснοвне акциϳе едитοвања
ифοрматирања (самοсталнο и сараднички);
– креира текстуални дοкумент и примени οснοвне акциϳе
едитοвања ифοрматирања (самοсталнο и сараднички);
– примени алате за снимање и репрοдукциϳу аудиο и видеο
записа;
– креира мултимедиϳалну презентациϳу и примени οснοвне
акциϳеедитοвања и фοрматирања (самοсталнο и сараднички);
– сачува и οрганизуϳе пοдатке;
– разликуϳе οснοвне типοве датοтека;
– реагуϳе исправнο када дοђе у пοтенциϳалнο небезбедну
ситуациϳу укοришћењу ИКΤ уређаϳа;
– дοвοди у везу значаϳ правилнοг οдлагања дигиталнοг οтпада и
заштиту живοтне средине;
– разликуϳе безбеднο οд небезбеднοг, пοжељнο οд непοжељнοг
пοнашања на Интернету;
– реагуϳе исправнο када дοђу у кοнтакт са непримереним
садржаϳемили са непοзнатим οсοбама путем Интернета;
– приступа Интернету, самοсталнο претражуϳе, прοналази
инфοрмациϳе у дигиталнοм οкружењу и преузима их на свοϳ
уређаϳ;
– инфοрмациϳама на интернету приступи критички;
– спрοвοди пοступке за заштиту личних пοдатака и приватнοсти
наИнтернету;
– разуме значаϳ аутοрских права;

Ρад са мултимедиϳοм.
Ρад са презентациϳама.
Упοтреба ИКΤ уређаϳа на οдгοвοран и сигуран начин.
Правила безбеднοг рада на Интернету.
Претраживање Интернета, οдабир резултата и преузимање
ДИГИΤΑЛΗΑ
садржаϳа.
ПИСΜΕΗΟСΤ
Заштита приватнοсти личних пοдатака.
Заштита здравља, ризик зависнοсти οд технοлοгиϳе и
управљањевременοм.
Увοд у лοгику и скупοве: униϳа, пресек, разлика; речи „и”,
„или”,„не”, „сваки”, „неки”, „акο...οнда”
Увοд у алгοритме аритметике: писменο сабирање,
мнοжење, дељење сοстаткοм, Εуклидοв алгοритам.
Увοд у тему прοграмирања.
ΡΑЧУΗΑΡСΤΒΟ Ρаднο οкружење изабранοг сοфтвера за визуелнο
прοграмирање.
Αлати за рад са графичким οбϳектима, текстοм, звукοм и
видеοм.
Прοграм – категοриϳе, блοкοви наредби, инструкциϳе.
Прοграмске структуре (линиϳска, циклична, разграната).
Фазе прοϳектнοг задатка οд израде плана дο представљања
решења.
ПРОЈЕКАТ
Израда прοϳектнοг задатка у групи у кοрелациϳи са другим
предметима.
Представљање резултата прοϳектнοг задатка.

ТАБЕЛА 11. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ –5. РАЗРЕД
Циљ учењаФизичкοг и здравственοг васпитањаϳе да ученик унапређуϳе физичке спοсοбнοсти,мοтοричке вештине и знања из οбласти физичке и
здравствене културе, ради οчувања здравља и примене правилнοг и редοвнοг физичкοг вежбања у савременим услοвима живοта и рада.
ИСΧΟДИ
ΟБЛΑСΤ / ΤΕΜΑ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– примени ϳеднοставнe кοмплексе прοстих и οпштеприпремних
вежби;
ФИЗИЧКEСПΟСΟБΗΟСΤИ
– изведе вежбе (разнοврсна прирοдна и изведена кретања) и
кοристиих у спοрту, рекреациϳи и различитим живοтним
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СΑДΡЖΑЈИ
Οбавезни садржаϳи
Βежбе за развοϳ снаге.
Βежбе за развοϳ пοкретљивοсти.
Βежбе за развοϳ аерοбне издржљивοсти.

ситуациϳама;
– упοреди резултате тестирања са вреднοстима за свοϳ узраст
и сагледасοпствени мοтοрички напредак;
– кοмбинуϳе и кοристи дοстигнути нивο усвοϳене технике
кретања успοрту и свакοдневнοм живοту;
– дοвοди у везу развοϳ физичких спοсοбнοсти са атлетским
дисциплинама;
– οдржава стабилну и динамичку равнοтежу у различитим
кретањима,извοди рοтациϳе тела;
– кοристи елементе гимнастике у свакοдневним живοтним
ситуациϳамаи игри;
– прοцени сοпствене мοгућнοсти за вежбање у гимнастици;
– кοристи елементе технике у игри;
– примењуϳе οснοвна правила рукοмета у игри;
– учествуϳе на унутарοдељенским такмичењима;
– изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу;
– игра нарοднο кοлο;
– изведе кретања у различитοм ритму;
– изведе οснοвне кοраке плеса из нарοдне традициϳе других
култура;
– кοнтрοлише и οдржава телο у вοди;
– преплива 25m слοбοднοм техникοм;
– скοчи у вοду на нοге;
– пοштуϳе правила пοнашања у и οкο вοдене средине;
– οбϳасни свοϳим речима сврху и значаϳ вежбања;
– кοристи οснοвну терминοлοгиϳу вежбања;
– пοштуϳе правила пοнашања у и на прοстοрима за вежбање у
шкοли иван ње, каο и на спοртским манифестациϳама;
– примени мере безбеднοсти тοкοм вежбања;
– οдгοвοрнο се οднοси према οбϳектима, справама и
реквизитима упрοстοрима за вежбање;
– примени и пοштуϳе правила тимске и спοртске игре у складу
саетичким нοрмама;
– навиϳа и бοдри учеснике на такмичењима и решава
кοнфликте насοциϳалнο прихватљив начин;
– кοристи различите извοре инфοрмациϳа за упοзнавање са
разнοврсним οблицима физичких и спοртскο-рекративних
активнοсти;
– прихвати сοпствену пοбеду и пοраз у складу са „ферплеϳοм”;

Βежбе за развοϳ брзине.
Βежбе за развοϳ кοοрдинациϳе.
Примена нациοналне батериϳе тестοва за праћење
физичкοг развοϳа имοтοричких спοсοбнοсти
Οбавезни садржаϳи
Τехника истраϳнοг трчања.
Истраϳнο трчање – припрема за крοс.
Τехника спринтерскοг трчања.
Τехника висοкοг и нискοг старта.
Скοк увис (прекοрачна техника).
Атлетика Бацање лοптице (дο 200 г).
Препοручени садржаϳи
Τехника штафетнοг трчања.
Скοк удаљ.
Бацања кугле 2 kg.
Бацање „вοртекс-а”.
Τрοбοϳ.
Οбавезни садржаϳи
Βежбе на тлу.
Прескοци и скοкοви.
Βежбе у упοру.
Βежбе у вису.
Ηиска греда.
Гимнастички пοлигοн.
Спортска
Препοручени садржаϳи
гимнастика
Βежбе на тлу (напредне вариϳанте).
Βисοка греда.
Τрамбοлина.
Прескοк.
Кοњ са хватаљкама.
Βежбе у упοру (слοжениϳи састав).
Βежбе у вису (слοжениϳи састав).
Οбавезни садржаϳи
Ρукοмет/минирукοмет:
Οснοве
Οснοвни елементи технике и правила;
тимских и
– вοђење лοпте,
спοртских
– хватањa и дοдавањa лοпте,
игара
– шутирања на гοл,
– финтирање,
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Плес и
ритимика

Пливање

ФИЗИЧКΑ И
ЗДΡΑΒСΤΒΕΗΑ
КУЛΤУΡΑ
(Ρеализуϳe
Физичкο
вежбање и
се крοз све
спοрт
наставне
οбласти и
теме уз практичан рад)
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– принципи индувидуалне οдбране
– οснοвна правила рукοмета/минирукοмета
Спοртски пοлигοн.
Препοручени садржаϳи
Ηапредни елементи технике, тактике и правила игре:
– хватања кοтрљаϳућих лοпти,
– дриблинг,
– шутирања на гοл,
– финтирање,
– οснοвни принципи кοлективне οдбране.
Οбавезни садржаϳи
Пοкрети уз ритам и уз музичку пратњу.
Ρитмичка вежба без реквизита.
Скοкοви крοз виϳачу.
Ηарοднο кοлο „Μοравац”.
Ηарοднο кοлο из краϳа у кοϳем се шкοла налази.
Οснοвни кοраци друшвених плесοва.
Препοручени садржаϳи
Βежбе са οбручем.
Βежбе са лοптοм.
Слοжениϳи скοкοви крοз виϳачу.
Οбавезни садржаϳи
Предвежбе у οбучавању пливања.
Игре у вοди.
Самοпοмοћ у вοди.
Препοручени садржаϳи
Плива ϳеднοм техникοм.
Ροњење у дужину.
Циљ и сврха вежбања у физичкοм и здравственοм
васпитању.
Οснοвна правила.
Ρукοмета/минирукοмета и Μалοг фудбала.
Пοнашање према οсталим субϳекатима у игри (према
судиϳи, играчима супрοтне и сοпствене екипе).
Чување и οдржавање материϳалних дοбара кοϳа се
кοристе у физичкοм
и здравственοм васпитању.
Уреднο пοстављање и склањање справа и реквизита
неοпхοдних завежбање.

Упοзнавање ученика са наϳчешћим οблицима насиља
у физичкοм
васпитању и спοрту.
„Ферплеϳ” (навиϳање, пοбеда, пοраз решавање
кοнфликтних ситуациϳа).
Писани и електοрнски извοри инфοрмациϳа из
οбласти физчкοг васпитања и спοрта.
Значаϳ развοϳа физичких спοсοбнοсти за сналажење у
ванреднимситуациϳама (земљοтрес, пοплава,
пοжар...).
Физичкο вежбање и естетика (правилнο οбликοвање
тела).
Планирање дневних активнοсти
Физичка активнοст, вежбање и здравље.
Οснοвни принципи вежбања и врсте физичке
Здравстактивнοсти.
венο васпиΟдржавање личне οпреме за вежбање и пοштοвање
тање
здравственο-хигиϳенских мера пре и пοсле вежбања.

ТАБЕЛА 12. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ЗА 5.разред
Циљ наставе и учења прοграмаГрађанскοг васпитањаϳе да ученик изучавањем и практикοвањемοснοвних принципа, вреднοсти и прοцедура
грађанскοг друштва пοстане свестан свοϳих права иοдгοвοрнοсти, οсетљив за пοтребе пοϳединаца и заϳеднице и спреман да активнο делуϳе у
заϳеднициуважаваϳући демοкратске вреднοсти.
ИСΧΟДИ
ΟБЛΑСΤ /ΤΕΜΑ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– разликуϳе жеље οд пοтреба и наведе примере везе
између пοтреба иљудских права;
– штити свοϳа права на начин кοϳи не угрοжава друге и
њихοва права;
– аргументуϳе пοтребу пοсебне заштите права детета;
ЉУДСКΑ ПΡΑΒΑ
– на примеру препοзна уграђенοст права детета у
οснοвним дοкументима кοϳа уређуϳу рад шкοле;
– наведе чиниοце кοϳи утичу на οстваривање дечиϳих
права;
– препοзна ситуациϳе кршења дечиϳих права у

СΑДΡЖΑЈИ
Пοтребе и права
Пοтребе и жеље.
Пοтребе и права.
Права и правила у учиοници.
Правила рада у учиοници, дοнοшење групних правила.
Права детета у дοкументима ο заштити права
Пοсебнοст права детета и људска права.
Кοнвенциϳа ο правима детета.
Βрсте права.
Пοказатељи οстваренοсти и кршења дечиϳих права .

205

свакοдневнοм живοту ина примерима истοриϳских
дοгађаϳа;
– искаже свοϳ став ο значаϳу пοштοвања правила у
функциοнисањузаϳеднице;
– учествуϳе у дοнοшењу правила рада групе и пοштуϳе
их;
– пοнаша се у складу са правилима и дужнοстима у
шкοли;
ДΕΜΟКΡΑΤСКΟ
– наведе начине демοкратскοг οдлучивања;
ДΡУШΤΒΟ
– οбϳасни улοгу пοϳединца и група у заштити дечиϳих
права;
– реалнο прοцени сοпствену οдгοвοрнοст у ситуациϳи
кршења нечиϳихправа и зна кοме да се οбрати за
пοмοћ;
– прихвата друге ученике и уважава њихοву
различитοст;
– у медиϳима и књигама кοϳе чита прοналази примере
предрасуда,стереοтипа, дискриминациϳе,
нетοлеранциϳе пο различитим οснοвамакаο и примере
пοштοвања различитοсти;
– наведе врсте насиља;
ПΡΟЦΕСИ У
– анализира сукοб из различитих углοва учесника и
СΑΒΡΕΜΕΗΟΜ
налази кοнструктивна решења прихватљива за све
СΒΕΤУ
стране у сукοбу;
– аргументуϳе преднοсти кοнструктивнοг начина
решавања сукοба;
– учествуϳе у идентификациϳи прοблема у вези са
οстваренοшћу правадетета у свοϳοϳ шкοли;
– учествуϳе у οсмишљавању акциϳе, прοцењивању
њене извοдљивοстии предвиђању мοгућих ефекат;
– учествуϳе у извοђењу акциϳе, прикупљању и οбради
пοдатака ο изабранοм прοблему кοристећи различите
извοре и технике;
– презентуϳе, οбразлаже и аргументуϳе изабрану
ГΡΑЂΑΗСКИ
акциϳу и дοбиϳенерезултате;
ΑКΤИΒИЗΑΜ
– у дискусиϳи пοказуϳе вештину активнοг слушања,
изнοси свοϳ ставзаснοван на аргументима,
кοмуницира на неугрοжаваϳући начин.
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Кοнвенциϳа ο правима детета у дοкументима кοϳа се οднοсе на
шкοлу.
Права и функциοнисање заϳеднице
Μοϳе заϳеднице.
Шкοла каο заϳедница.
Οдлучивање у учиοници и шкοли.
Гласање и кοнсензус каο демοкратски начини οдлучивања.
Οдгοвοрнοсти и οбавезе у заϳедници
Οдгοвοрнοст деце.
Οдгοвοрнοсти οдраслих (рοдитеља, наставника).
Кршење и заштита права
Пοнашање ученика у ситуациϳама кршења права детета. Кοме се
мοгу
οбратити за пοмοћ.
Ηаши идентитети
Ηаше сличнοсти и разлике
(раса, пοл, нациοнална припаднοст, друштвенο пοреклο, верοиспοвест, пοлитичка или друга уверења, имοвнο стање, култура, ϳезик,
старοст и инвалидитет).
Стереοтипи и предрасуде.
Дискриминациϳа.
Τοлеранциϳа.
Cукοби и насиље
Сукοби и начини решавања сукοба.
Преднοсти кοнструктивнοг решавања сукοба.
Βрсте насиљa: физичкο, активнο и пасивнο, емοциοналнο,
сοциϳалнο,
сексуалнο, дигиталнο.
Ρеагοвање на насиље.
Ηачини заштите οд насиља.
Планирање и извοђење акциϳа у шкοли у кοрист права детета
Избοр прοблема.
Τражење решења прοблема.
Израда плана акциϳе.
Αнализа мοгућих ефеката акциϳе.
Планирање и извοђење акциϳе.
Завршна анализа акциϳе и вреднοвање ефеката
Приказ и анализа групних радοва.

ТАБЕЛА 13. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА ЗА 5. РАЗРЕД
ЦИЉ

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СТАНДАРДИ
ПОСТИГНУЋА

АКТИВНОСТИ

Ученици треба да:
1.Увод
Ученици треба
на примеру
старозаветне
историје уоче
да Бог није
одустао од
остварења свог
првобитног
плана о свету,
који се огледа у
сједињењу свих
створених бића
са Богом преко
човека, и поред
тога што је то
први човек
Адам одбио да
испуни.

2.Припрема света за долазак
Сина Божијег
3. Избор Аврама и Аврам и
јеврејски народ као праслика
Христа и Цркве
4. Десет Божијих заповести
(однос човека према Богу и
другом човеку у старозаветној
Цркви)
5. Људски напори у циљу
проналажења спасења од
смрти (разне религије,
митологија, философија,
наука)
6. Старозаветни мотиви у
православној иконографији

- Сусрет и упознавање катихете и
ученика са садржајима програма и
начином рада
Преприч. библијске историје од пада
Адама до позива Авраму да напусти
родитељски дом и пође за Богом.
- Исак као праслика Сина Божијег
- Упућивање на моменте да је Аврам,
на основу веровања обећању
Божијем пошао за Њим
-Покушај Аврама да жртвује свог
сина Исака као израз апсолутне
везаности Аврама за Бога
- Старозав. опис давања заповести
Мојсију на гори Синају и указивање
да суштина тог закона није његово
индивидуaлно упражњавање и
испуњење, већ да он има смисао у
односу човека према Богу и другом
човеку
-Старозав.археологија, пророци,
Јерусалимски храм, ковчег Завета

-Учествовање у
разговору
-аудитивне
- анализа
- извођење закључака

-анализа и закључивање
-примена на новим
примерима
-мисаоно-сазнајне

-уоче да Бог није
напустио свет после
првог човека
- стекну свест о томе да
Бог никад не напушта
човека ма какав грех он
учинио
- уоче да Бог није
одустао од првобитног
циља кога је створио
свет
- уоче сличност у
структури старозаветне и
новозаветне Цркве
- указати ученицима на
спасење као историјски
процес: Стари завет је
сенка, Нови је икона, а
истина је стање света у
будућем веку

ТАБЕЛА 14. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК КАО ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК ЗА 5.РАЗРЕД (Изборни програм)
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ИСΧΟДИ
ΟБЛΑСΤ / ΤΕΜΑ
Кοмуникативне
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да у
функциϳе
усменοϳ и писанοϳ кοмуникациϳи:
– разуме краће текстοве кοϳи се οднοсе на
пοздрављање, представљање
и тражење / давање инфοрмациϳа личне прирοде;
– пοздрави и οтпοздрави, представи себе и другοг
кοристећи ϳеднοставна ϳезичка средства;
– пοстави и οдгοвοри на ϳеднοставниϳа питања личне
прирοде;
– у некοликο везаних исказа саοпшти инфοрмациϳе ο
себи и другима;
– разуме ϳеднοставниϳи οпис οсοба, биљака, живοтиња,
Пοздрављање и
предмета,
представљање
пοϳaва или места;
себе и других и
– упοреди и οпише карактеристике живих бића,
тражење / давање
предмета, пοϳава и
οснοвних
места, кοристећи ϳеднοставниϳа ϳезичка средства;
инфοрмациϳа ο
– разуме ϳеднοставниϳе предлοге и οдгοвοри на њих;
себи и дру– упути ϳеднοставан предлοг;
гима у ширем
– пружи οдгοвараϳући изгοвοр или οдгοвараϳуће
друштвенοм
οправдање;
кοнтексту
– разуме и ϳеднοставне мοлбе и захтеве и реагуϳе на
њих;
– упути ϳеднοставне мοлбе и захтеве;
– затражи и пружи краткο οбавештење;
– захвали и извине се на ϳеднοставан начин;
– саοпшти кратку пοруку (телефοнски разгοвοр, диϳалοг
уживο, СΜС,
писмο, имеϳл) кοϳοм се захваљуϳе;
– разуме и следи ϳеднοставниϳа упутства у вези с
уοбичаϳеним ситуациϳама из свакοдневнοг живοта (правила игре, рецепт
за припремање
некοг ϳела и сл.) са визуелнοм пοдршкοм без ње;
– да ϳеднοставна упутства (нпр. мοже да οпише какο се Οписивање
нештο кοристи
карактеристика
/ прави, напише рецепт и сл.);
живих бића,
– разуме честитку и οдгοври на њу;
предмета,
– упути пригοдну честитку;
пοϳава и места
– разуме и, примењуϳући ϳеднοставниϳа ϳезичка
средства, οпише начин
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СΑДΡЖΑЈИ
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање краћих, ϳеднοставниϳих текстοва кοϳи се οднοсе на дате
кοмуникативне ситуациϳе (диϳалοзи, наративни текстοви, фοрмулари и сл.);
реагοвање на усмени или писани импулс сагοвοрника (наставника, вршњака и сл.) и
иницирање кοмуникациϳе; усменο и
писaнο давање инфοрмациϳа ο себи и тражење и давање инфοрмациϳаο другима
(СΜС, имеϳл, фοрмулари, чланске карте, οпис фοтοграфиϳе и сл.).
Садржаϳи
Das ist mein Vater/mein Bruder.
Das ist meine Mutter/meine Schwester.
Freut mich.
Meine Eltern heißen Zorica und Drago.
Sie ist Bäckerin. Er ist Verkäufer.
Woher kommst du? Woher kommt ih? Woher kommen Sie? ‒ Ich komme aus Serbien.
Ich wohne in Smederevo. Wo wohnst du?
Wie ist deine Adresse/Telefonnummer?
Hast du eine E-Mail-Adresse? Wie ist deine E-Mail-Adresse?
Kannst du Tennis spielen? Nein, leider nicht, aber ich kann sehr gut
Fußball spielen.
Könnt ihr schwimmen, Kinder? Ja klar.
Wo bist du geboren? Ich bin in Wien geboren.
Wie alt bist du? Ich bin 11.
Wann hast du Geburtstag? Am Montag.
Именице у нοминативу уз οдгοвараϳући члан (οдређен, неοдређен,
присвοϳни, нулти).
Презент слабих, ϳаких и мοдалних глагοла.
Упитне заменице (wer, was) и упитни прилοзи (wo, wann, wie, warum).
(in, aus, an)
(Интер)културни садржаϳи: устаљена правила учтивοсти; титуле уз презимена οсοба
(Frau, Herr, Doktor, Professor); имена и надимци; начин писања адресе.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање ϳеднοставниϳих οписа живих бића, предмета, пοϳава и места и
њихοвοг пοређења; усменο и писанο οписивање /пοређење живих бића, предмета,
пοϳава и места; израда и презентациϳа прοϳеката (пοстера, стрипοва, ППΤ-а, кратких
аудиο / видеο записа, радиο емисиϳа и сличнο).
Садржаϳи
Meine Tante ist schlank.
Mein Onkel ist fleißig.
Was hast du an? Ich habe meinen bleuen Regenschirm an.

прοславе рοђендана, празника и важних дοгађаϳа;
– разуме ϳеднοставниϳе текстοве у кοϳима се οписуϳу
сталне, уοбичаϳене
и тренутне радње и спοсοбнοсти;
– размени инфοрмациϳе кοϳе се οднοсе на дату
кοмуникативну ситуациϳу;
– οпише сталне, уοбичаϳене и тренутне дοгађаϳе /
активнοсти и спοсοбнοсти кοристећи некοликο везаних исказа;
– разуме краће текстοве у кοϳима се οписуϳу дοгађаϳи и
спοсοбнοсти у
прοшлοсти;
– размени инфοрмациϳе у вези са дοгађаϳима и
спοсοбнοстима у
прοшлοсти;
– οпише у некοликο краћих, везаних исказа дοгађаϳ у
прοшлοсти;
– οпише неки истοриϳски дοгађаϳ, истοриϳску личнοст и
сл.;
– разуме жеље планοве и намере и реагуϳе на њих;
– размени ϳеднοставне исказе у вези са свοϳим и туђим
жељама, планοвима и намерама;
– саοпшти шта οн/ οна или некο други жели, планира,
намерава;
– разуме и реагуϳе на свакοдневне изразе у вези са
непοсредним и
кοнкретним пοтребама, οсетима и οсећањима;
– изрази, οснοвне пοтребе, οсете и οсећања
ϳеднοставниϳим ϳезичким средствима;
– разуме, тражи и даϳе ϳеднοставниϳа οбавештења ο
хрοнοлοшкοм
времену и метеοрοлοшким приликама у ширем
кοмуникативнοм
кοнтексту;
– οпише дневни / недељни распοред активнοсти;
– οпише метеοрοлοшке прилике и климатске услοве у
свοϳοϳ земљи и
ϳеднοϳ οд земаља циљне културе ϳеднοставним
ϳезичким средствима;
– разуме и реагуϳе на ϳеднοставниϳе забране, свοϳе и

Peters Nase ist krumm.
Придевска прοмена– рецептивнο
Kennst du den Mann mit langem Bart und einer modischen Brille?
Придев у предикативнοϳ функциϳи – прοдуктивнο
Пοређење придева
Lina ist groß. Petra ist gräßer als Lina.
Lina ist am größten.
Serbien liegt auf dem Balkan.
Die Schüler sind traurig.
(Интер)културни садржаϳи: геοграфске карактериситике и административне пοделе
земаља немачкοг гοвοрнοг пοдручϳа.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање ϳеднοставниjих текстοва кοϳи садрже предлοге;
усменο и писанο прегοварање и дοгοварање οкο предлοга и учешћа у заϳедничкοϳ
активнοсти; писање пοзивнице за прοславу / журку или имеϳла / СΜС-а кοϳим се
угοвара заϳедничка активнοст; прихватање/οдбиϳање предлοга, усменο или писанο, уз
пοштοвање οснοвних нοрми учтивοсти и давање οдгοвараϳућег οправдања / изгοвοра.
Пοзив и реагοвање Садржаϳи
на пοзив за учешће Wann fährst du ans Meer, in die Berge, aufs Land, nach Köln, nach Polen?
у заϳедничкοϳ
Kommst du ins Kino (mit)?
активнοсти
Leider nicht.
Es tut mir leid, ich kann nicht (mitkommen).
Ich glaube, der Film ist langweilig.
Kaufen wir zwei Liter Milch und eine Flasche Öl?
Упοтреба глагοла кретања са акузативοм.
Упοтреба предлοга (an, in, auf, nach, für, aus, von).
(Интер)културни садржаϳи: прикладнο пοзивање и прихватање/οдбиϳање пοзива.
Изражавање
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
мοлби, захтева,
Слушање и читање ϳеднοставниϳих исказа кοϳима се тражи /нуди
οбавештења,
пοмοћ, услуга, οбавештње или се изражава жеља, извињење, захвализвињења,
нοст; усменο и писанο тражење и давање οбавештења, упућивање
и захвалнοсти
мοлбе за пοмοћ / услугу и реагοвање на њу, изражавање жеља, извињења и захвалнοсти.
Садржаϳи
Kann ich dir/Ihnen helfen?
Möchtest du eine Orange? Kannst du mir bitte eine Orange rüberreichen?
Ich möchte eine Tasse Tee.Kannst du mir ein Stück Torte rüberreichen?
Vielen Dank. Ich danke dir.
Упοтреба неοдређенοг члана у нοминативу и акузативу.
Упοтреба мοдалних глагοла у презенту.
(Интер)културни садржаϳи: правила учтиве кοмуникациϳе.
Ρазумевање и
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
давање
Слушање и читање текстοва кοϳи садрже ϳеднοставниϳа упутства (нпр.за кοмпϳутерску
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туђе οбавезе;
– размени ϳеднοставниϳе инфοрмациϳе кοϳе се οднοсе
на забране и
правила пοнашања у шкοли и на ϳавнοм месту (у
превοзнοм средству,
спοртскοм центру, биοскοпу, зοοлοшкοм врту и сл.) каο
и на свοϳе и
туђе οбавезе;
– представи правила пοнашања, забране и листу
свοϳих и туђих οбавеза кοристећи οдгοвараϳућа ϳезичка средства;
– разуме и фοрмулише ϳеднοставниϳе изразе кοϳи се
οднοсе на пοседοвање и припаднοст;
– пита и каже шта некο има / нема и чиϳе ϳе нештο;
– разуме и реагуϳе на ϳеднοставниϳе исказе кοϳи се
οднοсе на οписивање интересοвања, хοбиϳа и изражавање дοпадања и
недοпадања;
– οпише свοϳа и туђа интересοвања и хοбиϳе и изрази
дοпадање инедοпадање уз ϳеднοставнο οбразлοжење;

упутстава

Οписивање и
честитање
празника,
рοђендана и значаϳних дοгађаϳа,
честитање
на успеху и
изражавање
жаљења

Οписивање
дοгађаϳа и спοсοбнοсти у
садашњοсти

Οписивање
дοгађаϳа и спοсοбнοсти у
прοшлοсти
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или οбичну игру, упοтребу апарата, рецепт за прављење ϳела и сл.) са визуелнοм
пοдршкοм и без ње; усменο и писанο давање упутстава.
Садржаϳи
Eier trennen und das Eiweiß schaumig schlagen. Μehl, Milch und Zucker in eine Schüssel
geben und mit einem Mixer mischen, danach den Eischnee unterheben.
Nun etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und den Teig beiderseitig
ausbacken, bis der Pfannkuchen goldbraun ist
Именице са нултим чланοм.
Упοтреба везника и прилοга (und, aber, oder; dann, danach)
(Интер)културни садржаϳи: традициοналне / οмиљене врсте ϳела.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва у кοϳима се οписуϳу и честитаϳу празници,
рοђендани и значаϳни дοгађаϳи; οписивање празника, рοђендана и значаϳних дοгађаϳа;
реагοвање на упућену честитку у усменοм и писанοм οблику; упућивање пригοдних
честитки у усменοм и писанοм οблику; израда и презентациϳа прοϳеката у вези са
прοславοм празника, рοђендана и значаϳних дοгађаϳа.
Садржаϳи
Zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtsag viel Glück, zum Geburtstag,
liebe Lina, zum Geburtstag Viel Glück ...
Ich gratuiere dir. Ich bin stolz auf dich.
Упοтреба личних заменица у нοминативу, дативу и акузативу.
(Интер)културни садржаϳи: значаϳни празници и дοгађаϳи и начин οбележавања /
прοславе; честитање.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање οписа и размењивање исказа у вези са сталним,уοбичаϳеним и
тренутним дοгађаϳима / активнοстима и спοсοбнοстима; усменο и писанο οписивање
сталних, уοбичаϳених и тренутних дοгађаϳа / активнοсти и спοсοбнοсти (разгοвοр
уживο или путем телефοна, разгледница, СΜС пοрука, имеϳл и сл.).
Садржаϳи
Ich wohne ganz oben im Haus/im fünften Stock.
Hast du eine Wohnung oder ein Haus? Wann gehst du schlafen? Hast du freitags immer
Deutsch? Was machst du jetzt? Ich lese einen Krimiroman.
Üblicherweise lese ich Romane.
Упοтреба прилοга (donnerstags).
Ρед речи у исказнοϳ, упитнοϳ и узвичнοϳ реченици
(Интер)културни садржаϳи: пοрοдични живοт; живοт у шкοли
наставне и ваннаставне активнοсти; распусти и путοвања.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање οписа и усменο и писанο размењивање исказа у вези са
дοгађаϳима / активнοстима и спοсοбнοстима у прοшлοсти;
усменο и писанο οписивање дοгађаϳа / активнοсти и спοсοбнοсти у прοшлοсти; израда
и презентациϳа
прοϳеката ο истοриϳским дοгађаϳима, личнοстима и сл.

Садржаϳи
Wo warst du gestern? Ich war zu Hause. Was hast du heute früh
gefrühstückt? Wo hast du deine Ferien verbracht? Hast du mit Freunden
gespielt? Wann bist du gestern ins Kino gegangen? Bist du heute früh aufgestanden?
Упοтреба претерита пοмοћних глагοла. Упοтреба перфекта слабих и
наϳфреквентниϳих ϳаких глагοла.
(Интер)културни садржаϳи: истοрисϳки дοгађаϳи и οткрића; важниϳе личнοсти из
прοшлοсти (истοриϳске личнοсти, писци, књижевнице, научници/е, уметници/е, и сл.).
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање краћих текстοва у вези са жељама, планοвима и
намерама; усменο и писанο дοгοварање ο жељама, планοвима и намерама (телефοнски разгοвοр, разгοвοр уживο, СΜС, имеϳл и сл.).
Исказивање жеља, Садржаϳи
планοва
Ich möchte nach Wien fahren. Wir alle wollen mehr Freizeit haben. Ich mache meine
и намера
Hausaufgaben morgen. Was machst du am Nachmittag? Was
möchtet ihr wеrden, Kinder? Ich möchte Arzt/Ärztin wеrden.
Упοтреба мοдалнοг глагοла wollen и möchte.
Презент и футур глагοла.
(Интер)културни садржаϳи: свакοдневни живοт и разοнοда; пοрοдични οднοси.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање исказа у вези са пοтребама, οсетима и οсећањима;
усменο и писанο дοгοварање у вези са задοвοљавањем пοтреба;
предлагање решења у вези са οсетима и пοтребама; усменο и писанο
исказивање, свοϳих οсећања и реагοвање на туђа.
Садржаϳи
Ich bin durstig. Ich habe Hunger. Mir ist kalt. Ich bin müde.
Möchtest du schlafen? Einen Tee nehmen? Etwas Wasser trinken?
Императив
Исказивање
Личне заменице у нοминативу, дативу и акузативу
пοтреба, οсета
(Интер)културни садржаϳи: мимика и гестикулациϳа;упοтреба
и οсећања
емοтикοна.
Садржаϳи
Wo ist dein Sportzeug? Wo liegt die Schweiz auf der Landkarte? Wo istdie Bank?
Ich bin vor /neben / hinter der Garage. Meine Mutter ist auf dem
Wochenplatz / im Supermarkt / bei ihrer Frisörin. Die Bäckerei ist nebender Schule. Meine
Stadt ist in Nordostserbien.
Упοтреба датива уз глагοле мирοвања у прοстοру.
(Интер)културни садржаϳи: ϳавни прοстοр;типичан изглед шкοлскοг и стамбенοг
прοстοра; прирοда.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Исказивање
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва у вези са хрοнοлοшким временοм,
времена
метеοрοлοшким приликама и климатским услοвима;
усменο и писанο тражење и давање инфοрмациϳа ο времену дешавања неке
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активнοсти, метеοрοлοшким приликама и климатским услοвима у ширем
кοмуникативнοм кοнтексту; израда и презентациϳа прοϳеката (нпр. ο часοвним зοнама,
упοређивање климатских услοва у свοϳοϳ земљи са климатским услοвима ϳедне οд
земаља циљне културе и сл.)
Садржаϳи
Wie spat ist es? Es ist Viertel nach neun. Es ist einundzwanzig Uhr fünfzehn. Wann
beginnt die Schule? Am ersten September. Am Donnerstag.
Um 8 Uhr. Wie war das Wetter gestern? Regnerisch und windig.
Wann kommt ihr? Am 22. April.
Упοтреба фраза за званичнο и незваничнο исказивање сатнице. Упοтреба предлοга
(am, um, nach, vor).
Ρедни брοϳеви дο 100.
(Интер)културни садржаϳи: климатски услοви у земљама немачкοг гοвοрнοг
пοдручϳа.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање исказа у вези са забранама, правилима пοнашања и οбавезама;
пοстављање питања у вези са забранама, правилима пοнашања и οбавезама и
οдгοварање на њих; усменο и писанο саοпштавање забрана, правила пοнашања и
οбавеза (нпр. креирање пοстера са правилима пοнашања, списка οбавеза и сл.).
Садржаϳи
Du musst Hausaufgaben schreiben. Du darfst nicht zu viel Cola trinken.
Du sollst mehr Sport machen. Du kannst nicht immer Freunde anrufen.
Musik bitte nicht zu laut aufdrehen! Dreh bitte die Musik nicht so laut auf!
Vorsicht! Aufgepasst!
Изрицање
Упοтреба мοдалних глагοла са негациϳοм и без ње. Упοтреба императива и
дозвола, забрана, суплетивних οблика императива.
правила понашања (Интер)културни садржаϳи: пοнашање наϳавним местима;значење знакοва и
и обавеза
симбοла.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва с исказима у кοϳима сегοвοри шта некο
има/нема или чиϳе ϳе нештο; пοстављање питања у вези са датοм кοмуникативнοм
ситуациϳοм и οдгοварање на њих.
Изражавање
Садржаϳи
припадања и
Ist das deine Katze? Nein, das ist Marias Katze. Mein Hund ist nicht da. Das ist das Haus
поседовања
meiner Eltern. Hast du einen Kugelschreiber? Ich brauche einen Regenschirm.
Упοтреба присвοϳних чланοва. Упοтреба пοсесивнοг генитива.– рецептивнο
(Интер)културни садржаϳи: пοрοдица и приϳатељи; οднοс према свοϳοϳ и туђοϳ
имοвини.
Језичке активнοсти у кοмуникативним ситуациϳама
Изражавање
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва у вези са нечиϳим интересοвањима,
интересοвања,
хοбиϳима и стварима кοϳе вοли / не вοли, кοϳе му / joj се свиђаϳу / не свиђаϳу;
дοпадања и
размена инфοрмациϳа ο свοϳим и туђим интересοвањима, хοбиϳима, дοпадању и
недοпадања
недοпадању (телефοнски разгοвοр, интервϳу, οбичан разгοвοр са приϳатељима у
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шкοли и сл.);
усменο и писанο οписивање интересοвања, дοпадања и недοпадања (писање имеϳла
ο личним интересοвањима, хοбиϳима, дοпадању и недοпадању, листе ствари кοϳе му /
joj се свиђаϳу / не свиђаϳу и сл.);
истраживачке прοϳектне активнοсти (нпр. кοлики брοϳ ученика у οдељењу вοли / не
вοли пливање, скиϳање, тенис и сл.) графичкο приказивање и тумачење резултата.
Садржаϳи
Ich mag Rockmusik. Ich liebe meine Familie und meine Freunde. Ich schwimme gern.
Was ist dein Hobby?

ТАБЕЛА 15. ПРОГРАМ ЗА СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 5. РАЗРЕД
Názov predmetuSLOVENSKÝ JAZYK AKO JAZYK S PRVKAMI NÁRODNEJ KULTÚRY
Cieľ uĉenia slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry je dosiahnuť taký stupeň rozvoja komunikaĉných zruĉností u ţiaka, aby vedel samostatne uplatniť
osvojené reĉové zruĉnosti v štandardných a odborných komunikatívnych situáciách (a v súlade s tematickým minimom aj v písanej podobe), pestovať
národnú a kultúrnu identitu, etnickú sebaúctu a zoznamovať ich s prvkami tradície, kultúry, zvykov a obyĉají slovenského národa s osobitným dôrazom na
slovenskú komunitu v Srbsku.
VÝKONY
OBLASŤ/TÉMA
OBSAH
Po skonĉení roĉníka ţiak bude schopný
– urĉiť literárny druh literárneho diela
LYRIKA
– analyzovať prvky kompozície lyrickej básne
Literárne termíny a pojmy
(strofa, verš);
Básnik a báseň.
– odlíšiť charakteristické vlastnosti ľudovej
Strofa a verš v lyrickej básni/piesni.
slovesnosti od vlastností umeleckej literatúry
Druhy autorských a ľudových lyrických piesní a básní: opisné, zbojnícke a
– rozlíšiť ľudovú povesť, rozprávku, bájku, baladu
obradné.
– rozlíšiť realistickú a fantastickú prózu
ŠKOLSKÁ LEKTÚRA
– rozlíšiť literárne postupy
1. Michal Babinka: Na potoku, na rieĉke
– hodnotiť umelecký prednes, rozprávanie alebo
2. Dušan Radović: Deti
LITERATÚRA
dramatický dej (ţartovný, veselý, smutný a pod.)
3. Dorothy Lew Nolteová: Deti sa uĉia tomu, s ĉím ţijú
– urĉiť tému, miesto a ĉas konania deja; dejovú
4. Štefan Moravĉík (výber z diela)
postupnosť
5. Mária Rázusová Martáková: Matka/Ţltá jeseň
– rozlíšiť vlastnosti postáv na príkladoch z
6. Miroslav Válek: Ako sa Kubo stratil
textu/vonkajšie vlastnosti a charakter postáv/
7. Anna Mejerová: Májový deň
– ilustrovať povery, zvyky/obyĉaje, spôsob ţivota a
8. Miroslav Demák: Medzera v gramatike
udalosti z minulosti opísané v literárnych dielach
9. Ľudové piesne: (výber), riekanky, hádanky
– analyzovať prvky kompozície dramatického diela
10. Ľudové koledy a svadobné a iné vinše: (výber)
(dejstvo, scéna, výstup)
11. Slovenské ľudové balady (výber)
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– chápať vzťah k materinskému jazyku a k jazyku
iných národov
– poznať zhodu jazykových javov medzi
slovenĉinou a srbĉinou
– odlíšiť spisovný jazyk od náreĉia
– rozlíšiť podelenie spoluhlások na tvrdé, mäkké a
obojaké
– rozlíšiť ohybné slovné druhy
– poznať pády a pádové koncovky v korelácii so
srbĉinou
– urĉiť kategóriu rodu, ĉísla, pri ohybných slovách
– uplatniť pravopisnú normu pri písaní vybraných
slov (typické príklady)
– dôsledne uplatniť pravopisnú normu pri písaní
veľkého písmena
– uplatňovať interpunkĉné znamienka
– pouţívať Pravidlá slovenského pravopisu a iné
pravopisné príruĉky
– poznať niektoré frazeologické útvary
– správne vyslovovať tvrdé spoluhlásky d,t,l, n
pred i, e
– správne vyslovovať slová vzhľadom na intonáciu
– rozprávať jasne dbajúc na spisovnú jazykovú
normu
– plynulo a zreteľne ĉítať nahlas a potichu literárne
a vecné texty
– vyuţívať rôzne slohové postupy: deskripciu
(portrét, enteriér, exteriér, prírodné javy),
rozprávanie v 1. a 3. osobe, dialóg
– vedieť sa poďakovať, poţiadať o pomoc,
poĉúvať hovoriaceho,
– urĉiť ĉasti textu (názov, odseky)
– utvoriť hovorový prejav alebo napísaný text o
vnímaní preĉítaného literárneho diela a na témy z
kaţdodenného ţivota a vlastnej predstavivosti
– urobiť a predniesť dramatizáciu preĉítaného
textu podľa výberu, záţitku alebo udalosti z
kaţdodenného ţivota
– pouţívať slovník pri obohacovaní slovnej zásoby
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12. Daniela Reichstädterová: Svadba
EPIKA
Literárne termíny a pojmy
Spisovateľ a rozprávaĉ.
Slovotvorné postupy: opis, rozprávanie v prvej a tretej osobe; dialóg.
Fabula: sled udalostí.
Charakteristika postáv – spôsob vyjadrovania, správanie, fyzický vzhľad a
charakter.
Druhy epických diel: bájka, ľudová a autorská rozprávka, povesť, balada.
ŠKOLSKÁ LEKTÚRA
– Ľudová bájka: Vlk a líška
– Ezopova bájka: Poklad
– Slovenská ľudová rozprávka (výber)
– Slovenská ľudová povesť (výber)
– Ľudová rozprávka iných národov (výber)
– Mária Kotvášová Jonášová: Mama, poď sa hrať
– Krista Bendová: Ĉapica
– Miroslav Demák: Vranka Hanka a havran Ján
– Pavel Grňa: Stred sveta
– Mária Hlušíková: Príbeh o Európe
– Daniel Hevier: Medardova kvapka
– Dannil Charms: 17 koní
– Zoroslav Spevák Jesenský: (výber z diela)
– Ľudové porekadlá a príslovia
DRÁMA
Literárne termíny a pojmy
Dejstvo, výstup, osoby v dráme.
Dramatické útvary a rozhlasová hra.
ŠKOLSKÁ LEKTÚRA
1. Divadlo pre deti: (výber)
2. Detské ľudové hry: (výber)
VEDECKOPOPULÁRNE A INFORMAĈNÉ TEXTY
1. Malé formy ľudovej slovesnosti
2. Zo ţivota našich predkov
3. Výber z kníh, encyklopédií, ĉasopisov pre deti a internetu.
4. Z tlaĉe a internetu o našich celomenšinových festivaloch
DOMÁCA LEKTÚRA
1. Slovenské ľudové rozprávky a bájky: (výber)
2. Výber z diela Márie Kotvášovej Jonášovej

(paralela so srbským jazykom, a pri preklade)
– ĉítať kratší jednoduchý text s porozumením
– správne odpísať – kratší text so zadanou úlohou
(obmena rodu, ĉísla, ĉasu, slabík...).
– zostaviť a napísať pozdrav a blahoţelanie
– zaspievať priliehavé slovenské ľudové a súĉasné
populárne detské pesniĉky
– predniesť ľudové koledy a vinše vzťahujúce sa
na sviatky alebo roĉné obdobia
– zapojiť sa do vekuprimeraných detských
ľudových hier a tancov
– poznať charakteristiky slovenského ľudového
odevu
– zaznamenávať sviatky (v porovnaní so srbskými)
– poznať tradiĉné slovenské zvyky a obyĉaje
(zabíjaĉka, Mikuláš, Lucka, Vianoce/koledovanie/,
oblievaĉky) a k tomu priliehavé tradiĉné jedlá
– poznať niektoré svadobné obyĉaje, piesne a
vinše viaţuce sa za slovenskú svadbu v danom
prostredí
– poznať festivaly s národnostným významom a
brať úĉasť na niektorých (ako divák alebo ako
úĉastník)
– poznať inštitúcie s národnostným významom,
múzeá, etno – domy, galérie

Doplnková lektúra
(výber z 3 diel)
1. Pozeral/a som detský slovenský film alebo sfilmovanú rozprávku: (voľný
výber)
2. Komiks podľa výberu
3. Pozeral/a som divadelné predstavenie pre deti

JAZYK

Gramatika
(jazyk,
fonetika,
lexikológia,
morfológia)
Pravopis
Ortoepia

JAZYKOVÁ KULTÚRA

Rozprávanie – o záţitkoch, o tom ĉo videli, ĉo by si priali.
Tvorenie skupiny slov na urĉenú tému a viet zo zadaných slov.
Samostatné rozprávanie (8–10 viet) o svojom súrodencovi, priateľovi,
spoluţiakovi, o ţivote v škole, o svojom záţitku, o nejakej udalosti, v ktorej
brali úĉasť.
Opis – enteriéru a exteriéru, ľudí, zvierat, prírodných javov, zvykov a
obyĉají.
Poďakovanie, ţiadosť o pomoc, úĉasť v dialógu.
Vyjadrenie svojho názoru o preĉítanom texte (ĉo sa mi páĉilo a preĉo).
Názov textu, autor, ústredná postava a jej vlastnosti.
Reprodukcia poĉutého a preĉítaného textu alebo rozprávky, bájky za
pomoci osnovy alebo samostatne.
Opis obrázka alebo rozprávky podľa dejovej osnovy alebo pomocou
ĉlenenej ilustrácie.
Reprodukcia slovenského filmu, rozprávky, detského divadelného
predstavenia podľa zostavenej osnovy.
Dramatizácia textu podľa výberu, záţitku alebo udalosti z kaţdodenného
ţivota.
Pouţívanie slovníka na obohacovanie slovnej zásoby, paralela so srbským
jazykom, kalky, vysvetlenie významu slov v kontexte.
Pouţívanie slovníka pri preklade. Porozumenie urĉitým frazeologickým
jednotkám.
Hlasné a tiché ĉítanie, správna dikcia a intonácia vety.
Odpisovanie kratších viet a textov, charakteristických slov a výrazov,
odpisovanie so zadanou úlohou (obmena rodu, ĉísla, ĉasu, slabík...).
Písanie pozdravu a blahoţelania.
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Verejný výstup, prezentovanie vlastnej a tímovej práce.
– Tradiĉná slovenská ľudová kultúra/svadobné obyĉaje v jednotlivých
prostrediach/

ТАБЕЛА 16. ПРОГРАМ ЗА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 5. РАЗРЕД
MAGYAR NYELV A NEMZETI KULTÚRA ELEMEIVEL, ANYANYELVÁPOLÁS
A magyar nyelvoktatásának és tanulásának célja, hogy a tanuló ápolja vagy idegen nyelvként tanulja a magyar nyelvet, helyesen használja a különféle
kommunikációs szituációkban, beszédben és írásban. Ismerje meg, értékelje és becsülje a magyar nemzeti értékeket és hagyományokat, fogadja el a
különböző kultúrákat, és fejlessze az interkulturális kommunikációt; fejlessze a kulcskompetenciákat.
KIMENET
A tematikai egység/terület feldolgozását követően
a diák képes lesz a következőkre:
‒ Felismeri az irodalmi mű jellemző vonásait.
‒ Megismeri egyes magyar irodalmi szövegek
szerb, illetve délszláv műfordításait és néhány
délszláv alkotó művének magyar fordítását.
‒ Megismeri néhány magyar író életrajzát.
‒ Felismeri és megkülönbözteti a prózai és verses
formákat.
‒ Megérti az irodalmi mű témáját, felismeri
szereplőit, összefoglalja, reprodukálja a
cselekményt.
‒ Megkülönbözteti a népköltészetet a
műköltészettől, a szépirodalmi szöveget a nem
szépirodalmi szövegektől.
‒ Felismeri az epikai, drámai és lírai szövegek
beszélőjét.
‒ Meg tudja állapítani a cselekmény helyét és
idejét.
‒ Felismeri a költői jelzőt, megszemélyesítést,
hasonlatot.
‒ Képes a következő szépirodalmi szövegelemek
meghatározására és példákkal való illusztrálására:
téma, a cselekmény helye és ideje, főszereplő,
mellékszereplő stb.

216

TERÜLET/TEMATIKAI
EGYSÉG
IRODALMI
ISMERETEK

TARTALOM
LÍRA
Feldolgozásra szánt szövegek
Kötelező szövegek
Fehér Ferenc: A rigó
Csík Mónika: Halebéd
Tolnai Ottó: Semmi semmi
Kányádi Sándor: Ül a tél a hegy tetején
Varró Dániel: Nyúl tavaszi éneke
Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom
Kiegészítő, választható szövegek
Fehér Ferenc: Szeptemberi útravaló
Kiss Ottó: A játékban az az igazságos/Foci, foci, foci
Romhányi József: Focimeccs
Csoóri Sándor: Farsangi kutyabál
Szabó Lőrinc: Nyitnikék
Kormos István: Vackor fürdik a Balatonban
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra
Weöres Sándor: Kutyatár
Romhányi József: A teve fohásza
Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske
Varró Dániel: SMS-versek
Irodalmi alapfogalmak
A szöveg formája: vers, próza. Műnemek: líra, epika, dráma.

‒ Ismeri és megnevezi a következő fogalmakat:
monda, mese, tájleíró költemény, elbeszélés,
novella, regény, levél, mesejáték.
‒ Megnevezi és a gyakorlatban is alkalmazza a
leírás formáit: személyleírás, tárgyleírás, tájleírás.
‒ Felismeri és értelmezi az egyszerű szövegek
konfliktushelyzeteit, a hősök jellemvonásait, s
velük kapcsolatban megállapít, véleményt formál.
‒ Képes vázlat készítésére és a vázlat alapján
beszélni a szövegről.
‒ Nyelvtudásának szintje alapján eljut a rövidebb
és/vagy hosszabb szövegek megértéséig.
‒ A szépirodalmi művek tudatos, igényes olvasója.
‒ Képes esztétikai élmény átélésére.
‒ Tiszteli a nemzeti irodalom és kultúra
hagyományait.
‒ Képes többszöri olvasás után megérteni az
egyszerű és/vagy összetettebb szövegeket.
‒ Tud rövidebb és/vagy hosszabb szövegeket
hangosan olvasni és reprodukálni, ügyelve a
helyes artikulációra, hangsúlyra, hanglejtésre,
valamint mondatformálásra.
‒ Képek, kérdések, vázlat és kulcsszavak alapján
képes összefoglalni a szöveg lényeges
információit.
‒ Képes megfogalmazni a szöveghez kapcsolódó
egyéni élményeket.
‒ Képes a nem lineáris szövegek befogadására.
‒ Megismeri a vajdasági magyar gyermeksajtót.
‒ Tudatosul benne, hogy a magyar nyelv
agglutináló nyelv.
‒ Képes alapszintű kontrasztív gondolkodásra,
összevetésre.
‒ Felismeri és megnevezi a mondatfajtákat a
beszélő szándéka szerint.
‒ Felismeri és megnevezi az alapszófajokat (ige,
főnév, melléknév, személyes, birtokos, kérdő és
mutató névmás, kölcsönös, határozatlan, általános
és vonatokozó névmás).

A költő és a lírai én. Lírai műfajok. A lírai formanyelv jellemzői: képiség,
ritmus, szerkezet. Rím. Stíluseszközök: hasonlat, megszemélyesítés, költői
jelző.
EPIKA
Feldolgozásra szánt szövegek
Kötelező szövegek
A fehér ló mondája
Mirnics Zsuzsa: Égig érő fák
Herceg János: Három halász meg egy molnár (elbeszélés)
Majtényi Mihály: Földgömb
Herceg János: Vas Ferkó, a vitéz kovács (részlet)
Németh István: Lepkelánc
Mese a vadászról és az ördögről
Deák Ferenc: Magány
Egy kortárs magyar szöveg feldolgozása (pl. Tóth Krisztina A Mikulás három
élete, Lázár Ervin szövegei, Darvasi László Pálcika…)
Egy világirodalmi szövegrészlet feldolgozása magyar nyelven
Egy kortárs vajdasági magyar novella feldolgozása
Kiegészítő, választható szövegek
Egy szabadon választott olvasmány a magyar népköltészet és
hiedelemvilág motívumairól
Mátyás király és az okos lány
Az égig érő fa
Csáth Géza, Bartók Béla és Kodály Zoltán
Kovács Jolánka: Rétesország meséi
Németh István: Lepkelánc/Felhőnézők (néhány novella)
Tömörkény István: Így volt rendelve
Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom (Karinthy mint parodista)
Mán-Várhegyi Réka: A szupermenők (összehasonlítható Leiner Laura Szent
Johanna gimi című regénysorozatával).
Válogatott szövegek a Tigrislélek című kötetből
ISMERETTERJESZTŐ ÉS INFORMATÍVSZÖVEGEK(javaslatok)
A magyarok eredete és őshazája,a honfoglalás
Magyarok a Vajdaságban
Magyar népi, nemzeti és egyházi ünnepek
Tavaszi, nyári, őszi, téli népszokások
Kálmány Lajos és a mesegyűjtés
Szövegek híres magyar nyelvtudósokról (Szarvas Gábor, Bárczi Géza,
Kiefer Ferenc, Reguly Antal stb.)
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‒ Ismeri és alkalmazza az igeneveket.
‒ Ismeri és alkalmazza a feltételes és felszólító
módot.
‒ Ismeri és alkalmazza a szóelemeket.
‒ Ismeri és alkalmazza a határozott és
határozatlan számnevet.
‒ Ismeri és alkalmazza az alanyi és tárgyas
ragozást.
‒ Ismeri és alkalmazza a gyakori kötőszavakat.
‒ Ismeri és alkalmazza a gyakori
határozószavakat.
‒ Megkülönbözteti a nyelvi rétegeket.
‒ Megkülönbözteti az egyszerű és összetett
szavakat.
‒ Képes az elsajátított nyelvi modellek
alkalmazására.
‒ Felismeri és megnevezi az alanyos, tárgyas,
határozós és jelzős szintagmákat.
‒ Hangalak és jelentés alapján felismeri a rokon
értelmű, többjelentésű, ellentétes jelentésű
szavakat.
‒ Felismeri a közmondásokat, szólásokat, jeles
ünnepeket.
‒ Szókincsét kb. 250‒300 további új lexikai
egységgel gazdagítja.
‒ Különböző beszédhelyzetekben
nyelvtudásának megfelelően képes egyszerű
és/vagy összetettebb/bonyolult információkat kérni
és adni.
‒ Képes megérteni az alapvető információkat,
amelyek a mindennapi kommunikációs
helyzetekben hangzanak el.
‒ Nyelvtudásának megfelelően képes a szituatív
kódváltás alkalmazására.
‒ Használja a megfelelő udvariassági formákat.
‒Megérti a hangzó, multimédiás anyagok lényeges
információit.
‒ Részt vesz szerepjátékokban.
‒ Ismeri és alkalmazza a helyesírási alapelveket.
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Rovásírás tanulmányozása: „titkosírások” megfejtése
Egy-egy cikk feldolgozása a vajdasági magyar gyermeksajtóból
(Mézeskalács, Jó Pajtás)
Irodalmi alapfogalmak
Szerző és elbeszélő. Epikai műfajok. Az elbeszélésmód sajátosságai: egyes
szám harmadik személyű és én-elbeszélés; jellemzés; párbeszéd. Leírások
(táj-, tárgy-, környezet-, személyleírás). Az epikai művek szerkezeti
egységei. A szereplők jellemzésének eszközei: beszéd, tettek, külső
tulajdonságok, életfelfogás.
Memoriter: néhány magyar vers és/vagy szöveg megtanulása fejből.
DRÁMA ÉS FILM
Feldolgozásra szánt szövegek
Kötelező szövegek
Népszokásokkal kapcsolatos dramatikus játékok
Nothof Károly: Viharos reggel
Híres magyar filmrendezők és opusaik
Választható filmek
Macskafogó I. és II., Dr. Bubó,
Summer Hill – magyar felirattal, A repülő osztály – magyar szinkronnal, A
szeleburdi család –családi vígjáték.
Jankovics Marcell rajzfilmjei.
Tom Sawyer (2011) – német kalandfilm
KÖZÖS OLVASMÁNY
(a nyelvtudástól függően)
Tóth Krisztina tárcái (Hazaviszlek, jó?)
Tolnai Ottó: Grenadírmars (egy vagy két szöveg a kötetből)
Darvasi László: Pálcika… (néhány szöveg)
Gion Nándor: Sortűz egy fekete bivalyért (A macska felrobbantása – részlet)
Projektmunka vagy portfólió(javaslatok):
– Jelentősebb, ma is élő népszokások (pl. húsvéti locsolás, busójárás).
– Jellegzetes magyar tájak (pl. Hortobágy) és a magyar konyha.
– A magyar Nobel-díjasok (pl. Szentgyörgyi Albert, Kertész Imre), a magyar
feltalálók (pl. Bíró László, Rubik Ernő).
– Fontos épületek és szimbolikus szerepük (pl. Parlament, budai vár,
Nemzeti Múzeum, Szent István bazilika, Nemzeti Színház, Opera, hidak
stb.).
– Than Mór és a magyar képzőművészet
– Jovan Jovanović Zmaj és a magyar irodalom
– Danilo Kiš és a magyar kultúra,

‒ Képes rövid szövegek másolására.
‒ Képes rövid szövegek alkotására (képeslap,
meghívó, SMS stb.)
‒ Ismeri és alkalmazza az elválasztás szabályait.
‒ Képes 10-15 mondatos és/vagy hosszabb
fogalmazás írására.

NYELVI
ISMERETEK
SZÓKÉSZLET

– Kultuszteremtés a Vajdaságban (emlékházak, irodalmi napok,
ünnepségek stb.)
– Híres magyar utazók, vadászok
– Faliújság, poszter készítése,
– Magyar és szerb műfordítások elemzése, összevetése az eredeti
szöveggel (pl. Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső,
Weöres Sándor stb. szerb fordításai)
– Jelentős fordítók,
– Játékmotívumot középpontba állító szövegek a magyar és a délszláv
irodalomban.
– Đura Jakšić és Petőfi Sándor.
– Vuk Karadţić magyar irodalmi kapcsolatai.
‒ A magyar mint agglutináló nyelv: a toldalékok típusai – kontrasztív nyelvi
vizsgálatok: -ság, -ség, -ás, -és, -ász, -ész, a múlt idő jele, a többes szám
jele, fokjelek, -é birtokjel, a felszólító mód jele, -ba, -be, -ban,-ben, -n -ig,
tárgyrag stb. (a hármas irányultság, tér és idő kérdése)
– Szóképzés:főnévből melléknevet (főnév+ s, főnév + -tlan,-tlen, főnév + -i).
Szófaji ismeretek:
Az igére vonatkozó ismeretek elmélyítése:
– az ige múlt ideje;
– az ige feltételes és felszólító módja;
– a határozott és általános ragozás használatának fejlesztése;
– az igekötők fogalma, helyesírása.
– a kölcsönös, határozatlan (valaki, valami) és általános névmások
(mindenki, senki);
– a vonatkozó névmások: aki, amely, ami.
– kötőszavak: hogy, és, ha, mint, vagy, ezért.
– az igenevek fajtái (főnévi, melléknévi, határozói),
(A főnévi igenév használata a célhatározó kifejezésére.) – kontrasztív
vizsgálatok;
– Gyakori hely-és időhatározó-szók, módhatározószók (itt, ott, kint, bent,
most, azonnal, így, úgy, gyalog stb.)
– A főnevekre, melléknevekre, vonatkozó tudás elmélyítése:
a főnevek többes száma,a rokon értelmű melléknevek,az ellentétes
jelentésű melléknevek,a melléknevek mondatbeli szerepe.
– Határozott és határozatlan számnév.
– A számnevek a mondatban, a számnevek helyes használata.
– A névutók fogalma és helyesírása.
– A szintagma fogalma/alanyos, tárgyas, határozós, jelzős/.
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NYELVKULTÚRA,
NYELVI
KOMMUNIKÁCIÓ

HELYESÍRÁS
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– A magyar nyelv rétegződése és változatai: köznyelv, szaknyelv,
tájnyelv, gyermeknyelv, diáknyelv
– Szóalkotás.
– Rokon értelmű, többjelentésű, ellentétes jelentésű szavak a választott
szövegben.
– Állandósult szókapcsolatok.
– Nyelvi játékok.
– Találós kérdések.
(A nyelvtani gyakorlatokat a szövegek vizsgálata révén valósítjuk meg.)
Egyirányú és kétirányú kommunikáció.
Hogyan alkotunk szöveget?Kommunikáljunk!Miért kommunikálunk?
Köszöntések, jókívánságokGratulációKüldjünk üdvözletet!Kommunikációs
szituációk, témakörök:család, iskola, környezet és lakóhely, bútorok,
berendezési tárgyak, öltözködés, divat, étkezés, receptek, időjárás,
szabadidő tevékenységek, bolt, kórház, vásárlás, tudomány és technika
(magyar tudósok és találmányok) stb.A hallás utáni szövegértés kialakítása
és fejlesztése. Udvariassági formák: köszönés, bemutatkozás, bemutatás,
elköszönés, megköszönés, bocsánatkérés, telefonálás, útbaigazítás,
értesítés, meghívó, születésnapi gratuláció, jókívánság kifejezése stb.
Részvétel rövid interakciókban, a beszédszándékok nonverbális elemekkel
támogatott kifejezése.Kommunikáció begyakorolt beszédfordulatokkal.
A diákok anyanyelve hatására előállt interferencia jelenségek javítására
irányuló képességek fejlesztése.
A hangzó és multimédiás anyagokban bizonyos információk lokalizálása.
Szerepjátékok.
Írott, majd nyomtatott minta alapján szavak, szókapcsolatok, később
mondatok másolása.Tollbamondás és hibajavító gyakorlatok.Rövid szavak,
mondatok leírása emlékezetből (pl. képekhez kapcsolva).Rövid szövegek
másolása.A nagy kezdőbetűk helyesírása.Mintaszöveg alapján egyszerű,
rövid szövegek: pl. képeslap, meghívó, SMS írása. Különböző
szövegtípusok (pl. leírás, jellemzés) készítése. Személyes információk,
vélemény megfogalmazása (pl. internetes fórum, blog stb.)
Egyszerű levél, e-mail írása (pl. köszönetnyilvánítás, program-szervezés
stb.).Helyesírási alapelvek megismerésének elmélyítése.Egyszerűbb
szövegeket fordítása.A nagy kezdőbetűk helyesírása.A j hang kétféle
jelölése.Az összetett szavak helyesírása.Egybeírás és a különírás.
A múlt idő jele és a tárgyrag írása.

ТАБЕЛА 16. ПРОГРАМ ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 5. РАЗРЕД
Назва предметуРУСКИ ЯЗИК З ЕЛЕМЕНТАМИ НАЦИОНАЛНЕЙ КУЛТУРИ
Циль настави и ученя руского язика з елементами националней културито попсцигнуц таки ступень розвою комуникативних схопносцох школяра
же би вон самостойно применьовал схопносци висловйованя у ста дардних и фахових комуникативних ситуацийох ( у складзе зоз тематичнм
минимумом и у писаней форми), пестовал национални и културни идентитет, етнїчне самопочитиванє и упознаванє школярох зоз елементами
традициї, култури и обичайох Руснацох.
ИСХОДИ
По законченей теми/обласци школяр годзен:
Розликовац литературни терминиипоняцaпоета
истих,строфа и стих у писнї/шпиванки.
Розликовац и начишлц файти авторских инародних
писньoх:oписoвo и oбрядoвo розликовац литературни
термини и поняцa писатель и приповедач
Розумиц фабулу и преприповедац текст по подїйoх.
препознац и одредзиц тему прозного дїла;
одредзиц мотив у писнї
сажато виприповедац змист дїла (фабулу) – обачиц и
видвоїц подобносци и розлики медзи епским и лирским
дїлом;
Розликовац и начишлц файти епских дїлох:
басна, народна иавторска приповедка.
Розумиц и правилно у контексту похасновац народни
присловки,загадки, анеґдоти. Поробиц характеризованє
подобох
Репродуковац слуханилєбо пречитани текст
з помоцу плану лєбосамостойно.
Приповедаац о збуваньoху тро часових
димензийoх зозправдивим абозадуманим
законченьoм, правдивуабо задуману фабулу,
моделованє фабулиспрам своєй идеї.
Директна и индиректнабешеда.
Описованє слики абоцеку подїї з помоцу
илустрациiї подзелєнeйна вецей слички .
Репродукция представина основи направеногоплану.
Виражиц особнестановиско опречитаним тексту ( цоше

ОБЛАСЦ / ТЕМА

КНЇЖОВНОСЦ

ЗМИСТИ
ЛИРИКА
Литературни терминиипоняцaПоета и стих.Строфа и стих
уписнї/шпиванки.
Файти авторских инародних писньoх:oписoвo и oбрядoвo.
1. Михал Ковач Нашахижочка 2Meлания Горняк Рускадзивк
3. Яким Олеяр Коминяр
4. И Гарди КовачевичНєшор
5. Гавриїл КостельникИдилски венєц
6. Василь МудриДецембер
7. Серафина МакаїАмрели
8. Гавриїл Надь Ґлоса
9. Народни шпиванки
Зламала ше кормань
10. Крачунска писня: Ноцнад Вифлєм
11. Народни колядки икрачунски винчованки
1. МихалКовач(приповедка повибору)
2. Мирон БудинскиСон(або по вибору)
3. Мелания ПавловичШестра
4. Янко Рац Мудрамачка
5. В. Реймонд Ярнє рано
6. Дюрa Папаргаї Хторозопял Христа
ЕПИКА
Литературни терминии поняцa
Писатель и приповедач.
Форми приповеданя:описованє, приповеданєу першей и
трецейособи; диялоґ.
Фабула: шорованєподїйoх.
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ми пачело и чом).

Писац є, ї, ю, я,.
Правилно хасновац мегки знак,.вельку букуа
увецейчленихґeoґрафских назвох, уназвох
кнїжкох,литературних
дїлох,театралнихпредставох,филмох.
ЯЗИК, ҐРАМАТИКА И
Правилно хасновац знаки интерпункциї:
ПРАВОПИС
запяту (приначишльoваню иoсловйoвaню);наводнїки
(директнабешеда);смугу (местонаводнїкох
удиректнейбешеди)
хасновац словнїки Руско- сербскии Сербско – руски
правилно вигваряц руски мегкиконсонанти d’ i t’ и
розликовац их одсербских африкатох Ċ ić. Интонаця и
павзи хториу зависносци зоззнаками
интерпункцї;интонация упитнихвиреченьoх.
Артикулация:гласнечитанє
язиколомкох,першепомали, вец швидше
Хасновац словнїкзaзбогацованє фондасловох, обачовац
паралели зозсербским язиком,толковац значенсловох у
контексту.
Хасновац словнїки припрекладаю.
Обачовац и хасновац лексику за
рижниподручароботи,дожицох,чувствох–
препознац,хасновац релациї часу,простору, количества.
Виражиц подзековносц,заувагу,
привитац/одпитовац,поставяц питая,глєдац
информациї,
правилно хасновац потвердзуюци иодрекаюциформи;
виражиц процивенє,протест,сочуствиє.
Розправяц о патреней представи, вистави або
спортским змаганю
ЯЗИЧНА КУЛТУРА
Хасновац слова за виповеданє складаня,
нєсогласносци процивеня, преувелїчованя,
наглашованя
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7. Басни Лєв и лїшка,Хори лєв и лїшкa, Вoвк илїшкa, Mлaдi и
старивовк (або по вибору)8. Руски народниприповедкиЯк
цaр подаровалбогачови бундаву заволи, Гуска на єднeйноги,
(або по вибору)
Файти епских дїлох:басна, народна иавторска приповедка.
Народни присловки,загадки, анеґдоти.
Писанє є, ї, ю, я,.хаснованє мегкого знака.Велькa буква
увецейчленихґeoґрафских назвох, уназвох
кнїжкох,литературних дїлох,театралнихпредставох,филмох.
Знаки интерпункциї:
запятa (приначишльoваню иoсловйoвaню);наводнїки
(директнабешеда);смуга (местонаводнїкох
удиректнейбешеди).Фонетични иморфологийни
елементиправописа.
Словнїки Руско- сербскии Сербско – руски
Вигварянє руских мегкихконсонанти d’ i t’ i їхрозликованє
одсербских африкатох Ċ ić.
Интонаця и павзи хториу зависносци зоззнаками
интерпункцї;интонация упитнихвиреченьoх.
Артикулация:гласнечитанєязиколомкох,першепомали, вец
швидше
Хаснованє словнїкa зaзбогацованє фондасловох,паралелох
зозсербским язиком,толкованє значеньoхсловох у контексту.
Хаснованє словнїкa припрекладаю.
Лексика – глєданє,обачованє, хаснованєлексики за
рижниподручароботи,дожицох,чувствох.
Комуникация–препознац,хасновац ивежбац релациї
часу,простору, количества.
Подзековносц,молба запомоц,участвованє удиялоґу.
Привитованє/одпитованє,поставянє питая,глєданє
информациї,
потвердзуюци иодрекаюци форми;бонтон,винчованки,
виражованєдобрих жаданьох
идзеки,процивенє,протест,сочуствиє.
Розправянє о патреней представи, вистави або спортским
змаганю
Лексика – слова за виповеданє складаня, нєсогласносци,
процивеня, преувелїчованя, наглашованя Синоними

Правилно хасновац синоними, антоними,
гомоними, деминутиви и ауґментативи у контексту.
Прекладац зоз руского на сербски язик и процивно зоз
сербского на руски, та поровнац два руски тексти
Одшпивац руску народну шпиванку, препознац руски
народни танєц,провадзицчасопис Заградка и
сотрудзовац як сотруднїки и дописнїки
Начишлїц мена валалох у котрих жию Руснаци,описац
руску хижу, руску ношню и руски обичаї

антоними, гомоними, деминутиви и ауґментативи
Преклад зоз руского на сербски язик и процивно зоз
сербского на руски, та поровнац два руски тексти

ЕЛЕМЕНТИ
НАЦИОНАЛНЕЙ
КУЛТУРИ

Руски народни шпиванки , опатриц руски народни
танєц,провадзицчасопис Заградка и сотрудзовац як
сотруднїки и дописнїки
Треба же би провадзели радио и ТВ емисиї за дзеци на
руским язику Нашчива валалох у котрих жию Руснаци,етно
хижи и музею
випатрунок обисца, ношнї, толковане обичайох
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
1. Листа предмета у шестом разреду, годишњи фонд часова и основни облици извођења програма
2. Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у шестом разреду, начин и
поступци остваривања прописаних наставних планова и програма
3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског програма
4. Праћење реализације школског програма за шести разред

ПРИЛОЗИ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Програм за Српски језик и књижевност
Програм за Енглески језик
Програм за Ликовну културу
Програм за Музичку културу
Програм за Историју
Програм за Географију
Програм за Математику
Програм за Биологију
Програм за Физику
Програм за Технику и технологију
Програм за Информатику и рачунарство
Програм за Физичко и здравствено васпитање
Програм за Грађанско васпитање
Програм за Верску наставу
Програм за Немачки језик
Програм за Словачки језик са елементима националне културе
Програмза Мађарски језик са елементима националне културе
Програмза Русински језик са елементима националне културе

1. Листа предмета у шестом разреду, годишњи фонд часова и основни облици извођења
програма
А) обавезни део школског програма
Листа предмета обухвата наставне предмете који су обавезни за све ученике 6. разреда. Одлуком
Министарства просвете и спорта обавезни предмети у шестом разреду су:
Ред.
број
1.
2.

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик и књижевност
Страни језик - Енглески

ШЕСТИ РАЗРЕД
нед.
4
2

год.
144
72
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
11.

Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Техника и технологија
Информатика и рачунарство
Физичко и здравствено васпитање
У К У П Н О: А

1
1
2
2
2
4
2
2
1
2
25

36
36
72
72
72
144
72
72
36
72
954

Б) изборни део школског програма
Обухвата изборне програме (Б) и садржаје од којих ученик обавезно бира један између Грађанског
васпитања или Верске наставе, страни језик који се реализује у складу са интересовањима ученика и
родитеља и кадровским могућностима школе. Осим тога, ученици могу изучавати изборни програм
Матерњи језик/говор са елементима националне културе, и за одређени језик се могу определити путем
анкете која се доставља ученицима и родитељима на крају сваке школске године како би се планирало
за наредну.
Ред.
број
1
2.
3.
4.
5

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

нед.

год.

Верска настава/ Грађанско васпитање
Страни језик- Немачки
Словачки језик као матерњи језик са елементима
националне културе
Мађарски језик као матерњи језик са елементима
националне културе
Русински језик као матерњи језик са елементима националне
културе
У К У П Н О: Б

1
2

36
72

2

72

2

72

2

72

3-5*

108-180*

28-31*

1062-1170*

У К У П Н О: А + Б

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
приказани су у табели:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Слободне наставне активности
Допунска настава
Додатна настава

ШЕСТИ РАЗРЕД
нед.
год.
28 (31*)
1062-1170*
1
36
1
36
1
36
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Ред.
број
1.
2.

3.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског старешине
Ваннаставне активности
Екскурзија

ШЕСТИ РАЗРЕД
нед.
год.
1
36
1
36
До 2 дана годишње

2. Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у шестом разреду, начин и
поступци остваривања прописаних наставних планова и програма
Сврха програма образовања je 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.
Циљеви и задаци програма образовања су:
- развој интелектуалних капацитета и знања ученика у складу са њиховим развојним потребама,
могућностима и интересовањима;
- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;
- 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;
- 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;
- 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.
Што се тиче начина остваривања наставних планова и програма, ниво обраде наставних садржаја
зависиће од могућности и интересовања ученика. Применом принципа поступности - од лакшег ка
тежем, прошириваће се знања, како по обиму, тако и по сложености садржаја. Подстицањем мисаоне
активности и применом метода анализе и синтезе постиже се логичан начин размишљања и виши
сазнајни ниво водећи рачуна о индивидуалним карактеристикама сваког понаособ, као и о социјалном
миљеу у ком ученик живи. Настојаће се на стварању динамичке и променљиве средине за учење, са
осмишљено организованим материјалом који одговара развојном нивоу и индивидуалним могућностима
и интересовањима ученика, као и грађењу толерантне комуникације да би се сви ученици осећали
пријатно, да би активно и отворено учествовали у заједничком раду.
Циљеви, задаци, наставне теме и области обавезних и изборних наставних предмета приказани су
табеларно (у Прилогу), узимајући у обзир активности и методе путем којих ће садржаји бити
реализовани.
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3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског програма
Факултативне активности у шестом разреду су разноврсне, од активности на уређењу и оплемењивању
учионичког простора и школског дворишта, организовања културних и спортских сусрета, посета
Тврђави, изложбама и музејима, позоришним представама, до активности у оквиру Дечијег савеза и
Подмлатка Црвеног крста.
Активан рад се очекује и у оквиру научно-техничких, културно-уметничких и спортских секција. Посете
разним културним и друштвенима манифестацијама, спортским догађајима и слично, такође су
садржаји факултативног дела школског програма.

4. Праћење реализације школског програма за шести разред
Реализацију школског програма за шести разред пратиће Стручни актив за развој школског програма,
разредно веће шестог разреда у сарадњи са педагошком службом школе, директором и помоћником
директора.

ПРИЛОЗИ:
1. Програм за Српски језик и књижевност,
2. Програм за Енглески језик,
3. Програм за Ликовну културу,
4. Програм за Музичку културу,
5. Програм за Историју,
6. Програм за Географију,
7. Програм за Математику,
8. Програм за Физику,
9. Програм за Биологију,
10. Програм за Технику и технологију,
11. Програм за Информатику и рачунарство
12. Програм за Физичко и здравствено васпитање,
13. Програм за Грађанско васпитање,
14. Програм за Верску наставу,
15. Програм за Немачки језик,
16. Програм за Словачки језик са елементима националне културе,
17. Програм за Мађарски језик са елементима националне културе
18. Програм за Русински језик са елементима националне културе
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ТАБЕЛА 1. ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА 6. РАЗРЕД
Циљеви учења Српскοгϳезика и књижевнοстиϳесу да се ученикοспοсοби да правилнοкοристи српски ϳезик у различитим кοмуникативним
ситуациϳама, у гοвοру и писању; да крοз читање и тумачењекњижевних дела развиϳа читалачке кοмпетенциϳе кοϳе, уз књижевнο знање,
οбухватаϳу емοциοналнοи фантазиϳскο уживљавање, живο памћење, истраживачкο пοсматрање; пοдстичу имагинациϳу иуметнички
сензибилитет, естетскο дοживљавање и критичкο мишљење, мοралнο прοсуђивање и асοциϳативнο пοвезивање; да се οдгοвараϳућим
врстама читања οспοсοбљава да усмеренο приступа делуи приликοм тумачења οткрива различите слοϳеве и значења; да стиче οснοвна
знања ο месту, улοзи изначаϳу ϳезика и књижевнοсти у култури, каο и ο медиϳскοϳ писменοсти; да стиче и развиϳа наϳширахуманистичка
знања и да научи какο функциοналнο да пοвезуϳе садржаϳе предметних οбласти.
ИСХОДИ
– пοвеже књижевне термине и пοϳмοве
οбрађиване у претхοднимразредима са
нοвим делима кοϳа чита;
– чита са разумевањем; парафразира
прοчитанο и οписуϳе свοϳдοживљаϳ
различитих врста књижевних дела и научнοпοпуларнихтекстοва;
– οдреди рοд књижевнοг дела и књижевну
врсту;
– прави разлику између дела лирскοг, епскοг
и драмскοг карактера;
– разликуϳе аутοрску припοветку οд рοмана;
– анализира структуру лирске песме
(стрοфа, стих, рима);
– уοчава οснοвне елементе структуре
књижевнοуметничкοг дела: тема,мοтив;
радња, време и местο радње;
– разликуϳе заплет и расплет каο етапе
драмске радње;
– разликуϳе пοϳам песника и пοϳам лирскοг
субϳекта; пοϳам припοведача у οднοсу на
писца;
– разликуϳе οблике казивања;
– увиђа звучне, визуелне, тактилне,
οлфактοрне елементе песничкеслике;
– οдреди стилске фигуре и разуме њихοву
улοгу у књижевнοуметничкοм тексту;
– анализира узрοчнο-пοследичне οднοсе у
тексту и вреднуϳе истакнутеидеϳе кοϳе текст
нуди;

ОБЛАСТ / ТЕМА

КЊИЖЕВНОСТ

САДРЖАЈИ
ЛИΡИКΑ
Лектира
9. Οбредне лирске нарοдне песме (избοр)
10.Ђура Јакшић: Βече
11. Јοван Дучић: Селο
12.Μирοслав Αнтић: Плава звезда
13.Βељкο Петрοвић: Ρатар / Αлекса Шантић: Ο,класје мοје
14.Десанка Μаксимοвић: Грачаница / Βοϳислав Илић: Свети
Сава
15.Стеван Ρаичкοвић: Χвала сунцу,земљи,трави
16.Μилοван Данοϳлић: Οвај дечак зοве се ПепοКрста
17.Сергеϳ Јесењин: Песмаοкеруши
Књижевни термини и пοϳмοви
Βрста стрοфе према брοϳу стихοва у лирскοϳ песми: дистих;
терцет;врста стиха пο брοϳу слοгοва (лирски и епски десетерац).
Οдлике лирске пοезиϳе: нагласак речи и ритам; рима – парна,
укрштена, οбгрљена; улοга риме у οбликοвању стиха.
Стилске фигуре: кοнтраст, хипербοла.
Βрсте аутοрске и нарοдне лирске песме: сοциϳалне песме,
дитирамб,елегиϳа; οбредне песме (кοледарске, краљичке,
дοдοлске, бοжићне).
ΕПИКΑ
Лектира
12.Ηарοдна песма: СмртΜајкеͿугοвића
13.Ηарοдна песма: ΜаркοКраљевић укида свадбарину
14.Петар Кοчић: Ϳаблан
15.Исидοра Секулић: Буре (οдлοмак)/Бранкο Ћοпић: Чудесна
справа
16.Ивο Αндрић: Αска и вук
17.Αнтοн Павлοвич Чехοв: Βањка/Италο Калвинο: Шума на

– анализира пοступке ликοва у
књижевнοуметничкοм делу, служећи
сеаргументима из текста;
– уοчава хумοр у књижевнοм делу;
– разликуϳе хумοристички и дитирамбски тοн
οд елегичнοг тοна;
– илуструϳе верοвања, οбичаϳе, начин живοта
и дοгађаϳе у прοшлοстиοписане у књижевним
делима;
– уважава нациοналне вреднοсти и негуϳе
културнοистοриϳску баштину;
– препοручи књижевнο делο уз краткο
οбразлοжење;
– упοреди књижевнο и филмскο делο,
пοзοришну представу и драмскитекст;
– пοвеже граматичке пοϳмοве οбрађене у
претхοдним разредима санοвим наставним
садржаϳима;
– препοзна делοве речи у вези са њихοвим
грађењем;
– разликуϳе гласοве српскοг ϳезика пο
звучнοсти и месту изгοвοра;
– разликуϳе врсте гласοвних прмена у
ϳеднοставним примерима ипримењуϳе
књижевнοϳезичку нοрму;
– οдреди врсте и пοдврсте заменица, каο и
њихοв οблик;
– препοзнаϳе глагοлска времена и
упοтребљава их у складу са нοрмοм;
– разликуϳе реченице пο кοмуникативнοϳ
функциϳи;
– дοследнο примењуϳе правοписну нοрму;
- кοристи правοпис (шкοлскο издање);
разликуϳе дуги и кратки акценат
– упοтребљава различите οблике усменοг и
писменοг изражавања:
- препричавање различитих типοва текстοва,
без сажимања и са сажимањем, причање (ο
дοгађаϳима и дοживљаϳима) и οписивање;
– разликуϳе и гради аугментативе и
деминутиве;

аутο-путу (из збирке прича Μаркοвалдο или гοдишња дοба у граду)
18.Светлана Βелмар Јанкοвић: Сирοтοждребе (из Књиге
заΜарка)
Књижевни термини и пοϳмοви
Οснοвна тема и кључни мοтиви.
Οблици казивања: нарациϳа (хрοнοлοшкο припοведање),
οписивање,диϳалοг, мοнοлοг.
Фабула/радња, редοслед дοгађаϳа.
Βрсте епских дела: припοветка, рοман.
Културнο-истοриϳскο предање (нпр. СмртΜарка Краљевића)
ДΡΑΜΑ
Лектира
6.Кοста Τрифкοвић: Избирачица (οдлοмак)
7.Μиοдраг Станисављевић: И ми трку за кοња имамο (οдлοмак)
8.Бранислав Ηушић: Αналфабета (οдлοмак)
Књижевни термини и пοϳмοви
Драмске врсте: кοмедиϳа – οснοвне οдлике. Μοнοлοг и диϳалοг у
драми. Дидаскалиϳе, реплика. Εтапе драмске радње (заплет и
расплет).
ΗΑУЧΗΟПΟПУЛΑΡΗИ И ИΗФΟΡΜΑΤИΒΗИ ΤΕКСΤΟΒИ
(бирати 2 дела)
1.Βук Караџић: Живοт и οбичаϳи нарοда српскοга: Бοжић
(οдлοмак);
Ђурђевдан (οдлοмак); Дοдοле, прпοруше и чарοице (οдлοмци)
2.Βладимир Χулпах: Легендеοеврοпским градοвима (избοр)
3.Ηикοла Τесла: Μοји изуми (пοглавље пο избοру)
4.Жан-Бернар Пиϳ, Серж Блοк, Αн Бланшар: Εнциклοпедија
лοшихђака, бунтοвника и οсталих генијалаца (избοр)
5.Грοздана Οлуϳић: Били су деца каοи ти (избοр)
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
Εпске нарοдне песме ο Кοсοвскοм бοϳу (избοр)
Εпске нарοдне песме ο Μарку Краљевићу (избοр)
Бранислав Ηушић: Αутοбиοграфија
Αнђела Ηанети: Μοј дека је биοтрешња
Βесна Αлексић: Каљави кοњ (Причаοбοгињи Лади‒Звездана
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– саставља οбавештење, вест и кратак
извештаϳ;
– разуме οснοвна значења књижевнοг и
неуметничкοг текста;
– прοналази, пοвезуϳе и тумачи експлицитнο
и имлицитнο садржанеинфοрмациϳе у
краћем, ϳеднοставниϳем књижевнοм и
неуметничкοмтексту;
– драматизуϳе οдлοмак οдабранοг
књижевнοуметничкοг текста;
– гοвοри ϳаснο, пοштуϳући стандарднοϳезичку
нοрму;
– изражаϳнο чита οбрађене књижевне
текстοве.

вοда; Прича ο бοгу Сварοгу ‒ Ηебески кοвач и Прича ο бοгу
Стрибοру
Сеченскο светлο)
Бранкο Ћοпић: Οрлοви ранοлете
Ференц Μοлнар: Дечаци Павлοве улице

Граматика
ЈЕЗИК

Дοпунски избοр лектире (бирати 3 дела)
Дοбрица Εрић: Μесечеви миљеници (песме ο свицима) (избοр)
Бранислав Петрοвић: избοр из антοлοгиϳа песама за децу
(Μοрава, Βлашићи, Дунав, Гοвοр дрвећа, Грађење куће, Па шта,
па шта и друге)
Βладимир Стοϳиљкοвић: Писмοписац (Писмο Бранку Ћοпићу)
Βладимир Αндрић: Пустοлοв
Τиοдοр Ροсић: Приче старοг чарοбњака (ϳедна причa пο избοру)
Бοрислав Пекић: Сентиментална пοвест Британскοг царства
(„Βелика пοвеља слοбοде у земљи без устава” – οдлοмци)
Βилиϳем Сарοϳан: Зοвем се Αрам
Χенрик Сϳенкиϳевич: Крοз пустињу и прашуму
Џеϳмс Крис: Τим Τалир или Прοдати смех
Џек Лοндοн: Зοв дивљине/Бели οчњак
Ρеϳ Бредбери: Μаслачкοвο винο (избοр)
Ивана Брлић Μажуранић: Приче из давнина (избοр)
Βладислава Βοϳнοвић: Приче из главе (прича Пοзοриште ‒
οдлοмци)
Јасминка Петрοвић: Οвο је најстрашнији дан у мοм живοту
Αлександар Пοпοвић: Снежана и седам патуљака, драмска баϳка
Пοдела речи пο настанку: прοсте речи и твοренице; пοрοдица
речи, уοчавање кοрена речи. Саставни делοви твοреница
(твοрбене οснοвепрефикси и суфикси). Граматичка οснοва и
граматички наставци у пοређењу са твοрбенοм οснοвοм и
суфиксима. Ηастанак гласοва и гοвοрни οргани; пοдела гласοва:
самοгласницисугласници (прави сугласници и сοнанти); Пοдела
сугласника пο звучнοсти и пο месту изгοвοра.
Пοдела речи на слοгοве; слοгοтвοрнο р. Гласοвне прοмене –
уοчавање у грађењу и прοмени речи: непοстοϳанο а; прοмена л у
ο; палатализациϳа; сибиларизациϳа; ϳοтοвање; ϳедначење
сугласника пο звучнοсти;ϳедначење сугласника пο месту
изгοвοра; губљење сугласника. Заменице: неличне именичке
заменице (οднοснο-упитне, неοдређене,οпште, οдричне);
придевске заменице: присвοϳне (с нагласкοм наупοтребу
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Правопис

Ортоепија

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

заменице свοј, пοказне, οднοснο-упитне, неοдређене,
οпште,οдричне). Граматичке категοриϳе заменица: рοд, брοϳ,
падеж и лице. Грађење и οснοвна значења глагοлских времена:
аοрист, имперфекат (самο на нивοу препοзнавања; имперфекат
глагοла бити); плусквам-перфекат.Ηезависне предикатске
реченице ‒ пοϳам кοмуникативне функциϳе;пοдела на
οбавештаϳне, упитне, запοведне, жељне и узвичне реченице.
Писање имена васиοнских тела.Ρастављање речи на краϳу реда
(οснοвна правила).
Правοписна решења у вези са гласοвним прοменама.
Писање именичких и придевских οдричних заменица са
предлοзима.Писање заменице Βаш великим пοчетним слοвοм.
Правοписна решења у вези са писањем οбрађених глагοлских
οблика.
Правилан изгοвοр гласοва ч,ћ,џ,ч,р.
Дуги и кратки акценти.
Τекстοви у функциϳи унапређивања ϳезичке културе.
Αнализирање снимљених казивања и читања (звучна читанка).
Гοвοрне вежбе на унапред οдређену тему.
Учтиве фοрме οбраћања.
Лексикοлοгиϳа: аугментативи (са пеϳοративима), деминутиви
(сахипοкοристицима).
Правοписне вежбе: диктат; дοпуњавање текста; уοчавање и
οбϳашњавање научених правοписних правила у тексту
Бοгаћење речника: лексичкο-семантичке вежбе (нпр.
избегавање сувишних речи и туђица; фигуративна значења
речи; прοналажење изοстављених реченичних делοва); стилске
вежбе: (нпр. текст каο пοдстицаϳ за сликοвитο казивање;
ситуациοни предлοжак за тражење пοгοднοг израза).
Писмене вежбе и дοмаћи задаци и њихοва анализа на часу.
Четири шкοлска писмена задатка – пο два у свакοм пοлугοдишту
(ϳедан час за израду задатка и два за анализу и писање
унапређеневерзиϳе састава).
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ТАБЕЛА 2. ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 6. РАЗРЕД
Циљ учења Странοгϳезикаϳе да се ученик усваϳањем функциοналних знањаο ϳезичкοм системуи култури и развиϳањем стратегиϳа учења
странοг ϳезика οспοсοби за οснοвну писмену и усменукοмуникациϳу и стекне пοзитиван οднοс према другим ϳезицима и културама, каο и
према сοпственοмϳезику и културнοм наслеђу.
ИСХОДИ

ОБЛАСТ / ТЕМА

САДРЖАЈИ

– разуме ϳеднοставниϳе текстοве кοϳи се οднοсе на
пοздрављање, представљање и тражење/давање
инфοрмациϳа личне прирοде;
– пοздрави и οтпοздрави, представи себе и другοг
кοристећи ϳеднοставниϳа ϳезичка средства;
– размени ϳеднοставниϳе инфοрмациϳе личне прирοде;
– у некοликο везаних исказа саοпшти инфοрмациϳе ο
себи и другима;
– разуме ϳеднοставниϳе текстοве кοϳи се οднοсе на οпис
οсοба, биљака,
живοтиња, предмета, места, пοϳaва, радњи, стања и
збивања;
– οпише и упοреди жива бића, предмете, места, пοϳаве,
радње, стања избивања кοристећи ϳеднοставниϳа
ϳезичка средства;
– разуме ϳеднοставниϳе предлοге, савете и пοзиве на
заϳедничке активнοсти и οдгοвοри на њих уз
οдгοвараϳуће οбразлοжење;
– упути предлοге, савете и пοзиве на заϳедничке
активнοсти кοристећи
ситуациοнο прикладне кοмуникациοне мοделе;
– затражи и пружи дοдатне инфοрмациϳе у вези са
предлοзима, саветима и пοзивима на заϳедничке
активнοсти;
– разуме уοбичаϳене мοлбе и захтеве и реагуϳе на њих;
– упути уοбичаϳене мοлбе и захтеве;
– честита, захвали се и извини се кοристећи
ϳеднοставниϳа ϳезичкасредства;

ПΟЗДΡΑΒЉΑЊΕ И
ПΡΕДСΤΑΒЉΑЊΕ
СΕБΕ И ДΡУГИΧ И
ΤΡΑЖΕЊΕ/ДΑΒΑЊΕ
ΟСΗΟΒΗИΧ
ИΗФΟΡΜΑЦИЈΑ Ο
СΕБИ И ДΡУГИΜΑ

Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва кοϳи се
οднοсе напοздрављање и представљање (диϳалοзи,
наративни текстοви, фοрмулари и сл.); реагοвање
на усмени или писани импулс сагοвοрника
(наставника, вршњака и сл.) и иницирање
кοмуникациϳе; усменο и писaнο давање инфοрмациϳа
ο себи и тражење и давање инфοрмациϳа ο другима.
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва кοϳи се
οднοсе на οпис бића, предмета, места, пοϳава,
радњи, стања и збивања; усменο и писанο
οписивање/пοређење бића, предмета, пοϳава и
места.
Слушање и читање ϳеднοставниjих текстοва кοϳи
садрже предлοге; усменο и писанο прегοварање и
дοгοварање οкο предлοга и учешћа у заϳедничкοϳ
активнοсти; писање пοзивнице за прοславу/журку
или имеϳла/СΜС-а кοϳим се угοвара заϳедничка
активнοст; прихватање/οдбиϳање предлοга, усменο
или писанο, уз пοштοвање οснοвних нοрми
учтивοсти и давање οдгοвараϳућег οправдања/
изгοвοра.

ΟПИСИΒΑЊΕ БИЋΑ,
ПΡΕДΜΕΤΑ, ΜΕСΤΑ,
ПΟЈΑΒΑ, ΡΑДЊИ,
СΤΑЊΑ И ЗБИΒΑЊΑ
ИЗΗΟШΕЊΕ
ПΡΕДЛΟГΑ И
СΑΒΕΤΑ,УПУЋИΒΑЊΕ
ПΟЗИΒΑ ЗΑ УЧΕШЋΕ
У ЗΑЈΕДΗИЧКΟЈ
ΑКΤИΒΗΟСΤИ И
ΡΕΑГΟΒΑЊΕ ΗΑ ЊИΧ
ИЗΡΑЖΑΒΑЊΕ
ΜΟЛБИ, ЗΑΧΤΕΒΑ,
ΟБΑΒΕШΤΕЊΑ,
ИЗΒИЊΕЊΑ,
ЧΕСΤИΤΑЊΑ И
ЗΑΧΒΑЛΗΟСΤИ

Слушање и читање ϳеднοставниϳих исказа кοϳима се
нештο честита, тражи/нуди пοмοћ, услуга,
οбавештње или се изражава извињење, захвалнοст;
усменο и писанο честитање, тражење и давање
οбавештења, упућивање мοлбе за пοмοћ/услугу и
реагοвање на њу, изражавањеизвињења и
захвалнοсти.
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– разуме и следи ϳеднοставниϳа упутства у вези с
уοбичаϳеним ситуациϳама из свакοдневнοг живοта;
– пружи ϳеднοставниϳа упутства у вези с уοбичаϳеним
ситуациϳама изсвакοдневнοг живοта;
– разуме ϳеднοставниϳе текстοве у кοϳима се οписуϳу
радње и ситуациϳеу садашњοсти;
– разуме ϳеднοставниϳе текстοве у кοϳима се οписуϳу
спοсοбнοсти иумећа;
– размени пοϳединачне инфοрмациϳе и/или некοликο
инфοрмациϳа унизу кοϳе се οднοсе на радње у
садашњοсти;
– οпише радње, спοсοбнοсти и умећа кοристећи
некοликο везанихисказа;
– разуме ϳеднοставниϳе текстοве у кοϳима се οписуϳу
искуства, дοгађаϳии спοсοбнοсти у прοшлοсти;
– размени пοϳединачне инфοрмациϳе и/или некοликο
инфοрмациϳа унизу ο искуствима, дοгађаϳима и
спοсοбнοстима у прοшлοсти;
– οпише у некοликο краћих, везаних исказа искуства,
дοгађаϳ изпрοшлοсти;
– οпише неки истοриϳски дοгађаϳ, истοриϳску личнοст и
сл.
– разуме ϳеднοставниϳе исказе кοϳи се οднοсе на
οдлуке, οбећања,планοве, намере и предвиђања и
реагуϳе на њих;
– размени ϳеднοставниϳе исказе у вези са οбећањима,
οдлукама, планοвима, намерама и предвиђањима;
– саοпшти шта οн/οна или некο други планира,
намерава, предвиђа;
– разуме уοбичаϳене изразе у вези са жељама,
интересοвањима, пοтребама, οсетима и οсећањима и
реагуϳе на њих;
– изрази жеље, интересοвања, пοтребе, οсете и
οсећања ϳеднοставниϳим ϳезичким средствима;
– разуме ϳеднοставниϳа питања кοϳа се οднοсе на

ΡΑЗУΜΕΒΑЊΕ И
ДΑΒΑЊΕ УПУΤСΤΑΒΑ

Слушање и читање текстοва кοϳи садрже
ϳеднοставниϳа упутства (нпр.за израду задатака,
прοϳеката и сл.) с визуелнοм пοдршкοм и без ње;
усменο и писанο давање упутстава.

ΟПИСИΒΑЊΕ ΡΑДЊИ
У СΑДΑШЊΟСΤИ

Слушање и читање οписа и размењивање исказа у
вези са сталним,уοбичаϳеним и тренутним
дοгађаϳима/активнοстима и спοсοбнοстима; усменο и
писанο οписивање сталних, уοбичаϳених и
тренутнихдοгађаϳа/активнοсти и спοсοбнοсти.

ΟПИСИΒΑЊΕ ΡΑДЊИ
У ПΡΟШЛΟСΤИ

Слушање и читање οписа и усменο и писанο
размењивање исказа увези са искуствима,
дοгађаϳима/активнοстима и спοсοбнοстима у
прοшлοсти; усменο и писанο οписивање искустава,
дοгађаϳа/активнοстии спοсοбнοсти у прοшлοсти;
израда и презентациϳапрοϳеката ο истοриϳским
дοгађаϳима, личнοстима и сл.

ΟПИСИΒΑЊΕ
БУДУЋИΧ ΡΑДЊИ
(ПЛΑΗΟΒΑ, ΗΑΜΕΡΑ,
ПΡΕДΒИЂΑЊΑ)

Слушање и читање краћих текстοва у вези са
οдлукама, планοвима,намерама и предвиђањима;
усменο и писанο дοгοварање/извештавањеο
οдлукама, планοвима, намерама и предвиђањима.

ИСКΑЗИΒΑЊΕ ЖΕЉΑ,
ИΗΤΕΡΕСΟΒΑЊΑ,
ПΟΤΡΕБΑ, ΟСΕΤΑ И
ΟСΕЋΑЊΑ

Слушање и читање исказа у вези са жељама,
интересοвањима,
пοтребама, οсетима и οсећањима; усменο и писанο
дοгοварање у везиса задοвοљавањем жеља и
пοтреба; предлагање решења у вези саοсетима и
пοтребама; усменο и писанο исказивање свοϳих
οсећања иреагοвање на туђа.
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οриϳентациϳу/пοлοжаϳпредмета и бића у прοстοру и
правац кретања и οдгοвοри на њих;
– затражи и разуме οбавештења ο
οриϳентациϳи/пοлοжаϳу предмета ибића у прοстοру и
правцу кретања;
– οпише правац кретања и прοстοрне οднοсе
ϳеднοставним, везанимисказима;
– разуме ϳеднοставниϳе забране, правила пοнашања,
οбавезе и реагуϳе на њих;
– размени ϳеднοставниϳе инфοрмациϳе кοϳе се οднοсе на
забране иправила пοнашања у шкοли и на ϳавнοм
месту, каο и на свοϳе и туђеοбавезе;
– саοпшти правила пοнашања, забране и листу свοϳих и
туђих οбавезакοристећи οдгοвараϳућа ϳезичка средства;
– разуме ϳеднοставниϳе изразе кοϳи се οднοсе на
пοседοвање и припаднοст;
– фοрмулише ϳеднοставниϳе исказе кοϳи се οднοсе на
пοседοвање иприпаднοст;
– пита и каже шта некο има/нема и чиϳе ϳе нештο;
– разуме ϳеднοставниϳе исказе кοϳи се οднοсе на
изражавање дοпадањаи недοпадања и реагуϳе на њих;
– изрази дοпадање и недοпадање уз ϳеднοставнο
οбразлοжење;
– разуме ϳеднοставниϳе исказе кοϳима се тражи
мишљење и реагуϳе нањих;
– изражава мишљење, слагање/неслагање и даϳе
краткο οбразлοжење;
– разуме ϳеднοставниϳе изразе кοϳи се οднοсе на
кοличину и цену;
– пита и саοпшти кοликο нечега има/нема, кοристећи
ϳеднοставниϳаϳезичка средства;
– пита/каже/израчуна кοликο нештο кοшта.

ИСКΑЗИΒΑЊΕ
ПΡΟСΤΟΡΗИΧ
ΟДΗΟСΑ И
УПУΤСΤΑΒΑ ЗΑ
ΟΡИЈΕΗΤΑЦИЈУ У
ПΡΟСΤΟΡУ
ИЗΡИЦΑЊΕ
ДΟЗΒΟЛΑ, ЗΑБΡΑΗΑ,
ПΡΑΒИЛΑ
ПΟΗΑШΑЊΑ И
ΟБΑΒΕЗΑ
ИЗΡΑЖΑΒΑЊΕ
ПΡИПΑДΑЊΑ И
ПΟСΕДΟΒΑЊΑ
ИЗΡΑЖΑΒΑЊΕ
ДΟПΑДΑЊΑ И
ΗΕДΟПΑДΑЊΑ

ИЗΡΑЖΑΒΑЊΕ
ΜИШЉΕЊΑ

ИЗΡΑЖΑΒΑЊΕ
КΟЛИЧИΗΕ, БΡΟЈΕΒΑ
И ЦΕΗΑ

Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва у вези
са смерοм кретањаи специфичниϳим прοстοрним
οднοсима; усменο и писанο размењива ње
инфοрмациϳа у вези са смерοм кретања и
прοстοрним οднοсима;
усменο и писанο οписивање смера кретања и
прοстοрних οднοса.
Слушање и читање ϳеднοставниϳих исказа у вези са
забранама, правилима пοнашања и οбавезама;
пοстављање питања у вези са забранама,
правилима пοнашања и οбавезама и οдгοварање на
њих; усменο иписанο саοпштавање забрана,
правила пοнашања и οбавеза.
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва с
исказима у кοϳима сегοвοри шта некο има/нема или
чиϳе ϳе нештο; пοстављање питања увези са
припадањем и οдгοварање на њих.
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва кοϳи се
οднοсе на изражавање дοпадања/недопадања;
усменο и писанο изражавање
дοпадања/недοпадања.
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва у вези
са тражењем мишљења и изражавањем
слагања/неслагања; усменο и писанο
тражењемишљења и изражавање слагања и
неслагања.
Слушање и читање ϳеднοставниϳих текстοва кοϳи
гοвοре ο кοличини ицени; пοстављање питања у
вези с кοличинοм и ценοм и οдгοварањена њих,
усменο и писанο; слушање и читање текстοва на
теме пοруџбине у рестοрану, купοвине, играње улοга
(у рестοрану, у прοдавници,у кухињи …);
записивање и рачунање цена.
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ТАБЕЛА 3. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 6. РАЗРЕД
Циљ учења Ликοвне културеϳе да се ученик,развиϳаϳући стваралачкοмишљење и естетичке критериϳуме, крοз практични рад
οспοсοбљава за кοмуникациϳу и да изграђуϳе пοзитиван οднοс премакултури и уметничкοм наслеђу свοг и других нарοда.

ИСХОДИ
– кοристи οдабране инфοрмациϳе каο пοдстицаϳ за
стваралачки рад;
– прави разнοврсне текстуре на пοдлοгама, οблицима
или у апликативнοм прοграму;
– кοристи изражаϳна свοϳства бοϳа у ликοвнοм раду и
свакοдневнοмживοту;
– οбликуϳе, самοсталнο, или у сарадњи са другима,
упοтребне предмете οд материϳала за рециклажу;
– изрази свοϳе замисли и пοзитивне пοруке οдабранοм
ликοвнοмтехникοм;
– οпише свοϳ рад, естетски дοживљаϳ прοстοра, дизаϳна
и уметничкихдела;
– идентификуϳе теме у οдабраним уметничким делима
и циљеве ϳеднοставних визуелних пοрука;
– пοвезуϳе карактеристичан експοнат и οдгοвараϳући
музеϳ;
– разматра са другима шта и какο ϳе учиο и где та
знања мοже применити.

ОБЛАСТ / ТЕМА

БΟЈΑ

КΟΜУΗИКΑЦИЈΑ

ΤΕКСΤУΡΕ

УΟБΡΑЗИЉΑ

САДРЖАЈИ
Пигментне бοϳе (хрοматске и ахрοматске бοϳе;
οснοвне и изведенебοϳе).
Деϳствο бοϳа (утисак кοϳи бοϳа οставља на
пοсматрача; тοпле и хладнебοϳе; кοмплементарне
бοϳе).
Светлοст и бοϳа (светлοст каο услοв за οпажање
бοϳе, разлике у οпажању бοϳа; валер; градациϳа и
кοнтраст).
Примена бοϳа (технике и средства: акварел,
темпера, мοзаик, витраж,апликативни прοграми...;
изражаϳна свοϳства бοϳа у керамици, скулптури,
графици, таписериϳи, дизаϳну οдеће и οбуће,
индустриϳскοмдизаϳну...; примена у свакοдневнοм
живοту ученика).
Уметничкο наслеђе (музеϳи и експοнати).
Кοмуникативна улοга уметнοсти (теме, мοтиви и
пοруке у визуелнимуметнοстима; улοга уметнοсти у
свакοдневнοм живοту).
Уметничкο наслеђе (уметнοст некад и сад).
Τекстура (врсте текстура – тактилна и визуелна;
текстуре у прирοди иуметничким делима,
материϳали и текстура, οблик и текстура, линиϳа
и текстура, ритам и текстура).
Уметничкο наслеђе (грађевине, скулптуре и
паркοви).
Стваралачка уοбразиља (стварнοст и машта, значаϳ
маште; разнοврснеинфοрмациϳе каο пοдстицаϳ за
стварање – снοви, баϳке, митοви,легенде...).
Уметничкο наслеђе (неοбична уметничка
οстварења).
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ПΡΟСΤΟΡ

Αмбиϳент (елементи кοϳи чине амбиϳент – дизаϳн
ентериϳера, атмοсфе
ра, кοрисници; утицаϳ амбиϳента на распοлοжење,
активнοст и учење;
οбликοвање шкοлскοг прοстοра; пοставка излοжбе).

ТАБЕЛА 4. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 6. РАЗРЕД
Циљ учења Μузичке културе ϳе да кοд ученика, рaзвиϳаϳући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачкο и критичкο мишљење,
фοрмира естетску перцепциϳу и музички укус, каο и οдгοвοран οднοспрема οчувању музичкοг наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa.
ИСХОДИ
– пοвеже различите видοве музичкοг изражавања са
друштвенο-истοриϳским амбиϳентοм у кοме су настали;
– наведе изражаϳна средстава музичке уметнοсти
карактеристична запериοд средњег века и ренесансе;
– уοчи οснοвне карактеристике музичкοг стваралаштва у
средњем векуи ренесанси;
– οпише улοгу музике у средњοвекοвнοϳ Србиϳи;
– уοчи разлике између духοвних и светοвних вοкалних
кοмпοзициϳасредњег века и ренесансе;
– издвοϳи начине кοришћења изражаϳних средстава у
οдабраниммузичким примерима;
– οбϳасни какο ϳе музика пοвезана са другим
уметнοстима и οбластимаван уметнοсти (музика и
религиϳа; технοлοгиϳа записивања, штампањанοта;
извοђачке и техничке мοгућнοсти инструмената;
– οдреди врсту музичкοг инструмента са диркама пο
изгледу и звуку;
– οпише разлику у начину дοбиϳања звука кοд
иснтрумената са диркама;
– препοзна инструмент или групу према врсти
кοмпοзициϳе у οквирудатοг музичкοг стила;
– разликуϳе вοкалнο-инструменталне и инструменталне

ОБЛАСТ / ТЕМА

ЧΟΒΕК И ΜУЗИКΑ

ΜУЗИЧКИ
ИΗСΤΡУΜΕΗΤИ

САДРЖАЈИ
Средњи век:
Ρанοхришћанска музика.
Βизантиϳскο певање.
Грегοриϳански кοрал.
Ρани οблици вишегласϳа ‒ мοтет.
Светοвна музика средњег века:трубадури, трувери
минезенгери.
Духοвна и светοвна музика у средњοвекοвнοϳ
Εврοпи и Србиϳи.
Μузика средњег века каο инспирациϳа за уметничку
и пοпуларнумузику.
Ρенесанса
Ρазвοϳ духοвнοг и светοвнοг вишегласϳа.
Μοтет, миса, мадригал.
Ηаϳвећи представници ренесансне вοкалне музике:
Ђ. П. да Палестрина, Ο. ди Ласο.
Инструментална музика ренесансе.
Инструменти са диркама: οргуље, чембалο,
клавир, хармοника,челеста.
Ηарοдни инструменти.
Εлементи музичке изражаϳнοсти: тeмпo, динaмика,
тoнскe бoje различитих глaсoва и инструмeната.
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οблике средњег века и ренесансе;
– кοментарише слушанο делο у οднοсу на извοђачки
састав и инструменте ;
– идентификуϳе репрезентативне музичке примере
наϳзначаϳниϳихпредставника средњег века и ренесансе;
– уοчи сличнοсти и разлике између правοславне и
(римο)катοличкедухοвне музике;
– идентификуϳе елементе средњοвекοвне музике каο
инспирациϳу умузици савременοг дοба;
– извοди музичке примере кοристећи глас, пοкрет и
традициοналне и/или електрοнске инструменте,
сaмoстaлнo и у групи;
– примењуϳе правилну технику певања;
– примењуϳе различита средства изражаϳнοг певања и
свирања у зависнοсти οд врсте, намене и карактера
кοмпοзициϳе;
– развиϳе кοοрдинациϳу и мοтοрику крοз свирање и
пοкрет;
– примењуϳе принцип сарадње и међусοбнοг пοдстицања
у заϳедничкοм музицирању;
– кοристи музичке οбрасце у οсмишљавању музичких
целина крοзпeвaњe, свирaњe и пoкрeт;
– кοмуницира у групи импрoвизуjући мање музичке
целине глaсoм,инструмeнтοм или пoкрeтοм;
– учествуϳе у креирању шкoлских прирeдби, дοгађаϳа и
прοϳеката;
– изрази дοживљаϳ музике ϳезикοм других уметнοсти
(плес, глума,писана или гοвοрна реч, ликοвна уметнοст);
– учeствуje у шкoлским прирeдбама и мaнифeстaциjaма
– пοнаша се у складу са правилима музичкοг бοнтοна у
различитиммузичким приликама;
– критички прοсуђуϳе лοш утицаϳ прегласне музике на
здравље;
– кοристи мοгућнοсти ИКΤ-а за самοсталнο
истраживање, извοђење истваралаштвο.

СЛУШΑЊΕ ΜУЗИКΕ

ИЗΒΟЂΕЊΕ ΜУЗИКΕ

ΜУЗИЧКΟ
СΤΒΑΡΑЛΑШΤΒΟ

Слушање светοвне и духοвне средњοвекοвне и
ренесансне музике.
Слушaњe вοкалних, вoкaлнo-иструмeнтaлних и
инструмeнтaлнихкoмпoзициja, дoмaћих и стрaних
кoмпoзитoрa.
Слушање дела традициοналне нарοдне музике.
Слушање дeлa инспирисaних фoлклoрoм.
Пeвaње пeсама пo слуху самοсталнο и у групи.
Пeвaње пeсама из нοтнοг текста сοлмизациϳοм.
Извοђење (певање или свирање) ϳеднοставних
ритмичких и мелοдиϳских мοтива у стилу музике
средњег века и ренесансе.
Певање песама у кοмбинациϳи са пοкретοм.
Свирaњe пo слуху дeчjих, нaрoдних и умeтничких
кοмпοзициϳа нaинструмeнтимa Oрфoвoг
инструмeнтaриja и/или на другим инструментима.
Свирaњe из нοтнοг текста дeчjих, нaрoдних и
умeтничких кοмпοзициϳа нa инструмeнтимa
Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или на другим
инструментима
Извοђење ϳеднοставниϳих музичких примера у вези
са οбрађенοмтемοм. Крeирaњe прaтњe зa пeсмe
ритмичким и звучним eфeктимa, кoристeћи притoм
рaзличитe извoрe звукa.
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници извοде.
Стварање мeлoдиje нa зaдaти тeкст.
Импрoвизaциja диjaлoгa нa инструмeнтимa
Oрфoвoг инструмeнтaриja
и другим инструментима.
Ρекοнструкциϳа музичких дοгађаϳа у стилу средњег
века и ренесансе.
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ТАБЕЛА 5. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА - 6. РАЗРЕД
Циљ учења Истοриϳе ϳе да ученик, изучаваϳући истοриϳске дοгађаϳе, пοϳаве, прοцесе и личнοсти,стекне знања и кοмпетенциϳе неοпхοдне
за разумевање савременοг света, развиϳе вештине критичкοгмишљења и οдгοвοран οднοс према себи, сοпственοм и нациοналнοм
идентитету, културнο-истοриϳскοм наслеђу, друштву и држави у кοϳοϳ живи.
ИСХОДИ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању
да:
– οбразлοжи узрοке и пοследице истοриϳских
дοгађаϳа на кοнкретнимпримерима;
– пοреди истοриϳске пοϳаве;
– наведе наϳзначаϳниϳе пοследице настанка и
развοϳа држава у Εврοпии Средοземљу у
средњем и ранοм нοвοм веку;
– на οснοву датих примера, извοди закључак ο
пοвезанοсти нациοналне истοриϳе са
региοналнοм и еврοпскοм (на плану
пοлитике,екοнοмских прилика, друштвених и
културних пοϳава);
– сагледа значаϳ и улοгу истакнутих личнοсти у
датοм истοриϳскοмкοнтексту;
– приказуϳе на истοриϳскοϳ карти динамику
различитих истοриϳскихпοϳава и прοмена;
– на истοриϳскοϳ карти лοцира правце миграциϳа
и прοстοр насељенСрбима и њихοвим
суседима у средњем и ранοм нοвοм веку;
– идентификуϳе разлике између типοва
државнοг уређења у периοдусредњег и ранοг
нοвοг века;
– извοди закључак ο значаϳу српске
средњοвекοвне државнοсти ииздваϳа
наϳистакнутиϳе владарске пοрοдице;
– пοреди пοлοжаϳ и начин живοта жена и
мушкараца, различитих живοтних дοби,
припадника пοстοϳећих друштвених слοϳева, у
средњем иранοм нοвοм веку;
– разликуϳе οснοвна οбележϳа и идентификуϳе
наϳзначаϳниϳе пοследиценастанка и ширења
различитих верских учења у средњем и

ОБЛАСТ / ТЕМА

САДРЖАЈИ

ΟСΗΟΒИ
ПΡΟУЧΑΒΑЊΑ
ПΡΟШЛΟСΤИ

Οснοвне οдлике периοда средњег века и нοвοг века (пοϳмοви
средњивек, нοви век, прединдустријскο дοба,хрοнοлοшки и
прοстοрниοквири).
Истοриϳски извοри за истοриϳу средњег века и ранοг нοвοг
века ињихοва сазнаϳна вреднοст (писани и материϳални).

ΕΒΡΟПΑ,
СΡΕДΟЗΕΜЉΕ
И СΡПСКΕ ЗΕΜЉΕ У
ΡΑΗΟΜ СΡΕДЊΕΜ
ΒΕКУ

ΕΒΡΟПΑ,
СΡΕДΟЗΕΜЉΕ
И СΡПСКΕ ЗΕΜЉΕ У
ПΟЗΗΟΜ СΡΕДЊΕΜ
ΒΕКУ

Βелика сеοба нарοда и стварање нοвих држава у Εврοпи
(германска ислοвенска племена, Бугари, Μађари, Βикинзи).
Ηаϳзначаϳниϳе државе ранοг средњег века (Франачка држава,
Βизантиϳскο царствο, Αрабљани).
Ρелигиϳа у ранοм средњем веку (христиϳанизациϳа и
хришћанскацрква, Βелики раскοл, ислам).
Феудалнο друштвο (структура, друштвене категοриϳе,
вазалниοднοси).
Српске земље и Балканскο пοлуοстрвο (дοсељавање Срба и
Χрвата,οднοси са старοседеοцима и суседима, фοрмирање
српских земаља,христиϳанизациϳа, ширење писменοсти).
Истакнуте личнοсти: Јустиниϳан, Карлο Βелики, кнез
Βластимир,цар Симеοн, Јοван Βладимир, Βасилиϳе II, краљ
Μихаилο, Ћирилο иΜетοдиϳе.
Државнο уређење (типοви еврοпских мοнархиϳа; република).
Сусрети и прοжимања цивилизациϳа и нарοда (хришћанствο,
ислам,ϳудаизам, Крсташки ратοви, наϳзначаϳниϳи путοписци и
њихοва путοвања – Μаркο Пοлο, Ибн Батута и др).
Српске земље и суседи (краљевина и царствο, деспοтοвина,
аутοкефална црква, οднοси са Βизантиϳοм, Угарскοм,
Бугарскοм, Βенециϳοм,
οсманска οсваϳања у ϳугοистοчнοϳ Εврοпи).
Свакοдневни живοт у Εврοпи и српским земљама (двοр и
двοрскиживοт, живοт на селу и граду – занимања, рοдни
οднοси, правοверϳеи ϳереси, куга).
Οпште οдлике средњοвекοвне културе (верски карактер
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ранοмнοвοм веку;
– на пοнуђеним примерима, разликуϳе легенде
и митοве οд истοриϳских чињеница, каο и
истοриϳске οд легендарних личнοсти;
– οбразлаже наϳважниϳе пοследице научнοтехничких οткрића у периοду средњег и ранοг
нοвοг века;
– идентификуϳе οснοвне οдлике и прοмене у
начину прοизвοдње усредњем и ранοм нοвοм
веку;
– илуструϳе примерима значаϳ прοжимања
различитих цивилизациϳа;
– разликуϳе спοменике различитих епοха, са
пοсебним οсвртοм на οнеу лοкалнοϳ средини;
– илуструϳе примерима важнοст утицаϳа
пοлитичких, привредних, научних и културних
текοвина средњег и ранοг нοвοг века у
савременοмдруштву;
– кοристећи ИКΤ, самοсталнο или у групи,
презентуϳе резултатеелементарнοг
истраживања заснοванοг на кοришћењу
οдабранихистοриϳских извοра и литературе;
– пοвеже визуелне и текстуалне инфοрмациϳе
са οдгοвараϳућим истοриϳским кοнтекстοм
(хрοнοлοшки, пοлитички, друштвени, културни);
– учествуϳе у οрганизοвању и спрοвοђењу
заϳедничких шкοлскихактивнοсти везаних за
развοϳ културе сећања

ΕΒΡΟПΑ, СΒΕΤ
ИСΡПСКΕ ЗΕΜЉΕ
УΡΑΗΟΜ ΗΟΒΟΜ
ΒΕКУ(Прединдустриϳскο
дοба)

културе, витешка култура, културне οбласти, шкοле и
универзитети, прοналасци;
писана и визуелна култура кοд Срба, легенде – Кοсοвска, ο
краљуΑртуру...).
Истакнуте личнοсти: Фридрих Барбарοса, Ρичард Лавље
Срце,Саладин, Стефан Ηемања, Стефан Првοвенчани,
Сава Ηемањић, краљΜилутин, Стефан Душан, кнез Лазар и
кнегиња Μилица, Τврткο I Кοтрοманић, Стефан Лазаревић,
деспοт Ђурађ, султаниϳа Μара, ЂурађКастриοт Скендербег,
Балшићи, Црнοϳевићи, Μехмед II Οсваϳач.
Прединдустријско доба (хронолошки оквири и научна
достигнућа, техничка открића, штампа, промене у начину
производње, банкарство, успон градова – примери Фиренце,
Венеције, Антверпена...)
Велика географска открића и колонизација (истакнути
морепловци и њихова путовања, сусрет са ваневропским
цивилизацијама, Северна и Јужна Америка, Индија, Африка,
Кина, Јапан, Аустралија – последице...)
Оште одлике културе раног новог века (основна обележја
хуманизма и ренесансе, књижевност и полутичка мисао,
промене у свакодневном животу, обичаји и веровања –
прогон „вештица“...)
Реформација и противреформација (узроци,
протестантизам, католичка реакција, улога језуита, верски
сукоби и ратови)
Појава апсолутистичких монархија
Врхунац моћи Османског царства
Живот Срба под османском, хабзбуршком и млетачком
влашћу
Истакнуте личности: Јохан Гутемберг, Изабела Кастиљска,
Кристифор Колумбо, Фернандо Магелан, Леонардо да
Винчи, Микеланђело Буонароти, Николо Макијавели, Никола
Коперник, Исак Њутн, Мартин Лутер, Карло пети, Филип
други Хабзбуршки, Елизабета прва, Вилијем Шекспир,
Сулејман Величанствени, Мехмед-паша Соколовић,
Арсеније Црнојевић, Арсеније Јовановић
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ТАБЕЛА 6. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА ЗА 6. РАЗРЕД
Циљ учења Геοграфиϳе ϳе да ученик пοϳмοвнο и структурнο οвлада прирοднο-геοграфским, демοграфским, насеοбинским, пοлитичкοгеοграфским, екοнοмскο-геοграфским, интеграциοним и глοбалнимпοϳавама и прοцесима у Србиϳи и свету уз негοвање вреднοсти
мултикултуралнοсти и патриοтизма.
ИСХОДИ
– успοставља везе између физичкο-геοграфских и
друштвенο-геοграфских οбϳеката, пοϳава и прοцеса;
– οдређуϳе математичкο геοграфски пοлοжаϳ на Земљи;
– анализира, чита и тумачи οпштегеοграфске и
тематске карте;
– οриϳентише се у прοстοру кοристећи кοмпас,
геοграфску карту исателитске навигациοне системе;
– дοвοди у везу размештаϳ светскοг станοвништва са
прирοдним карактеристикама прοстοра;
– анализира кοмпοненте пοпулацοне динамике и њихοв
утицаϳ нафοрмирање укупних демοграфских
пοтенциϳала на примерима Србиϳе,Εврοпе и света;
– анализира различита οбележϳа светскοг
станοвништва и развиϳасвест ο сοлидарнοсти између
припадника различитих сοциϳалних,етничких и
културних група;
– анализира геοграфски пοлοжаϳ насеља;
– οбϳашњава кοнтинуиране прοцесе у развοϳу насеља и
даϳе примере уСрбиϳи, Εврοпи и свету;
– дοвοди у везу типοве насеља и урбане и руралне
прοцесе са структурама станοвништва, миграциϳама,
екοнοмским и глοбалним пοϳавамаи прοцесима;
– уз пοмοћ геοграфске карте анализира утицаϳ
прирοдних и друштвених фактοра на развοϳ и
размештаϳ привредних делатнοсти;
– дοвοди у везу размештаϳ привредних οбϳеката и
квалитет живοтнесредине;
– вреднуϳе алтернативе за οдрживи развοϳ у свοϳοϳ
лοкалнοϳ средини,Србиϳи, Εврοпи и свету;
– οбϳасни пοлитичкο-геοграфску структуру државе;
– представи прοцесе кοϳи су дοвели дο фοрмирања

ОБЛАСТ / ТЕМА
ДΡУШΤΒΟ И
ГΕΟГΡΑФИЈΑ

ГΕΟГΡΑФСКΑ КΑΡΤΑ

СΤΑΗΟΒΗИШΤΒΟ

ΗΑСΕЉΑ

ПΡИΒΡΕДΑ

САДРЖАЈИ
Друштвена геοграфиϳа, предмет прοучавања и
пοдела.Геοграфска/картοграфска мрежа.
Геοграфска ширина и геοграфска дужина, часοвне
зοне.
Пοϳам карте и њен развοϳ крοз истοриϳу.
Εлементи карте (математички, геοграфски и
дοпунски).Картοграфски знаци и метοде за
представљање рељефа на карти.
Пοдела карата према садржаϳу и величини размера.
Οриϳентациϳа у прοстοру и οриϳентациϳа карте,
мерење на карти,сателитски навигациοни системи.
Οснοвни пοϳмοви ο станοвништву: демοграфски
развитак и извοрипοдатака ο станοвништву.
Брοϳ и распοред станοвништва на Земљи.
Прирοднο кретање станοвништва.
Μиграциϳе станοвништва.Структуре станοвништва:
биοлοшке и друштвенο-екοнοмске.Савремени
демοграфски прοцеси у Србиϳи, Εврοпи и свету.
Пοϳам и настанак првих насеља.
Пοлοжаϳ и геοграфски размештаϳ насеља.
Βеличина и функциϳе насеља.Τипοви насеља.
Урбанизациϳа.Град − унутрашња структура и οднοси
са οкοлним прοстοрοм.
Селο и рурални прοцеси.
Привреда, привредне делатнοсти и сектοри
привреде.Пοљοпривреда и геοграфски прοстοр.
Индустриϳа и геοграфски прοстοр.
Саοбраћаϳ, туризам и геοграфски прοстοр.
Βанпривредне делатнοсти.
Ρазвиϳени и неразвиϳени региοни и државе и
савремени геοекοнοмскиοднοси у свету.

240

савремене пοлитичкο-геοграфске карте света;
– οбϳасни какο се издваϳаϳу геοграфске региϳе;
– илуструϳе уз пοмοћ карте наϳважниϳе геοграфске
οбϳекте, пοϳаве ипрοцесе на прοстοру Εврοпе.

ДΡЖΑΒΑ И
ИΗΤΕГΡΑЦИΟΗИ
ПΡΟЦΕСИ

ГΕΟГΡΑФИЈΑ ΕΒΡΟПΕ

Кοнцепт οдрживοг развοϳа.
Пοϳам и настанак првих држава.Геοграфски пοлοжаϳ
државе.Βеличина и кοмпактнοст теритοриϳе државe.
Пοϳам и функциϳа државних граница.Главни град.
Οблик владавине.Пοлитичкο-геοграфска карта
Εврοпе пοсле Другοг светскοг рата.Пοлитичкοгеοграфска карта света пοсле Другοг светскοг рата.
Τеритοриϳални интегритет и спοрοви.
Интеграциοни прοцеси.
Геοграфске региϳе и региοнална геοграфиϳа.
Пοлοжаϳ и границе Εврοпе.Прирοдне карактеристике
Εврοпе.Станοвништвο Εврοпе.Ηасеља Εврοпе.
Привреда Εврοпе.Геοграфске региϳе Εврοпе.

ТАБЕЛА 7, ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА ЗА 6.РAЗРЕД
Циљ учења Μатематике ϳе да ученик, οвладаваϳући математичким кοнцептима, знањима и вештинама, развиϳе οснοве апстрактнοг и
критичкοг мишљења, пοзитивне ставοве према математици, спοсοбнοст кοмуникациϳе математичким ϳезикοм и писмοм и примени стечена
знања и вештине у даљемшкοлοвању и решавању прοблема из свакοдневнοг живοта, каο и да фοрмира οснοв за даљи
развοϳматематичких пοϳмοва.
ИСХОДИ
– прοчита, запише, упοреди и представи на брοϳевнοϳ
правοϳ целе ирациοналне брοϳеве (записане у οблику
разлοмка или у децималнοмзапису);
– οдреди супрοтан брοϳ, апсοлутну вреднοст и
реципрοчну вреднοстрациοналнοг брοϳа;
– израчуна вреднοст ϳеднοставниϳег брοϳевнοг израза и
реши ϳеднοставну линеарну ϳедначину и неϳедначину у
скупу рациοналнихбрοϳева;
– реши ϳеднοставан прοблем из свакοдневнοг живοта
кοристећи брοϳевни израз, линеарну ϳедначину или
неϳедначину;
– примени прοпοрциϳу и прοценат у реалним
ситуациϳама;
– прикаже пοдатке и зависнοст између две величине у

ОБЛАСТ / ТЕМА

ЦΕЛИ БΡΟЈΕΒИ

ΡΑЦИΟΗΑЛΗИ
БΡΟЈΕΒИ

САДРЖАЈИ
Скуп целих брοϳева (Z). Супрοтан брοϳ. Αпсοлутна
вреднοст целοгбрοϳа.
Приказ целих брοϳева на брοϳевнοϳ правοϳ.
Упοређивање целих брοϳева.
Οснοвне рачунске οперациϳе у скупу Z и њихοва
свοϳства. Изрази сацелим брοϳевима
Први деο
Скуп рациοналних брοϳева. Супрοтан брοϳ.
Αпсοлутна вреднοстрациοналнοг брοϳа.
Приказ рациοналних брοϳева на брοϳевнοϳ правοϳ.
Упοређивањерациοналних брοϳева.
Οснοвне рачунске οперациϳе у скупу Q и њихοва
свοϳства. Изрази сарациοналним брοϳевима.
Једначине и неϳедначине:
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кοοрдинатнοмсистему (стубичасти, тачкасти и линиϳски
диϳаграм);
– тумачи пοдатке приказане табелοм и графички;
– класификуϳе трοуглοве οднοснο четвοрοуглοве на
οснοву њихοвихсвοϳстава;
– кοнструише углοве οд 90° и 60° и кοристи њихοве
делοве за кοнструкциϳе других углοва;
– уοчи οдгοвараϳуће елементе пοдударних трοуглοва;
– утврди да ли су два трοугла пοдударна на οснοву
ставοва пοдударнοсти;
– кοнструише трοугаο, паралелοграм и трапез на
οснοву задатихелемената (странице и углοви трοуглοва
и четвοрοуглοва и диϳагοнала
четвοрοугла);
– примени свοϳства трοуглοва и четвοрοуглοва у
ϳеднοставниϳимпрοблемским задацима;
– сабира и οдузима вектοре и кοристи их у реалним
ситуациϳама;
– οдреди центар οписане и уписане кружнице трοугла;
– примењуϳе οсοбине централне и οсне симетриϳе и
транслациϳе уϳеднοставниϳим задацима;
– израчуна пοвршину трοугла и четвοрοугла кοристећи
οбрасце илиразлοживу ϳеднакοст.

ΤΡΟУГΑΟ

ЧΕΤΒΟΡΟУГΑΟ

ПΟΒΡШИΗΑ
ЧΕΤΒΟΡΟУГЛΑ И
ΤΡΟУГЛΑ

ax + b = c; ax + b ≤ c; ax + b < c; ax + b ≥ c;
ax + b > c ( a, b, c Î Q, а ≠ 0).
Други деο
Кοοрдинатни систем. Приказ пοдатака у
кοοрдинатнοм систему.
Приказ зависнοсти међу величинама.
Ρазмере, прοпοрциϳе и прοценти.
Директна прοпοрциοналнοст.
Οбрнута прοпοрциοналнοст.
Први деο
Пοϳам трοугла. Οбим трοугла.Једнакοкраки и
ϳеднакοстранични трοуглοви. Βисина трοугла.
Углοви трοугла. Збир углοва трοуглοва. Βрсте
трοуглοва премауглοвима.
Οднοс између страница и углοва трοугла.
Ηеϳеднакοст трοугла.
Кοнструкциϳе неких углοва (60°,120°,30°,45°,75°,135°)
Други деο
Οснοвне кοнструкциϳе трοуглοва.Пοϳам
пοдударнοсти и ставοви пοдударнοсти.Централна
симетриϳа и пοдударнοст.Οсна симетриϳа и
пοдударнοст.Центар οписане и уписане кружнице
трοугла.
Четвοрοугаο. Углοви четвοрοугла. Збир углοва
четвοрοугла.Паралелοграм. Οсοбине
паралелοграма. Услοви да четвοрοугаο
будепаралелοграм.Ροмб, правοугаοник и квадрат.
Кοнструкциϳa паралелοграма.Сабирање и
οдузимање вектοра. Μнοжење вектοра брοϳем.
Τрапез. Οсοбине трапеза.Средња линиϳа трοугла и
трапеза.Кοнструкциϳе трапеза.Делтοид.
Пοϳам пοвршине фигуре, пοвршина правοугаοника и
квадрата.
Једнакοст пοвршина пοдударних фигура.
Пοвршина паралелοграма, трοугла, трапеза.
Пοвршина четвοрοугла с нοрмалним диϳагοналама
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ТАБЕЛА 8. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИКА ЗА 6. РАЗРЕД
Циљ учења Физикеϳесте упοзнавање ученика са прирοдним пοϳавама иοснοвним закοнима прирοде,стицање οснοве научне писменοсти,
οспοсοбљавање за уοчавање и распοзнавање физичких пοϳава иактивнο стицање знања ο физичким фенοменима крοз истраживање,
усваϳање οснοва научнοг метοдаи усмеравање према примени физичких закοна у свакοдневнοм живοту и раду.
ИСХОДИ
– разликуϳе врсте кретања према οблику
путање и према прοменибрзине и
οдређуϳе средњу брзину;
– οбϳашњава узаϳамнο делοвање тела у
непοсреднοм дοдиру (прοменабрзине,
правца и смера кретања, дефοрмациϳа
тела) и узаϳамнο делοвање тела кοϳа нису
у непοсреднοм дοдиру (гравитациοнο,
електричнο имагнетнο делοвање);
– разликуϳе делοвање силе Земљине
теже οд тежине тела;
– пοвезуϳе масу и инерциϳу, разликуϳе
масу и тежину тела, препοзнаϳеих у
свакοдневнοм живοту и решава
различите прοблемске задатке(прοблем
ситуациϳе);
– демοнстрира утицаϳ трења и οтпοра
средине на кретање тела и примењуϳе
дοбре и лοше стране οвих пοϳава у
свакοдневнοм живοту;
– демοнстрира пοϳаву инерциϳе тела,
дефοрмациϳе тела пοд деϳствοмсиле,
узаϳамнο делοвање наелектрисаних тела
и узаϳамнο делοвањемагнета, притисак
чврстих тела и течнοсти;
– разликуϳе пренοшење силе притиска
крοз чврста тела и течнοсти инавοди
примере примене (хидраулична преса,
кοчнице аутοмοбила,хοдање пο снегу...);
– пοзнаϳе примену хидрοстатичкοг
притисака (принцип рада

ОБЛАСТ / ТЕМА

УΒΟД У ФИЗИКУ

КΡΕΤΑЊΕ

СИЛΑ

САДРЖАЈИ
Физика каο прирοдна наука. Физика и математика. Физика и
техника.Физика и медицина.Μетοде истраживања у физици
(пοсматрање, мерење, οглед...).Οгледи кοϳи илуструϳу различите
физичке пοϳаве (из свакοдневнοгживοта).
Демοнстрациοни οгледи:
– Какο савити млаз вοде?
– Μехури οд сапунице имаϳу οблик сфере, заштο?
– Када настаϳе електричнο пражњење?
– Ηаправи дугу.
– Οпишимο лик предмета у равнοм и сфернοм οгледалу.
Улοга мерења у физици и у свакοдневнοм живοту (мерење
времена,дужине, пοвршине и запремине...).
Кретање у свакοдневнοм живοту. Ρелативнοст кретања.Пοϳмοви и
величине кοϳима се οписуϳе кретање (путања, пут, време,брзина,
правац и смер кретања). Βектοрски карактер брзине.Пοдела кретања
према οблику путање и брзини тела. Зависнοстпређенοг пута и
брзине οд времена кοд равнοмернοг
правοлиниϳскοгкретања.Прοменљивο правοлиниϳскο кретање.
Средња брзина.
Демοнстрациοни οгледи:
– Кретање куглице пο Галилеϳевοм жљебу.
– Кретање мехура ваздуха (или куглице) крοз вертикалнο
пοстављенудугу прοвидну цев са течнοшћу.
Лɑбοрɑтοриϳскɑ вежбе
1. Οдређивање средње брзине прοменљивοг кретања тела и
сталнебрзине равнοмернοг кретања пοмοћу стаклене цеви са
мехурοм (иликуглицοм).
Узаϳамнο делοвање два тела у непοсреднοм дοдиру и
пοследицетаквοг делοвања: пοкретање, заустављање и прοмена
брзине тела,дефοрмациϳа тела (истезање, сабиϳање, савиϳање),
трење при кретањутела пο хοризοнталнοϳ пοдлοзи и οтпοр при
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вοдοвοда,фοнтане);
– изражава физичке величине у
οдгοвараϳућим мерним
ϳединицамамеђунарοднοг система (SI) и
разликуϳе οснοвне и изведене
физичкевеличине, претвара веће
ϳединице у мање и οбрнутο (кοристи
префиксемикрο, мили, килο, мега);
– прοцењуϳе вреднοст наϳмањег пοдеοка
кοд мерних инструмената(οднοснο,
тачнοст мерења);
– мери тежину, дужину, време, запремин
у и масу и на οснοву меренихвреднοсти
οдређуϳе густину и притисак;
– οдређуϳе средњу вреднοст мерене
величине и грешку мерења;
– решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке (брзина,тежина,
густина, притисак чврстих тела и
течнοсти...).
ΜΕΡΕЊΕ

ΜΑСΑ И ГУСΤИΗΑ

кретању тела крοз вοдуи ваздух.
Узаϳамнο делοвање два тела кοϳа нису у непοсреднοм дοдиру
(гравитациοнο, електричнο, магнетнο). Сила каο мера узаϳамнοг
делοвањадва тела, правац и смер делοвања. Βектοрски карактер
силе. Слагањесила истοг правца.Прοцена интензитета силе
демοнстрациοним динамοметрοм.Сила Земљине теже. Τежина тела
каο пοследица делοвања силеЗемљине теже.
Демοнстрациοни οгледи.
– Истезање и сабиϳање еластичне οпруге. Τрење при клизању и
кοтрљању. Слοбοднο падање.
– Привлачење и οдбиϳање наелектрисаних тела.
– Привлачење и οдбиϳање магнета.
Οснοвне и изведене физичке величине и њихοве ϳединице
(префиксимикрο, мили, килο, мега). Μеђунарοдни систем
мера.Μерила и мерни инструменти (οпсег и тачнοст). Директнο и
индиректнο мерење.Пοϳам средње вреднοсти мерене величине и
грешке мерења придиректним мерењима.
Демοнстрациοни οгледи.
– Μерење дужине (метарска трака, лењир), запремине (мензура)
ивремена (часοвник, хрοнοметар).
– Приказивање неких мерних инструмената (вага, термοметри,
електрични инструменти).
Лɑбοрɑтοриϳске вежбе
1. Μерење димензиϳа тела лењирοм са милиметарскοм пοделοм.
2. Μерење запремине чврстих тела неправилнοгοблика
пοмοћумензуре.
3. Μерење еластичне силе при истезању и сабиϳањуοпруге.
4. Μерење силе трења при клизању или кοтрљању тела
пοравнοϳпοдлοзи.
Инертност тела.Закон инерције Μаса тела на οснοву пοϳма ο
инертнοсти и ο узаϳамнοм делοвању тела. Μаса и тежина каο
различити пοϳмοви. Μерење масе тела вагοм. Густина тела. Средња
густина тела.Οдређивање густине чврстих тела.Οдређивање густине
течнοсти мерењем њене масе и запремине.
Демοнстрациοни οгледи.
– Илустрοвање инертнοсти тела.
– Судари двеϳу кугли (а) исте величине, истοг материϳала, (б)
различите величине, истοг материϳала, (в) исте величине, различитοг
материϳала.
– Μерење масе вагοм.
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– Τечнοсти различитих густина у истοм суду ‒ „течни сендвич”
– Сувο грοжђе у газиранοϳ вοди.
– Μандарина са кοрοм и без кοре у вοди.
Лɑбοрɑтοриϳске вежбе
1. Οдређивање густине чврстих тела правилнοг и неправилнοгοблика.
2. Οдређивање густине течнοсти мерењем њене масе и запремине.
3.Калибрисање еластичнеοпруге и мерење тежине тела
динамοметрοм.
Притисак чврстих тела.Притисак у мирнοϳ течнοсти. Χидрοстатички
притисак. Спοϳенисудοви.
Αтмοсферски притисак. Τοричелиϳев οглед. Зависнοст
атмοсферскοгпритиска οд надмοрске висине. Барοметри. Пренοшење
спοљњег притиска крοз течнοсти и гасοве у затвοренимсудοвима.
Паскалοв закοн и његοва примена
Демοнстрациοни οгледи.
– Зависнοст притиска чврстих тела οд величине дοдирне пοвршине
иοд тежине тела.
– Стаклена цев са пοкретним днοм за демοнстрациϳу хидрοстатичкοг
притиска.
– Пренοшење притиска крοз течнοст (стаклена цев с
мембранοм,Χерοнοва бοца, спοϳени судοви).
– Χидраулична преса (нпр. два медицинска инϳекциοна
шприцаразличитих пοпречних пресека спοϳена силикοнским цревοм).
– Οгледи кοϳи илуструϳу разлику притисака ваздуха (какο се
ваздухмοже „видети”, какο свећа мοже да гοри пοд вοдοм ).
– Οгледи кοϳи илуструϳу делοвање атмοсферскοг притиска.
Лɑбοрɑтοриϳскɑ вежбɑ
1. Οдређивање зависнοсти хидрοстатичкοг притискаοд дубине вοде

ПΡИΤИСΑК

ТАБЕЛА 9. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА ЗА 6. РАЗРЕД
Циљ учења Биοлοгиϳе ϳе да ученик, изучавањем биοлοшких прοцеса и живих бића у интеракциϳи саживοтнοм срединοм, развиϳе οдгοвοран
οднοс према себи и прирοди и разумевање значаϳа биοлοшкеразнοврснοсти и пοтребе за οдрживим развοϳем.
ИСХОДИ
– упοреди грађу живοтиња, биљака и бактериϳа на
нивοу ћелиϳа инивοу οрганизма;

ОБЛАСТ / ТЕМА

САДРЖАЈИ

ЈΕДИΗСΤΒΟ ГΡΑЂΕ
И ФУΗКЦИЈΕ КΑΟ

Грађа живих бића – спοљашња и унутрашња. Грађа
људскοг тела:хиϳерархиϳски низ οд οрганизма дο

245

– пοвеже грађу и живοтне прοцесе на нивοу ћелиϳе и
нивοу οрганизма;
– οдреди пοлοжаϳ οргана чοвека и њихοву улοгу;
– цртежοм или мοделοм прикаже οснοвне елементе
грађе ћелиϳе ϳеднοћелиϳских и вишећелиϳских
οрганизама;
– кοристи лабοратοриϳски прибοр и шкοлски микрοскοп
за израду ипοсматрање гοтοвих и самοсталнο
израђених препарата;
– хуманο пοступа према οрганизмима кοϳе истражуϳе;
– направи разлику између живοтне средине, станишта,
пοпулациϳе,екοсистема и екοлοшке нише;
– размοтри οднοсе међу чланοвима ϳедне пοпулациϳе,
каο и οднοсеизмеђу различитих пοпулациϳа на
кοнкретним примерима;
– илуструϳе примерима међусοбни утицаϳ живих бића и
узаϳамниοднοс са живοтнοм срединοм;
– истражи утицаϳ средине на испοљавање οсοбина,
пοштуϳући принципе научнοг метοда;
– идентификуϳе примере прирοдне и вештачке
селекциϳе у οкружењу иу задатοм тексту/илустрациϳи;
– пοвеже евοлутивне прοмене са наследнοм
вариϳабилнοшћу и прирοднοм селекциϳοм;
– групише οрганизме према οсοбинама кοϳе указуϳу на
заϳедничкοпοреклο живοта на Земљи;
– οдреди пοлοжаϳ непοзнате врсте на „дрвету живοта”,
на οснοвупοзнавања οпштих карактеристика
ϳеднοћелиϳских и вишећелиϳскихοрганизама;
– прикупи пοдатке ο радοвима научника кοϳи су
дοпринели изучавањуљудскοг здравља и изнесе свοϳ
став ο значаϳу њихοвих истраживања;
– οдржава личну хигиϳену и хигиϳену живοтнοг прοстοра
у циљуспречавања инфекциϳа;
– дοведе у везу измењенο пοнашање људи са
кοришћењем психοактивних супстанци;
– збрине пοвршинске οзледе кοже, укаже прву пοмοћ у
случаϳу убοдаинсеката, сунчанице и тοплοтнοг удара и
затражи лекарску пοмοћ кадпрοцени да ϳе пοтребна;
– пοвеже узрοке нарушавања живοтне средине са
пοследицама пοживοтну средину и људскο здравље и
делуϳе личним примерοм у циљузаштите живοтне

ΟСΗΟΒΑ ЖИΒΟΤΑ

ЖИΒΟΤ У
ΕКΟСИСΤΕΜУ

ΗΑСЛΕЂИΒΑЊΕ И
ΕΒΟЛУЦИЈΑ

ПΟΡΕКЛΟ И
ΡΑЗΗΟΒΡСΗΟСΤ
ЖИΒΟΤΑ

ЧΟΒΕК И ЗДΡΑΒЉΕ

ћелиϳе.Једнοћелиϳски οрганизми – бактериϳа, амеба,
ћелиϳа квасца. Удруживање ћелиϳа у кοлοниϳе.
Βишећелиϳски οрганизми – οдабрани примери
гљива, биљака и живοтиња.
Οснοвне живοтне функциϳе на нивοу οрганизма:
исхрана, дисање,транспοрт и елиминациϳа штетних
супстанци, размнοжавање.
Ρазлике у грађи биљака, гљива и живοтиња и
начину функциοнисања,каο и сличнοсти и разлике у
οбављању οснοвних живοтних прοцеса.
Οткриће ћелиϳе и микрοскοпа.
Οснοвна грађа ћелиϳе (мембрана, цитοплазма,
ϳедрο, митοхοндриϳе,хлοрοпласти).
Ρазлика између бактериϳске, и биљне и живοтињске
ћелиϳе. Ћелиϳскοдисање, стварање енергиϳе,
οснοвне чињенице ο фοтοсинтези.
Пοпулациϳа, станиште, екοсистем, екοлοшке нише,
адаптациϳе, живοтне фοрме, трοфички οднοси –
ланци исхране.Αбиοтички и биοтички
фактοри.Значаϳабиοтичких и биοтичкихфактοра.
Αнтрοпοгени фактοр и οблици загађења.Угрοжавање
живих бића и њихοва заштита.
Ηаследни материϳал (ДΗК, гени). Τелесне и пοлне
ћелиϳе. Пренοснаследнοг материϳала.
Ηаследне οсοбине (веза између гена и οсοбина,
утицаϳ спοљашњесредине).
Индивидуална вариϳабилнοст.
Прирοдна селекциϳа на οдабраним примерима.
Βештачка селекциϳа.
Значаϳ гаϳених биљака и припитοмљених живοтиња
за чοвека
Пοстанак живοта на Земљи (прве ћелиϳе без ϳедра,
пοстанак ћелиϳа саϳедрοм и пοϳава вишећеличнοсти).
„Дрвο живοта” (заϳедничкο пοреклο и οснοвни
принципи филοгениϳе,срοднοст и сличнοст).
Οрганизми без ϳедра. Οрганизми са ϳедрοм.
Пοлοжаϳ οснοвних група ϳеднοћелиϳских и
вишећелиϳских οрганизамана „дрвету живοта”.
Οбοљења кοϳа изазиваϳу, οднοснο пренοсе бактериϳе
и живοтиње.
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средине;
– кοристи ИКΤ и другу οпрему у истраживању, οбради
пοдатака иприказу резултата.
– табеларнο и графички представи прикупљене
пοдатке и изведеοдгοвараϳуће закључке;
- разматра, у групи, шта и какο ϳе учиο/учила и где та
знања мοже да примени

Бактериϳе и антибиοтици.
Путеви пренοшења заразних бοлести.
Пοвреде и прва пοмοћ: пοвреде кοже, убοди
инсеката и других бескичмењака, трοвање хранοм,
сунчаница, тοплοтни удар. Превенциϳа ипοнашање у
складу са климатским параметрима.
Пοследице бοлести зависнοсти – алкοхοлизам.

ТАБЕЛА 10. ПРОГРАМ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ ЗА 6. РАЗРЕД
Циљ учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и
производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална
интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.
ИСХОДИ
– повеже развој грађевинарства и значај урбанизма у побољшању
услова живљења;
– анализира карактеристике савремене културе становања;
– класификује кућне инсталације на основу њихове намене;
– класификује врсте саобраћајних објеката према намени;
– повезује неопходност изградње прописне инфраструктуре са
безбедношћу учесника у саобраћају;
– повезује коришћење информационих технологија у саобраћајним
објектима са управљањем и безбедношћу путника и робе;
– демонстрира правилно и безбедно понашање и кретање пешака и
возача бицикла на саобраћајном полигону и/или уз помоћ
рачунарске симулације;
– скицира просторни изглед грађевинског објекта;
– чита и црта грађевински технички цртеж уважавајући фазе
изградње грађевинског објекта уз примену одговарајућих правила и
симбола;
– користи рачунарске апликације за техничко цртање, 3D приказ
грађевинског објекта и унутрашње уређење стана уважавајући
потребе савремене културе становања;
– самостално креира дигиталну презентацију и представља је;
– класификује грађевинске материјале према врсти и својствима и
процењује могућности њихове примене;

ОБЛАСТ / ТЕМА

ЖИВОТНО И РАДНО
ОКРУЖЕЊЕ

САОБРАЋАЈ

ТЕХНИЧКА И
ДИГИТAЛНА
ПИСМЕНОСТ
РЕСУРСИ И
ПРОИЗВОДЊА

САДРЖАЈИ
Значај и развој
грађевинарства.Просторно и
урбанистичко планирање.Култура
становања у: урбаним и руралним
срединама, објектима за
индивидуално и колективно
становање, распоред просторија,
уређење стамбеног простора.Кућне
инсталације.
Саобраћајни системи.Саобраћајни
објекти.Управљање саобраћајном
сигнализацијом.
Правила безбедног кретања пешака и
возача бицикла у јавном саобраћају.
Приказ грађевинских објеката и
техничко цртање у
грађевинарству.Техничко цртање
помоћу рачунара.Представљање
идеја и решења уз коришћење
дигиталних презентација
Подела, врсте и карактеристике
грађевинских материјала.Техничка

247

– повезује коришћење грађевинских материјала са утицајем на
животну средину;
– повезује алате и машине са врстама грађевинских и
пољопривредних радова;
– реализује активност која указује на важност рециклаже;
– образложи на примеру коришћење обновљивих извора енергије и
начине њиховог претварања у корисне облике енергије;
– правилно и безбедно користи уређаје за загревање и
климатизацију простора;
– повезује значај извођења топлотне изолације са уштедом
енергије;
– повезује гране пољопривреде са одређеном врстом производње
хране;
– описује занимања у области грађевинарства, пољопривреде,
производње и прераде хране;
– изради модел грађевинске машине или пољопривредне машине
уз примену мера заштите на раду;
– самостално/тимски врши избор макете/модела грађевинског
објекта и образлажи избор;
– самостално проналази информације о условима, потребама и
начину реализације макете/модела користећи ИКТ;
– креира планску документацију (листу материјала, редослед
операција, процену трошкова) користећи програм за обраду текста;
– припрема и организује радно окружење одређујући одговарајуће
алате, машине и опрему у складу са захтевима посла и
материјалом који се обрађује;
– израђује макету/модел поштујући принципе економичног
искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина
примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на
раду;
– учествује у успостављању критеријума за вредновање, процењује
свој рад и рад других и предлаже унапређења постојеће
макете/модела;
– одреди реалну вредност израђене макете/модела укључујући и
оквирну процену трошкова.

средства у грађевинарству и
пољопривреди.
Организација рада у грађевинарству
и пољопривреди.Обновљиви извора
енергије и мере за рационално и
безбедно коришћење топлотне
енергије.Рециклажа материјала у
грађевинарству и пољопривреди и
заштита животне
срединеМоделовање машина и
уређаја у
грађевинарству,пољопривреди или
модела који користи обновљиве
изворе енергије

КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ

Израда техничке
документације.Израда макете/модела
у грађевинарству, пољопривреди или
модела који користи обновљиве
изворе енергије.Представљање идеје,
поступка израде и решења
производа.Одређивање тржишне
вредности производа укључујући и
оквирну процену
трошкова.Представљање производа и
креирање дигиталне презентације.

248

ТАБЕЛА 11. ПРОГРАМ ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО ЗА 6. РАЗРЕД
Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у
дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се
развојем дигиталних технологија брзо мења.
ИСΧΟДИ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– правилно користи ИКТ уређаје;
– креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који садрже табеле у
програму за рад са текстом и програму за рад са мултимедијалним
презентацијама;
– креира и обрађује дигиталну слику;
– самостално снима и врши основну обраду аудио и видео записа;
– уређује мултимедијалну презентацију која садржи видео и аудио садржаје;
– чува и организује податке локално и у облаку;
– одговорно и правилно користи ИКТ уређаје у мрежном окружењу;
– разликује основне интернет сервисе;
– примењује поступке и правила за безбедно понашање и представљање на
мрежи;
– приступа Интернету, самостално претражује, проналази и процењује
информације и преузима их на свој уређај поштујући ауторска права;
– објасни поступак заштите дигиталног производа/садржаја одговарајућом
CC лиценцом;
– објасни поступак прикупљања података путем онлајн упитника;
– креира једноставан програм у текстуалном програмском језику;
– користи математичке изразе за израчунавања у једноставним програмима;
– објасни и примени одговарајућу програмску структуру (наредбе доделе,
гранања, петље);
– користи у оквиру програма нумеричке, текстуалне и једнодимензионе
низовске вредности;
– разложи сложени проблем на једноставније функционалне целине
(потпрограме);
– проналази и отклања грешке у програму;
– сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и
обради материјала, представљању пројектних резултата и закључака;
– користи могућности које пружају рачунарске мреже у сфери комуникације и
сарадње;
– креира, објављује и представља дигиталне садржаје користећи
расположиве алате;
– вреднује процес и резултате пројектних активности.

ΟБЛΑСΤ / ΤΕΜΑ

СΑДΡЖΑЈИ

Дигитални уређаји и кориснички
програми.Управљање дигиталним
документима.Рад са сликама.Рад са
ИКΤ
текстом.Рад са мултимедијалним
презентацијама које садрже видео и
аудио садржаје.
Употреба ИКТ уређаја на одговоран
и сигуран начин у мрежном
окружењу.Интернет
сервиси.Правила безбедног рада на
ДИГИΤΑЛΗΑ
Интернету.Претраживање
ПИСΜΕΗΟСΤ
интернета, одабир резултата и
преузимање садржаја.Заштита
приватности личних података и
ауторских права.
Основе изабраног програмског
језика.Основне аритметичке
операције.Уграђене функције.Ниске
ΡΑЧУΗΑΡСΤΒΟ
(стрингови).Структуре
података.Гранање.Понављање.
Основни алгоритми.

ПРОЈЕКАТ

Фазе пројектног задатка од израде
плана до представљања
решења.Израда пројектног задатка у
корелацији са другим
предметима.Вредновање резултата
пројектногзадатка
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ТАБЕЛА 12. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ, 6.РАЗРЕД
Циљ учења физичког и здравственог васпитања 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
ИСΧΟДИ
ΟБЛΑСΤ / ΤΕΜΑ
СΑДΡЖΑЈИ
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
Основни садржаји
– примени комплексе простих и општеприпремних вежби у
Вежбе за развој снаге.Вежбе за развој
већем обиму и интензитету у самосталном вежбању;
покретљивости.Вежбе за развој аеробне
– користи научене вежбе у спорту, рекреацији и
ФИЗИЧКE
издржљивости.Вежбе за развој брзине.
различитим животним ситуацијама;
СПΟСΟБΗΟСΤИ
Вежбе за развој координације.Примена
– упоређује резултате тестирања са вредностима за свој
националне батерије тестова за праћење
узраст;
физичког развоја и моторичких способности.
– примени досегнути ниво усвојене технике кретања у
Обавезни садржаји
игри, спорту и свакодневном животу;
Техника штафетног трчања.Скок удаљ.
– разликује атлетске дисциплине;
Бацања кугле 2 kg.Истрајно трчање –
– развија своје моторичке способности применом
Атлетика припрема за крос.Скок увис (опкорачна
вежбања из атлетике;
техника).
– одржава равнотежу у различитим кретањима, изводи
Бацање „вортекс-а”.
ротације тела;
Проширени садржајиТробој.
– схвати вредност спортске гимнастике за сопствени
развој;
Основни садржаји
– изведе елементе кошаркашке технике;
Вежбе на тлу.Прескоци и скокови.Вежбе у
– примени основна правила кошарке;
упору.
МОТОРИЧКЕ
– користи елементе кошарке у игри;
Вежбе у вису.Греда.Гимнастички полигон.
ВЕШТИНЕ
– примени основне елементе тактике у одбрани и нападу;
Спортска Проширени садржаји
СПОРТ И
– учествује на унутар одељенским такмичењима;
гимнастика Вежбе на тлу (напредне варијанте).Висока
СПОРТСКЕ
– изведе кретања у различитом ритму;
греда.Трамболина.Прескок.Коњ са
ДИСЦИПЛИНЕ
– игра народно коло;
хватаљкама.
– изведе основне кораке плеса из народне традиције
Вежбе у упору (сложенији састав).
других култура;
Вежбе у вису (сложенији састав).
– изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу;
Основи садржаји
– контролише покрете и одржава тело у води;
Кошарка:
Οснοве
– преплива 25 m техником краула и леђног краула;
Основни елементи технике и правила:
тимских и
– процени своје способности и вештине у води;
– кретање у основном ставу у одбрани,
спοртских
– скочи у воду на главу;
– контрола лопте у месту и кретању,
игара
– поштује правила понашања у води, и око водене
– вођење лопте,
средине;
– дриблинг,
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– објасни својим речима значај примењених вежби;
– процени ниво сопствене дневне физичке активности;
– препозна начине за побољшање својих физичких
способности;
– препозна могуће последице недовољне физичке
активности;
– правилно се понаша на вежбалиштима као и на
спортским манифестацијама;
– примени мере безбедности у вежбању у школи и ван
ње;
– одговорно се односи према објектима, справама и
реквизитима;
– примени и поштује правила игара у складу са етичким
нормама;
– примерено се понаша као посматрач на такмичењима;
– решава конфликте на друштвено прихватљив начин;
– пронађе и користи различите изворе информација за
упознавање са разноврсним облицима физичких и
спортско-рекреативних активности;
– прихвати победу и пораз;
– вреднује спортове без обзира на лично интересовање;
– примени усвојене моторичке вештине у ванредним
ситуацијама;
– процени лепоту покрета у физичком вежбању и спорту;
– подстиче породицу на потребу примене редовне
физичке активности;
– повеже врсте вежби, игара и спорта са њиховим
утицајем на здравље;
– примени препоручени дневни ритам рада, исхране и
одмора;
– користи здраве намирнице у исхрани;
– користи само препоручене додатке исхрани;
– примењује здравствено-хигијенске мере у вежбању;
– правилно реагује након повреда;
– чува животну средину током вежбања;
– препозна последице конзумирања дувана.

Плес и
ритимика

Пливање

Полигони

ФИЗИЧКΑ И
Физичкο
ЗДΡΑΒСΤΒΕΗΑ
вежбање и
КУЛΤУΡΑ
спοрт

– хватањa и додавањa лопте,
– шутирања,
– принципи индивидуалне одбране,
– откривање и покривање (сарадња играча),
– основна правила кошарке.
Проширени садржаји
Напредни елементи технике, тактике и правила
игре:
– дриблинг (сложеније варијанте),
– финтирање.
Основни принципи колективне одбране и
напада.
Основи садржаји
Вежбе са вијачом.Народно коло „Моравац“.
Народно коло из краја у којем се школа налази.
Проширени садржаји
Састав са обручем.Састав са лоптом.
Кратки састав са вијачом.Енглески валцер.
Основни садржаји
Предвежбе у обучавању технике пливања.
Техника краула.
Техника пливања леђног краула.
Одржавање на води ради самопомоћи.
Проширени садржаји
Роњење у дужину 5-10 m.
Полигон у складу са реализованим моторичким
садржајима.
Основни садржаји
Основна правила вежбања. Основна правила
Кошарке и правила Рукомета.Понашање према
осталим субјектима у игри (према судији,
играчима супротне и сопствене екипе).Чување и
одржавање материјалних добара која се
користе у вежбању.
Уредно постављање и склањање справа и
реквизита неопходних за вежбање.Облици
насиља у физичком васпитању и спорту.
„Ферплеј” (навијање, победа, пораз решавање
конфликтних ситуација).Писани и електронски
извори информација из области физичког
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васпитања и спорта.Развој физичких
способности у функцији сналажења у
ванредним ситуацијама (земљотрес, поплава,
пожар...).Повезаност физичког вежбања и
естетике.Значај вежбања у
породици.Планирање вежбања у оквиру
дневних активности.
Основни садржаји
Значај физичке активности за здравље.
Поштовање здравствено-хигијенских мера пре и
после вежбања.Последице неодржавања
хигијене – хигијена пре и после вежбања.Значај
употребе воћа и поврћа у исхрани. Последице
Здравстнеправилне исхране и прекомерног уношења
венο васпиенергетских напитака.Поступци ученика након
тање
повреда (тражење помоћи).Вежбање и играње у
различитим временским условима (упутства за
игру и вежбање на отвореном простору).
Чување околине на отвореним просторима
изабраним за вежбање.
Последице конзумирања дувана.

ТАБЕЛА 13. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 6.РАЗРЕД
Циљ учења Грађанскοг васпитањаϳе да ученик изучавањем и практикοвањемοснοвних принципа,вреднοсти и прοцедура грађанскοг
друштвапοстане свестан свοϳих права и οдгοвοрнοсти, οсетљив за пοтребе пοϳединаца и заϳеднице и спреман да активнο делуϳе у
заϳедници уважаваϳући демοкратске вреднοсти
ИСХОДИ
– οбразлοжи везу права и οдгοвοрнοсти на примеру;
– наведе примере за групу права слοбοда да и
заштитаοд;
– аргументуϳе значаϳ инклузивнοг οбразοвања, права
и пοтребе заοбразοвањем свих ученика;
– штити свοϳа права на начин кοϳи не угрοжава друге
и њихοва права;

ОБЛАСТ / ТЕМА

ЉУДСКΑ ПΡΑΒΑ

САДРЖАЈИ
Права и οдгοвοрнοсти
Μοϳа и твοϳа права – наша су права.Права и
οдгοвοрнοсти.Пοсебна група права: слοбοда да и
припадаϳуће οдгοвοрнοсти.Пοсебна група права:
заштитаοд и припадаϳуће οдгοвοрнοсти.
Правο на οчување личнοг, пοрοдичнοг, нациοналнοг,
културнοг иверскοг идентитета и припадаϳуће
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– идентификуϳе пοказатеље кршења права детета у
свакοдневнοмживοту, примерима из прοшлοсти,
литературe;
– сврсисхοднο кοристи кључне пοϳмοве савременοг
демοкратскοгдруштва: демοкратиϳа, грађанин, власт;
– οбразлοжи улοгу грађана у друштвенοм систему и
систему власти напримеру;
– разликуϳе стварну партиципациϳу ученика у
οдељењу и шкοли οдсимбοличке и декοративне;
– пοзитивнο кοристи интернет и мοбилни телефοн за
учење, инфοрмисање, дружење, пοкретање акциϳа;
– οбразлοжи мοгући утицаϳ друштвених мрежа на
ставοве и делοвањепοϳединца;
– примени 7 правила за сигурнο четοвање и
кοришћење СΜС пοрука;
– препοзнаϳе ситуациϳе дигиталнοг насиља и зна какο
да реагуϳе и кοмеда се οбрати за пοмοћ;
– учествуϳе у избοру теме, узοрка и инструмента
истраживања;
– учествуϳе у спрοвοђењу истраживања, прикупљању
и οбради дοбиϳених пοдатака и извοђењу закључака;
– презентуϳе спрοведенο истраживање и дοбиϳене
резултате;
– прοцењуϳе ефекте спрοведенοг истраживања и
идентификуϳе прοпусте и грешке;
– у дискусиϳи пοказуϳе вештину активнοг слушања,
изнοси свοϳ ставзаснοван на аргументима,
кοмуницира на кοнструктиван начин;
– учествуϳе у дοнοшењу правила рада групе и
пοштуϳе их;
– прοналази, критички разматра и кοристи
инфοрмациϳе из различитихизвοра.

ДΕΜΟКΡΑΤСКΟ
ДΡУШΤΒΟ

ПΡΟЦΕСИ У
СΑΒΡΕΜΕΗΟΜ СΒΕΤУ

ГΡΑЂΑΗСКИ
ΑКΤИΒИЗΑΜ

οдгοвοрнοсти.Правο на квалитетнο οбразοвање и
ϳеднаке мοгућнοсти за све и припадаϳуће
οдгοвοрнοсти.Инклузивнο οбразοвање ‒ квалитетнο
οбразοвање за све.
Демοкратскο друштвο и партиципациϳа грађана
Демοкратскο друштвο – пοϳам, карактеристике.
Грађанин.Дете каο грађанин.
Прοцедуре кοϳима се регулише живοт у заϳедници: кο
ϳе οвлашћен дадοнοси кοлективне οдлуке и на οснοву
кοϳих прοцедура.Βласт.Ηивοи и гране
власти.Лествица партиципациϳе ученика у шкοли:
манипулациϳа, декοративна упοтреба, симбοличка
упοтреба, стварна партиципациϳа.Партиципациϳа
ученика на нивοу οдељења и шкοле.
Упοтреба и злοупοтреба интернета и мοбилних
телефοна
Пοзитивнο кοришћење интернета и мοбилнοг
телефοна.Шта ϳе дοзвοљенο, а шта ниϳе на
интернету.Утицаϳа друштвених мрежа на мишљење и
делοвање пοϳединца.Οпаснοсти у кοришћењу
интернета и мοбилнοг телефοна.Дигиталнο насиље и
веза са Кοнвенциϳοм ο правима детета. Карактеристике и пοследице дигиталнοг насиља. Седам
правила за сигурнοчетοвање и кοришћење СΜС
пοрука.Ρеагοвање у ситуациϳама дигиталнοг насиља.
Οдгοвοрнοсти ученикаи шкοле.
Планирање и извοђење истраживања ο пοнашању
ученика ушкοли и њихοвим ставοвима ο
упοтреби/злοупοтреби интернета и
мοбилних телефοна.
Шта су ставοви, на чему се засниваϳу и каква ϳе
њихοва веза сапοнашањем.Избοр теме, узοрка и
инструмента истраживања.Спрοвοђење
истраживања.Οбрада пοдатака.Τумачење
резултата.Припрема и презентациϳа дοбиϳених
резултата.Εвалуациϳа истраживања.
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ТАБЕЛА 14. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА6.РАЗРЕД

ИСХОДИ
-моћи да сагледа садржаје којима ћесе бавити
настава Православногкатихизиса у току 6.
разредаосновне школе;
-моћи да уочи какво је његовопредзнање из
градива Православногкатихизиса обрађеног у
претходном
разреду школовања.
-моћи да каже да су Јевреји преддолазак Месије
били под Римскомокупацијом и да су међу
њимапостојале поделе
-моћи да препозна да су Јеврејиочекивали Месију
на основустарозаветних пророштава
-моћи да преприча живот СветогЈована Претече и
КрститељаГосподњег и каже да је онприпремао
народ за долазак Христа
-моћи да доживи врлински живот ипокајање као
припрему за сусрет саХристом;
-моћи да закључи да је доласкомИсуса Христа Бог
склопио НовиЗавет са људима.
-моћи да наведе неке одновозаветних књига и
околностињиховог настанка;
-моћи да пронађе одређенибиблијски одељак;
-моћи да каже да се Библија користина
богослужењима;
-моћи да именује Јеванђелисте ипрепозна њихове
иконографскесимволе;
-бити подстакнут на читање СветогПисма.
-моћи да преприча догађајБлаговести и да
препозна да је то„почетак спасења“;
-моћи да препозна службу анђелакао гласника и
служитеља Божијих;
-моћи да препозна Богородичиноприхватање
воље Божије као изразслободе;
-моћи да уочи да је за разлику одЕве, Богородица

ОБЛАСТ / ТЕМА
I – УВОД
1. Упознавањесадржајa програмаи
начинa рада
II – ПРИПРЕМАСВЕТА ЗАДОЛАЗАК
СИНАБОЖЈЕГ
2. Историјскеоколности преддолазак
Христов
3.ЈеврејскоишчекивањеМесије
4. Свети ЈованПретеча
III - УВОД УНОВИ ЗАВЕТ
5. Нови Завет јеиспуњење
СтарогЗавета
6. Новозаветнисписи
7. Јеванђелисти
IV - БОГОЧОВЕК –ИСУС ХРИСТОС
8. ПресветаБогородица –Благовести
9. Богородичинипразници
10. РођењеХристово
11. Христос јеБогочовек
12. КрштењеХристово
13. Христова чуда
14. Новозаветнезаповести и Беседа
15. Христос – „пут, истина и животˮ
16. ЛазареваСубота и Цвети
17. Тајна Вечера – прва Литургија
18. СтрадањеХристово
19. ВаскрсењеХристово
V ЦРКВА ДУХА СВЕТОГА
20. Вазнесење и Педесетница
21. Црква у Јерусалиму
22. Павле – апостол незнабожаца

САДРЖАЈИ
Упознавање сасадржајемпрограма
иначином рада
Историјскеоколности преддолазак
Христов
Старозаветнапророштва одоласку Месије
Свети ЈованПретеча
Нови Завет јеиспуњење СтарогЗавета
Новозаветни
списи(настанак,подела,функција,аутори...)
Јеванђелисти
ПресветаБогородица –Благовести
Богородичинипразници
Рођење Христово
Христос јеБогочовек
КрштењеХристово
Христова чуда
Новозаветнезаповести и Беседана гори
Христос – Онајкоји је наш „пут, истина и
живот“
Лазарева Субота и Цвети
Тајна Вечера – прва Литургија
СтрадањеХристово
ВаскрсењеХристово
Вазнесење и Педесетница
Заједница у Јерусалиму, према извештају
из Дела апосолских
Мисионарско дело светог апостола Павла
Гоњења Цркве
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послушала Бога
-моћи да преприча неке од догађајаиз живота
Пресвете Богородице иповеже их са
Богородичинимпразницима;
-моћи да преприча библијски описРођења
Христовог;
-моћи да препозна да је Христос дошао на свет да
сједини Бога и човека
-моћи да преприча библијски опис Христовог
Крштења, поста и кушања;
-моћи да препозна да су Христова чуда израз
Његове љубави према људима;
-моћи да увиди разлику између старозаветног
закона и новозаветних заповести о љубави;
-бити подстакнут да прихвати Христа за свој
животни узор;
-моћи да преприча догађаје Васкрсења Лазаревог
и Уласка у Јерусалим;
-моћи да увиди контрадикторност између
очекивања јеврејског народа спрам Христове
личности;
-моћи да хронолошки наведе догађаје Страсне
седмице;
-моћи да преприча библијски опис Тајне Вечере и
у приносу хлеба и вина препозна Свету Литургију;
-моћи да преприча библијски опис Христовог
Страдања и Васкрсења
-моћи да кроз тумачење тропара Христовог
Васкрсења -препозна да је Христос победио смрт
и омогућио свима васкрсење из мртвих;
-моћи да преприча догађаје Вазнесења и
Педесетнице;
-моћи да каже да је силаском Духа Светог на
апостоле рођена Црква Христова;
-моћи да именује неколико светих апостола и
наведе неке од догађаја из њиховог живота;
-моћи да уочи да су у Римском царству хришћани
били гоњени и наведе неке од примера
мучеништва;
-моћи да објасни значај доношења Миланског
едикта;

23. Прогонихришћана
24. Свети цар Константин и крштење
царства

Свети цар Константин и крштење царства
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-моћи да усвоји вредност толеранције међу
људима различитих верских убеђења;

ТАБЕЛА 15. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЗА 6. РАЗРЕД
Циљ учења Странοгϳезикаϳе да се ученик усваϳањем функциοналних знањаο ϳезичкοм систему икултури и развиϳањем стратегиϳа учења
странοг ϳезика οспοсοби за οснοвну усмену и писану кοмуникациϳу и стекне пοзитиван οднοс према другим ϳезицима и културама, каο и
према сοпственοм ϳезикуи културнοм наслеђу.
ИСХОДИ

ОБЛАСТ / ТЕМА

САДРЖАЈИ

– разуме краће текстοве кοϳи се οднοсе на
пοздрављање, представљањеи тражење/ давање
инфοрмациϳа личне прирοде;
– пοздрави и οтпοздрави, представи себе и другοг
кοристећи ϳеднοставна ϳезичка средства;
– пοстави и οдгοвοри на ϳеднοставна питања личне
прирοде;
– у некοликο везаних исказа саοпшти инфοрмациϳе ο
себи и другима;
– разуме ϳеднοставан οпис οсοба, биљака, живοтиња,
предмета, пοϳaваили места;
– οпише карактеристике бића, предмета, пοϳава и места
кοристећиϳеднοставна ϳезичка средства;
– разуме ϳеднοставне предлοге и οдгοвοри на њих;
– упути ϳеднοставан предлοг;
– пружи οдгοвараϳући изгοвοр или οдгοвараϳуће
οправдање;
– разуме ϳеднοставне мοлбе и захтеве и реагуϳе на њих;
– упути ϳеднοставне мοлбе и захтеве;
– затражи и пружи краткο οбавештење;
– захвали се и извини се кοристећи ϳеднοставна ϳезичка
средства;
– саοпшти кратку пοруку кοϳοм се захваљуϳе;

ПΟЗДΡΑΒЉΑЊΕ И
ПΡΕДСΤΑΒЉΑЊΕ
СΕБΕИ ДΡУГИΧ И
ΤΡΑЖΕЊΕ/
ДΑΒΑЊΕ ΟСΗΟΒΗИΧ
ИΗФΟΡΜΑЦИЈΑ Ο
СΕБИИ ДΡУГИΜΑ
ΟПИСИΒΑЊΕ БИЋΑ,
ПΡΕДΜΕΤΑ, ПΟЈΑΒΑ
ИΜΕСΤΑ

Слушање и читање краћих, ϳеднοставних текстοва
кοϳи се οднοсе напοздрављање, представљање и
тражење/ давање инфοрмациϳа личне
прирοде; реагοвање на усмени или писани импулс
сагοвοрника и иницирање кοмуникациϳе; усменο и
писанο давање инфοрмациϳе ο себи идругима;
усменο и писанο тражење инфοрмациϳе ο другима.
Слушање и читање ϳеднοставних οписа бића,
предмета, пοϳава иместа; усменο и писанο
οписивање бића, предмета, пοϳава и места.
Слушање и читање ϳеднοставних текстοва кοϳи
садрже предлοге;усменο и писанο дοгοварање οкο
предлοга за учешће у заϳедничкοϳактивнοсти; писање
пοзива за заϳедничку активнοст (нпр.
прοславурοђендана, спοртску активнοст и сл.);
прихватање/οдбиϳање предлοга,усменο или писанο,
уз пοштοвање οснοвних нοрми учтивοсти и
давање οдгοвараϳућег οправдања.
Слушање и читање ϳеднοставниϳих исказа кοϳима се
нуди/тражипοмοћ, услуга, οбавештење или се
изражава жеља, извињење, захвалнοст; усменο и
писанο тражење и давање οбавештења; усменο и
писанο упућивање мοлбе за пοмοћ/услугу и

ПΟЗИΒ И
ΡΕΑГΟΒΑЊΕΗΑ
ПΟЗИΒ ЗΑ УЧΕШЋΕ
У ЗΑЈΕДΗИЧКΟЈ
ΑКΤИΒΗΟСΤИ
ИЗΡΑЖΑΒΑЊΕ
ΜΟЛБИ, ЗΑΧΤΕΒΑ,
ΟБΑΒΕШΤΕЊΑ,
ИЗΒИЊΕЊΑ,
ЧΕСΤИΤΑЊΑ И
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– разуме и следи ϳеднοставна упутства у вези с
уοбичаϳеним ситуациϳама из свакοдневнοг живοта;
– даϳе ϳеднοставна упутства из дοмена свакοдневнοг
живοта и личнихинтересοвања;
– разуме честитку и οдгοвοри на њу;
– упути пригοдну честитку;
– разуме ϳеднοставне текстοве у кοϳима се οписуϳу
сталне, уοбичаϳенеи тренутне радње;
– размени инфοрмациϳе кοϳе се οднοсе на οпис дοгађаϳа
и радњи усадашњοсти;
– οпише сталне, уοбичаϳене и тренутне дοгађаϳе/
активнοсти кοристећинекοликο везаних исказа;
– разуме краће текстοве у кοϳима се οписуϳу дοгађаϳи у
прοшлοсти;
– размени инфοрмациϳе у вези са дοгађаϳима у
прοшлοсти;
– οпише у некοликο краћих, везаних исказа дοгађаϳ из
прοшлοсти;
– разуме планοве и намере и реагуϳе на њих;
– размени ϳеднοставне исказе у вези са свοϳим и туђим
планοвима инамерама;
– саοпшти шта οн/οна или некο други планира,
намерава;
– разуме свакοдневне изразе у вези са непοсредним и
кοнкретнимжељама, пοтребама, οсетима и οсећањима
и реагуϳе на њих;
– изрази οснοвне жеље, пοтребе, οсете и οсећања
кοристећи ϳеднοставна ϳезичка средства;
– разуме ϳеднοставна питања кοϳа се οднοсе на пοлοжаϳ
предмета ибића у прοстοру и правац кретања, и
οдгοвοри на њих;
– разуме οбавештења ο пοлοжаϳу предмета и бића у
прοстοру и правцукретања;

ЗΑΧΒΑЛΗΟСΤИ

ΡΑЗУΜΕΒΑЊΕ И
ДΑΒΑЊΕ УПУΤСΤΑΒΑ

УПУЋИΒΑЊΕ
ЧΕСΤИΤКИ И
ИЗΡΑЖΑΒΑЊΕ
ЗΑΧΒΑЛΗΟСΤИ

ΟПИСИΒΑЊΕ
ДΟГΑЂΑЈΑ И ΡΑДЊИ
УСΑДΑШЊΟСΤИ

ΟПИСИΒΑЊΕ
ДΟГΑЂΑЈΑ И ΡΑДЊИ
УПΡΟШЛΟСΤИ
ИСКΑЗИΒΑЊΕ
ПЛΑΗΟΒΑ
И ΗΑΜΕΡΑ

реагοвање на њу; усменοи писанο изражавање
захвалнοсти и извињења.
Слушање и читање текстοва кοϳи садрже
ϳеднοставниϳа упутства (нпр.за наставну активнοст,
за кοмпϳутерску или οбичну игру, за упοтребу
апарата/апликациϳа, рецепт за прављење ϳела и сл.)
са визуелнοм пοдршкοм и без ње; усменο давање
ϳеднοставних упутстава уз адекватну
гестикулациϳу или без ње; писанο давање
ϳеднοставних упутстава.
Слушање и читање ϳеднοставних текстοва у кοϳима
се честитаϳупразници, рοђендани и значаϳни дοгађаϳи
или се изражава жаљење;
реагοвање на упућену честитку у усменοм и писанοм
οблику; упућивање пригοдних честитки у усменοм и
писанοм οблику.
Слушање и читање οписа у вези са сталним,
уοбичаϳеним и тренутним дοгађаϳима, активнοстима
и спοсοбнοстима; тражење и давање
инфοрмациϳа ο сталним, уοбичаϳеним и тренутним
дοгађаϳима,активнοстима и спοсοбнοстима, у
усменοм и писанοм οблику; усменοи писанο давање
краћих οписа ο сталним, уοбичаϳеним и тренутним
дοгађаϳима, активнοстима и спοсοбнοстима
Слушање и читање ϳеднοставних текстοва у кοϳима
се οписуϳу дοгађаϳи и активнοсти у прοшлοсти;
усменο и писанο οписивање дοгађаϳа иактивнοсти у
прοшлοсти.
Слушање и читање краћих, ϳеднοставних текстοва у
вези са планοвима и намерама;
усменο и писанο дοгοварање ο планираним
активнοстима.

ТАБЕЛА 16. ПРОГРАМ ЗА СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 6.РАЗРЕД
Názov predmetuSLOVENSKÝ JAZYK AKO JAZYK S PRVKAMI NÁRODNEJ KULTÚRY
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Cieľ uĉenia slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry je dosiahnuť taký stupeň rozvoja komunikaĉných zruĉností u ţiaka, aby vedel
samostatne uplatniť osvojené reĉové zruĉnosti v štandardných a odborných komunikatívnych situáciách (a v súlade s tematickým minimom aj v
písanej podobe), pestovať národnú a kultúrnu identitu, etnickú sebaúctu a zoznamovať ich s prvkami tradície, kultúry, zvykov a obyĉají
slovenského národa s osobitným dôrazom na slovenskú komunitu v Srbsku.
VÝKONY
OBLASŤ/TÉMA
OBSAH
Po skonĉení roĉníka ţiak bude schopný
– urĉiť literárny druh literárneho diela
LYRIKA
– analyzovať prvky kompozície lyrickej básne
Literárne termíny a pojmy
(strofa, verš);
Básnik a báseň.
– odlíšiť charakteristické vlastnosti ľudovej
Strofa a verš v lyrickej básni/piesni.
slovesnosti od vlastností umeleckej literatúry
Druhy autorských a ľudových lyrických piesní a básní: opisné,
– rozlíšiť ľudovú povesť, rozprávku, bájku,
zbojnícke a obradné.
baladu
ŠKOLSKÁ LEKTÚRA
– rozlíšiť realistickú a fantastickú prózu
1. Michal Babinka: Na potoku, na rieĉke
– rozlíšiť literárne postupy
2. Dušan Radović: Deti
– hodnotiť umelecký prednes, rozprávanie
3. Dorothy Lew Nolteová: Deti sa uĉia tomu, s ĉím ţijú
alebo dramatický dej (ţartovný, veselý, smutný
4. Štefan Moravĉík (výber z diela)
a pod.)
5. Mária Rázusová Martáková: Matka/Ţltá jeseň
– urĉiť tému, miesto a ĉas konania deja; dejovú
6. Miroslav Válek: Ako sa Kubo stratil
postupnosť
7. Anna Mejerová: Májový deň
– rozlíšiť vlastnosti postáv na príkladoch z
8. Miroslav Demák: Medzera v gramatike
textu/vonkajšie vlastnosti a charakter postáv/
9. Ľudové piesne: (výber), riekanky, hádanky
– ilustrovať povery, zvyky/obyĉaje, spôsob
10. Ľudové koledy a svadobné a iné vinše: (výber)
LITERATÚRA
ţivota a udalosti z minulosti opísané v
11. Slovenské ľudové balady (výber)
literárnych dielach
12. Daniela Reichstädterová: Svadba
– analyzovať prvky kompozície dramatického
EPIKA
diela (dejstvo, scéna, výstup)
Literárne termíny a pojmy
– chápať vzťah k materinskému jazyku a k
Spisovateľ a rozprávaĉ.
jazyku iných národov
Slovotvorné postupy: opis, rozprávanie v prvej a tretej osobe; dialóg.
– poznať zhodu jazykových javov medzi
Fabula: sled udalostí.
slovenĉinou a srbĉinou
Charakteristika postáv – spôsob vyjadrovania, správanie, fyzický
– odlíšiť spisovný jazyk od náreĉia
vzhľad a charakter.
– rozlíšiť podelenie spoluhlások na tvrdé,
Druhy epických diel: bájka, ľudová a autorská rozprávka, povesť,
mäkké a obojaké
balada.
– rozlíšiť ohybné slovné druhy
ŠKOLSKÁ LEKTÚRA
– poznať pády a pádové koncovky v korelácii
– Ľudová bájka: Vlk a líška
so srbĉinou
– Ezopova bájka: Poklad
– urĉiť kategóriu rodu, ĉísla, pri ohybných
– Slovenská ľudová rozprávka (výber)
slovách
– Slovenská ľudová povesť (výber)
– uplatniť pravopisnú normu pri písaní
– Ľudová rozprávka iných národov (výber)
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vybraných slov (typické príklady)
– dôsledne uplatniť pravopisnú normu pri písaní
veľkého písmena
– uplatňovať interpunkĉné znamienka
– pouţívať Pravidlá slovenského pravopisu a
iné pravopisné príruĉky
– poznať niektoré frazeologické útvary
– správne vyslovovať tvrdé spoluhlásky d,t,l, n
pred i, e
– správne vyslovovať slová vzhľadom na
intonáciu
– rozprávať jasne dbajúc na spisovnú jazykovú
normu
– plynulo a zreteľne ĉítať nahlas a potichu
literárne a vecné texty
– vyuţívať rôzne slohové postupy: deskripciu
(portrét, enteriér, exteriér, prírodné javy),
rozprávanie v 1. a 3. osobe, dialóg
– vedieť sa poďakovať, poţiadať o pomoc,
poĉúvať hovoriaceho,
– urĉiť ĉasti textu (názov, odseky)
– utvoriť hovorový prejav alebo napísaný text o
vnímaní preĉítaného literárneho diela a na témy
z kaţdodenného ţivota a vlastnej predstavivosti
– urobiť a predniesť dramatizáciu preĉítaného
textu podľa výberu, záţitku alebo udalosti z
kaţdodenného ţivota
– pouţívať slovník pri obohacovaní slovnej
zásoby (paralela so srbským jazykom, a pri
preklade)
– ĉítať kratší jednoduchý text s porozumením
Gramatika
– správne odpísať – kratší text so zadanou
(jazyk,
úlohou (obmena rodu, ĉísla, ĉasu, slabík...).
fonetika,
– zostaviť a napísať pozdrav a blahoţelanie
lexikológia,
JAZYK
– zaspievať priliehavé slovenské ľudové a
morfológia)
súĉasné populárne detské pesniĉky
Pravopis
– predniesť ľudové koledy a vinše vzťahujúce
Ortoepia
sa na sviatky alebo roĉné obdobia
– zapojiť sa do vekuprimeraných detských
JAZYKOVÁ KULTÚRA
ľudových hier a tancov
– poznať charakteristiky slovenského ľudového

– Mária Kotvášová Jonášová: Mama, poď sa hrať
– Krista Bendová: Ĉapica
– Miroslav Demák: Vranka Hanka a havran Ján
– Pavel Grňa: Stred sveta
– Mária Hlušíková: Príbeh o Európe
– Daniel Hevier: Medardova kvapka
– Dannil Charms: 17 koní
– Zoroslav Spevák Jesenský: (výber z diela)
– Ľudové porekadlá a príslovia
DRÁMA
Literárne termíny a pojmy
Dejstvo, výstup, osoby v dráme.
Dramatické útvary a rozhlasová hra.
ŠKOLSKÁ LEKTÚRA
1. Divadlo pre deti: (výber)
2. Detské ľudové hry: (výber)
VEDECKOPOPULÁRNE A INFORMAĈNÉ TEXTY
1. Malé formy ľudovej slovesnosti
2. Zo ţivota našich predkov
3. Výber z kníh, encyklopédií, ĉasopisov pre deti a internetu.
4. Z tlaĉe a internetu o našich celomenšinových festivaloch
DOMÁCA LEKTÚRA
1. Slovenské ľudové rozprávky a bájky: (výber)
2. Výber z diela Márie Kotvášovej Jonášovej
Doplnková
lektúra
(výber z 3 diel)
1. Pozeral/a som detský slovenský film alebo sfilmovanú rozprávku:
(voľný výber)
2. Komiks podľa výberu
3. Pozeral/a som divadelné predstavenie pre deti

Rozprávanie – o záţitkoch, o tom ĉo videli, ĉo by si priali.
Tvorenie skupiny slov na urĉenú tému a viet zo zadaných slov.
Samostatné rozprávanie (8–10 viet) o svojom súrodencovi, priateľovi,
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odevu
– zaznamenávať sviatky (v porovnaní so
srbskými)
– poznať tradiĉné slovenské zvyky a obyĉaje
(zabíjaĉka,
Mikuláš,
Lucka,
Vianoce/koledovanie/, oblievaĉky) a k tomu
priliehavé tradiĉné jedlá
– poznať niektoré svadobné obyĉaje, piesne a
vinše viaţuce sa za slovenskú svadbu v danom
prostredí
– poznať festivaly s národnostným významom a
brať úĉasť na niektorých (ako divák alebo ako
úĉastník)
– poznať inštitúcie s národnostným významom,
múzeá, etno – domy, galérie

spoluţiakovi, o ţivote v škole, o svojom záţitku, o nejakej udalosti, v
ktorej brali úĉasť.
Opis – enteriéru a exteriéru, ľudí, zvierat, prírodných javov, zvykov a
obyĉají.
Poďakovanie, ţiadosť o pomoc, úĉasť v dialógu.
Vyjadrenie svojho názoru o preĉítanom texte (ĉo sa mi páĉilo a
preĉo).
Názov textu, autor, ústredná postava a jej vlastnosti.
Reprodukcia poĉutého a preĉítaného textu alebo rozprávky, bájky za
pomoci osnovy alebo samostatne.
Opis obrázka alebo rozprávky podľa dejovej osnovy alebo pomocou
ĉlenenej ilustrácie.
Reprodukcia slovenského filmu, rozprávky, detského divadelného
predstavenia podľa zostavenej osnovy.
Dramatizácia textu podľa výberu, záţitku alebo udalosti z
kaţdodenného ţivota.
Pouţívanie slovníka na obohacovanie slovnej zásoby, paralela so
srbským jazykom, kalky, vysvetlenie významu slov v kontexte.
Pouţívanie
slovníka
pri
preklade.
Porozumenie
urĉitým
frazeologickým jednotkám.
Hlasné a tiché ĉítanie, správna dikcia a intonácia vety.
Odpisovanie kratších viet a textov, charakteristických slov a výrazov,
odpisovanie so zadanou úlohou (obmena rodu, ĉísla, ĉasu, slabík...).
Písanie pozdravu a blahoţelania.
Verejný výstup, prezentovanie vlastnej a tímovej práce.
– Tradiĉná slovenská ľudová kultúra/svadobné obyĉaje v jednotlivých
prostrediach/

ТАБЕЛА 17. ПРОГРАМ ЗА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 6. РАЗРЕД
MAGYAR NYELV A NEMZETI KULTÚRA ELEMEIVEL, ANYANYELVÁPOLÁS
A magyar nyelvoktatásának és tanulásának célja, hogy a tanuló ápolja vagy idegen nyelvként tanulja a magyar nyelvet, helyesen használja a
különféle kommunikációs szituációkban, beszédben és írásban. Ismerje meg, értékelje és becsülje a magyar nemzeti értékeket és
hagyományokat, fogadja el a különböző kultúrákat, és fejlessze az interkulturális kommunikációt; fejlessze a kulcskompetenciákat.
KIMENET
A tematikai

egység/terület

TERÜLET/TEMATIKAI
feldolgozását EGYSÉG

TARTALOM
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követően a diák képes lesz a következőkre:
‒ Felismeri az irodalmi mű jellemző vonásait.
IRODALMI
‒ Megismeri egyes magyar irodalmi szövegek ISMERETEK
szerb, illetve délszláv műfordításait és néhány
délszláv alkotó művének magyar fordítását.
‒ Megismeri néhány magyar író életrajzát.
‒ Felismeri és megkülönbözteti a prózai és
verses formákat.
‒ Megérti az irodalmi mű témáját, felismeri
szereplőit, összefoglalja, reprodukálja a
cselekményt.
‒ Megkülönbözteti a népköltészetet a
műköltészettől, a szépirodalmi szöveget a nem
szépirodalmi szövegektől.
‒ Felismeri az epikai, drámai és lírai szövegek
beszélőjét.
‒ Meg tudja állapítani a cselekmény helyét és
idejét.
‒ Felismeri a költői jelzőt, megszemélyesítést,
hasonlatot.
‒
Képes
a
következő
szépirodalmi
szövegelemek meghatározására és példákkal
való illusztrálására: téma, a cselekmény helye
és ideje, főszereplő, mellékszereplő stb.
‒ Ismeri és megnevezi a következő
fogalmakat: monda, mese, tájleíró költemény,
elbeszélés, novella, regény, levél, mesejáték.
‒ Megnevezi és a gyakorlatban is alkalmazza
a leírás formáit: személyleírás, tárgyleírás,
tájleírás.
‒ Felismeri és értelmezi az egyszerű szövegek
konfliktushelyzeteit, a hősök jellemvonásait, s
velük kapcsolatban megállapít, véleményt
formál.
‒ Képes vázlat készítésére és a vázlat alapján
beszélni a szövegről.
‒ Nyelvtudásának szintje alapján eljut a
rövidebb
és/vagy
hosszabb
szövegek
megértéséig.
‒ A szépirodalmi művek tudatos, igényes

LÍRA
Feldolgozásra szánt szövegek
Kötelező szövegek
Fehér Ferenc: A rigó
Csík Mónika: Halebéd
Tolnai Ottó: Semmi semmi
Kányádi Sándor: Ül a tél a hegy tetején
Varró Dániel: Nyúl tavaszi éneke
Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom
Kiegészítő, választható szövegek
Fehér Ferenc: Szeptemberi útravaló
Kiss Ottó: A játékban az az igazságos/Foci, foci, foci
Romhányi József: Focimeccs
Csoóri Sándor: Farsangi kutyabál
Szabó Lőrinc: Nyitnikék
Kormos István: Vackor fürdik a Balatonban
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra
Weöres Sándor: Kutyatár
Romhányi József: A teve fohásza
Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske
Varró Dániel: SMS-versek
Irodalmi alapfogalmak
A szöveg formája: vers, próza. Műnemek: líra, epika, dráma.
A költő és a lírai én. Lírai műfajok. A lírai formanyelv jellemzői: képiség,
ritmus, szerkezet. Rím. Stíluseszközök: hasonlat, megszemélyesítés,
költői jelző.
EPIKA
Feldolgozásra szánt szövegek
Kötelező szövegek
A fehér ló mondája
Mirnics Zsuzsa: Égig érő fák
Herceg János: Három halász meg egy molnár (elbeszélés)
Majtényi Mihály: Földgömb
Herceg János: Vas Ferkó, a vitéz kovács (részlet)
Németh István: Lepkelánc
Mese a vadászról és az ördögről
Deák Ferenc: Magány
Egy kortárs magyar szöveg feldolgozása (pl. Tóth Krisztina A Mikulás
három élete, Lázár Ervin szövegei, Darvasi László Pálcika…)
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olvasója.
‒ Képes esztétikai élmény átélésére.
‒ Tiszteli a nemzeti irodalom és kultúra
hagyományait.
‒ Képes többszöri olvasás után megérteni az
egyszerű és/vagy összetettebb szövegeket.
‒ Tud rövidebb és/vagy hosszabb szövegeket
hangosan olvasni és reprodukálni, ügyelve a
helyes artikulációra, hangsúlyra, hanglejtésre,
valamint mondatformálásra.
‒ Képek, kérdések, vázlat és kulcsszavak
alapján képes összefoglalni a szöveg lényeges
információit.
‒ Képes megfogalmazni a szöveghez
kapcsolódó egyéni élményeket.
‒
Képes
a
nem
lineáris
szövegek
befogadására.
‒
Megismeri
a
vajdasági
magyar
gyermeksajtót.
‒ Tudatosul benne, hogy a magyar nyelv
agglutináló nyelv.
‒ Képes alapszintű kontrasztív gondolkodásra,
összevetésre.
‒ Felismeri és megnevezi a mondatfajtákat a
beszélő szándéka szerint.
‒ Felismeri és megnevezi az alapszófajokat
(ige, főnév, melléknév, személyes, birtokos,
kérdő és mutató névmás, kölcsönös,
határozatlan,
általános
és
vonatokozó
névmás).
‒ Ismeri és alkalmazza az igeneveket.
‒ Ismeri és alkalmazza a feltételes és felszólító
módot.
‒ Ismeri és alkalmazza a szóelemeket.
‒ Ismeri és alkalmazza a határozott és
határozatlan számnevet.
‒ Ismeri és alkalmazza az alanyi és tárgyas
ragozást.
‒ Ismeri és alkalmazza a gyakori kötőszavakat.
‒
Ismeri
és
alkalmazza
a
gyakori
határozószavakat.

Egy világirodalmi szövegrészlet feldolgozása magyar nyelven
Egy kortárs vajdasági magyar novella feldolgozása
Kiegészítő, választható szövegek
Egy szabadon választott olvasmány a magyar népköltészet és
hiedelemvilág motívumairól
Mátyás király és az okos lány
Az égig érő fa
Csáth Géza, Bartók Béla és Kodály Zoltán
Kovács Jolánka: Rétesország meséi
Németh István: Lepkelánc/Felhőnézők (néhány novella)
Tömörkény István: Így volt rendelve
Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom (Karinthy mint
parodista)
Mán-Várhegyi Réka: A szupermenők (összehasonlítható Leiner Laura
Szent Johanna gimi című regénysorozatával).
Válogatott szövegek a Tigrislélek című kötetből
ISMERETTERJESZTŐ ÉS INFORMATÍVSZÖVEGEK(javaslatok)
A magyarok eredete és őshazája,a honfoglalás
Magyarok a Vajdaságban
Magyar népi, nemzeti és egyházi ünnepek
Tavaszi, nyári, őszi, téli népszokások
Kálmány Lajos és a mesegyűjtés
Szövegek híres magyar nyelvtudósokról (Szarvas Gábor, Bárczi Géza,
Kiefer Ferenc, Reguly Antal stb.)
Rovásírás tanulmányozása: „titkosírások” megfejtése
Egy-egy cikk feldolgozása a vajdasági magyar gyermeksajtóból
(Mézeskalács, Jó Pajtás)
Irodalmi alapfogalmak
Szerző és elbeszélő. Epikai műfajok. Az elbeszélésmód sajátosságai:
egyes szám harmadik személyű és én-elbeszélés; jellemzés;
párbeszéd. Leírások
(táj-, tárgy-, környezet-, személyleírás). Az epikai művek szerkezeti
egységei. A szereplők jellemzésének eszközei: beszéd, tettek, külső
tulajdonságok, életfelfogás.
Memoriter: néhány magyar vers és/vagy szöveg megtanulása fejből.
DRÁMA ÉS FILM
Feldolgozásra szánt szövegek
Kötelező szövegek
Népszokásokkal kapcsolatos dramatikus játékok
Nothof Károly: Viharos reggel
Híres magyar filmrendezők és opusaik
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‒ Megkülönbözteti a nyelvi rétegeket.
‒ Megkülönbözteti az egyszerű és összetett
szavakat.
‒ Képes az elsajátított nyelvi modellek
alkalmazására.
‒ Felismeri és megnevezi az alanyos, tárgyas,
határozós és jelzős szintagmákat.
‒ Hangalak és jelentés alapján felismeri a
rokon értelmű, többjelentésű, ellentétes
jelentésű
szavakat.
‒ Felismeri a közmondásokat, szólásokat, jeles
ünnepeket.
‒ Szókincsét kb. 250‒300 további új lexikai
egységgel gazdagítja.
‒ Különböző beszédhelyzetekben
nyelvtudásának megfelelően képes egyszerű
és/vagy összetettebb/bonyolult információkat
kérni és adni.
‒ Képes megérteni az alapvető információkat,
amelyek
a
mindennapi
kommunikációs
helyzetekben hangzanak el.
‒ Nyelvtudásának megfelelően képes a
szituatív kódváltás alkalmazására.
‒ Használja a megfelelő udvariassági
formákat.
‒Megérti a hangzó, multimédiás anyagok
lényeges információit.
‒ Részt vesz szerepjátékokban.
‒ Ismeri és alkalmazza a helyesírási
alapelveket.
‒ Képes rövid szövegek másolására.
‒ Képes rövid szövegek alkotására (képeslap,
meghívó, SMS stb.)
‒ Ismeri és alkalmazza az elválasztás
szabályait.
‒ Képes 10-15 mondatos és/vagy hosszabb
fogalmazás írására.

NYELVI
ISMERETEK
SZÓKÉSZLET

Választható filmek
Macskafogó I. és II., Dr. Bubó,
Summer Hill – magyar felirattal, A repülő osztály – magyar szinkronnal,
A szeleburdi család –családi vígjáték.
Jankovics Marcell rajzfilmjei.
Tom Sawyer (2011) – német kalandfilm
KÖZÖS OLVASMÁNY
(a nyelvtudástól függően)
Tóth Krisztina tárcái (Hazaviszlek, jó?)
Tolnai Ottó: Grenadírmars (egy vagy két szöveg a kötetből)
Darvasi László: Pálcika… (néhány szöveg)
Gion Nándor: Sortűz egy fekete bivalyért (A macska felrobbantása –
részlet)
Projektmunka vagy portfólió(javaslatok):
– Jelentősebb, ma is élő népszokások (pl. húsvéti locsolás, busójárás).
– Jellegzetes magyar tájak (pl. Hortobágy) és a magyar konyha.
– A magyar Nobel-díjasok (pl. Szentgyörgyi Albert, Kertész Imre), a
magyar feltalálók (pl. Bíró László, Rubik Ernő).
– Fontos épületek és szimbolikus szerepük (pl. Parlament, budai vár,
Nemzeti Múzeum, Szent István bazilika, Nemzeti Színház, Opera,
hidak stb.).
– Than Mór és a magyar képzőművészet
– Jovan Jovanović Zmaj és a magyar irodalom
– Danilo Kiš és a magyar kultúra,
– Kultuszteremtés a Vajdaságban (emlékházak, irodalmi napok,
ünnepségek stb.)
– Híres magyar utazók, vadászok
– Faliújság, poszter készítése,
– Magyar és szerb műfordítások elemzése, összevetése az eredeti
szöveggel (pl. Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós, Kosztolányi
Dezső, Weöres Sándor stb. szerb fordításai)
– Jelentős fordítók,
– Játékmotívumot középpontba állító szövegek a magyar és a délszláv
irodalomban.
– Đura Jakšić és Petőfi Sándor.
– Vuk Karadţić magyar irodalmi kapcsolatai.
‒ A magyar mint agglutináló nyelv: a toldalékok típusai – kontrasztív
nyelvi vizsgálatok: -ság, -ség, -ás, -és, -ász, -ész, a múlt idő jele, a
többes szám jele, fokjelek, -é birtokjel, a felszólító mód jele, -ba, -be, ban,-ben, -n -ig, tárgyrag stb. (a hármas irányultság, tér és idő
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kérdése)
– Szóképzés:főnévből melléknevet (főnév+ s, főnév + -tlan,-tlen, főnév
+ -i).
Szófaji ismeretek:
Az igére vonatkozó ismeretek elmélyítése:
– az ige múlt ideje;
– az ige feltételes és felszólító módja;
– a határozott és általános ragozás használatának fejlesztése;
– az igekötők fogalma, helyesírása.
– a kölcsönös, határozatlan (valaki, valami) és általános névmások
(mindenki, senki);
– a vonatkozó névmások: aki, amely, ami.
– kötőszavak: hogy, és, ha, mint, vagy, ezért.
–
az
igenevek
fajtái
(főnévi,
melléknévi,
határozói),
(A főnévi igenév használata a célhatározó kifejezésére.) – kontrasztív
vizsgálatok;
– Gyakori hely-és időhatározó-szók, módhatározószók (itt, ott, kint,
bent, most, azonnal, így, úgy, gyalog stb.)
– A főnevekre, melléknevekre, vonatkozó tudás elmélyítése:
a főnevek többes száma, a rokon értelmű melléknevek, az ellentétes
jelentésű melléknevek, a melléknevek mondatbeli szerepe.
– Határozott és határozatlan számnév.
– A számnevek a mondatban, a számnevek helyes használata.
– A névutók fogalma és helyesírása.
– A szintagma fogalma /alanyos, tárgyas, határozós, jelzős/.
– A magyar nyelv rétegződése és változatai: köznyelv, szaknyelv,
tájnyelv, gyermeknyelv, diáknyelv
– Szóalkotás.
– Rokon értelmű, többjelentésű, ellentétes jelentésű szavak a
választott szövegben.
– Állandósult szókapcsolatok.
– Nyelvi játékok.
– Találós kérdések.
(A nyelvtani gyakorlatokat a szövegek vizsgálata révén valósítjuk
meg.)
Egyirányú és kétirányú kommunikáció.
Hogyan alkotunk szöveget? Kommunikáljunk! Miért kommunikálunk?
Köszöntések,
jókívánságok
Gratuláció
Küldjünk
üdvözletet!
Kommunikációs szituációk, témakörök: család, iskola, környezet és
lakóhely, bútorok, berendezési tárgyak, öltözködés, divat, étkezés,
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receptek, időjárás, szabadidő tevékenységek, bolt, kórház, vásárlás,
tudomány és technika (magyar tudósok és találmányok) stb. A hallás
utáni szövegértés kialakítása és fejlesztése. Udvariassági formák:
köszönés, bemutatkozás, bemutatás, elköszönés, megköszönés,
bocsánatkérés, telefonálás, útbaigazítás, értesítés, meghívó,
születésnapi gratuláció, jókívánság kifejezése stb.
Részvétel rövid interakciókban, a beszédszándékok nonverbális
elemekkel támogatott kifejezése. Kommunikáció begyakorolt
beszédfordulatokkal.
A diákok anyanyelve hatására előállt interferencia jelenségek
javítására irányuló képességek fejlesztése.
A hangzó és multimédiás anyagokban bizonyos információk
lokalizálása.
Szerepjátékok.
Írott, majd nyomtatott minta alapján szavak, szókapcsolatok, később
mondatok másolása. Tollbamondás és hibajavító gyakorlatok. Rövid
szavak, mondatok leírása emlékezetből (pl. képekhez kapcsolva).
Rövid szövegek másolása. A nagy kezdőbetűk helyesírása.
Mintaszöveg alapján egyszerű, rövid szövegek: pl. képeslap, meghívó,
SMS írása. Különböző szövegtípusok (pl. leírás, jellemzés) készítése.
Személyes információk, vélemény megfogalmazása (pl. internetes
fórum, blog stb.)
Egyszerű levél, e-mail írása (pl. köszönetnyilvánítás, programszervezés stb.). Helyesírási alapelvek megismerésének elmélyítése.
Egyszerűbb szövegeket fordítása. A nagy kezdőbetűk helyesírása. A j
hang kétféle jelölése. Az összetett szavak helyesírása. Egybeírás és a
különírás.
A múlt idő jele és a tárgyrag írása.

ТАБЕЛА 18. ПРОГРАМ ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ 6. РАЗРЕД
Циль настави и ученя руского язика з елементами националней културито попсцигнуц таки ступень розвою комуникативних схопносцох
школяра же би вон самостойно применьовал схопносци висловйованя у ста дардних и фахових комуникативних ситуацийох ( у складзе
зоз тематичнм минимумом и у писаней форми), пестовал национални и културни идентитет, етнїчне самопочитиванє и упознаванє
школярох зоз елементами традициї, култури и обичайох Руснацох
ИСХОДИ
По законченей теми/обласци школяр годзен:

ОБЛАСЦ / ТЕМА

ЗМИСТИ
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Розликовац стандарднуформу писнї од писнї
написаней у шлєбоднимстиху
– розликовацстилски фиґури:
епитет,поровнанє,персонификацию игиперболу
– розликовацрефрен у народнихписньох
– розликовацнародни присловки,загадки и анеґдоти
–применьовац народнипоуки у каждодньовимживице
– розликовацхарактеристики басни иобачує поуки –
розликовацжадане од можлївого уреалним живоце и
сказкох
– обачовац причину идїлу
– одредзиц главнуподобу у литературнимдїлу –
видвоїц главну темуод побочней
– хасновацсиноними, гомоними иантоними у
преприповедованю
–препознац писнї злюбовну, социялну и
другутематику

Писац є, ї, ю, я,.
Правилно хасновац мегки знак,.вельку букуа у
вецейчлених ґeoґрафских назвох, у назвох
кнїжкох,литературних дїлох,театралних
представох,филмох.
Правилно хасновац знаки интерпункциї:
запяту (при начишльoваню иoсловйoвaню);наводнїки
(директна бешеда);смугу (место наводнїкох у
директней бешеди)
хасновац словнїки Руско- сербски и Сербско – руски
правилно вигваряц руски мегки консонанти d’ i t’ и
розликовац их од сербских африкатох Ċ i ć. Интонаця
и павзи хтори у зависносци зоз знаками
интерпункцї;интонация упитнихвиреченьoх.
Артикулация:гласне читанєязиколомкох,перше
помали, вец швидше
Хасновац словнїк зa збогацованє фонда словох,
обачовац паралели зоз сербским язиком,толковац
значен словох у контексту.

КНЇЖОВНОСЦ

ЯЗИК, ҐРАМАТИКА И
ПРАВОПИС

Поезия 1. Дюра ПапгаргаїРано
2. Велько ПетровичПараст
3. Михал РамачСалаши
4. Дюра ПапгаргаїТу, такой при шерцу
5.Михал Рамач Врацим шеище на старе Селище
6.Ирина Г. Ковачевич Першинємири
7. Народнашпиванка по вибору
8.Крачунска писня повибору
9. Народни колядии Крачунски винчованки
Проза 1. Руска народнаприповедка Треба у
младосци робиц…
2.Микола Скубан Шамла,Штефан Чакан Вовк и
лїшка и други басни
8.Владимир КочишИштванова дражка донєба
9. Руснаци у НовимСадзе Давни початки
10.Драмски текст по виборузоз Заградки
11. Анеґдотипо вибору Науково-популарни и
информативни тексти
12.Мирон Жирош Зоз животанаших предкох
13. ЯнкоРамач Вибор зоз историїРуснацох
14. Домашнялектира Дюра ПапгаргаїКонєц швета
Писанє є, ї, ю, я,.хаснованє мегкого знака.Велькa буква
у вецейчлених ґeoґрафских назвох, у назвох
кнїжкох,литературних дїлох,театралних
представох,филмох.
Знаки интерпункциї:
запятa (при начишльoваню иoсловйoвaню);наводнїки
(директна бешеда);смуга (местонаводнїкох
удиректнейбешеди).Фонетични иморфологийни
елементи правописа.
Словнїки Руско- сербски и Сербско – руски
Вигварянє руских мегкихконсонанти d’ i t’ i їх
розликованє од сербских африкатох Ċ i ć.
Интонаця и павзи хтори у зависносци зоз знаками
интерпункцї;интонация упитнихвиреченьoх.
Артикулация:гласне читанєязиколомкох,перше помали,
вец швидше
Хаснованє словнїкa зa збогацованє фонда
словох,паралелох зоз сербским язиком,толкованє
значеньoх словох у контексту.
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Хасновац словнїки при прекладаю.
Обачовац и хасновац лексику за рижни подруча
роботи,дожицох,чувствох
–препознац,хасновац релациї часу,простору,
количества.
Виражиц
подзековносц,заувагу,привитац/одпитовац,поставяц
питая,глєдац информациї, правилно хасновац
потвердзуюци и одрекаюци форми;
виражиц процивенє,протест,сочуствиє
Пропиведацо дожицох и зявеньох зхаснованьом
нарастаня дїї
Пошвидшанє абоспомалшованє дїї
Вибрацзаконченє дїї спрамсвойого розуменя
зявеньох
Описовац цекподїї, рух у природи(животинї у
рушаню,природни зявеня,нєпогода)
Меновац дїї, роботи,
Сцелосци хасновацсиноними, гомоними и
антоними упреприповедованю
розумиц и описац околносци устарим краю пред
досельованьом Руснацохна простор южней Панониї
– розумиц потребуприсельованя перших
фамелийох до тих крайох
– розумиц и похопицусловия за живот и роботу
– похопиц културниобставини
– розумицпотребу за просвитнуроботу
– розумиц потребуза розвой духовного и
културного живота
Одшпивац руску народну шпиванку, препознац
руски народни танєц, провадзиц часопис Заградка и
сотрудзовац як сотруднїки и дописнїки
Начишлїц мена валалох у котрих жию Руснаци,
описац руску хижу, руску ношню и пестовац
руски обичаї

ЯЗИЧНА КУЛТУРА

ЕЛЕМЕНТИ
НАЦИОНАЛНЕЙ
КУЛТУРИ

Хаснованє словнїкa при прекладаю.
Лексика – глєданє,обачованє, хаснованє лексики за
рижни подруча роботи,дожицох,чувствох.
Комуникация–препознац,хасновац и вежбац релациї
часу,простору, количества.
Подзековносц,молба запомоц,участвованє удиялоґу.
Привитованє/одпитованє,поставянє питая,глєданє
информациї,
потвердзуюци и одрекаюци форми;бонтон,винчованки,
виражованє добрих жаданьох и
дзеки,процивенє,протест,сочуствиє
Пропиведанєо дожицох и зявеньох зхаснованьом
нарастаня дїї
Пошвидшанє абоспомалшованє дїї
Вибрацзаконченє дїї спрамсвойого розуменя
зявеньох
Описованє цекуподїї, руху у природи(животинї у
рушаню,природни зявеня,нєпогода)
Умирйованє дїї
Менованє дїї, роботи,
Сцелосцифати пременливих
ВолодимирГнатюк Руски Валал
Янко Рамач Руска школа уКоцуре , Лїтопис Контракт
о насельованю Керестура. Зоз хронїки Керестура,
Руснаци у НовимСадзе, Давни початки , Науковопопуларни иинформативни тексти,.
Мирон Жирош Зоз животанаших предкох ,
ЯнкоРамач - Вибор зоз историїРуснацох,
Народнашпиванка по вибору.
Крачунска писня повибору
Народни колядии Крачунски винчованки
Руски народни шпиванки , опатриц руски народни
танєц,провадзиц часопис Заградка и сотрудзовац як
сотруднїки и дописнїки
Треба же би провадзели радио и ТВ емисиї за дзеци на
руским язику Нашчива валалох у котрих жию
Руснаци,етно хижи и музеювипатрунок обисца, ношнї,
толковане обичайох
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
1. Листа предмета у седмом разреду, годишњи фонд часова и основни облици извођења
програма
2. Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у седмом разреду, начин и
поступци остваривања прописаних наставних планова и програма
3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског програма
4. Праћење реализације школског програма за седми разред

ПРИЛОЗИ:
1.

Програм за Српски језики књижевност,

2.

Програм за Енглески језик

3.

Програм за Ликовну културу

4.

Програм за Музичку културу

5.

Програм за Историју

6.

Програм за Географију

7.

Програм за Математику

8.

Програм за Биологију

9.

Програм за Физику

10.

Програм за Хемију

11.

Програм за Технику и технологију

12.

Програм за Информатику и рачунарство

13.

Програм за Физичко и здравствено васпитање

14.

Програм за Грађанско васпитање

15.

Програм за Верску наставу

16.

Програм за Немачки језик као други страни језик

17.

Програм за Словачки језик са елементима националне културе

18.

Програм за Мађарски језик са елементима националне културе

19.

Програм за Русински језик са елементима националне културе

1. Листа предмета у седмом разреду, годишњи фонд часова и основни облици извођења
програма
А) обавезни део школског програма
Обухвата наставне предмете који су обавезни за све ученике 7. разреда. На основу одлуке
Министарства просвете и спорта обавезни предмети у седмом разреду су:
Ред.
број
1.
2.
3.

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језики књижевност,
Страни језик – Енглески
Ликовна култура

СЕДМИ РАЗРЕД
нед.
4
2
1

год.
144
72
36

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Хемија
Математика
Биологија
Техника и технологија
Информатика и рачунарство
Физичко и здравствено васпитање

1
2
2
2
2
4
2
2

У К У П Н О: А

36
72
72
72
72
144
72
72

1

36

3

108

28

1008

Б) изборни део школског програма
Обухвата обавезне изборне програме (Б) и садржаје од којих ученик обавезно бира један између
Грађанског васпитања или Верске наставе, страни језик који школа понуди и Матерњи језик са
елементима националне културе – словачки, мађарски и русински језик, као изборни програм који
су ученици одабрали на основу понуђене анкете.
Ред.
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
нед.
год.
број
1
Верска настава/ Грађанско васпитање
1
36
2.
Страни језик- Немачки
2
72
3.
Матерњијезик са елементима националне културе
2
72
У К У П Н О: Б

3-5*

108-180*

У К У П Н О: А + Б

31-33*

1116- 1188*

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети и изборни
програми приказани су у табели:
Ред.
број
1.
3.
4.
2.

Ред.
број
1.
2.
3.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
Слободне наставне активности

СЕДМИ РАЗРЕД
нед.
год.
31(33*)
1116(1188*)
1
36
1
36
1
36

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског старешине
Ваннаставне активности1
Екскурзија

СЕДМИ РАЗРЕД
нед.
год.
1
36
1
36
до 2 дана годишње

1)

Ваннаставне активности могу да буду: научне, уметничке, техничке, културне, као и друге активности у
складу са просторним и људским ресурсима школе.

2. Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у седмом разреду, начин и
поступци остваривања прописаних наставних планова и програма
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Сврха програма образовања je 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.
Циљеви и задаци програма образовања су:
- развој интелектуалних капацитета и знања ученика у складу са њиховим развојним потребама,
могућностима и интересовањима;
- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;
- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука
- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе,
као и традиције и културе националних мањина;
- 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;
- 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.
Ниво обраде наставних садржаја зависиће од могућности и интересовања ученика. Применом
принципа поступности - од лакшег ка тежем, прошириваће се знања, како по обиму, тако и по
сложености садржаја. Подстицањем мисаоне активности и применом метода анализе и синтезе
постиже се логичан начин размишљања и виши сазнајни ниво водећи рачуна о индивидуалним
карактеристикама сваког понаособ, као и о социјалном миљеу у ком ученик живи. Настојаће се на
стварању динамичке и променљиве средине за учење, са осмишљено организованим
материјалом који одговара развојном нивоу и индивидуалним могућностима и интересовањима
ученика, као и грађењу толерантне комуникације да би се сви ученици осећали пријатно, да би
активно и отворено учествовали у заједничком раду.
Активности ће се одвијати у складу са захтевима програма, специфичности материје, одељења у
целини, као и ученика као појединаца. Настојаће се на остваривању интерактивног и динамичног
учења у одељењу како би ученици са лакоћом прихватили и усвојили знања, а да при томе
немају утисак напорног рада. Наставне активности ће се усмерити на животну праксу и тиме
знања и умења ставити у функцију применљивости. У раду са ученицима ће се подстицати
радозналост, самосталност и стваралачке идеје, са уважавањем развојних и индивидуалних
карактеристика.
На часу одељењског старешине обрађиваће се наставни садржаји који нису нашли своје место у
програмским садржајима обавезних предмета и изборних програма, и осталих организационих
форми рада, а имају значајну улогу у васпитном и образовном обликовању ученика.
Наставни садржаји обавезних наставних предмета и изборних програма приказани су табеларно
(у Прилогу), узимајући у обзир исходе за које очекујемо да ће их ученици са наставницима
остварити у току наставне године, теме и области наставних предмета, као и садржаји који се
изучавају у оквиру наставног предмета.

3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског
програма
Факултативне активности у седмом разреду су разноврсне, од активности на уређењу и
оплемењивању учионичког простора и школског дворишта, организовања културних и спортских
сусрета, посета изложбама и музејима, позоришним представама, до активности у оквиру
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Ученичког парламента и Подмлатка Црвеног крста. Активан рад се очекује и у оквиру научнотехничких, културно-уметничких и спортских секција. Посета Фестивалу науке у Београду и Новом
Саду, традиција је већ више година уназад.

4. Праћење реализације школског програма за седми разред
Реализацију школског програма за седми разред пратиће Стручни актив за развој школског
програма, разредно веће седмог разреда у сарадњи са педагошком службом школе, директором
и помоћником директора.
Начин праћења биће редовно одржавање одељенских већа на којима ће се
разматрати остваривање наставног плана и програма, анкетирање ученика од стране ПП службе,
прегледање евиденције у Дневнику рада и других видова евиденције о реализацији
школског програма, праћење реализације додатне, допунске наставе и слободних
активности, посете часовима ради праћења успешности примењених метода и начина
реализације школског програма.
ПРИЛОЗИ:
1. Програм за Српски језики књижевност,
2. Програм за Енглескијезик,
3. Програм за Ликовну културу,
4. Програм за Музичку културу,
5. Програм за Историју,
6. Програм за Географију,
7. Програм за Математику,
8. Програм за Биологију,
9. Програм за Физику,
10. Програм за Хемију,
11. Програм за Технику и технологију,
12. Програм за Информатику и рачунарство
13. Програм за Физичко и здравствено васпитање,
14. Програм за Грађанско васпитање,
15. Програм за Верску наставу,
16. Програм за Немачки језик као други страни језик,
17. Програм за Словачки језик са елементима националне културе
18. Програм за Мађарски језик са елементима националне културе
19. Програм за Русински језик са елементима националне културе
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ТАБЕЛА 1. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, 7. РАЗРЕД
Циљеви учења Српског језика и књижевностијесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним
ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање,
обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички
сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим
врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна
знања о месту, улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка
знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА
ЛЕКТИРА
ЛИРИКА

 користи књижевне термине и појмове
обрађиване у претходним разредима и
повезује их са новим делима која чита;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 истакне универзалне вредности
књижевног дела и повеже их са сопственим
искуством и околностима у којима живи;
 чита са разумевањем различите врсте
текстова и коментарише их, у складу са
узрастом;

 разликује народну од ауторске
књижевности и одлике књижевних родова и
основних књижевних врста;
 разликује основне одлике стиха и
строфе –укрштену, обгрљену и парну риму;
слободни и везани стих; рефрен;

 тумачи мотиве (према њиховом
садејству или контрастивности) и песничке
слике у одабраном лирском тексту;

 локализује књижевна дела из обавезног
школског програма;
 разликује етапе драмске радње;
 разликује аутора књижевноуметничког
текста од наратора, драмског лица или
лирског субјекта;

 разликује облике казивања (форме
приповедања);

САДРЖАЈИ

КЊИЖЕВНОСТ

Јован Дучић: Подне
Милан Ракић: Божур
Владислав Петковић Дис: Међу својима
Милутин Бојић: Плава гробница
Десанка Максимовић: Крвава бајка
Стеван Раичковић: После кише
Јован Јовановић Змај: Јутутунска јухахаха
Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови
Вислава Шимборска: Облаци

ЕПИКА

1. Народна бајка (једна по избору): Међедовић / Чудотворни
прстен / Златоруни ован
2. Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак)
3. Радоје Домановић: Вођа (одломак)

4. Петар Кочић: Кроз мећаву
5. Иво Андрић: Јелена, жена које нема (одломак)
6. Данило Киш: Прича о печуркама / Еолска харфа
7. Алфонс Доде: Последњи час / Владимир Набоков: Лош дан
8. Дневник Ане Франк (одломак)
9. Ефраим Кишон:Код куће је најгоре (једна прича по избору)
10. Афоризми (Душан Радовић и други)

 идентификује језичко-стилска изражајна
средства и разуме њихову функцију;

 анализира идејни слој књижевног дела

ДРАМА

1. Бранислав Нушић: Власт (одломак)
2. Вида Огњеновић: Кањош Мацедоновић (одломак о сусрету

служећи се аргументима из текста;
– уочи разлике у карактеризацији ликова
према особинама: физичким, говорним,
психолошким, друштвеним и етичким;

Кањоша и Фурлана)

 разликује хумористички од ироничног и

Обавезна дела

сатиричног тона књижевног дела;
– критички промишља о смислу књижевног
текста и аргументовано образложи свој
став;
– доведе у везу значење пословица и
изрека са идејним слојем текста;

1. Михајло Пупин: Са пашњака до научењака (одломак)
2. Јелена Димитријевић: Седам мора и три океана (одломак)

 препозна националне вредности и
негује културноисторијску баштину;
 размотри аспекте родне
равноправности у вези са ликовима
књижевно-уметничких текстова;

 препоручи књижевно дело уз кратко
образложење;
– упореди књижевно и филмско дело
настало по истом предлошку, позоришну
представу и драмски текст;
 разликује глаголске начине и неличне
глаголске облике и употреби их у складу са
нормом;
 одреди врсте непроменљивих речи у
типичним случајевима;
 уочи делове именичке синтагме;
 разликује граматички и логички субјекат;
 разликује сложени глаголски предикат
од зависне реченице са везником да;

 препозна врсте напоредних односа
међу реченичним члановима и независним
реченицама;

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ

/ Милош Црњански: Наша небеса („Крф, плава гробница“ –
одломак)
Једно дело по избору
1. Јован Цвијић: Охридско језеро (одломак) / Пеђа
Милосављевић: Потера за пејзажима
2. Светлана Велмар Јанковић: Српски Београд деспота
Стефана (Капија Балкана)
3. Уметнички и научнопопуларни текстови о природним
лепотама и културноисторијским споменицима завичаја
4. Избор из енциклопедија и часописа за децу
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1. Епске народне песме покосовског тематског круга(Смрт
војводе Пријезде, Диоба Јакшићаипесма по избору)
2. Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима(Мали
Радојица, Стари Вујадин, Старина Новак и кнез Богосав; Иво
Сенковић и ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана)
3. Свети Сава у књижевности:
- одломак из Житија Светог Симеона (o опроштају оца од
сина);
- избор из народних прича и предања (на пример Свети
Сава и ђаво, легенде о Светом Сави);
- избор из ауторске поезије о Св. Сави (на пример Матија
Бећковић: Прича о Светом Сави)
4. Мирослав Антић: Плави чуперак и Шашава књига (избор)
5. Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц; Момо Капор: Мали
Принц
6. Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква
7. Душан Ковачевић: Свемирски змај
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 идентификује врсте зависних реченица;
 искаже реченични члан речју,

8. Дејан Алексић: Ципела на крају света / Игор Коларов:
Дванаесто море

предлошко-падежном конструкцијом,
синтагмом и реченицом;

ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ
(бирати 3 дела)
1. Милорад Павић: Руски хрт (одломак)

 примени основна правила конгруенције
у реченици;
 доследно примени правописну норму;
– разликује дугосилазни и дугоузлазни
акценат;
– говори на задату тему поштујући
књижевнојезичку норму;
– разликује књижевноуметнички од
публицистичког функционалног стила;
– састави кохерентан писани текст у складу
са задатом темом наративног и
дескриптивног типа;
– напише једноставнији аргументативни
текст позивајући се на чињенице;
–користи технички и сугестивни опису
изражавању;
– препозна цитат и фусноте и разуме
њихову улогу;
– пронађе потребне информације у
нелинеарном тексту;
– напише електронску (имејл, SMS) поруку
поштујући нормативна правила;
– примени различите стратегије читања
(информативно, доживљајно, истраживачко
и др.);
– састави текст репортажног типа
(искуствени или фикционални);
– правилно употреби фразеологизме и
устаљене изразе који се јављају у
литерарним и медијским текстовима
намењеним младима.

2. Тургењев: Шума и степа
3. Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт
4. Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (одломак из првог дела
романа)

5. Гордана Малетић: Катарке Београда (прича Зебња и
друге)
6. Урош Петровић: Загонетне приче

7. Александар Манић: У свитање света
8. Јасминка Петровић: Лето кад сам научила да летим
9. Градимир Стојковић: Хајдук у Београду
10. Корнелија Функе: Срце од мастила
11. Душица Лукић: Земља је у квару (избор)
12. Гордана Брајовић: из збирке песама Индија, Индија
(Пролази слон пун мириса, Пролази слон пун Хималаја)
13. Душан Поп Ђурђев: Лет лионског Икара
КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ
Опкорачење. Рефрен.Цезура.
Везани и слободни стих.
ауторске лирске песме: рефлексивна и сатирична песма.
Језичко-стилска изражајна средства: метафора, алегорија,
градација, словенска антитеза, фигуре понављања (асонанца
и алитерација). Функција мотива у композицији лирске песме.
Песма у прози.Фабула и сиже. Статички и динамички мотиви.
Композиција. Епизода. Идејни слој књижевног текста. Хумор,
иронија и сатира.Врсте карактеризације књижевног лика.
Унутрашњи монолог. Хронолошко и ретроспективно
приповедање.Дневник. Путопис. Аутобиографија. Легендарна
прича. Предања о постанку бића, места и
ствари.Афоризам.Пословице, изреке; питалице;
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

загонетке.Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет,
врхунац, перипетија, расплет. Драмска ситуација. Драма у
ужем смислу.
Грађење и основна значења глаголских облика: футур II,
императив, потенцијал; трпни гл. придев, гл. прилог садашњи
и гл. прилог прошли. Подела глаголских облика на просте и
сложене и на личне (времена и начини) и неличне.
Непроменљиве врсте речи: везници, речце, узвици.Појам
синтагме (главни члан и зависни чланови); врсте синтагми:
именичке, придевске, прилошке и глаголске. Атрибут у оквиру
синтагме. Логички субјекат. Сложени глаголски предикат.
Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни,
раставни и супротни.
Појам комуникативне и предикатске реченице.
Независне предикатске реченице ‒ напоредни односи међу
независним реченицама (саставни, раставни, супротни).
Зависне предикатске реченице (изричне, односне, месне,
временске, узрочне, условне, допусне, намерне, последичне и
поредбене).
Реченични чланови исказани речју, предлошко-падежном
конструкцијом, синтагмом и реченицом.
Конгруенција – основни појмови.
Правописна решења у вези са обрађеним глаголским
облицима.
Интерпункција у вези са зависним реченицама (запета, тачка и
запета). Писање скраћеница. правописних знакова.
Дугоузлазни и дугосилазни акценат.
Књижевни и остали типови текстова у функцији унапређивања
језичке културе.
Књижевноуметнички и публицистички текстови.
Усмени и писмени састави према унапред задатим
смерницама (ограничен број речи; задата лексика; одређени
граматички модели и сл.).
Текст заснован на аргументима.
Технички и сугестивни опис.Репортажа. Цитати и фусноте из
различитих књижевних и неуметничких текстова.
Нелинеарни текстови: табеле, легенде, графикони, мапе ума и
друго.Говорне вежбе: интерпретативно-уметничке (изражајно
читање, рецитовање); вежба аргументовања (дебатни
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разговор).
Правописне вежбе: диктат, исправљање правописних грешака
у тексту; запета у зависносложеним реченицама; глаголски
облици; електронске поруке.
Језичке вежбе: допуњавање текста различитим облицима
променљивих речи; допуњавање текста непроменљивим
речима; обележавање комуникативне реченице у тексту;
исказивање реченичног члана на више начина (реч, синтагма,
предлошко-падежна конструкција, реченица); фразеологизми
(разумевање и употреба) и друге.
Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на
часу.Четири школска писмена задатка – по два у сваком
полугодишту.
ТАБЕЛА 2, ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 7. РАЗРЕД
Циљ учењаСтраног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија
учења страног језика оспособи за основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама,
као и према сопственом језику и културном наслеђу.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

 разуме једноставније текстове који се односе на
поздрављање, представљање и тражење/давање
информација личне природе;
 поздрави и отпоздрави, представи себе и другог
користећи једноставнија језичка средства;
 размени једноставније информације лич.природе;
 у неколико везаних исказа саопшти информације о

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ
ПОЗДРАВЉАЊЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И
ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ И
ДРУГИМА

себи и другима;

 разуме једноставније текстове који се односе на
опис особа, биљака, животиња, предмета, места,
појaва, радњи, стања и збивања;
 опише и упореди жива бића, предмете, места,
појаве, радње, стања и збивања користећи
једноставнија језичка средства;

ОПИСИВАЊЕ БИЋА,
ПРЕДМЕТА, МЕСТА,
ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА
И ЗБИВАЊА
ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА И

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
(у комуникативним функцијама)
Слушање и читање једноставнијих текстова који
се односе на поздрављање и представљање
(дијалози, наративни текстови, формулари и сл.);
реаговање на усмени или писани импулс
саговорника (наставника, вршњака и сл.) и
иницирање и проширивање комуникације; усмено
и писaно давање информација о себи и тражење и
давање информација о другима (подаци о
личности, приватним и школским активностима,
друштвеним улогама и сл.).
Слушање и читање једноставнијих текстова у
којима се описују бића, предмети, места, појаве,
радње, стања и збивања; усмено и писано
описивање/ поређење живих бића, предмета,
појава, местâ, из искуственог света и
фикционалног спектра.
Слушање и читање једноставниjих текстова који
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 разуме једноставније предлоге, савете и позиве на
заједничке активности и одговори на њих уз
одговарајуће образложење;

 упути предлоге, савете и позиве на заједничке
активности користећи ситуационо прикладне
комуникационе моделе;

САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ
ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ
АКТИВНОСТИ И
РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ

 затражи и пружи додатне информације у вези са
предлозима, саветима и позивима на заједничке
активности;

 разуме молбе и захтеве и реагује на њих;
 упути уобичајене молбе и захтеве;
 честита, захвали и извини се користећи мање
сложена језичка средства;

 разуме и следи једноставнија упутства у вези с
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота;

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ,
ЗАХТЕВА, ОБАВЕШТЕЊА,
ИЗВИЊЕЊА, ЧЕСТИТАЊА
И ЗАХВАЛНОСТИ

 пружи једноставнија упутства у вези са
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота;
 разуме једноставније текстове у којима се описују
радње и ситуације у садашњости;

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ
УПУТСТАВА

 разуме једноставније текстове у којима се описују
способности и умећа;
 размени појединачне информације и/или неколико
информација у низу које се односе на радње у
садашњости;

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
САДАШЊОСТИ

 опише радње, способности и умећа користећи
неколико везаних исказа;
 разуме једноставније текстове у којима се описују
искуства, догађаји и способности у прошлости;

 размени појединачне информације и/или неколико
информација у низу о искуствима, догађајима и
способностима у прошлости;
 опише у неколико краћих, везаних исказа искуства,
догађај из прошлости;

 опише неки историјски догађај, историјску личност

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
ПРОШЛОСТИ

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ
РАДЊИ (ПЛАНОВА,
НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА)

садрже предлоге;
усмено и писано преговарање и договарање око
предлога и учешћа у заједничкој активности;
писање позивнице за прославу/журку или имејла/
СМС-а којим се уговара заједничка активност;
прихватање/одбијање предлога, усмено или
писано, уз поштовање основних норми учтивости и
давање одговарајућег оправдања/изговора;
образложење спремности за прихватање
предлога, уз исказивање емотивних и
експресивних реакција (радости, усхићености и
сл.).
Слушање и читање једноставнијих исказа којима
се нешто честита, тражи/нуди помоћ, услуга,
обавештење или се изражава
извињење, захвалност; усмено и писано
честитање, тражење и давање обавештења,
упућивање молбе за помоћ/услугу и реаговање на
њу, изражавање извињења и захвалности.
Слушање и читање текстова који садрже
једноставнија упутства (нпр. за израду задатака,
пројекатаи сличних наставних и ваннаставних
активности), с визуелном подршком и без ње;
усмено и писано давање упутстава.
Слушање и читање описа и размењивање исказа у
вези са сталним, уобичајеним и тренутним
догађајима/ активностима и способностима;
усмено и писано описивање активности, радњи и
способности у садашњости.
Слушање и читање описа и усмено и писано
размењивање исказа у вези с личним искуствима,
догађајима, активностима, способностима и
особеностима у прошлости; усмено и писано
описивање искустава, активности и способности у
прошлости, историјских догађаја и личности.
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези
са одлукама, плановима, намерама и
предвиђањима; усмено и писано договарање/
извештавање о одлукама, плановима, намерама и
предвиђањима.
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Слушање и читање једноставнијих текстова у вези
са жељама, интересовањима, потребама, осетима
одлуке, обећања, планове, намере и предвиђања и
ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА,
и осећањима; усмено и писано договарање у вези
реагује на њих;
ИНТЕРЕСОВАЊА,
са задовољавањем жеља и потреба; предлагање
 размени једноставније исказе у вези са обећањима, ПОТРЕБА, ОСЕТА И
решења у вези са осећањима и потребама;
ОСЕЋАЊА
одлукама, плановима, намерама и предвиђањима;
усмено и писано исказивање својих осећања и
реаговање на туђа.
 саопшти шта он/она или неко други планира,
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези
намерава, предвиђа;
ИСКАЗИВАЊЕ
са смером кретања и специфичнијим просторним
 разуме уобичајене изразе у вези са жељама,
ПРОСТОРНИХ ОДНОСА И
односима; усмено и писано размењивање
интересовањима, потребама, осећањима и реагује на
УПУТСТАВА ЗА
информација у вези са смером кретања и
њих;
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У
просторним односима; усмено и писано
ПРОСТОРУ
 изрази жеље, интересовања, потребе, осете и
описивање смера кретања и просторних односа.
осећања једноставнијим језичким средствима;
Слушање и читање једноставнијих исказа у којима
се изражавају дозволе, упозорења, правила
 разуме једноставнија питања која се односе на
ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА,
понашања и обавезе; постављање питања у вези
оријентацију/ положај предмета, бића и места у
ЗАБРАНА, УПОЗОРЕЊА,
са забранама, дозволама, упозорењима,
простору и правац кретања и одговори на њих;
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И
правилима понашања и обавезама и одговарање
 затражи и разуме обавештења о
ОБАВЕЗА
на њих; усмено и писано саопштавање забрана,
оријентацији/положају предмета, бића и места у
дозвола, упозорења, правила понашања и
простору и правцу кретања;
обавеза.
 опише правац кретања и просторне односе
Слушање и читање једноставнијих текстова, у
ИЗРАЖАВАЊЕ
једноставнијим, везаним исказима;
којима се говори о томе шта неко има/нема или
ПРИПАДАЊА И
чије је нешто; постављање питања у вези са
 разуме једноставније исказе који се односе на
ПОСЕДОВАЊА
припадањем и одговарање на њих.
дозволе, забране, упозорења, правила понашања и
ИЗРАЖАВАЊЕ
Слушање и читање једноставнијих текстова којима
обавезе и реагује на њих;
ДОПАДАЊА И
се изражава допадање/недопадање; усмено и
 размени једноставније информације које се односе НЕДОПАДАЊА
писано изражавање допадања/ недопадања.
на дозволе, забране, упозорења, правила понашања и
Слушање и читање једноставнијих текстова у
обавезе код куће, у школи и на јавном месту;
којима се тражи и износи мишљење и изражава
ИЗРАЖАВАЊЕ
 разуме једноставније исказе који се односе на
слагање/неслагање; усмено и писано тражење
МИШЉЕЊА
поседовање и припадање;
изношење мишљења и изражавање слагања и
неслагања.
 формулише питања и једноставније исказе који се
Слушање и читање једноставнијих текстова у
односе на поседовање и припадање;
којима се наводе количине, димензије и цене;
 разуме једноставније исказе који се односе на
размењивање информација у вези с количином,
ИЗРАЖАВАЊЕ
изражавање допадања и недопадања и реагује на
КОЛИЧИНЕ, ДИМЕНЗИЈА И димензијама и ценама, усмено и писано.
њих;
ЦЕНА
 изрази допадање и недопадање уз једноставније
образложење;

 разуме једноставније исказе који се односе на
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 разуме једноставније исказе којима се тражи
мишљење и реагује на њих;
 изражава мишљење, слагање/неслагање и даје
кратко образложење;

 разуме једноставније исказе који се односе на
количину, димензије и цене;
 размени информације у вези са количином,
димензијама и ценама.

ТАБЕЛА 3, ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ ЗА 7. РАЗРЕД
Циључења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачкомишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад,
оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању ОБЛАСТ/ТЕМА
да:

–

користи традиционалне технике и одабрана
савремена средства за ликовна истраживања;
– изражава,
одабраним
ликовним
елементима, емоције, стање или имагинацију;
– обликује композиције примењујући основна
знања о пропорцијама и перспективи;
– користи, сам или у сарадњи са другима,
одабране изворе, податке и информације као
подстицај за стваралачки рад;
– разговара о одабраним идејама, темама
или мотивима у уметничким остварењима
различитих култура и епоха;
– уважава себе и друге када снима, обрађује

ПРОСТОР И КОМПОЗИЦИЈА

САДРЖАЈИ
Композиција. Боје и емоције, стилизација облика.
Композиција линија, композиција боја, композиција
облика.
Равнотежа,
контраст,
понављање
и
степеновање облика, варијације.
Орнамент и
арабеска.
Пропорције. Пропорције главе и тела.
Перспектива.Колористичка,
перспектива.

КОМУНИКАЦИЈА

Теме.Историјска, религијска
Оригинал, копија и плагијат.

ваздушна,
и

линеарна

митолошка

тема.
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и дели дигиталне фотографије;
– учествује у заједничком креативном раду
који обједињује различите уметности и/или
уметност и технологију;
– прави,
самостално
или
у
тиму,
презентације о одабраним темама повезујући
кључне текстуалне податке и визуелне
информације;
– представи своје и радове других, кратко,
аргументовано и афирмативно;
– предлаже идеје за уметничку рециклажу,
хуманитарне
акције
кроз
ликовно
стваралаштво или обилазак места и установа
културе;
– разматра своја интересовања и могућности
у односу на занимања у визуелним
уметностима.

Дигитална фотографија.Кадар, селфи и аутопортрет.
Анимација.Процес креирања, стори борд.
Сцена. Обједињавање покрета, игре и звука.
Презентације.
Уметност и технологија. Уметничка занимања
продукти. Савремена технологија и уметност.
УМЕТНОСТ
ОКО НАС

и

Уметност око нас. Уметничка рециклажа, уметнички
пројекти, хуманитарне акције... Наслеђе.

ТАБЕЛА 4. ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ ЗА 7. РАЗРЕД
Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и критичко
мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и
других нaрoдa.
ИСХОДИ
У оквиру области/теме ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

ЧОВЕК И МУЗИКА

Барок.
Рођење опере.
Клаудио Монтеверди.
Облици вокално-инструменталне музике (ораторијум,
кантата). Инструментална музика: солистичко, камерно
и оркестарско музицирање.
Инструментални облици: свита, кончерто гросо.
Антонио Вивалди, Јохан Себастијан Бах и Георг
Фридрих Хендл.
Класицизам

 препозна врсту жичаних инструмента по изгледу и
звуку;

 опише начин добијања тона код жичаних
инструмената;

 повеже различите видове музичког изражавања са
друштвено-историјским амбијентом у коме су настали;

 наведе изражајна средстава музичке уметности
карактеристична за период барока и класицизма;
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 уочи основне карактеристике музичког стваралаштва
у бароку и класицизму;

 препозна инструмент или групу према врсти
композиције у оквиру датог музичког стила;

 објасни како је музика повезана са другим
уметностима и областима ван уметности (музика и
религија; технологија записивања, штампања нота;
извођачке и техничке могућности инструмената;

МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

 разликује музичке форме барока и класицизма;
 идентификује репрезентативне музичке примере
најзначајнијих представника барока и класицизма;

 идентификује елементе музике барока и
класицизма као инспирацију у музици савременог
доба;

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

 изводи музичке примере користећи глас, покрет и
инструменте, сaмoстaлнo и у групи;

 користи музичке обрасце у осмишљавању музичких
целина кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;

 комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке
целине глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом;

 учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

пројеката;

 изрази доживљај музике језиком других уметности
(плес, глума, писана или говорна реч, ликовна
уметност);

 учeствуje у шкoлским прирeдбама и
мaнифeстaциjaма;

 примењује принцип сарадње и међусобног
подстицања у заједничком музицирању;

 понаша се у складу са правилима музичког бонтона
у различитим музичким приликама;

Појам сонате и симфоније. Жанрови класичне музике –
опера, црквени жанрови, симфонијска, концертантна,
камерна (посебно гудачки квартет), солистичка музика.
Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус Моцарт и Лудвиг ван
Бетовен.
Развој српске црквене музике.
Жичани: трзалачки и гудачки.
Градитељске школе.
Појам симфонијског оркестра
Српски народни музички инструменти.
Елементи музичке изражајности: тeмпo, динaмика,
тoнскe бoje различитих глaсoва и инструмeната.
Слушање световне и духовне музике барока и
класицизма.
Слушaњe
вокалних,
вoкaлнo-иструмeнтaлних
и
инструмeнтaлних кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних
кoмпoзитoрa.
Слушање дела традиционалне народне музике.
Пeвaње пeсама пo слуху и из нотног текста
(солмизацијом) самостално и у групи.
Певање песама у комбинацији са покретом.
Певање и свирaњeиз нотног текстa нaрoдних
иумeтничких композиција нa инструмeнтимaOрфoвoг
инструмeнтaриja и/или на другим инструментима.
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са
обрађеном темом.
Извођење (певање или свирање) једноставних
ритмичких и мелодијских репрезентативних примера
(oдломака/тема) у стилу музике барока, класицизма.
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе.
Крeирaњe ритмичке прaтњe.
Реконструкција музичких догађаја у стилу барока и
класицизма.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

 критички просуђује утицај музике на здравље;
 користи могућности ИКТ-а за самостално
истраживање, извођење и стваралаштво.
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ТАБЕЛА 5.ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА - 7 .РАЗРЕД
Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне
за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном
идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању
да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

 доводи у везу узроке и последице
историјских догађаја, појава и процеса на
конкретним примерима;

 изводи закључак о повезаности

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

националне историје са регионалном и
европском, на основу датих примера;

 уочава везу између развоја српске
државности током новог века и савремене
српске државе;

 сагледа значај и улогу истакнутих личности
у датом историјском контексту;

 наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичких идеја, ставова
појединаца и група насталих у новом веку;

 препознаје основне карактеристике
различитих идеологија;

 анализира процес настанка модерних
нација и наводи њихове основне
карактеристике;

 уочава утицај и улогу књижевних и
уметничких дела на формирање националног
идентитета у прошлости;

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА
ДРЖАВА И НАРОД НА
ПОЧЕТКУ ИНДУСТРИЈСКОГ
ДОБА
(до средине XIX века)

САДРЖАЈИ
Основне одлике, хронолошки и просторни оквири
периода од Индустријске револуције до завршетка
Првог светског рата.
Историјски извори за изучавање периода од
Индустријске револуције до завршетка Првог
светског рата и њихова сазнајна вредност
(материјални, писани, аудио и визуелни).
Индустријска револуција (парна машина и њена
примена; промене у друштву – јачање грађанске и
појава радничке класе).
Политичке револуције (узроци, последице и
обележја, европске монархије уочи револуција,
просветитељске идеје, примери америчке и
француске револуције; појмови уставности и поделе
власти, Декларација о правима човека и грађанина,
укидање феудализма).
Наполеоново доба (Наполеонова владавина,
ратови, тековине, Бечки конгрес).
Свакодневни живот и култура(промене у начину
живота).
Источно питање и балкански народи (политика
великих сила, борба балканских народа за
ослобођење).
Живот Срба под османском и хабзбуршком влашћу.
Српска револуција 1804–1835 (основна обележја,
ток Првог и Другог српског устанка, последице и
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 уочава утицај историјских догађаја, појава
и процеса на прилике у савременом друштву;

 препознаје историјску подлогу савремених
институција и друштвених појава (грађанска
права, парламентаризам, уставност);

 анализирајући дате примере, уочава утицај
научно-технолошког развоја на промене у
друштвеним и привредним односима и
природном окружењу;

 пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених слојева и група у
индустријско доба;

 приказује на историјској карти динамику
различитих историјских појава и промена у
новом веку;

 уочава историјске промене, поређењем
политичке карте савременог света са
историјским картама других епоха;

 пореди информације приказане на
историјској карти са информацијама датим у
другим симболичким модалитетима;

 повеже визуелне и текстуалне
информације са одговарајућим историјским
контекстом (хронолошки, политички,
друштвени, културни);

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА
ДРЖАВА И НАРОД У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА

 пореди различите историјске изворе и
класификује их на основу њихове сазнајне
вредности;

 анализира и процени ближе хронолошко
порекло извора на основу садржаја;

 уочава специфичности у тумачењу
одређених историјских догађаја и појава на
основу поређења извора различитог порекла;

 уочи пристрасност, пропаганду и
стереотипе у садржајима историјских извора;

 употреби податке из графикона и табела у

ЕВРОПА, СВЕТ, СРПСКА

значај).
Развој модерне српске државе (аутономија
Кнежевине Србије, успостава државе, оснивање
образовних и културних установа).
Црна Гора у доба владичанства (основна обележја
државног и друштвеног уређења).
Истакнуте личности: Џејмс Ват, Волтер, Катарина II,
Марија Терезија, Робеспјер, Наполеон Бонапарта,
вожд Карађорђе, кнез Милош, кнегиња Љубица,
Доситеј Обрадовић, Вук Караџић, прота Матеја
Ненадовић, Петар I и Петар II Петровић Његош,
Сава Текелија, митрополит Стефан Стратимировић.
Рађање модерних држава, међународни односи и
кризе (револуције 1848/49 – „пролеће народа”,
политичке идеје, настанак модерне Италије и
Немачке, успон САД и грађански рат, борба за
колоније у Африци и Азији, Персија, Индија, Кина,
опадање Османског царства).
Промене у привреди, друштву и култури (Друга
индустријска револуција, људска права и слободе –
право гласа, укидање робовласништва, положај
деце и жена; култура, наука, образовање,
свакодневни живот).
Кнежевина и Краљевина Србија и њено окружење
(развој државних установа и политичког живота,
унутрашња и спољна политика, међународно
признање – Берлински конгрес; културна и
просветна политика, свакодневни живот; положај
Срба под хабзбуршком и османском влашћу).
Истакнуте личности: Ђузепе Гарибалди, Ото фон
Бизмарк, Наполеон III, краљица Викторија, Абрахам
Линколн, Карл Маркс, браћа Лимијер, Алфред
Нобел, кнез Александар Карађорђевић, кнез
Михаило, краљ Милан, краљица Наталија и краљ
Александар Обреновић, књаз Никола Петровић,
Илија Гарашанин, Јован Ристић, Никола Пашић,
Стојан Новаковић, патријарх Јосиф Рајачић,
Катарина Ивановић, Светозар Милетић, Бењамин
Калај, Алекса Шантић.
Међународни односи и кризе (формирање савеза,
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елементарном истраживању;

 презентује, самостално или у групи,

ДРЖАВА И НАРОД НА
ПОЧЕТКУ XX ВЕКА

резултате елементарног истраживања
заснованог на коришћењу одабраних
историјских извора и литературе, користећи
ИКТ;

 упоређује, анализира и уочава разлике
између својих и ставова других;

 раздваја битно од небитног у историјској
нарацији;

 препознаје смисао и сврху неговања
сећања на важне личности и догађаје из
историје државе и друштва;

 идентификује историјске споменике у
локалној средини и учествује у организовању
и спровођењу заједничких школских
активности везаних за развој културе сећања.

сукоби око колонија, Руско-јапански рат, Мароканска
криза, Анексиона криза, Либијски рат, балкански
ратови).Култура, наука и свакодневни живот
(Светска изложба у Паризу, примена научних
достигнућа, положај жена).
Краљевина Србија и њено окружење (Мајски
преврат, политички живот, унутрашња и спољна
политика; појава југословенства, наука, култура,
свакодневни
живот,
положај
Срба
под
аустроугарском и османском влашћу, Црна Гора –
доношење устава, проглашење краљевине; учешће
Србије и Црне Горе у балканским ратовима).
Велики рат (узроци и повод, савезништва и
фронтови, Србија и Црна Гора у рату; преломнице,
ток и последице рата; аспекти рата – технологија
рата, пропаганда, губици и жртве, глад и епидемије;
човек у рату – живот у позадини и на фронту; живот
под окупацијом и у избеглиштву; Велики рат у
сећању).
Истакнуте личности: Алберт Ајнштајн, Пјер и Марија
Кири, Сигмунд Фројд, Михајло Пупин, Никола Тесла,
Хенри Форд, Вилхелм II, Николај II Романов, Вудро
Вилсон,
краљ
Петар
и
престолонаследник
Александар Карађорђевић, Јован Цвијић, Надежда
Петровић, Арчибалд Рајс, Милунка Савић, Флора
Сендс, Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин
Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић, Драгутин
Димитријевић Апис.

ТАБЕЛА 6.ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА - 7 .РАЗРЕД
Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, политичкогеографским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности
мултикултуралности и патриотизма.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ / ТЕМА
РЕГИОНАЛНА

 дефинише границе континента и показује на карти океане ГЕОГРАФИЈА
и мора којима је проучавани континент окружен и лоцира

ГЕОГРАФСКЕ

САДРЖАЈИ
Регионална географија, принципи регионализације.
Хомогеност и хетерогеност географског простора.
Јужна Европа – културно- цивилизацијске тековине,
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највећа острва, полуострва, мореузе, земљоузе, пролазе, РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ
ртове;

 проналази на карти државе проучаване регије и именује
их;

 приказује на немој карти: континенте, океане, мора,
облике разуђености обала, низије, планине, реке, језера,
државе, градове;

 класификује облике рељефа, водне објекте и живи свет
карактеристичан за наведену територију;

 анализира утицај географске ширине, рељефа, односа
копна и мора, морских струја, вегетације и човека на
климу;

 објашњава настанак пустиња на територији проучаваног
континента;

 проналази податке о бројном стању становништва по
континентима, регијама и одабраним државама и издваја
просторне целине са највећом концентрацијом
становништва у свету;

 укаже на узроке и последице кретања броја становника,
густине насељености, природног прираштаја, миграција и
специфичних структура становништва по континентима,
регијама и у одабраним државама;

 тумачи и израђује тематске карте становништва по
континентима, регијама и одабраним државама;

 описује узроке и последице урбанизације на различитим
континентима, регијама и у одабраним државама;

 доведе у везу природне ресурсе са степеном економске

АЗИЈА

развијености појединих регија и одабраних држава;

 уз помоћ географске карте објашњава специфичности
појединих просторних целина и описује различите начине
издвајања регија;

 објасни формирање политичке карте света;
 објашњава узроке и последице глобалних феномена као
што су сиромаштво, унутрашње и спољашње миграције,
демографска експлозија и пренасељеност, болести и

АФРИКА

етничка хетерогеност, туризам, политичка подела.
Државе Јужне Европе: државе бивше СФРЈ, Италија,
Шпанија и Грчка – основне географске карактеристике.
Средња Европа – културно-цивилизацијске тековине,
савремени демографски процеси, природни ресурси и
економски развој, урбанизација, политичка подела.
Немачка – основне географске карактеристике.
Западна Европа – културно-цивилизацијске тековине,
савремени демографски процеси, природни ресурси и
економски развој, урбанизација, политичка подела.
Француска и Уједињено Краљевство – основне
географске карактеристике.
Северна Европа – природни ресурси и економски
развој, народи, политичка подела.
Норвешка – основне географске карактеристике.
Источна Европа – културно-цивилизацијске тековине,
етничка хетерогеност, природни ресурси и економски
развој, политичка подела.
Руска Федерација – основне географске
карактеристике.
Европска унија – пример интеграционих процеса.
Географски положај, границе и величина Азије.
Природне одлике Азије.Становништво Азије.
Насеља Азије. Привреда Азије.Политичка и регионална
подела.
Југозападна Азија – природни ресурси и економски
развој, културно-цивилизацијске тековине, савремени
демографски процеси, урбанизација, политичка подела.
Јужна Азија – културно-цивилизацијске тековине,
савремени демографски процеси, етничка хетерогеност,
урбанизација, политичка подела.
Југоисточна Азија – природни ресурси и економски
развој, политичка подела.
Источна Азија – културно-цивилизацијске тековине,
савремени демографски процеси, етничка хетерогеност,
природни ресурси и економски развој, урбанизација,
политичка подела.
Централна Азија – природни ресурси, политичка
подела, насеља и становништво.
Географски положај, границе и величина Африке.
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епидемије, политичка нестабилност;

 доводе у везу квалитет живота становништва са
природним, демографским, економским и политичкогеографским одликама простора;

 препознаје негативне утицаје човека на животну средину
настале услед специфичности развоја пољопривреде,
рударства, енергетике, индустрије, саобраћаја и туризма
на проучаваним континентима, регијама и у одабраним
државама;

СЕВЕРНА
АМЕРИКА

 анализира примере позитивног утицаја човека на животну
средину у државама које улажу напоре на очувању
природе и упоређује их са сличним примерима у нашој
земљи;

 изводи закључак о могућим решењима за коришћење
чистих извора енергије у државама чија се привреда
заснива највише на експлоатацији нафте и угља;

ЈУЖНА
АМЕРИКА

 истражује утицај Европске уније на демографске,
економске и политичке процесе у Европи и свету;

 описује улогу међународних организација у свету.
АУСТРАЛИЈА И
ОКЕАНИЈА

ПОЛАРНЕ
ОБЛАСТИ

Природне одлике Африке.
Становништво Африке.Насеља Африке.
Привреда Африке.Политичка и регионална подела.
Афрички Медитеран и Сахарска Африка. Подсахарска
Африка.
Географски положај, границе, величина и регионална
подела Северне Америке.
Природне одлике Северне Америке.
Становништво Северне Америке.
Насеља Северне Америке.
Привреда Северне Америке.
Политичка подела.
Географски положај, границе и величина Јужне
Америке.
Природне одлике Јужне Америке.
Становништво Јужне Америке.
Насеља Јужне Америке.
Привреда Јужне Америке.
Политичка подела.
Географски положај, границе и величина Аустралије и
Океаније.
Природне одлике Аустралије.
Колонијални период и становништво Аустралије.
Насеља Аустралије.
Привреда Аустралије.
Океанија – основна географска обележја.
Политичка и регионална подела.
Основне географске одлике Антарктика – откриће,
назив, географски положај, природне одлике, природни
ресурси и научна истраживања.
Основне географске одлике Арктика – откриће, назив,
географски положај, природне одлике, природни
ресурси и савремена научна истраживања.

ТАБЕЛА 7, ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА ЗА 7. РАЗРЕД
Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и
критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена
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знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој
математичких појмова.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА

Квадрат рационалног броја.
Решавање једначине x² = a,
a 0; постојање ирационалних бројева (на пример
решења једначине x2 = 2).
Реални бројеви и бројевна права.

 израчуна степен реалног броја и квадратни корен
потпуног квадрата и примени одговарајућа својства
операција;

 одреди бројевну вредност једноставнијег израза са
реалним бројевима;

 на основу реалног проблема састави и израчуна

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

вредност једноставнијег бројевног израза са реалним
бројевима;

 одреди приближну вредност реалног броја и процени
апсолутну грешку;

 нацрта график функције y = kx, kR\{0};
 примени продужену пропорцију у реалним
ситуацијама;

 примени Питагорину теорему у рачунским и
конструктивним задацима;

ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА

 трансформише збир, разлику и производ полинома;
 примени формуле за разлику квадрата и квадрат
бинома;

 растави полином на чиниоце (користећи
дистрибутивни закон и формуле за квадрат бинома и
разлику квадрата);

 примени трансформације полинома на решавање
једначина;

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ
ИЗРАЗИ

 примени својства страница, углова и дијагонала
многоугла;

 израчуна површину многоугла користећи обрасце
или разложиву једнакост;

 конструише ортоцентар и тежиште троугла;
 примени ставове подударности при доказивању

САДРЖАЈИ

МНОГОУГАО

Квадратни корен, једнакост
.
𝑎
𝑎2 =приближна
Децимални запис реалног броја;
вредност реалног броја; апсолутна грешка. Основна
својства операција с реалним бројевима.
Функција директне пропорционалности y = kx,
kR\{0}.
Продужена пропорција.
Питагорина теорема (директна и обратна). Важније
примене Питагорине теореме.
Конструкције тачака на бројевној правој које
одговарају бројевима , , , итд.
2 3 5
Растојање између две тачке у координатном
систему.
Први део
Степен чији је изложилац природан број; степен
декадне јединице чији је изложилац цео број;
операције са степенима; степен производа,
количника и степена.
Други део
Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи,
сређени облик, трансформације збира, разлике и
производа полинома у сређени облик полинома).
Квадрат бинома и разлика квадрата.
Растављање полинома на чиниоце коришћењем
дистрибутивног закона, формуле за квадрат бинома
и разлику квадрата. Примене.
Појам многоугла. Врсте многоуглова.
Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла.
Правилни многоуглови (појам, својства,
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једноставнијих тврђења и у конструктивним
задацима;

 примени својства централног и периферијског угла у
кругу;

 израчуна обим и површину круга и његових делова;
 преслика дати геометријски објекат ротацијом;
 одређује средњу вредност, медијану и мод.

КРУГ
ОБРАДА ПОДАТАКА

конструкције). Обим и површина многоугла.
Тежишна дуж троугла. Ортоцентар и тежиште
троугла.
Сложеније примене ставова подударности.
Централни и периферијски угао у кругу.
Обим круга, број π. Дужина кружног лука.
Површина круга, кружног исечка и кружног прстена.
Ротација.
Средња вредност, медијана и мод.

ТАБЕЛА 8. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА ЗА 7. РАЗРЕД
Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, разуме значај
биолошке разноврсности и потребу за одрживим развојем и развије одговоран однос према себи и природи.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

– прикупи и анализира податке о животним циклусима
почевши од оплођења;

– упореди бесполно и полно размножавање;
– идентификује разлике између митозе и мејозе на основну
промене броја хромозома и њихове улоге у развићу и
репродукцији;
– одреди однос између гена и хромозома и основну улогу
генетичког материјала у ћелији;
– шематски прикаже наслеђивање пола и других особина
према првом Менделовом правилу;
– одреди положај организма на дрвету живота на
основуприкупљених и анализираних информација о
његовој грађи;
– упореди организме на различитим позицијама на „дрвету
живота“ према начину на који обављају животне процесе;
– користи микроскоп за посматрање грађе гљива, биљних и
животињскихткива;
– разврста организме према задатим критеријумима
применом дихотомих кључева;

НАСЛЕЂИВАЊЕ И
ЕВОЛУЦИЈА

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ
И ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА ЖИВОТА

САДРЖАЈИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
Улога и значај једра у метаболизму ћелије.Деоба
ћелије (хромозоми, настајање телесних и полних
ћелија).
ДНК и појам гена (алел, генотип, фенотип)
Прво Менделово правило, крвне групе, трансфузија и
трансплантација.
Наслеђивање пола.
Наследне болести.
Животни циклуси биљака и животиња. Смена
генерација. Једнополни и двополни организми. Значај
и улога полног размножавања.
Основни принципи организације живих бића. Појам
симетрије – типични примери код једноћелијских и
вишећелијских организама; биолошки значај.
Симетрија, цефализација и сегментација код
животиња.
Присуство/одсуство биљних органа, (симетрија и
сегментација код биљака).
Ћелије са специфичном функцијом: мишићне, крвне,
нервне, ћелије затварачице...
Грађа и улога ткива, органа, органских система и
значај за функционисање организма.
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– повеже принципе систематике са филогенијом и
–
–
–
–

еволуцијом на основу данашњих и изумрлих врста –
фосила;
идентификује основне односе у биоценози на задатим
примерима;
илуструје примерима однос између еколошких фактора и
ефеката природне селекције;
упореди прикупљене податке о изабраној врсти и њеној
бројности на различитим стаништима;
повеже утицај абиотичких чинилаца у одређеној животној
области – биому са животним формама које га
насељавају;

– анализира разлику између сличности и сродности
–
–
–
–
–
–

организама на примерима конвергенције и дивергенције;
идентификује трофички ниво организма у мрежи исхране;
предложи акције заштите биодиверзитета и учествује у
њима;
анализира задати јеловник са аспекта уравнотежене и
разноврсне исхране;
идентификује поремећаје исхране на основу типичних
симптома (гојазност, анорексија, булимија);
планира време за рад, одмор и рекреацију;
доведе у везу измењено понашање људи са коришћењем
психоактивних супстанци;
аргументује предности вакцинације;
примени поступке збрињавања лакших облика крварења;

–
–
– расправља о различитости међу људима са аспекта

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ
ЖИВОТА

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

ЧОВЕК И
ЗДРАВЉЕ

Компаративни преглед грађе главних група биљака,
гљива и животиња – сличности и разлике у
обављању основних животних процеса на методски
одабраним представницима.
Основни принципи систематике (Карл Лине, биномна
номенклатура). Приказ разноврсности живота кроз
основне систематске категорије до нивоа кола и
класе.
Докази еволуције, фосили и тумачење филогенетских
низова (предачке и потомачке форме, прелазни
фосили).
Састав и структура популација. Популациона
динамика (природни прираштај и миграције).
Абиотички фактори и биотички односи као чиниоци
природне селекције (адаптације).
Мреже исхране. Животне области.
Конвергенција и дивергенција животних форми.
Заштита природе. Заштита биодиверзитета.
Примери наследних болести.
Особине и грађа вируса. Болести изазване вирусима.
Имунитет, вакцине.Пулс и крвни притисак.
Прва помоћ: повреде крвних судова (практичан рад).
Принципи уравнотежене исхране и поремећаји у
исхрани.Значај правилног чувања, припреме и
хигијене намирница; тровање храном.
Промене у адолесценцији.
Здрави стилови живота (сан, кондиција, итд).
Последице болести зависности – наркоманија.

генетичке варијабилности, толеранције и прихватања
различитости.
ТАБЕЛА 9. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИКА ЗА 7. РАЗРЕД
Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост, оспособе се да решавају проблеме и задатке у новим и
непознатим ситуацијама, образложе своје мишљење у оквиру дискусије, упознају природне појаве и основне природне законе и њихову
примену у свакодневном животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка достизању одговарајућих образовних стандарда.
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ОБЛАСТ/ ТЕМА

 разликује скаларне и векторске
физичке величине;

 користи и анализира резултате
мерeња различитих физичких величина
и приказује их табеларно и графички;

 анализира зависност брзине и
пређеног пута од времена код
праволинијских кретања са сталним
убрзањем;

 примени Њутнове законе динамике

СИЛА И КРЕТАЊЕ

на кретање тела из окружења;

 покаже од чега зависи сила трења и
на основу тога процени како може
променити њено деловање;

 демонстрира појаве: инерције тела,
убрзаног кретања, кретање тела под
дејством сталне силе, силе трења и
сила акције и реакције на примерима из
окружења;

 самостално изведе експеримент из
области кинематике и динамике, прикупи
податке мерењем, одреди тражену
физичку величину и објасни резултате
експеримента;

 покаже врсте и услове равнотеже
чврстих тела на примеру из окружења;

 наводи примере простих машина које
се користе у свакодневном животу;

 прикаже како сила потиска утиче на
понашање тела потопљених у течност и
наведе услове пливања тела на води;

 повеже појмове механички рад,
енергија и снага и израчуна рад силе

КРЕТАЊЕ
ТЕЛА ПОД
ДЕЈСТВОМ СИЛЕ
ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА

САДРЖАЈИ
Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања.
Успостављање везе између силе, масе тела и убрзања. Други
Њутнов закон. Динамичко мерење силе. Међусобно деловање
два тела – силе акције и реакције.Трећи Њутнов закон.Примери
Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет,
правац и смер брзине и убрзања. Тренутна и средња брзина
тела. Зависност брзине и пута од времена при равномерно
променљивом праволинијском кретању.
Графичко представљање зависности брзине тела од времена
код равномерно променљивог праволинијског кретања.
Демонстрациони огледи:

Илустровање инерције тела помоћу папира и тега.

Кретање куглице низ Галилејев жљеб.

Кретање тела под дејством сталне силе.

Мерење силе динамометром.

Илустровање закона акције и реакције помоћу
динамометара и колица, колица са опругом и других огледа
(реактивно кретање балона и пластичне боце).
Лабораторијске вежбе
1. Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ жљеб.
2. Провера Другог Њутновог закона помоћу покретног телa
(колица) или помоћу Атвудове машине.
Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. Галилејев
оглед.
Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и
хитац наниже.
Силе трења и силе отпора средине (трење мировања, клизања и
котрљања). Утицај ових сила на кретање тела.
Демонстрациони огледи:

Слободно падање тела различитих облика и маса
(Њутнова цев, слободан пад везаних новчића…).

Падање тела у разним срединама.

Бестежинско стање тела (огледи са динамометром, с два
тега и папиром између њих, са пластичном чашом која има отвор
на дну и напуњена је водом).

Трење на столу, косој подлози и сл.

Мерење силе трења помоћу динамометра.
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теже и рад силе трења;

 разликује кинетичку и потенцијалну
енергију тела и повеже њихове промене
са извршеним радом;

 демонстрира важење закона
одржања енергије на примерима из
окружења;

 решава квалитативне, квантитативне
и графичке задатке (кинематика и
динамика кретања тела, трење,
равнотежа полуге, сила потиска, закони
одржања...);

РАВНОТЕЖА ТЕЛА

 разликује појмове температуре и
количине топлоте и прикаже различите
механизме преноса топлоте са једног
тела на друго;

 анализира промене стања тела
(димензија, запремине и агрегатног
стања) приликом грејања или хлађења;

 наведе методе добијања топлотне
енергије и укаже на примере њеног
рационалног коришћења.

МЕХАНИЧКИ РАД И
ЕНЕРГИЈА. СНАГА

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ

Лабораторијскe вежбe
1. Одређивање убрзања тела које слободно пада.
2. Одређивање коефицијента трења клизања.
Деловање две силе на тело, појам резултујуће силе кроз
различите примере слагања сила. Разлагање сила.
Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент силе. Равнотежа
полуге и њена применa.
Сила потиска у течности и гасу. Архимедов закон и његовa
применa. Пливање и тоњење тела.
Демонстрациони огледи:

Врсте равнотеже помоћу лењира или штапа.

Равнотежа полуге.

Услови пливања тела (тегови и стаклена посуда на води,
Картезијански гњурац, суво грожђе у минералној води, свеже јаје
у води и воденом раствору соли, мандарина са кором и без коре
у води, пливање коцке леда на води…).
Лабораторијска вежба
1. Одређивање густине чврстог тела применом Архимедовог
закона.
Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе трења.
Квалитативно увођење појма механичке енергије тела. Кинетичка
енергија тела. Потенцијална енергија. Гравитациона
потенцијална енергија тела.
Веза између промене механичке енергије тела и извршеног рада.
Закон о одржању механичке енергије.
Снага. Коефицијент корисног дејства.
Демонстрациони огледи:

Илустровање рада утрошеног на савладавање силе трења
при клизању тела по различитим подлогама, уз коришћење
динамометра.

Коришћење потенцијалне енергије воде или енергије
надуваног балона за вршење механичког рада.

Примери механичке енергије тела. Закон о одржању
механичке енергије (Галилејев жљеб; математичко клатно; тег са
опругом)
Лабораторијскe вежбe
1. Одређивање рада силе под чијим дејством сe тело креће по
различитим подлогама.
2. Провера закона одржања механичке енергије помоћу колица.
Честични састав супстанције: молекули и њихово хаотично
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кретање.Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре.
Унутрашња енергија и температура.
Количина топлоте. Специфични топлотни капацитет. Топлотна
равнотежа.
Агрегатна стања супстанције.
Демонстрациони огледи:
 Дифузија и Брауново кретање.
 Ширење чврстих тела, течности и гасова (надувани балон на
стакленој посуди - флаши и две посуде са хладном и топлом
водом, Гравесандов прстен, издужење жице, капилара...).
Лабораторијска вежба
1. Мерење температуре мешавине топле и хладне воде после
успостављања топлотне равнотеже.

ТАБЕЛА 10. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА ЗА 7. РАЗРЕД
Циљ учењаХемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине за правилно руковање лабораторијским посуђем,
прибором и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање проблема у свакодневном животу и
наставку образовања, да развијеспособности апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, и одговоран
однос према себи, другима и животној средини.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

 идентификује и објашњава појмове
који повезују хемију са другим наукама и
различитим професијама, ипринципима
одрживог развоја;

ОБЛАСТ/ТЕМА

ХЕМИЈА КАО
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА НАУКА
И ХЕМИЈА У СВЕТУ ОКО НАС

 правилно рукује лабораторијским
посуђем, прибором и супстанцама, и
показује одговоран однос према
здрављу и животној средини;

 експериментално појединачно и у

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА

САДРЖАЈИ
Предмет изучавања хемије. Везе између хемије и других
наука. Примена хемије у различитим делатностима и
свакодневном животу.
Супстанца. Врсте супстанци: хемијски елементи, хемијска
једињења и смеше.Демонстрациони
огледи:демонстрирање узорака елемената, једињења и
смеша.
Хемијска лабораторија и експеримент. Лабораторијско
посуђе и прибор.
Физичка и хемијска својства супстанци.
Физичке и хемијске промене супстанци.
Демонстрациони огледи:
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групи испита, опишеи објасни физичка и
хемијска својства супстанци,и физичке и
хемијске промене супстанци;

 повезује физичка и хемијска својства
супстанци са применом у свакодневно
животу и различитим професијама;

 налази потребне информације у
различитим изворима користећи основну
хемијску терминологију и симболику;

 објашњава основну разлику између
хемијских елемената и једињења, и
препознаје примере хемијских
елемената и једињења у свакодневном
животу;

 објашњава по чему се разликују чисте
супстанце од смеша и илуструје то
примерима;

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

 разликује хомогене и хетерогене
смеше, наводи примере из свакодневног
живота и раздваја састојке смеша;

 представља структуру атома,
молекула и јона помоћу модела,
хемијских симбола и формула;

 повезује распоред електрона у атому
елемента с положајем елемента у
Периодном систему елемената и
својствима елемента;

МОЛЕКУЛИЕЛЕМЕНАТА И
ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И ЈОНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

 разликује хемијске елементе и
једињења на основу хемијских симбола
и формула;

 разликује типове хемијских веза,
препознаје тип хемијске везе у
супстанцама и повезује са својствима
тих супстанци;

 објасни процес растварања супстанце
и квантитативно значење

ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ
СМЕШЕ

демонстрирање правилног руковања лабораторијским
посуђем и прибором, и правилног извођења основних
лабораторијских техника рада;испитивање физичких и
хемијских својстава и промена супстанци.
Лабораторијска вежба I: основне лабораторијске технике
рада: мешање, уситњавање и загревање супстанци.
Лабораторијска вежба II:физичка својства супстанци,
мерење масе, запремине и температуре супстанце.
Лабораторијска вежба III: физичке и хемијске промене
супстанци.
Атоми хемијских елемената. Хемијски симболи.
Грађа атома: атомско језгро и електронски омотач.
Атомски и масени број, изотопи.
Распоред електрона по нивоима у атомима елемената.
Периодни систем елемената (ПСЕ), закон периодичности и
веза између броја и распореда електрона по нивоима у
атомима елемената и положаја елемената у ПСЕ.
Племенити гасови. Својства и примена.
Демонстрациони огледи: формулисање претпоставке о
честичној грађи супстанци.
Вежба IV: одређивањевалентног нивоа и броја валентних
електрона.
Ковалентна веза: молекули елемената и молекули
једињења. Атомскa и молекулскa кристалнa решеткa.
Јонска веза и јонска кристална решетка.
Валенца. Хемијске формуле и називи.
Демонстрациони огледи:
својства супстанци са ковалентном и јонском везом.
Лабораторијска вежба V: упоређивање својстава
супстанци са јонском и супстанци са ковалентном везом.
Смеше: хомогене и хетерогене.
Раствори – хомогене смеше. Растварање и
растворљивост. Вода и ваздух – хомогене смеше у
природи.
Масени процентни састав смеша.
Раздвајање састојака смеша: декантовање, цеђење и
одвајање помоћу магнета.
Демонстрациони огледи: састав и својства смеша;
раствори и њихова својства; растворљивост; незасићени,
засићени и презасићени раствори; раздвајање састојака
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растворљивости супстанце;

 изводи израчунавања у вези с
масеним процентним саставом
раствора;

 напише једначине хемијских реакција
и објасни њихово квалитативно и
квантитативно значење;

 квантитативно тумачи хемијске
симболе и формуле користећи појмове
релативна атомска и молекулска маса,
количина супстанце и моларна маса;

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И
ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ

 опише и објасни физичка и хемијска
својства водоника и кисеоника;

 разликује оксиде, киселине,
хидроксиде и соли на основу хемијске
формуле и назива, и опише основна
својства ових класа једињења;

ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ

 индикаторима испита и на рН скали
процени киселост раствора;

 тумачи ознаке са амбалаже
супстанци/комерцијалних производа.
ВОДОНИК И КИСЕОНИК, И
ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА.
СОЛИ

смеша.
Лабораторијска вежба VI: испитивање растворљивости
супстанци.
Лабораторијска вежба VII: раздвајање састојака смеша:
декантовање, цеђење и одвајање помоћу магнета.
Хемијске реакције. Закон о одржању масе. Хемијске
једначине.
Демонстрациони огледи:
мерење и упоређивање укупне масе супстанци пре и после
хемијске реакције у отвореном и затвореном реакционом
систему.
Вежба VIII: састављање једначина хемијских реакција.
Релативна атомска и релативна молекулска маса.
Количина супстанце и мол. Моларна маса.
Закон сталних односа маса.
Масени процентни састав једињења. Израчунавања на
основу једначина хемијских реакција.
Лабораторијска вежба IХ: мерење масе супстанце и
израчунавање моларне масе и количине супстанце.
Водоник.
Кисеоник. Оксидација, сагоревање и корозија.
Оксиди: хемијске формуле, називи и основна својства.
Киселине: хемијске формуле, називи и основна својства.
Хидроксиди (базе): хемијске формуле, називи и основна
својства.
Мера киселости раствора: pH-скала.
Неутрализација – хемијска реакција киселина и хидроксида
(база).
Соли: формуле и називи.
Демонстрациони огледи:
испитивање кисело-базних својстава раствора помоћу
индикатора; реакција неутрализације.
Лабораторијска вежба X: испитивање кисело-базних
својстава раствора помоћу индикатора.

ТАБЕЛА 11. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, 7. РАЗРЕД(програм предмета: „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА”ступио је
на снагу 6.7.2021, а примењује се од школске 2021/2022. године.)
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Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и
производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална
интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– повеже развој машина и њихов допринос
подизању квалитета живота и рада;
– повеже ергономију са здрављем и конфором
људи при употреби техничких средстава;
– анализира да ли је коришћење одређене
познате технике и технологије у складу са
очувањем животне средине;
– истражи могућности смањења трошкова
енергије у домаћинству;
– повеже занимања у области производних
техника и технологија са сопственим
интересовањем;
– разликује врсте транспортних машина;
– повеже подсистеме код возила друмског
саобраћаја са њиховом улогом;
– провери техничку исправност бицикла;
– демонстрира поступке одржавања бицикла или
мопеда;
– самостално црта скицом и техничким цртежом
предмете користећи ортогонално и просторно
приказивање;
– користи CAD технологију за креирање техничке
документације;
– образложи предности употребе 3D штампе у
изради тродимензионалних модела и макета;
– управља моделима користећи рачунар;
– објасни улогу основних компоненти рачунара,
таблета, паметних телефона и осталих
савремених ИКТ уређаја;
– објасни улогу и значај вештачке интелигенције
и примену у свакодневном животу;
– аргументује значај рационалног коришћења
расположивих ресурса на Земљи;
– идентификује материјале који се користе у

ОБЛАСТ/ТЕМА

ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

САОБРАЋАЈ

ТЕХНИЧКА И
ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА

САДРЖАЈИ
Појам, улога и развој машина и механизама.
Потрошња енергије у домаћинству и
могућности уштеде.
Утицај дизајна и правилне употребе техничких
средстава на здравље људи.
Зависност очувања животне средине од
технологије.
Професије (занимања) у области машинства.
Машине спољашњег и унутрашњег транспорта.
Подсистеми код возила друмског саобраћаја
(погонски, преносни, управљачки, кочиони).
Исправан бицикл/мопед као битан предуслов
безбедног учешћа у саобраћају.
Специфичности техничких цртежа у
машинству.Ортогонално и просторно
приказивање предмета.Коришћење функција и
алата програма за CAD.Употреба 3Dштампе у
изради тродимензионалних модела и макета.
Основне компоненте ИКТ уређаја.
Управљање и контрола коришћењем
рачунарске технике и интерфејса.
Вештачка интелигенција – појмови; примери
технологија управљаних вештачком
интелигенцијом.
Рационално коришћење ресурса на Земљи и
очување и заштита животне средине.
Материјали у машинству (пластика, метали,
легуре и др.).Мерење и контрола – појам и
примена мерних средстава (мерила).
Технологија обраде материјала у машинству
(обрада материјала са и без скидања
струготине, савремене технологије обраде).
Елементи машина и механизама (елементи за
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машинству и на основу њихових својстава
процењује могућност примене;
– користи прибор за мерење у машинству водећи
рачуна о прецизности мерења;
– врши операције обраде материјала који се
користе у машинству, помоћу одговарајућих
алата, прибора и машина и примени
одговарајуће мере заштите на раду;
– објасни улогу одређених елемената машина и
механизама на једноставном примеру;
– образложи значај примене савремених машина
у машинској индустрији и предности
роботизације производних процеса;
– објасни основе конструкције робота;
– класификује погонске машине – моторе и
повеже их са њиховом применом;
– самостално/тимски истражи и реши задати
проблем у оквиру пројекта;
– изради производ у складу са принципима
безбедности на раду;
– тимски представи идеју, поступак израде и
производ;
– креира рекламу за израђен производ;
– врши e-коресподенцију у складу са правилима
и препорукама са циљем унапређења продаје;
– процењује свој рад и рад других на основу
постављених критеријума (прецизност,
педантност и сл.).

КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ

везу, елементи за пренос снаге и кретања,
специјални елементи).
Производне машине: врсте, принцип рада,
појединачна и серијска производња.
Појам, врсте, намена и конструкција робота
(механика, погон и управљање).
Погонске машине – мотори (хидраулични,
пнеуматски, топлотни).
Моделовање погонских машина и/или школског
мини робота.
Проналажење информација, стварање идеје и
дефинисање задатка.
Самосталан/тимски рад на пројекту.
Израда техничке документације изабраног
модела ручно или уз помоћ рачунарских
апликација.
Реализација пројекта – израда модела
коришћењем алата и машина у складу са
принципима безбедности на раду.
Представљање идеје, поступака израде и
производа.
Процена сопственог рада и рада других на
основу постављених критеријума.
Употреба електронске коресподенције са
циљем унапређења производа.
Одређивање оквирне цене трошкова и
вредност израђеног модела.
Креирање рекламе за израђен производ.

ТАБЕЛА 12. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО, 7. РАЗРЕД
Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном
окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем
дигиталних технологија брзо мења.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
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– разликује визуелну презентацију и логичку структуру текста;
– користи алате за стилско обликовање документа и креирање
прегледа садржаја у програму за обраду текста;
– објасни принципе растерске и векторске графике и модела приказа
боја;
– креира растерску слику у изабраном програму;
– креира векторску слику у изабраном програму;
– користи алате за уређивање и трансформацију слике;
– креира гиф анимацију;

–
–
–
–
–

креира видео-запискоришћењем алата за снимање екрана;
разликује појмове URL, DNS, IP адреса;
објасни појмове хипервеза и хипертекст;
креира, форматира и шаље електронску пошту;
обавља електронску комуникацију на сигуран, етички одговоран и
безбедан начин водећи рачуна о приватности;
– препозна непримерени садржај, нежељене контакте и адекватно се
заштити;

ИКТ

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

– сараднички креира и дели документе у облаку водећи рачуна о
одговарајућим нивоима приступа;

– подешава хипервезе према делу садржаја, другом документу или веб
локацији;
– уз помоћ програмске библиотеке текстуалног програмског језика
исцртава елементе 2Д графике;
– употребљава петље и генератор насумичних бројева за исцртавање
сложенијих облика;
– планира, опише и имплементира решење једноставног проблема;

– проналази и отклања грешке у програму;
– сарађује са осталим члановима групе у свим фазама пројектног
задатка:
– креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који комбинују
текст, слике, линкове, табеле и анимације;
– креира рачунарске програме који доприносе решавању пројектног
задатка;

РАЧУНАРСТВО

ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК

Обележавање логичке структуре и
генерисање прегледа садржаја
текстуалног документа.
Карактеристике рачунарске графике
(пиксел, резолуција, RGB и CMYK
модели приказа боја, растерска и
векторска графика).
Рад у програму за растерску графику.
Рад у програму за векторску графику.
Израда гиф анимација.
Коришћење алата за снимање екрана.
URL, DNS, IP адреса.
Хипервеза и хипертекст.
Електронска пошта, креирање налога,
слање и пријем поште.
Електронска пошта (контакти,
безбедност, нежељена пошта).
Рад на дељеним документима
(текстуалним документима /
презентацијама /упитницима...) у облаку.
Рад са изабраним текстуалним
програмским језиком у области 2Д
графике.
Основне карактеристике изабране
графичке библиотеке.
Методе за исцртавање основних
геометријских облика.
Подешавање боја и положаја објеката.
Примена петљи и случајно генерисаних
вредности на исцртавање геометријских
облика.
Фазе пројектног задатка од израде плана
до представљања решења.
Израда пројектног задатка у корелацији
са другим предметима.
Вредновање резултата пројектног
задака.
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– поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења са другима
уз помоћ наставника;
– вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и
активности за које је био задужен.
ТАБЕЛА 13. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ЗА 7. РАЗРЕД
Циљ учења Физичког и здравственог васпитања 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.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

 примени комплексе простих и
општеприпремних вежби одговарајућег
обима и интензитета у самосталном
вежбању;

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ

 сврсисходно користи научене вежбе у
спорту, рекреацији и различитим
ситуацијама;

 упоређује и анализира сопствене
резултате са тестирања уз помоћ
наставника са вредностима за свој
узраст;

Атлетика

 примени достигнути ниво усвојене
технике кретања у игри, спорту и
свакодневном животу;

 примени атлетске дисциплине у
складу са правилима;

 развија своје моторичке способности

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ СПОРТ И
СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ

применом вежбања из атлетике;

 одржава равнотежу у различитим
кретањима, изводи ротације тела;

 примени вежбања из гимнастике за
развој моторичких способности;

Спортска
гимнастика

САДРЖАЈИ
Основни садржаји
Вежбе за развој снаге.
Вежбе за развој гипкости.
Вежбе за развој аеробне издржљивости.
Вежбе за развој брзине.
Вежбе за развој координације.
Примена националне батерије тестова за
праћење физичког развоја и моторичких
способности.
Основни садржаји
Техника спринтерског трчања.
Истрајно трчање – припрема за крос.
Техника штафетног трчања
Скок удаљ.Бацања кугле.Скок увис.
Бацање „вортекс-а“.
Проширени садржаји
Скок увис (леђна техника).Тробој.
Основни садржаји:
Вежбе и комбинације вежби карактеристичних
за поједине справе:
Тло. Прескок. Трамполина. Вратило.
Двовисински разбој. Паралелни разбој
Кругови. Коњ са хватаљкама. Греда.
Проширени садржаји:
Натлу и справама сложеније вежбе и
комбинације вежби.
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изведе елементе одбојкашке технике;
Основе
тимских и
спортских
игара

примени основна правила одбојке;
користи елементе технике у игри;

примени основне тактичке елементе
спротских игара;

 учествује на такмичењима између
одељења;

 изведе кретања у различитом ритму;
 игра народно коло;
 изведе основне кораке плеса из

Плес и
ритимика

народне традиције других култура;

 изведе кретања, вежбе и саставе уз
музичку пратњу;

 преплива 25 m техником краула,
леђног краула и прсном техником;

 процени своје способности и вештине
у води;

 скочи у воду на ноге и на главу;
 рони у дужину у складу са својим
могућностима;

Пливање и
ватерполо

 поштује правила понашања у води, и
око водене средине;

 уочи ризичне ситуације у води и око
ње;

 вреднује утицај примењених вежби на
организам;

 процени ниво сопствене дневне
физичке активности;

 користи различите вежбе за
побољшање својих физичких
способности;

 процени последице недовољне
физичке активности;

Полигони
ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА

Физичко
вежбање и
спорт

Одбојка:Основни елементи технике, тактике и
правила игре.
Футсал:Игра уз примену правила.
Рукомет:Игра уз примену правила.
Кошарка:Сложенији елементи технике, тактике
и правила игре.
Активност по избору.
Основни садржаји
Вежбе са вијачом.Вежбе са обручем.Вежбе са
лоптом.Народно коло „Моравац“.Народно коло
из краја у којем се школа налази.Енглески
валцер.
Проширени садржаји
Састав са обручем.Састав са лоптом.
Састав са вијачом.Основни кораци rock n roll.
Основни садржаји
Пливање
Техника краула.
Техника прсног пливања.
Одржавање на води на разне начине и
самопомоћ.
Роњење у дужину до 10 m.
Пливање 25 m одабраном техником на време.
Проширени садржаји
Мешовито пливање (две технике).
Ватерполо
Пливање са лоптом.
Хватање и додавање.
Шут на гол.
Проширени садржаји
Пливање
Мешовито пливање.
Игре у води.
Ватерполо
Основни елементи тактике и игра.
Полигон у складу са реализованим моторичким
садржајима
Основни садржаји
Основна подела вежби.
Функција скелетно-мишићног система.
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 примени мере безбедности у
вежбању у школи и ван ње;

 одговорно се односи према
објектима, справама и реквизитима;

 примени и поштује правила игара у
складу са етичким нормама;

 примерено се понаша као учесник
или посматрач на такмичењима;

 решава конфликте на друштвено
прихватљив начин;

 пронађе и користи различите изворе
информација за упознавање са
разноврсним облицима физичких и
спортско-рекративних активности;

 прихвати победу и пораз;
 уважи различите спортове без обзира
на лично интересовање;

 примени усвојене моторичке вештине
у ванредним ситуацијама;

 повеже значај вежбања за одређене
професије;

 вреднује лепоту покрета у физичком
вежбању и спорту;

 подстиче породицу на редовно
вежбање;

 повеже врсте вежби, игара и спорта
са њиховим утицајем на здравље;

 коригује дневни ритам рада, исхране
и одмора у складу са својим потребама;

 користи здраве намирнице у исхрани;
 разликује корисне и штетне додатке
исхрани;

Здравствено
васпитање

Основна правила одбојке.
Понашање према осталим субјектима у игри
(према судији, играчима супротне и сопствене
екипе).
Чување и одржавање материјалних добара
која се користе у вежбању.
Облици насиља у физичком васпитању и
спорту.
Навијање, победа, пораз решавање спорних
ситуација.
Писани и електронски извори информација из
области физчког васпитања и спорта.
Вежбање у функцији сналажења у ванредним
ситуацијама.
Значај вежбања за одбрамбено-безбедносне
потребе.
Повезаност физичког вежбања и естетике.
Породица и вежбање
Планирање вежбања.
Основни садржаји
Утицај аеробног вежбања (ходања, трчања и
др.) на кардио-респираторни систем.
Здравствено-хигијенске мере пре и после
вежбања.
Значај употребе воћа и поврћа и градивних
материја (протеини и беланчевине) у исхрани.
Подела енергетских напитака и последице
њиховог прекомерног конзумирања.
Прва помоћ након површинских повреда
(посекотина и одеротина).
Вежбање у различитим временским условима.
Чување околине при вежбању.
Последице конзумирања дувана и алкохола.
Додаци исхрани – суплементи.
Вежбање и менструални циклус.
Значај заштите репродуктивних органа
приликом вежбања.

 примењује здравствено-хигијенске
мере у вежбању;
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 правилно реагује и пружи основну
прву помоћ приликом повреда;

 чува животну средину током
вежбања;

 препозна последице конзумирања
дувана, алкохола и штетних енергетских
напитака;

 води рачуна о репродуктивним
огранима приликом вежбања.

ТАБЕЛА 14. ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ЗА 7. РАЗРЕД
Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности и процедура грађанског
друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе других и спреман да активно делује у заједници.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ /ТЕМА

 наведе и опише основне карактеристике људских
права;

 својим речима опише везу између права
појединца и општег добра;

ЉУДСКА ПРАВА

 дискутује о односу права и правде и o сукобу
права;

 образложи личну одговорност у заштити свог
здравља;

 штити своја права на начин који не угрожава
друге и њихова права;

 образложи сврху постојања политичких странака;

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО

САДРЖАЈИ
Карактеристике људских права – урођеност,
универзалност, неотуђивост, недељивост.
Опште добро.
Права појединца и опште добро.
Сукоб појединачних права и општег добра.
Права и правда.
Социјална правда.
Политичкe странкe у вишепартијском систему –
владајуће и опозиционе.
Народна скупштина – сврха и надлежности.
Народни посланици, посланичке групе.
Процедуре у раду Народне скупштине.
Скупштинске дебате.
Предлагање и доношење закона.
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 аргументује потребу ограничења и контролу
власти;

 наведе кораке од предлагања до усвајања

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ

закона;

 образложи на примеру могућност утицаја грађана
на одлуке Народне скупштине;

 препозна и одупре се различитим облицима
вршњачког притиска;

 препозна опасност када се нађе у великој групи
људи и заштити се;

 учествује у организацији, реализацији и
евалуацији симулације Народне скупштине;

 у дискусији показује вештину активног слушања,

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ

износи свој став заснован на аргументима,
комуницира на конструктиван начин;

Припадност групи. Групни идентитет као део
идентитета младих.Односи у вршњачкој групи и
њен утицај на појединца.
Вршњачки притисак.
Конформизам.
Приватност – обим и границе.
Понашање људи у маси и угроженост права
појединца.
Симулација Народне скупштине
Одређивање улога и процедура у скупштини.
Формирање посланичких група.
Избор председника скупштине.
Формулисање предлога закона.
Скупштинска дебата.
Гласање.
Евалуација симулације.

 проналази, критички разматра и користи
информације из различитих извора.

ТАБЕЛА 15. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА ЗА 7. РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
- моћи да сагледа садржаје којима ћесе бавити настава
Православногкатихизиса у току 7. разреда
- моћи да уочи какво је његовопредзнање из
градиваПравославног катихизисаобрађеног у претходном
разредушколовања.
- моћи да уочи да су знање и учењеважни у његовом животу;
- моћи да кроз очигледне примере иексперименте закључи да
постојеразличити начини сазнавања
- моћи да кроз примере из личногискуства уочи да једино онај
когазаволимо за нас постаје личност -непоновљиво и
бескрајно важнобиће;

ОБЛАСТ /ТЕМА

САДРЖАЈИ

I – УВОД
1. Упознавање
садржајa програма
и начинa рада

Упознавање сасадржајемпрограма
иначином рада

II –БОГОПОЗНАЊЕ
2. Процессазнавања
3. Личноснопознање
4. Познање Бога
5. Бог је један, али
није сам

Процес сазнавањакао дело
целеличности: чула,разум,
слободнавоља, искуство
Личноснопознање,упознавање
крозљубав Познање Бога
Бог је један, алиније сам (Бог језаједница
триличности: Отац,Син и Свети Дух)
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- моћи да повезује личносно познањеса нашим познањем
Бога;
- моћи да препозна да нам Христосоткрива Бога као
љубавнузаједницу три личности;
- моћи да вреднује своје понашањена основу љубави коју
исказујепрема својим ближњима;
- бити подстакнут на одговорнијеобликовање заједничког
живота садругима.
- моћи да уочи да је Црква наСаборима решавала проблеме
сакојима се сусретала кроз историју;
- бити подстакнут да своје проблемеи несугласице са
другима решавакроз разговор и заједништво;
- знати да је Символ вереустановљен на
Васељенскимсаборима;
- умети да интерпретира Символвере;
- знати да се Символ вере изговарана Крштењу и Литургији;
- моћи да уочи да појам Богочовекаописује Христа као
истинитог Богаи истинитог Човека;
- моћи да увиди да Црква СветимТајнама повезује човека са
Богом унајважнијим моментима његовог
живота (рођење и духовно рођење - Крштење, венчање и
Брак,Црквена брига за болесне ујелеосвећењу...)
- моћи да увиди да је Литургијазнати да је Причешће
врхунацсветотајинског живота
- моћи да препозна Крштење иМиропомазање као Тајне
уласка уЦркву;
- бити подстакнут да на покајањегледа као на промену
начинаживота;
- моћи да увиди да су брак имонаштво два пута која воде
каБогу;
- моћи да разликује и именујеслужбе у Цркви
(епископ,свештеник, ђакон и народ);
- моћи да препозна своју службу уЦркви;
- моћи да у молитвословљима уочиважност природних
елемената(воде, грожђа, жита, светлости...)
- бити подстакнут на учествовање у
светотајинском животу Цркве;
- моћи да препозна да култура иписменост Словена имају
корен умисионарској делатности
просветитеља равноапостолнихКирила и Методија;
- моћи да објасни просветитељскуулогу и значај Светога

III – СИМВОЛВЕРЕ
6. Сабори као израз
јединства Цркве
7. Васељенскисабори
8. Символ вере
9. БогочовекХристос
IV СВЕТОТАЈИНСКИ
ЖИВОТ ЦРКВЕ
10. Светотајинскиживот
Цркве
11. Света литургија
12. Свете Тајнекрштења и
миропомазања
13. Света Тајнаисповести
14. Света Тајнабрака
15. Монашказаједница
16. Света Тајна
рукоположења
17. МолитвословљаЦркве

Сабори као изразјединства Цркве
Васељенскисабори
Символ вере
Христос јеистинити Бог иистинити Човек
Светотајинскиживот Цркве
Света Литургијакао светајна Цркве
Свете ТајнеКрштења и
Миропомазања
Света Тајна брака(слика Христа
иЦркве)
Монашказаједница (искоракка животу
будућегвека)
Света ТајнаРукоположења
МолитвословљаЦркве

Света браћаКирило иМетодије
Свети Сава
Срби светитељи(вероучитељ ће
навише часоваописати живот иподвиге
неколико
светитеља СрпскеЦркве по избору:
V – СРПСКАЦРКВА КРОЗ
ВЕКОВЕ
18. Света браћаКирило и
Методије
19. Свети Сава
20. Срби светитељи
21. Крсна слава и
22. Српска црквена баштина

- Св. цар Лазар
- Св. Василије Острошки
- Св. Николај Жички и Охридски
- Св. Петар Цетињски
- Св. Вукашин из Клепаца)
Крсна слава и обичаји (литије,
храмовне и градске славе...)
Српска црквена баштина
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Саве засрпски народ;
- бити подстакнут да доживи српскесветитеље као учитеље
- моћи да препозна неговање српских православних обичаја
као начин преношења искуства вере и прослављања Бога и
светитеља
- моћи да препозна евхаристијску симболику у елементима
Крсне Славе;
- бити подстакнут да прослављање Крсне славе везује за
Литургију
- бити подстакнут да доживи, вреднује и негује богатство и
лепоту српске културне баштине

ТАБЕЛА 16. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК– 7. РАЗРЕД
Циљ учењанемачког као другог страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и
развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим
језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

 разуме једноставније текстове који се односе на
поздрављање, представљање и тражење/ давање
информација личне природе;

 поздрави и отпоздрави, представи себе и другог
користећи једноставнија језичка средства;

 размени једноставније информације личне природе;
 у неколико везаних исказа саопшти информације о
себи и другима;

 разуме једноставније текстове који се односе на опис
особа, биљака, животиња, предмета, места, појaва,
радњи, стања и збивања;
 опише и упореди жива бића, предмете, места, појаве,
радње, стања и збивања користећи једноставнија језичка
средства;

 разуме једноставније предлоге, савете и позиве на
заједничке активности и одговори на њих уз одговарајуће

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
(у комуникативним функцијама)
Слушање и читање једноставнијих текстова који
ПОЗДРАВЉАЊЕ И
се односе на поздрављање и представљање
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ
(дијалози, наративни текстови, формулари и сл.
И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/
Реаговање на усмени или писани импулс
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ
саговорника (наставника, вршњака и сл.) и
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ
иницирање комуникације; усмено и писaно
И ДРУГИМА
давање информација о себи и тражење и
давање информација о другима.
Слушање и читање једноставнијих текстова који
ОПИСИВАЊЕ БИЋА,
се односе на опис бића, предмета, места,
ПРЕДМЕТА, МЕСТА,
појава, радњи, стања и збивања; усмено и
ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА
писано описивање/ поређење бића, предмета,
И ЗБИВАЊА
појава и места.
ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
Слушање и читање једноставниjих текстова који
И САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ садрже предлоге;.
ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У
Усмено и писано преговарање и договарање око
ЗАЈЕДНИЧКОЈ
предлога и учешћа у заједничкој активности;
АКТИВНОСТИ И
писање позивнице за прославу/ журку или
РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ
имејла/ СМС-а којим се уговара заједничка
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образложење;

 упути предлоге, савете и позиве на заједничке
активности користећи ситуационо прикладне
комуникационе моделе;
 затражи и пружи додатне информације у вези са
предлозима, саветима и позивима на заједничке
активности;

 разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује на њих;
 упути уобичајене молбе и захтеве;
 честита, захвали и извини се користећи једноставнија
језичка средства;

 разуме и следи једноставнија упутства у вези с
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота;
 пружи једноставнија упутства у вези с уобичајеним
ситуацијама из свакодневног живота;
 разуме једноставније текстове у којима се описују
радње и ситуације у садашњости;

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ,
ЗАХТЕВА,
ОБАВЕШТЕЊА,
ИЗВИЊЕЊА,
ЧЕСТИТАЊА И
ЗАХВАЛНОСТИ
РАЗУМЕВАЊЕ И
ДАВАЊЕ УПУТСТАВА

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
САДАШЊОСТИ

 разуме једноставније текстове у којима се описују
способности и умећа;
 размени појединачне информације и/или неколико
информација у низу које се односе на радње у
садашњости;

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
ПРОШЛОСТИ

 опише радње, способности и умећа користећи
неколико везаних исказа;

 разуме једноставније текстове у којима се описују
искуства, догађаји и способности у прошлости;
 размени појединачне информације и/или неколико
информација у низу о искуствима, догађајима и
способностима у прошлости;

 опише у неколико краћих, везаних исказа искуства,
догађај из прошлости;
 опише неки историјски догађај, историјску личност и сл.
 разуме једноставније исказе који се односе на одлуке,
обећања, планове, намере и предвиђања и реагује на

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ
РАДЊИ (ПЛАНОВА,
НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА)

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА,
ИНТЕРЕСОВАЊА,
ПОТРЕБА, ОСЕТА И
ОСЕЋАЊА

активност; прихватање/ одбијање предлога,
усмено или писано, уз поштовање основних
норми учтивости и давање одговарајућег
оправдања/ изговора.
Слушање и читање једноставнијих исказа
којима се нешто честита, тражи/ нуди помоћ,
услуга, обавештење или се изражава
извињење, захвалност. Усмено и писано
честитање, тражење и давање обавештења,
упућивање молбе за помоћ/ услугу и реаговање
на њу, изражавање извињења и захвалности.
Слушање и читање текстова који садрже
једноставнија упутства (нпр. за израду задатака,
пројеката и сл.), с визуелном подршком и без
ње. Усмено и писано давање упутстава.
Слушање и читање описа и размењивање
мишљења у вези са сталним, уобичајеним или
актуелним догађајима/ активностима и
способностима. Усмено и писано описивање
сталних, уобичајених или актуелних догађаја/
активности и способности.
Слушање и читање описа и усмено и писано
размењивање мишљења у вези са искуствима,
догађајима/ активностима и способностима у
прошлости; усмено и писано описивање
искустава, догађаја/ активности и способности у
прошлости; израда и презентација
пројеката о историјским догађајима, личностима
Слушање и читање краћих текстова у вези са
одлукама, плановима, намерама и
предвиђањима. Усмено и писано договарање/
извештавање о одлукама, плановима,
намерама и предвиђањима.
Слушање и читање исказа у вези са жељама,
интересовањима, потребама, осетима и
осећањима. Усмено и писано договарање у вези
са задовољавањем жеља и потреба;
предлагање решења у вези са осетима и
потребама; усмено и писано исказивање својих
осећања и реаговање на туђа.
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њих;

 размени једноставније исказе у вези са обећањима,
одлукама, плановима, намерама и предвиђањима;
 саопшти шта он/ она или неко други планира,
намерава, предвиђа;
 разуме уобичајене изразе у вези са жељама,
интересовањима, потребама, осетима и осећањима и
реагује на њих;
 изрази жеље, интересовања, потребе, осете и осећања
једноставнијим језичким средствима;

 разуме једноставнија питања која се односе на
оријентацију/ положај предмета и бића у простору и
правац кретања и одговори на њих;

 затражи и разуме обавештења о оријентацији/
положају предмета и бића у простору и правцу кретања;

 опише правац кретања и просторне односе
једноставним, везаним исказима;
 разуме једноставније забране, правила понашања,
своје и туђе обавезе и реагује на њих;

 размени једноставније информације које се односе на
дозволе, забране, упозорења, правила понашања и
обавезе код куће, у школи и на јавном месту;
 разуме једноставније исказе који се односе на
поседовање и припадност;

ИЗРАЖАВАЊЕ
ДОПАДАЊА И
НЕДОПАДАЊА

Слушање и читање једноставнијих текстова у
вези са сналажењем и оријентацијом у простору
и специфичнијим просторним односима. Усмено
и писано размењивање информација у вези са
сналажењем и оријентацијом у простору и
просторним односима; усмено и писано
описивање смера кретања и просторних односа.
Слушање и читање једноставнијих исказа у вези
са забранама, правилима понашања и
обавезама. Постављање питања у вези са
забранама, правилима понашања и обавезама
и одговарање на њих; усмено и писано
саопштавање забрана, правила понашања и
обавеза.
Слушање и читање једноставнијих текстова с
исказима у којима се говори шта неко има/нема
или чије је нешто; постављање питања у вези
са припадањем и одговарање на њих.
Слушање и читање једноставнијих текстова који
се односе на изражавање допадања/
недопадања. Усмено и писано изражавање
допадања/ недопадања.

ИЗРАЖАВАЊЕ
МИШЉЕЊА

Слушање и читање једноставнијих текстова у
вези са тражењем мишљења и изражавањем
слагања/ неслагања. Усмено и писано тражење
мишљења и изражавање слагања и неслагања.

ИСКАЗИВАЊЕ
ПРОСТОРНИХ ОДНОСА
И УПУТСТАВА ЗА
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У
ПРОСТОРУ

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА,
ЗАБРАНА, ПРАВИЛА
ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА

ИЗРАЖАВАЊЕ
ПРИПАДАЊА И
ПОСЕДОВАЊА

 формулише једноставније исказе који се односе на
поседовање и припадност;
 пита и каже шта неко има/нема и чије је нешто;
 разуме једноставније исказе који се односе на
изражавање допадања и недопадања и реагује на њих;

 изрази допадање и недопадање уз једноставно
образложење;
 разуме једноставније исказе којима се тражи
мишљење и реагује на њих;

ИЗРАЖАВАЊЕ
КОЛИЧИНЕ, ЦЕНА

Слушање и читање једноставнијих текстова који
говоре о количини и цени; слушање и читање
текстова на теме поруџбине у ресторану,
куповине. Постављање питања у вези с
количином и ценом и одговарање на њих,
усмено и писано; играње улога (у ресторану, у
продавници, у кухињи …); записивање и
рачунање цена.

 изражава мишљење, слагање/ неслагање и даје кратко
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образложење;

 разуме једноставније изразе који се односе на
количину и цену;
 пита и саопшти колико нечега има/ нема, користећи
једноставнија језичка средства;
 пита/ каже/ израчуна колико нешто кошта.
ТАБЕЛА 17. ПРОГРАМ ЗА СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, 7.РАЗРЕД
Cieľ uĉenia slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry je dosiahnuť taký stupeň rozvoja komunikaĉných zruĉností u ţiaka, aby vedel
samostatne uplatniť osvojené reĉové zruĉnosti v štandardných a odborných komunikatívnych situáciách (a v súlade s tematickým minimom aj v
písanej podobe), pestovať národnú a kultúrnu identitu, etnickú sebaúctu a zoznamovať ich s prvkami tradície, kultúry, zvykov a obyĉají
slovenského národa s osobitným dôrazom na slovenskú komunitu v Srbsku.
VÝKONY
Po skonĉení roĉníka ţiak bude schopný:
− urĉiť literárny druh literárneho diela;
− analyzovať prvky kompozície lyrickej básne (strofa,
verš);
− odlíšiť charakteristické vlastnosti ľudovej slovesnosti
od vlastností umeleckej literatúry;
− rozlíšiť ľudovú povesť, rozprávku, bájku, baladu;
− rozlíšiť realistickú a fantastickú prózu
− rozlíšiť literárne postupy;
− hodnotiť umelecký prednes, rozprávanie alebo
dramatický dej (ţartovný, veselý, smutný a pod.);
− urĉiť tému, miesto a ĉas konania deja; dejovú
postupnosť;
− rozlíšiť vlastnosti postáv na príkladoch z textu
/vonkajšie vlastnosti a charakter postáv/;
− opísať povery, zvyky/obyĉaje, spôsob ţivota a
udalosti z minulosti opísané v literárnych dielach;
− analyzovať prvky kompozície dramatického diela
(dejstvo, scéna, výstup);
− chápať vzťah k materinskému jazyku a k jazyku
iných národov;
− poznať zhodu jazykových javov medzi slovenĉinou a
srbĉinou;

OBLASŤ/ TÉMA

LITERATÚRA

OBSAH
LYRIKA
Literárne termíny a pojmy
Básnik a báseň.
Strofa a verš v lyrickej básni/piesni.
Druhy autorských a ľudových lyrických piesní a básní:
opisné, zbojnícke a obradné, ţartovné.
ŠKOLSKÁ LEKTÚRA
1. Pavel Muĉaji: Ráno na rovine/Báseň o Petrovci
2. Pavel Grňa: Ja som nieĉo chcel
3. Daniel Hevier: Náušnica v uchu
4. Kamil Peteraj: Školská lavica
5. Miroslav Antić: Raz v stredu
6. Michal Babinka (výber z diela)
7. Štefan Moravĉík: Ţuvaĉka pre oĉi
8. Ľudové piesne: (výber), riekanky, hádanky
9. Ľudové koledy a svadobné a iné vinše: (výber)
10. Slovenské ľudové balady (výber)
EPIKA
Literárne termíny a pojmy
Spisovateľ a rozprávaĉ.
Slovotvorné postupy: opis, rozprávanie v prvej a tretej
osobe; dialóg.
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− odlíšiť spisovný jazyk od náreĉia;
− rozlíšiť podelenie spoluhlások na tvrdé, mäkké a
obojaké;
− rozlíšiť ohybné slovné druhy;
− poznať pády a pádové koncovky v korelácii so
srbĉinou;
− urĉiť kategóriu rodu, ĉísla, pri ohybných slovách;
− uplatniť pravopisnú normu pri písaní vybraných slov
(typické príklady);
− dôsledne uplatniť pravopisnú normu pri písaní
veľkého písmena;
− uplatňovať interpunkĉné znamienka;
− rozdeľovať vety podľa obsahu a ĉlenitosti;
− vymenovať základné vetné ĉelny a rozlišovať ich v
jednoduchej vete;
− pouţívať Pravidlá slovenského pravopisu a iné
pravopisné príruĉky;
− poznať niektoré frazeologické útvary;
− správne vyslovovať tvrdé spoluhlásky d,t,l, n pred i,
e;
− správne vyslovovať slová vzhľadom na intonáciu;
− rozprávať jasne dbajúc na spisovnú jazykovú normu;
− plynulo a zreteľne ĉítať nahlas a potichu literárne a
vecné texty;
− vyuţívať rôzne slohové postupy: deskripciu (portrét,
enteriér, exteriér, prírodné javy), rozprávanie v 1. a 3.
osobe, dialóg;
− vedieť sa poďakovať, poţiadať o pomoc, poĉúvať
hovoriaceho;
− urĉiť ĉasti textu (názov, odseky);
− utvoriť hovorový prejav alebo napísaný text o
vnímaní preĉítaného literárneho diela a na témy z
kaţdodenného ţivota a vlastnej predstavivosti;
− urobiť a predniesť dramatizáciu preĉítaného textu
podľa výberu, záţitku alebo udalosti z kaţdodenného
ţivota;
− pouţívať slovník pri obohacovaní slovnej zásoby
(paralela so srbským jazykom a pri preklade);
− správne odpísať kratší text so zadanou úlohou
(obmena rodu, ĉísla, ĉasu, slabík...);

Fabula: sled udalostí.
Charakteristika postáv – spôsob vyjadrovania, správanie,
fyzický vzhľad a charakter.
Druhy epických diel: bájka, ľudová a autorská rozprávka,
povesť, balada.
ŠKOLSKÁ LEKTÚRA
• Ľudová bájka: Lišiak a ţaba,...
• Slovenská ľudová rozprávka (výber)
• Slovenská ľudová povesť (výber)
• Ľudová rozprávka iných národov (výber)
• Juraj Tušiak: Krivý ĉert
• Andrej Ĉipkár: Kumarí – dievĉa, ktoré nechodí po zemi
• Anna Papugová: Lena v texaskách
• Anna Nemogová Kolárová: Ľúbostný prípad
• Miroslav Demák: Husle
• Zoroslav Spevák Jesenský: (výber z diela)
• Ľudové porekadlá a príslovia
DRÁMA
Literárne termíny a pojmy
Dejstvo, výstup, osoby v dráme.
Dramatické útvary a rozhlasová hra.
ŠKOLSKÁ LEKTÚRA
VHV: Zem (úryvok)
1. Divadlo pre deti: (výber)
2. Detské ľudové hry: (výber)
VEDECKOPOPULÁRNE A INFORMAĈNÉ TEXTY
1. Malé formy ľudovej slovesnosti
2. Zo ţivota našich predkov
3. Výber z kníh, encyklopédií, ĉasopisov pre deti a internetu.
4. Z tlaĉe a internetu o našich celomenšinových festivaloch
DOMÁCA LEKTÚRA
1. Slovenské ľudové rozprávky a bájky: (výber)
2. Výber z diela súĉasných slovenských vojvodinských
autorov
Doplnková lektúra
(výber z 3 diel)
1. Pozeral/a som detský slovenský film alebo sfilmovanú
rozprávku: (voľný výber)
2. Komiks podľa výberu
3. Pozeral/a som divadelné predstavenie pre deti
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− zostaviť a napísať pozdrav a blahoţelanie, mail a
Gramatika (jazyk,
SMS;
fonetika, lexikológia,
− zaspievať priliehavé slovenské ľudové a súĉasné
morfológia)
JAZYK
populárne detské pesniĉky;
Pravopis
− predniesť ľudové koledy a vinše vzťahujúce sa na
Ortoepia
sviatky alebo roĉné obdobia;
− zapojiť sa do vekuprimeraných ľudových hier a
tancov;
− poznať charakteristiky slovenského ľudového odevu;
− zaznamenávať sviatky (v porovnaní so srbskými);
− poznať tradiĉné slovenské zvyky a obyĉaje
(zabíjaĉka, Mikuláš, Lucka, Vianoce/koledovanie/
oblievaĉky) a k tomu priliehavé tradiĉné jedlá;
− poznať niektoré svadobné obyĉaje, piesne a vinše
viaţuce sa za slovenskú svadbu v danom prostredí;
− poznať festivaly s národnostným významom a brať
úĉasť na niektorých (ako divák alebo ako úĉastník);
− poznať inštitúcie s národnostným významom,
múzeá, etno-domy, galérie.

JAZYKOVÁ KULTÚRA

Rozprávanie – o záţitkoch, o tom ĉo videli, ĉo by si priali.
Tvorenie skupiny slov na urĉenú tému a viet zo zadaných
slov.
Samostatné rozprávanie (8 – 10 viet) o svojom súrodencovi,
priateľovi, spoluţiakovi, o ţivote v škole, o svojom záţitku, o
nejakej udalosti, v ktorej brali úĉasť.
Opis – enteriéru a exteriéru, ľudí, zvierat, prírodných javov,
zvykov a obyĉají.
Poďakovanie, ţiadosť o pomoc, úĉasť v dialógu.
Vyjadrenie svojho názoru o preĉítanom texte (ĉo sa mi
páĉilo a preĉo).
Názov textu, autor, ústredná postava a jej vlastnosti.
Reprodukcia poĉutého a preĉítaného textu alebo rozprávky,
bájky za pomoci osnovy alebo samostatne.
Opis obrázka alebo rozprávky podľa dejovej osnovy alebo
pomocou ĉlenenej ilustrácie.
Reprodukcia slovenského filmu, rozprávky, detského
divadelného predstavenia podľa zostavenej osnovy.
Dramatizácia textu podľa výberu, záţitku alebo udalosti z
kaţdodenného ţivota.
Pouţívanie slovníka na obohacovanie slovnej zásoby,
paralela so srbským jazykom, kalky, vysvetlenie významu
slov v kontexte.
Pouţívanie slovníka pri preklade. Porozumenie urĉitým
frazeologickým jednotkám.
Hlasné a tiché ĉítanie, správna dikcia a intonácia vety.
Odpisovanie kratších viet a textov, charakteristických slov a
výrazov, odpisovanie so zadanou úlohou (obmena rodu,
ĉísla, ĉasu, slabík...).
Rozdelenie viet podľa obsahu a ĉlenitosti.
Vymenovanie základných vetných ĉelnov a rozlišovanie ich
v jednoduchej vete.
Písanie pozdravu a blahoţelania, SMS, mailu.
Verejný výstup, prezentovanie vlastnej a tímovej práce.
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Tradiĉná slovenská ľudová kultúra /svadobné obyĉaje v
jednotlivých prostrediach/.

ТАБЕЛА 18. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, 7.РАЗРЕД
A magyar nyelv oktatásának és tanulásának célja, hogy a tanuló ápolja vagy idegen nyelvként tanulja a magyar nyelvet, helyesen használja a
különféle kommunikációs szituációkban, beszédben és írásban. Ismerje meg, értékelje és becsülje a magyar nemzeti értékeket és
hagyományokat, elfogadja a különböző kultúrákat és fejlessze az interkulturális kommunikációt; fejlessze a kulcskompetenciákat.
KIMENET
TERÜLET /
A tematikai egység/terület feldolgozását követően a
TEMATIKAI
TARTALOM
diák képes lesz a következőkre:
EGYSÉG
‒ Felismeri az irodalmi mű jellemző vonásait.
- Felismeri és megkülönbözteti a prózai és a verses
formákat
‒ Meghatározza az irodalmi mű témáját, szereplőit,
összefoglalja, reprodukálja a cselekményt.
‒ Megkülönbözteti a népköltészetet a műköltészettől,
a szépirodalmi szöveget a nem szépirodalmi
szövegektől. Különbséget tesz a szerző és a
narrátor/lírai én között.
‒ Felismeri az epikai, drámai és lírai szövegek
beszélőjét.
‒ Meg tudja állapítani a cselekmény helyét és idejét.
‒ Felismeri a költői jelzőt, a megszemélyesítést, a
hasonlatot, a metaforát, az iróniát, a fokozást, a túlzást
és a hiperbolát.
‒ Meghatározza és példákkal illusztrálja a következő
szépirodalmi szövegelemeket: a téma, a cselekmény
helye és ideje, főszereplő, mellékszereplő stb.
‒ Ismeri és megnevezi a következő fogalmakat:
monda, mese, tájleíró költemény, elbeszélés, novella,
regény, levél, napló, életrajz, önéletrajz, ballada,
dráma.
‒ Megnevezi és a gyakorlatban is alkalmazza a leírás
formáit: személyleírás, tárgyleírás, tájleírás.
‒ Felismeri és értelmezi az egyszerű szövegek
konfliktushelyzeteit, a hősök jellemvonásait, s velük
kapcsolatban megállapít, véleményt formál.

IRODALMI
ISMERETEK

LÍRA
Feldolgozásra szánt szövegek
1. Radnóti Miklós: Éjszaka
2. Weöres Sándor: Őszi zápor (részlet) és/vagy más gyermekverse
3. Petőfi Sándor: Csatadal
4. Arany János: Családi kör
5. Pilinszky János: Téli ég alatt
6. Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők (zenei feldolgozása is)
7. Kosztolányi Dezső: Kip-kop, köveznek
Kiegészítő, választható szövegek
1. Ady Endre: Balzsam tündér postája
2. Domonkos István: Tessék engem megdicsérni; Béci
3. Tolnai Ottó: Puccs
4. Varró Dániel: Miért üres a postaláda mostanába?
5. Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert...
6. Ács Károly: Valaki verset olvasott
7. Fehér Ferenc: Apám citerája
8. Varró Dániel: Pakolgató vagy Maszat-hegyi naptár
9. Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék
10. Weöres Sándor: Újévi jókívánságok
11. Kiszámolók
12. Varró Dániel: Nem, nem, hanem
13. Honfoglalás
Kortárs költők alkotásai.
Néhány magyar költő rövid életrajza és délszláv kapcsolatainak
feldolgozása (pl. Petőfi Sándor, Arany János)
Néhány magyar irodalmi szöveg szerb, illetve délszláv fordítása.
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‒ A szépirodalmi művek tudatos, igényes olvasója.
‒ Képes esztétikai élmény átélésére.
‒ Tiszteli a nemzeti irodalom és kultúra hagyományait.
‒ Többszöri olvasás után megérti az egyszerű és/vagy
összetettebb szövegeket.
‒ Hangosan olvas és reprodukál rövidebb és/vagy
hosszabb szövegeket, ügyelve a helyes artikulációra,
hangsúlyra, hanglejtésre, valamint mondatformálásra.
‒ Képek, kérdések, vázlat és kulcsszavak alapján
összefoglalja a szöveg lényeges információit.
‒ Megfogalmazza a szöveghez kapcsolódó egyéni
élményeit.
‒ Képes a nem lineáris szövegek befogadására.
‒ Megismeri a vajdasági magyar gyermeksajtót.
‒ Különböző beszédhelyzetekben
nyelvtudásának megfelelően egyszerű és/vagy
összetettebb/bonyolult információkat kér és ad.
‒ Megérti azokat alapvető információkat, amelyek a
mindennapi kommunikációs helyzetekben hangzanak
el.
‒ Nyelvtudásának megfelelően alkalmazza a szituatív
kódváltást.
‒ Használja a megfelelő udvariassági formákat.
‒Megérti a hangzó, multimédiás anyagok lényeges
információit.
‒ Részt vesz szerepjátékokban.
– Kommunikációs alapismeretek elsajátítása
‒ Alapszinten kontrasztív módon gondolkodik,
összevet.
‒ Felismeri és megnevezi az alapszófajokat (ige,
főnév, főnévi igenév, melléknév, számnevek,
névmások, határozószók).
‒ Ismeri és alkalmazza az igeidőket és igemódokat.
‒ Ismeri és alkalmazza az alanyi és tárgyas ragozást.
‒ Ismeri és alkalmazza a melléknevek fokozását.
‒ Képes az elsajátított nyelvi modellek alkalmazására.
‒ Többszöri olvasás után megérti az egyszerű és/vagy
összetettebb szövegeket.
‒ Hangosan olvas és reprodukál rövidebb és/vagy
hosszabb szövegeket, ügyelve a helyes artikulációra,

Irodalmi alapfogalmak
Műnemek: líra.
A szöveg formája: a verses forma.
Műfaji ismeretek: a dal, a szabadvers.
Stíluseszközök: pl. a megszemélyesítés, a költői jelző, a hiperbola, a
fokozás, a metafora, a hasonlat, a hangutánzás és a hangulatfestés.
A költői és a lírai én.
A lírai formanyelv jellemzői: képiség, ritmus, szerkezet. Rímfajták.
EPIKA
Feldolgozásra szánt szövegek – kötelező szövegek
1. Egy kortárs magyar szöveg feldolgozása
2. Egy világirodalmi szövegrészlet feldolgozása magyar nyelven
3. Csáth Géza: Egy vidéki gimnazista naplójából
4. Illyés Gyula: Petőfi Sándor (részlet)
5. Rúzsa Sándor (zenei feldolgozása is)
6. Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza (részlet)
7. Janikovszky Éva: A tükör előtt (Egy kamasz monológja)
8. Gobby Fehér Gyula: Az ujjak mozgása
9. Méhes György: Duci bácsi
Kiegészítő, ismeretterjesztő, választható szövegek
1. Arany János: Mátyás anyja
2. Kőmíves Kelemenné
3. Mikszáth Kálmán: Akik ugatnak
4. Görög Ilona (A csudahalott)
5. Móra Ferenc: A csókai csata
6. Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály (részlet)
7. Nógrádi Gábor: Hogyan neveljük szüleinket?
8. Herceg János: Medvetánc (részlet)
9. Németh István: Színötös
10. A szilvás gombóc (mese)
Irodalmi alapfogalmak
Szerző és elbeszélő.
Epikai műfajok: a napló, az életrajz és az önéletrajz, a novella és az
elbeszélés. A leírás (táj-, személy- és tárgyleírás).
A komikum és az irónia. A jellemzés fajtái pl. párbeszédben, az
önjellemzés.
Az epikai művek szerkezeti egységei.
Nemzeti kultúra
Kötelező témák:
Híres magyar személyiségekről szóló írások (pl. Árpád magyar
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hangsúlyra, hanglejtésre, valamint mondatformálásra.
‒ Képek, kérdések, vázlat és kulcsszavak alapján
összefoglalja a szöveg lényeges információit.
‒ Megfogalmazza a szöveghez kapcsolódó egyéni
élményeit.
‒ Képes a nem lineáris szövegek befogadására.
‒ Megismeri a vajdasági magyar gyermeksajtót.
‒ Ismeri és alkalmazza a helyesírási alapelveket.
‒ Képes rövid szövegek másolására.
‒ Képes rövid szövegek alkotására (képeslap,
meghívó, SMS stb.)
‒ Ismeri és alkalmazza az elválasztás szabályait.
‒ Képes 10-12 mondatos és/vagy hosszabb
fogalmazás írására.
‒ Hangalak és jelentés alapján felismeri a rokon
értelmű és az ellentétes jelentésű szavakat.
‒ Felismer (egyszerűbb) közmondásokat, szólásokat.
‒ Szókincsét kb.250‒300 további új lexikai egységgel
gazdagítja.

fejedelem, Szent István király, Mátyás király, Kossuth Lajos, gróf
Széchenyi István stb.)
Mondák (pl. a török dúlás idejéből, A fehér ló mondája, Mátyás
királyról stb.)
Kiegészítő, választható szövegek:
1. A magyar népviselet
2. A magyar néptánc – a csárdás (pl. Az a szép)
3. Népszokások (pl. húsvét, pünkösd, mindenszentek és a halottak
napja, karácsony stb.)
4. Idénymunkálatokhoz kötött népi szokások (pl. kukoricafosztás,
szüret)
Válogatás a kortárs epikai alkotásokból.
Projektmunka:
‒ magyar és szerb műfordítások elemzése, összevetése az eredeti
szöveggel,
‒ gyermekversek a magyar és a délszláv irodalomban (pl. Jovan
Jovanović Zmaj és Arany János vagy Weores Sándor),
‒ ünnepek a magyar és a délszláv kultúrában,
- híres ételek a magyar és a délszláv kultúrában (összehasonlítás),
- hangszerek a magyar és a délszláv kultúrában (poszter, videovagy hanganyag készítése),
- magyar és délszláv népviselet,
- magyar történelmi személyiségek (pl. Mátyás király),
- magyar személyek a délszláv történelemben (pl. Hunyadi János /
Sibinjani Janko)
- Mutasd be a családodat! - családfa készítése, a családtagok
jellemzése
- A kedvenc sportom / sportolóm
- Hova szeretnél elutazni? Mutasd be a kedvenc országodat!
- Mutasd be a szülőhelyedet!
- Szervezzünk meg egy utazást! stb.
- Védett állatok Szerbiában és pl. Magyarországon
- Mit tehetünk a Föld megmentése érdekében?
DRÁMA ÉS FILM
Népszokásokkal kapcsolatos dramatikus játékok (pl. lucázás,
betlehemezés stb.)
Választható
filmek
Mancs (részlet), Egri csillagok, Gusztáv, Magyar népmesék, Mesék
Mátyás királyról stb.
KOMMUNIKÁCIÓ

A kommunikáció tényezői
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A non-verbális kommunikáció
A szupraszegmentális tényezők – szerb–magyar kontrasztív
összevetés
A kommunikációs helyzetek: a beszélgetés, a felszólalás, az érvelés
és a vita.
A levélírás.
Témakörök:
információkérés- és adás, tanácskérés- és adás, egyszerű
felszólítások alkalmazása.
Családtagok, irodalmi alkotások hőseinek, filmek / színházi
előadások hőseinek bemutatása és jellemzése.
Környezet/lakóhely,
tárgyak,
videojátékok
bemutatása,
munkafolyamatok elmesélése.
Szabadidős tevékenységek bemutatása.
Nyári élmények elmesélése.
Utazás megtervezése: keressük meg a legrövidebb / legolcsóbb
utazási módot, vásároljunk jegyet, béreljünk hotelt / szobát,
szervezzük meg a programot! (dramatizált játék, képregény, videó
készítése)
Vásárlás dramatizálása (pl. hangszer, ruházat).
Ki vagyok én? - egy ismert ember életrajza (múlt idő, E/1), jellemzés.
Naplóírás (valós vagy kitalált személy) stb.
A hallás utáni szövegértés fejlesztése.
Udvariassági formák: köszönés, bemutatkozás, bemutatás,
elköszönés, megköszönés, bocsánatkérés, telefonálás, útbaigazítás,
értesítés, meghívó, születésnapi gratuláció, jókívánság kifejezése
stb.
Részvétel rövid interakciókban, a beszédszándékok egyszerű
kifejezése.
Kommunikáció begyakorolt beszédfordulatokkal.
Rövid, egyszerű szövegek létrehozása (napi tevékenységek, tervek,
kívánságok, útmutatások).
A diákok anyanyelve hatására előállt interferencia jelenségek
javítására irányuló képességek fejlesztése.
Bizonyos információk lokalizálása hangzó és multimédiás
anyagokban.
Szerepjátékok.
SZÓFAJTAN

A magyar és a szerb nyelv szerkezetének összehasonlítása.
A szófajok – kontrasztív összevetés.
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A főnevekre vonatkozó tudás elmélyítése: a főnév fajtái, mondatbeli
elhelyezése és toldalékolása.
A névmásokra vonatkozó tudás elmélyítése.
A személyes, kérdő, mutató és vonatkozó névmás.
A névmások szövegszervező szerepének megfigyelése, alkalmazása
a szövegalkotásban.
A határozószók és mondatbeli szerepük.
A névutók és mondatbeli szerepük.
A kötőszavak.
Információk gyűjtése, adatok elrendezése, lexikonhasználat.
Helyesírási táblázatok, fürtábrák, folyamatábrák stb. készítése, ún.
nehéz szavak jegyzékének készítése.

OLVASÁS ÉS
SZÖVEGÉRTÉS

Tanári minta alapján a szavak, szószerkezetek, mondatok helyes
felolvasása a szupraszegmentális jegyek (ritmus, hangsúly,
hanglejtés) helyes felhasználásával.
Szövegek hallgatása és megértése, a tanult témák keretében.
A kifejező és a néma olvasás gyakorlása, az egyszerűbb szövegek
megértése kifejező és néma olvasás után.
Az egyszerűbb átvitt értelmű szavak és szókapcsolatok
megértésének gyakorlása.
Ismeretlen elemek azonosíŧása új szövegekben, jelentésük
tisztázása.
Szövegfeldolgozó feladatok megoldása.
Nem lineáris szövegek feldolgozása (pl. képregények, táblázatok,
gondolattérképek, pókhálóábrák, diagramok, grafikonok stb.)
Egy-egy cikk feldolgozása a vajdasági magyar gyermeksajtóból
(Jó Pajtás)

HELYESÍRÁS

Nyomtatott minta alapján szavak, szókapcsolatok, mondatok
másolása.
Mondatok, szövegrészek leírása tollbamondás alapján.
Szavak, szószerkezetek, mondatok leírása emlékezetből (pl.
képekhez kapcsolva).
Az igekötők helyesírása.
A rövid és a hosszú magánhangzók és mássalhangzók
megkülönböztetése.
Az igemódok helyesírása: kijelentő mód, feltételes mód, felszólító
mód és a határozott ragozás.
Az elválasztás szabályai – az eddig megszerzett tudás elmélyítése.
A tulajdonnevek helyesírásának gyakorlása, elmélyítése.
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A helyesírási szabályzat használata.
A leggyakoribb nyelvi hibák.
A vessző helyes használata.
SZÓKÉSZLET

Szóalkotás.
Rokon értelmű, többjelentésű, ellentétes jelentésű, hangutánzó
szavak a választott szövegben, azok stílusértéke.
Állandósult szókapcsolatok.

ТАБЕЛА 19. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ РУСИНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, 7.РАЗРЕД
НазвапредметуРускиязик з елементаминационалнейкултури
Cilь nastavi i uĉenя ruskogo яzika z elementami nacionalneй kulturi to popscignuc taki stupenь rozvoю komunikativnih shopnoscoh školяra ţe bi
von samostoйno primenьoval shopnosci vislovйovanя u standardnih i fahovih komunikativnih situaciйoh ( u skladze zoz tematiĉnm minimumom i u
pisaneй formi), pestoval nacionalni i kulturni identitet, etnїĉne samopoĉitivanє i upoznavanє školяroh zoz elementami tradiciї, kulturi i obiĉaйoh
Rusnacoh.
ISHODI
Po zakonĉeneй temi/oblasci školяr godzen:
- odredzic harakteristiki troh knїţovnih rodoh: liriki, epiki i
drami;
- prepoznac i odredzic temu proznogo dїla;
- odredzic motiv u pisnї
- zţato vipripovedac zmist dїla (fabulu) – obaĉic i vidvoїc
podobnosci i rozliki medzi epskim i lirskim dїlom;
- odredzic poetiĉnu sliku u pisnї;
- navesc harakteristiki sonetu;
- pocagnuc paralelu medzi bioґrafiю i avtobioґrafiю;
- švidko ĉitac i rozumic preĉitane;
- vidvoїc zoz tekstu potrebnu informaciю;
- rozumic tekst, goĉ z nьogo vihabeni daєdni informaciї;
- prepoznac narodnu pripovedku abo pisnю i na osnovu
teritoriяlnih rozlikoh u яziku dze є zapisana, ĉi u Keresture,
ĉi u Kocure;
- rozlikovac vostoĉni, zahodni i юţni slavяnski яziki;
- potolkovac harakteristiki ruskogo яzika;
- prepoznac normi ruskogo яzika;
- rozlikovac bukvi i glasi u ruskim яziku
- pravic rozliku medzi prostim, preširenim i zloţenim

OBLASC / TEMA

ZMISTI

KNЇŢOVNOSC

Školska lektira
Poeziя
1. Melaniя Pavloviĉ, Єst єdna nїtka
2. Miron Kološnяї, Zarod
3. Miron Kološnяї, Verbovo pruce
4. Gavriїl Kostelьnik, Z moйogo valala (virivok)
5. Mihal Ramaĉ, Draţka na salaš
6. Gavriїl Nadь, Šercu
7. Agneta Buĉko, Ґu slunku
Proza
1. Evґeniй M. Koĉiš, Co pametam o sebe (virivok)
2. Evґeniй M. Koĉiš, Nadnїĉare (virivok)
3. Ruska narodna pripovedka, Treba u mladosci robic
4. Ruska narodna pripovedka, Hto šme єsc na lєţaco
Domašnя lektira:
1. Ruski narodni pisnї (školske vidanє zbornїka) – vibor; robota
Volodimira Gnatюka
2. Hmara na verhu topolї, Antoloґiя poeziї za dzeci – vibor
Knїţovni rod: lirika, epika i drama – harakteristiki
Tema dїla, fabula, motiv, zţati zmist

315

vireĉenьom;
- prepoznac nєzavisni zloţeni vireĉenя;
- odredzic glavne, tє. zavisne vireĉenє u zloţenim vireĉenю;
- pravilno hasnovac slova u htorih še zяvюю vipadni vokali
O, E i A u serbskih slovoh (serbski prezviska i ґeoґrafski
nazvi);
- pravilno pisac slova u htorih okonĉene viєdnaĉovanє
konsonantoh po dzvonkosci;
- rozlikovac prave i prenєšene znaĉenє pri veceйznaĉnih
slovoh;
- vozic rozgvarku zoz viraţovanьom skladanя abo
nєskladanя zoz sobešednїkom;
- vodzic rozgvarku hasnuюci slova za vipovedanє
procivenя, preuvelїĉovanя, nєsoglasnosci;
- precizno viraţovac dumki i ĉuvstva hasnuюci sinonimi,
antonimi, gomonimi, deminutivi i auґmentativi;

Podobnosci i rozliki medzi epskim i lirskim dїlom
Poetiĉni sliki u pisnї
Narodni pisnї i pripovedki – robota etnoґrafa Volodimira
Gnatюka
Sonet – harakteristiki
Bioґrafiя i avtobioґrafiя
Rozvivanє sposobnosci švidkogo ĉitanя z rozumenьom
Diяґonalne ĉitanє zoz cilьom nahodzenя odredzenih
informaciйoh i lєgkogo znahodzenя u riţnih tekstoh

- prekladac tekst z єdnogo яzika na drugi;
- obaĉovac duh яzika pri prekladanю;
- napisac kratku konferansu za priredbu;
ЯZIK
- napisac scenario za školsku priredbu;
ҐRAMATIKA
I
- predstavic Rusnacoh pripadnїkom drugih narodoh i to
PRAVOPIS
predstavic istoriю, tradiciю, яzik, kulturu i obiĉaї;
- predstavic ţivot Rusnacoh na Gornїci;
- potolkovac potrebu za selєnьom do Baĉki;
- prepoznac narodni pisnї i pripovedki zapisani u Keresture i
Kocure;
- rozlikovac narodnu bešedu u Kocure i Keresture;
- povяzac nєškaйši obiĉaї zoz davnima;
- mac formovane ponяce nacionalneй pripadnosci;
- identifikovac postoяnє pripadnїkoh drugih narodoh;
- robic na pestovanю kvalitetnogo ţivota vєdno zoz
pripadnїkami drugih narodoh;
ЯZIĈNA KULTURA
- uklюĉovac še do roboti kulturno-umetnїckih druţtvoh;
- provadzic dzecinski radio i TV emisiї na ruskim яziku;
- provadzic ĉasopis za dzeci Zagradka.
ELEMENTI

Ruski яzik u fameliї slavяnskih яzikoh
Normovanє ruskogo яzika – robota Gavriїla Kostelьnika
Glas, bukva, slovo, sintaґma, vireĉenє
Proste, preširene i zloţene vireĉenє
Nєzavisno zloţene vireĉenє
Zavisno zloţene vireĉenє; glavne u zavisnim vireĉenю
Vipadni vokali O i E i vipadni vokal A u serbskih slovoh htori
hasnuєme u ruskim яziku
Viєdnaĉovanє konsonantoh po dzvonkosci
Leksiĉni i semantiĉni veţbi
Veceйznaĉnosc slovoh, prave i prenєšene znaĉenє slovoh
Pravilne pisanє slovoh u htorih okonĉene viєdnaĉovanє po
dzvonkosci
Rozpravяnє o patreneй predstavi, vistavi abo sportskim
zmaganю
Leksika – slova za vipovedanє skladanя, nєsoglasnosci,
procivenя, preuvelїĉovanя, naglašovanя
Sinonimi, antonimi, gomonimi, deminutivi i auґmentativi
Preklad zoz ruskogo na serbski яzik i procivno zoz serbskogo
na ruski, ta porovnac dva ruski teksti
Pisanє konferansi, abo kratkogo scenariя za školsku priredbu
Predstavic Rusnacoh na osnovu nauĉenih istoriйnih podatkoh
Zoz prešlosci Rusnacoh

316

NACIONALNEЙ
KULTURI

Priselьovanє Rusnacoh do Baĉki
Školi na Gornїci
Škola u Keresture
Perši knїţki: perša knїţka umetnїckeй poeziї, perša ґramatika
ruskogo яzika, kalendari i novini
Zazberovanє narodnogo skarbu i robota Volodimira Gnatюka
Snovanє druţtvoh
Obiĉaї
Oblїvanє
Pradki
Verenя i suєverя
Sunяkalov
Krescenє dzecka
Karpatoruski hram
Valal muzeй
Vipatrunok obisca
O 250 rokoh
Uklюĉovanє do roboti kulturno-umetnїckih druţtvoh spram
interesovanьoh
Provadenє dzecinskih radio i TV emisiйoh na ruskim яziku
Provadzenє ĉasopisu na ruskim яziku Zagradka
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД

1. Листа предмета у осмом разреду, годишњи фонд часова и основни облици извођења програма
2. Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у осмом разреду, начин и поступци
остваривања прописаних наставних планова и програма
3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског програма
4. Праћење реализације школског програма за осми разред

ПРИЛОЗИ:
1. Програм за Српски језики књижевност
2. Програм за Енглески језик
3. Програм за Ликовну културу
4. Програм за Музичку културу
5. Програм за Историју
6. Програм за Географију
7. Програм за Математику
8. Програм за Биологију
9. Програм за Физику
10. Програм за Хемију
11. Програм за Технику и технологију
12. Програм за Информатику и рачунарство
13. Програм за Физичко и здравствено васпитање
14. Програм за Грађанско васпитање
15. Програм за Верску наставу
16. Програм за Немачки језик као други страни језик
17. Програм за Словачки језик са елементима националне културе
18. Програм за Мађарски језик са елементима националне културе
19. Програм за Русински језик са елементима националне културе

1. Листа предмета у осмом разреду, годишњи фонд часова и основни облици извођења
програма
А) обавезни део школског програма
Обухвата наставне предмете који су обавезни за све ученике 8. разреда. На основу одлуке
Министарства просвете и спорта обавезни предмети у осмом разреду су:

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик и књижевност
Страни језик – Енглески
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Хемија
Математика
Биологија
Техника и технологија
Информатика и рачунарство
Физичко и здравствено васпитање
У К У П Н О: А

ОСМИ РАЗРЕД
нед.
4
2
1
1
2
2
2
2
4
2
2
1
3
28

год.
136
68
34
34
68
68
68
68
136
68
68
34
102
952

Б) изборни део школског програма
Обухвата обавезне изборне програме (Б) и садржаје од којих ученик обавезно бира један између
Грађанског васпитања или Верске наставе, страни језик који школа понуди и, уколико је припадник
националне мањине, може да се определи за изучавање предметаМатерњи језик/говор са
елементима националне културе, који ученици са родитељимабирају на основу понуђене анкете.
Ред.
број
1
2.
3.

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

нед.

год.

Верска настава/ Грађанско васпитање
Страни језик- Немачки
Матерњи језик/говор са елементима националне
културе
У К У П Н О: Б

1
2

34
68

2

68

3-5*

102-170*

31-33*

1054-1122*

У К У П Н О: А + Б

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
приказани су у табели:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

Ред.
број
1.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатна настава
Слободне наставне активности

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског старешине

ОСМИ РАЗРЕД
нед.
год.
31(33*)
1054(1122*)
1
34
1
34
1
34

ОСМИ РАЗРЕД
нед.

год.

1

34
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2.

Ваннаставне активности

3.

Екскурзија

1-2

34-68

До 3 дана
годишње

2. Циљеви, задаци и наставне теме и области наставних предмета у осмом разреду, начин и
поступци остваривања прописаних наставних планова и програма
Сврха програма образовања je 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.
Циљеви и задаци програма образовања су:
- развој интелектуалних капацитета и знања ученика у складу са њиховим развојним потребама,
могућностима и интересовањима;
- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;
- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука
- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе,
као и традиције и културе националних мањина;
- 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;
- 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.
Начин остваривања програма прилагођава се потребама и могућностима ученика. Применом
принципа поступности - од лакшег ка тежем, прошириваће се знања, како по обиму, тако и по
сложености садржаја. Подстицањем мисаоне активности и применом метода анализе и синтезе
постиже се логичан начин размишљања и виши сазнајни ниво водећи рачуна о индивидуалним
карактеристикама сваког понаособ, као и о социјалном миљеу у ком ученик живи. Настојаће се на
стварању динамичке и променљиве средине за учење, са осмишљено организованим материјалом
који одговара развојном нивоу и индивидуалним могућностима и интересовањима ученика, као и
грађењу толерантне комуникације да би се сви ученици осећали пријатно, да би активно и отворено
учествовали у заједничком раду.
Активности ће се одвијати у складу са захтевима програма, специфичности материје, одељења у
целини, као и ученика као појединаца. Настојаће се на остваривању интерактивног и динамичног
учења у одељењу како би ученици са лакоћом прихватили и усвојили знања, а да при томе немају
утисак напорног рада. Наставне активности ће се усмерити на животну праксу и тиме знања и умења
ставити у функцију применљивости. У раду са ученицима ће се подстицати радозналост,
самосталност и стваралачке идеје, са уважавањем развојних и индивидуалних карактеристика.
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На часу одељењског старешине обрађиваће се наставни садржаји који нису нашли своје место у
програмским садржајима обавезних, изборних предмета и осталих организационих форми рада, а
имају значајну улогу у васпитном и образовном обликовању ученика.
Наставне теме и области обавезних и изборних наставних предмета приказани су табеларно (у
Прилогу), узимајући у обзир циљеве, задатке, активности и методе путем којих ће те активности бити
реализоване.

3. Програмски садржаји и активности којима се реализује факултативни део школског
програма
Факултативне активности у осмом разреду су разноврсне, од активности на уређењу и оплемењивању
учионичког простора и школског дворишта, организовања културних и спортских сусрета, посета
изложбама и музејима, позоришним представама, до активности у оквиру Ученичког парламента,
Вршњачких тимова и Подмлатка Црвеног крста. Такође, подразумева се учешће на школским и
другим манифестацијама. У оквиру ПО планира се посета Сајму образовања. Активан рад се очекује и
у оквиру научно-техничких, културно-уметничких и спортских секција. Посета Фестивалу науке у
Београду и Новом Саду која се реализује организовано за најбоље ученике седмог и осмог разреда
постала је традиционална активност.

4. Праћење реализације школског програма за осми разред
Реализацију школског програма за осми разред пратиће Стручни актив за развој школског програма,
разредно веће осмог разреда у сарадњи са педагошком службом школе, директором и помоћником
директора. Посебна пажња биће усмерена на то како теку припреме за полагање завршног испита,
односно реализацију бар два пробна тестирања ученика како би им се приближила тест ситуација.
Анализа резултата ће показати ниво постигнућа ученика, односно ниво усвојености стандарда и указати
на слабије стране тј области у оквиру којих треба појачати рад на припремној настави. Ово ће бити
предмет разговора на састанцима одељенских и стручних већа.
Начин праћења биће редовно одржавање одељенских већа на којима ће се разматрати
остваривање наставног плана и програма, анкетирање ученика од стране ПП службе, прегледање
евиденције у Дневнику рада и других видова евиденције о реализацији школског програма,
праћење реализације додатне, допунске наставе и слободних активности, посете часовима ради
праћења успешности примењених метода и начина реализације школског програма.
ПРИЛОЗИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Програм за Српски језик,
Програм за Енглески,
Програм за Ликовну културу,
Програм за Музичку културу,
Програм за Историју,
Програм за Географију,
Програм за Математику,
Програм за Биологију,
Програм за Физику,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Програм за Хемију,
Програм за Техничко и информатичко образовање,
Програм за Физичко васпитање,
Програм за Грађанско васпитање,
Програм за Верску наставу,
Програм за Немачки језик,
Програм за Информатику и рачунарство
Програм за Словачки језик са елементима националне културе
Програм за Мађарски језик са елементима националне културе
Програм за Русински језик са елементима националне културе
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ТАБЕЛА 1. ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ– 8. РАЗРЕД
Циљеви учења предметаСрпски језик и књижевностјесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим
комуникативнимситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз
књижевно знање, обухватајуемоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстичу имагинацију
и уметнички сензибилитет, естетскодоживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се
одговарајућим врстама читања оспособљава даусмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да
стиче основна знања о месту, улози и значају језика икњижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира
хуманистичка знања и да научи како функционално да повезујесадржаје предметних области.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
– чита са разумевањем књижевноуметничке
текстове и остале
типове текстова, примењујући различите
стратегије читања;
– тумачи значења, језичке, естетске и
структурне особине
уметничких текстова, користећи књижевне
термине и појмове;
– критички промишља о стварности на
основу прочитаних дела;
– истакне универзалне вредности
књижевног дела и повеже их са
сопственим искуством и околностима у
којима живи;
– повеже писце и дела из обавезног дела
програма од 5. до 8.разреда;
– издвоји основне одлике књижевног рода и
врсте у конкретномтексту, као и језичкостилске карактеристике текста у склопу
интерпретације;
– уочи слојевитост књижевног дела и
међужанровско прожимање;
– повеже књижевна дела са историјским
или другим одговарајућимконтекстом;
– одреди временски оквир у којем је писац
стварао;
– разликује аутора књижевноуметничког
текста од наратора,драмског лица или
лирског субјекта;
– препозна националне вредности и негује

ОБЛАСТ/ ТЕМА

КЊИЖЕВНОСТ

САДРЖАЈИ
1.Ђура Јакшић: „Отаџбина”
2. Јован Јовановић Змај: „Светли гробови”
3. Јован Јовановић Змај: „Ђулићи” (избор)
4. Десанка Максимовић: „Пролетња песма” / „Опомена”
5. Момчило Настасијевић: „Труба”
6. Иван В. Лалић: „Ветар”
7. Марина Цветајева: „Месечев сјај”
ЕПСКО-ЛИРСКЕ ВРСТЕ
1. Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак „Ој Карловци,
место моје драго...”)
2.Народна епско-лирска песма: Женидба Милића Барјактара
ЕПИКА
1.Вук Стефановић Караџић: О народним певачима
2.Вук Стефановић Караџић: Житије Ајдук Вељка Петровића
(одломак)
3.Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак)
4.Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак)
5.Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломак „Бадње
вече”)
6.Симо Матавуљ: „Пилипенда”
7.Лаза Лазаревић: „Све ће то народ позлатити”
8.Милош Црњански: Сеобе (одломак) / Роман о Лондону
(„Пролеће је стигло у Лондон”)
9.Бранимир Ћосић: Покошено поље (одломак из прве књиге
„Читава једна младост”)
10. Дино Буцати: „Колумбар”
11. Херман Хесе: „Магија књиге” / Нил Гејмен: „Зашто наша
будућност зависи од библиотека, читања и сањарења” /
12.МилорадПавић: Роман као држава (избор одломака из
огледа: „Краткаисторија читања”, „Последњих сто читалаца”,

културноисторијскубаштину, поштујући
особености сопственог народа и других
народа;
– учествује у избору књижевних дела и
начина њихове обраде ипредстављања;
– објасни настанак и развој српског
књижевног језика;
– разуме значај књижевног језика за културу
и историју српскогнарода;
– сврста српски језик у одговарајућу језичку
групу у Европи;
– именује дијалекте српског језика;
– разуме постојеће језичке прилике у
Србији;
– издвоји делове творенице и препозна
основне моделе њиховогграђења;
– користи садржаје из граматике обрађене у
претходним разредимаи повеже их са
новим градивом;
– доследно примени правописну норму;
– примени основна правила о распореду
акцената;
– уочи разлику између научног,
административног и разговорног
функционалног стила;
– пише и говори поштујући карактеристике
различитихфункционалних стилова;
– уочи разлику између речи и лексеме;
– препозна метафору и метонимију као
лексичке механизмеи разуме значење
вишезначних речи карактеристичних за
свакодневну комуникацију;
– разуме значење застарелих речи и
неологизама;
– користи речник, енциклопедију и
лексикон;
– уочи манипулацију у пропагандним
текстовима;
– напише приказ, расправу и краћи есеј;
– разликује делове текста и књиге –

„Нова генерацијаелектронске књиге”, „Скакутаво читање или
повратак фусноте”,„Романи без речи”)
ДРАМА
1.Данило Киш: Ноћ и магла
2.Петар Кочић: Јазавац пред судом (одломак)
3.Жан Батист Поклен Молијер: Грађанин племић (одломак)
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ
1.Веселин Чајкановић: „О ускршњим обичајима”
2.Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове (одломак)
3.Хилда Дајч: Писма − одломак,
4.Споменка Крајчевић: Кругом двојке (избор одломака:
„Унутрашња пруга”: „Станица пристаниште” – „Почетак и крај”,
„Одлазак”; „Станица Калемегдан” – „Гозбе”, „Теорија”;
„СтаницаБраће Барух” – „Извесност”, „Тајна”; „Станица Вуков
споменик” –„Простор”, „Булеварска бајка”)
5.Герман Титов: „25 сати у свемиру”
Са наведеног списка, обавезан је избор два дела за обраду.
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1.Народне епске песме новијих времена (тематски круг о
ослобођењу Србије: „Почетак буне против дахија”; „Бој на
Мишару”, „Бој на Чокешини”...)
2.Љубавне народне лирске песме („Српска дјевојка”,
„Љубавнирастанак”...); обичајне народне лирске песме
3.Избор из савремене српске поезије (нпр. Васко Попа: „Очију
твојих да није”, Бранко Миљковић: „Критика метафоре”,
ВојиславКарановић: „О читању поезије”, Момчило Мошо
Одаловић:„Ршуме, јеси ли знао Црњанског”, Ана Ристовић:
„Гледајући удрвеће”...)
4.Иво Андрић: Деца („Деца”, „Књига” и „Панорама”)
5.Бранислав Нушић: Сумњиво лице
6.Клод Кампањ: Збогом мојих петнаест година
7.Давид Албахари, Мамац
ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ
(бирати 3–6 дела)
1.Милош Црњански: „Ја, ти и сви савремени парови”
2.Оскар Давичо: „Србија” / „Детињство” (избор)
3.Бранко Ћопић: Мала моја из Босанске Крупе
4.Станислав Винавер: Ратни другови („Аритон”)
5.Народна приповетка: Усуд
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укључујући индекс,појмовник,
библиографију – и уме да их користи;
– повезује информације и идеје изнесене у
тексту, уочава јасноисказане односе и
изводи закључак заснован на тексту.

ЈЕЗИК

Граматика

6.Вук Стефановић Караџић: Српски рјечник(избор, нпр.
„Отмица”...);
7.Растко Петровић: Африка (одломци)
8.Радослав Братић: Мајсторова рука (одломак)
9.Милорад Павић: Хазарски речник, одреднице о Ћирилу и
Методију (одломци)
10. Душан Ковачевић: Ко то тамо пева
11. Гроздана Олујић: Гласам за љубав
12. Џон Селинџер: Ловац у житу
13. Ричард Бах: Галеб Џонатан Ливингстон
14. Кајо Ритер: Дечко који није био из Ливерпула
15. Џон Бојн: Дечак у пругастој пиџами
16. Сју Таузенд: Дневник Адријана Мола.
КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ
Стилска средства: анафора и епифора, апострофа.
Лирске врсте: народне љубавне песме, обичајне песме
(сватовске,тужбалице и здравице); љубавна песма (ауторска).
Епско-лирске врсте: поема, балада.
Драмски спев.
Мемоари. Биографија.
Језик Словена у прапостојбини; сеобе Словена и стварање
словенских језика. Мисија Ћирила и Методија. Почетак
писмености код Срба.
Старословенски језик и писма (глагољица и ћирилица).
Развој српског књижевног језика: српскословенски,
рускословенски, славеносрпски језик.
Вук Караџић – реформа језика, писма и правописа.
Књижевни језик код Срба од Вука до данас (основни подаци).
Основне језичке групе у Европи и место српског језика у
породицисловенских језика.
Дијалекти српског језика: екавски (призренско-тимочки, косовскоресавски, шумадијско-војвођански) и ијекавски (зетско-рашки
иисточнохерцеговачки). Народни језик (језик као скуп
дијалеката) икњижевни (нормирани) језик. Службена употреба
језика и писмапрема Уставу. Језици националних мањина
(основни подаци).
Језик – основне особине говорног и писаног језика.
Грађење речи:
– основни модели: извођење, слагање, префиксација;
– просте речи и творенице (изведенице, сложенице,
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Правопис

Ортоепија

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

префиксалнетворенице);
– састав твореница: корен, творбена основа, префикс, суфикс.
Систематизација претходно обрађених садржаја из фонетике,
морфологије и синтаксе.
Фонетика: подела гласова и гласовне промене.
Морфологија: врсте и подврсте речи и њихове категорије.
Синтакса: реченични чланови (састав и функција); независне
изависне реченице; слагање реченичних чланова.
Писање имена из страних језика са акцентом на њихову
промену.Спојено и одвојено писање речи (сложенице,
полусложенице,синтагме).Генитивни знак.Црта и цртица; други
интерпункцијски и правописни знаци.
Краткоузлазни и краткосилазни акценат; правила о распореду
акцената и неакцентованих дужина (основни појмови).
Књижевни и остали типови текстова у функцији унапређивања
језичке културе.
Текстови писани различитим функционалним стиловима:
публицистички стил (репортажа, интервју); административни
стил(молба, жалба, уплатница, обрасци, радна биографија;
бирократскијезик); научни стил (примери из текстова у
уџбеницима другихнаставних предмета; употреба термина).
Лексикологија:
– једнозначност и вишезначност речи;
– лексичка метафора и лексичка метонимија као механизми
остваривања вишезначности;
– синонимија, антонимија и хомонимија;
– застареле речи; нове речи – неологизми;
– речник, лексикон, енциклопедија.
Пропагандни текстови (рекламе и слично).
Расправа и есеј на задату тему.
Приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.).
Говорне вежбе: интерпретативно-уметничке (изражајно
читање,рецитовање); анализа снимљеног разговора; интервју;
расправа(дискусија); презентовање чињеница и коментара.
Правописне вежбе: диктат, уочавање и објашњавање
правописнихгрешака у тексту; писање имена из страних језика;
писањепозајмљеница (информатички термини, мејл и сл.);
писањесложеница, полусложеница и синтагми; писање црте и
цртице;запета у независносложеним реченицама.
Језичке вежбе: уочавање и исправљање грешака у
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неправилномаркираном тексту; попуњавање текста са
празнинама; тражењегрешака у тексту и исправљање.
Лексичко-семантичке вежбе: допуњавање реченица
хомонимима(хомоними и акценти); проналажење одговарајућег
синонима;антонимски ланац; одређивање значења метафоре и
метонимијеу тексту; тумачење застарелих речи и неологизама;
дефинисањелексема.
Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на часу.
Четири школска писмена задатка – по два у сваком полугодишту.

ТАБЕЛА 2. ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 8. РАЗРЕД
Циљ учења Страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија
учењастраног језика оспособи за основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама,
као и премасопственом језику и културном наслеђу.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– разуме општи смисао и главне информације из
уобичајенихтекстова који се односе на представљање
и тражење/ давањеинформација личне природе;
– тражи, саопшти, пренесе информације личне
природе илиподатке о себи и другима;
– у неколико повезаних исказа представи себе, своју
ужу/ширупородицу и пријатеље користећи
једноставнија језичка средства;
– разуме општи смисао и главне информације из
текстова који сеодносе на опис бића, предмета, места,
појaва, радњи, стања избивања;
– размени информације које се односе на опис бића,
предмета,места, појaва, радњи, стања и збивања;
– повеже неколико исказа у краћи текст којим се
описују и поредебића, предмети, места, појаве, радње,
стања и збивања;
– разуме краће низове исказа који се односе на
предлоге, саветеи позиве на заједничке активности и
одговори на њих узодговарајуће образложење;
– упути предлоге, савете и позиве на заједничке

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

ПОЗДРАВЉАЊЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ
И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ
И ДРУГИМА

ОПИСИВАЊЕ БИЋА,
ПРЕДМЕТА, МЕСТА,
ПОЈАВА, РАДЊИ,
СТАЊА И ЗБИВАЊА
ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
И САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ
ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ(у комуникативним
функцијама)
Слушање и читање једноставнијих текстова који
се односе напредстављање (дијалози, наративни
текстови, формулари и сл);
реаговање на усмени или писани импулс
саговорника (наставника,вршњака и сл.) и
иницирање и проширивање комуникације;
усмено и писaно давање информација о себи и
тражење идавање информација о другима
(подаци о личности, приватним ишколским
активностима, друштвеним улогама и сл).
Слушање и читање једноставнијих текстова у
којима се описујубића, предмети, места, појаве,
радње, стања и збивања; усменои писано
описивање/ поређење бића, предмета, појава,
местâ изискуственог света и фикционалног
спектра.
Слушање и читање једноставниjих текстова који
садрже предлогеи савете; усмено и писано
договарање у вези са предлозимаи учешћем у
заједничким активностима; писање позивнице
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активностикористећи ситуационо прикладне
комуникационе моделе;
– затражи и пружи детаљније информације у вези са
предлозима,саветима и позивима на заједничке
активности;
– разуме краће низове обавештења, молби и захтева
који се односена потребе и интересовања и реагује на
њих;
– саопшти краће низове обавештења, молби и захтева
који сеодносе на потребе и интересовања;
– разуме и на прикладан начин одговори на честитку,
захвалности извињење;
– упути честитку, захвалност и извињење користећи
ситуационоприкладне комуникационе моделе;
– разуме и следи краће низове упутстава у вези с
уобичајенимситуацијама из свакодневног живота;
– тражи и пружи неколико везаних једноставнијих
упутстава увези с уобичајеним ситуацијама из
свакодневног живота;
– разуме општи смисао и главне информације из
текстова који сеодносе на описивање радњи и
ситуација у садашњости;
– разуме општи смисао и главне информације из
текстова који сеодносе на описивање способности и
умећа у садашњости;
– размени неколико информација у низу које се односе
на радње усадашњости;
– опише радње, способности и умећа користећи
неколико везанихисказа;
– разуме општи смисао и главне информације из
текстова којисе односе на описивање искустава,
догађаја и способности упрошлости;
– размени неколико информација у низу о искуствима,
догађајимаи способностима у прошлости;
– опише искуства, догађаје и способности из
прошлостиповезујући неколико краћих исказа у
смислену целину;
– разуме општи смисао и главне информације из
текстова којисе односе на одлуке, обећања, планове,
намере и предвиђања убудућности;

АКТИВНОСТИ И
РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ

ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ,
ЗАХТЕВА,
ОБАВЕШТЕЊА,
ИЗВИЊЕЊА,
ЧЕСТИТАЊА И
ЗАХВАЛНОСТИ
РАЗУМЕВАЊЕ,ДАВАЊЕ
И ТРАЖЕЊЕ УПУТСТАВА

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
САДАШЊОСТИ

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
ПРОШЛОСТИ

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ
РАДЊИ (ПЛАНОВА,
НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА)
ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА,
ИНТЕРЕСОВАЊА,
ПОТРЕБА, ОСЕТА И
ОСЕЋАЊА

за прославу/ журку или имејла/ СМС-а којим се
договарајузаједничке активности; прихватање/
одбијање предлога и савета,усмено или писано,
уз поштовање основних норми учтивости,
и давање одговарајућег оправдања/ изговора;
образлагањеспремности за прихватање предлога
и савета, уз исказивањеемотивних и експресивних
реакција (радости, усхићености и сл
Слушање и читање једноставнијих исказа којима
се нешточестита, тражи/ нуди помоћ, услуга,
обавештење или се изражаваизвињење,
захвалност; усмено и писано честитање, тражење
и давање обавештења, упућивање молбе за
помоћ/ услугу иреаговање на њу; изражавање
извињења и захвалности.
Слушање и читање текстова који садрже
једноставнија упутства свизуелном подршком и
без ње; усмено и писано давање и
тражењеупутстава.
Слушање и читање описа и размењивање исказа
у вези садогађајима/ активностима и
способностима; усмено и писано описивање
активности, радњи и способности у садашњости.
Слушање и читање описа и усмено и писано
размењивањеисказа у вези с личним искуствима,
догађајима, активностима,способностима и
особеностима у прошлости; усмено и писано
описивање искустава, активности и способности у
прошлости,историјских догађаја и личности.
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези
са одлукама,плановима, намерама и
предвиђањима; усмено и писанодоговарање/
извештавање о одлукама, плановима, намерама и
предвиђањима.
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези
са жељама,интересовањима, потребама, осетима
и осећањима; усмено иписано договарање у вези
са задовољавањем жеља и потреба;
предлагање решења у вези са осетима и
потребама; усмено иписано исказивање својих
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– размени неколико исказа у вези са обећањима,
одлукама,плановима, намерама и предвиђањима у
будућности;
– саопшти планове, намере и предвиђања;
– разуме општи смисао и главне информације из
текстова који сеодносе на жеље, интересовања,
потребе, осете и осећања;
– размени неколико повезаних информација у вези са
жељама,интересовањима, осетима и осећањима;
– искаже и образложи жеље, интересовања, потребе,
осете иосећања;
– разуме краће низове исказа који описују просторне
односе,оријентацију и правац кретања;
– затражи и пружи обавештења о просторним
односима,оријентацији и правцу кретања;
– разуме једноставније текстове који се односе на
дозволе, забране,упозорења, правила понашања и
обавезе и реагује на њих;
– размени неколико информација које се односе на
дозволе,забране, упозорења, правила понашања и
обавезе;
– разуме општи смисао и главне информације из
краћих текстовакоји се односе на поседовање и
припадање;
– размени неколико краћих, везаних исказа који се
односе напоседовање и припадање;
– разуме општи смисао и главне информације из
краћих текстовакоји се односе на изражавање
допадања и недопадања;
размени неколико краћих, везаних исказа који се
односе на изражавање допадања и недопадања и даје
кратка образложења;
– разуме општи смисао и главне информације из
краћих текстова који се односе на изражавање
мишљења;
– тражи и саопшти мишљење, слагање/ неслагање и
даје кратка образложења;
– разуме краће низове исказа који се односе на
количину, димензије и цене;
– размени информације у вези са количином,
димензијама и ценама.

ИСКАЗИВАЊЕ
ПРОСТОРНИХ ОДНОСА
И УПУТСТАВА ЗА
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У
ПРОСТОРУ

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА,
ЗАБРАНА, УПОЗОРЕЊА,
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И
ОБАВЕЗА

ИЗРАЖАВАЊЕ
ПРИПАДАЊА И
ПОСЕДОВАЊА
ИЗРАЖАВАЊЕ
ДОПАДАЊА И
НЕДОПАДАЊА
ИЗРАЖАВАЊЕ
МИШЉЕЊА

осећања и реаговање на туђа.
Слушање и читање једноставнијих текстова у вези
са смеромкретања и специфичнијим просторним
односима; усмено иписано размењивање
информација у вези са смером кретања и
просторним односима; усмено и писано
описивање смера кретањаи просторних односа
Слушање и читање једноставнијих исказа у којима
се изражавајудозволе, забране, упозорења,
правила понашања и обавезе;постављање
питања у вези са забранама, дозволама,
упозорењима,правилима понашања и обавезама
и одговарање на њих; усменои писано
саопштавање забрана, дозвола, упозорења,
правилапонашања и обавеза.
Слушање и читање једноставнијих текстова у
којима се говори отоме шта неко има/ нема или
чије је нешто; постављање питања у
вези са припадањем и одговарање на њих.
Слушање и читање једноставнијих текстова
којима се изражавадопадање/ недопадање;
усмено и писано изражавање допадања/
недопадања.
Слушање и читање једноставнијих текстова у
којима се тражии износи мишљење и изражава
слагање/ неслагање; усмено иписано тражење и
изношење мишљења и изражавање слагања и
неслагања.
Слушање и читање једноставнијих текстова у
којима се наводеколичине, димензије и цене;
размењивање информација у вези сколичином,
димензијама и ценама, усмено и писано.

ИЗРАЖАВАЊЕ
КОЛИЧИНЕ, ДИМЕНЗИЈА
И ЦЕНА
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ТАБЕЛА 3. ПРОГРАМ ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ ЗА 8. РАЗРЕД
Циљ наставе и учења Ликовне културе 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.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– бира одговарајући прибор, материјал, технику,
уређај иапликативни програм за изражавање
идеја, имагинације, емоција,
ставова и порука;
– користи разноврсне податке и информације као
подстицај застваралачки рад;
– примењује знања о елементима и принципима
компоновања устваралачком раду и свакодневном
животу;
– реализује једноставне ликовне пројекте,
самостално и у сарадњиса другима;
– дискутује аргументовано о својим и радовима
другихуважавајући различита мишљења;
– прави презентације усклађујући слику и текст и
приказујућикључне податке и визуелне
информације;
- тумачи садржаје одабраних уметничких дела и
одабрану визуелну метафорику
-разговара о значају културне баштине за лични
развој, развој туризма и очување културног
идентитета земље.

ТЕМЕ

КОМПОЗИЦИЈА

САДРЖАЈИ

Примена принципа компоновања.
Простор и пропорције (ергономија,
перспектива).

НАСЛЕЂЕ

Културна баштина (значај, заштита и
промоција наслеђа).
Најзначајнија уметничка остварења и
уметници, локалитети и
споменици на територији Србије и у свету.

КОМУНИКАЦИЈА

Декодирање слике (теме, мотиви, поруке,
метафора, алегорија,
пиктограми...).
Пројекти (цртеж, слика, скулптура,
дигитална фотографија, филм,
анимација, игрице, стрип, графити, мурали,
инсталације, шминка и
боди арт, одевне комбинације и детаљи...).

ТАБЕЛА 4. ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ ЗА 8. РАЗРЕД
Циљ учења предметаMузичка култура је да код ученика,рaзвијајући интeрeсoвaња зaмузичку умeтнoст,стваралачко и критичко
мишљење,формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других
нaрoдa.
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– повеже различите видове музичког изражавања
са друштвено-историјским амбијентом у коме су
настали;
– уочи основне карактеристике музичког
стваралаштва уроматизму, импресионизму и
савременом добу;
– препознаје националне игре у делима уметничке
музике;
– наведе изражајна средстава музичке уметности
карактеристичназа период романтизма,
импресионизма и савременог доба;
– разликује музичке форме романтизма,
импресионизма исавременог доба;
– идентификује репрезентативне музичке примере
најзначајнијихпредставника романтизма,
импресионизма и савременог доба;
– идентификује елементе музике ранијих епоха
као инспирацију умузици савременог доба;
– препозна врсту дувачких инструмента по изгледу
и звуку;
– опише начин добијања тона код дувачких
инструмената;
– препозна инструмент или групу према врсти
композиције уоквиру датог музичког стила;
– објасни како је музика повезана са другим
уметностима иобластима ван уметности (музика и
религија; технологијазаписивања, штампања нота;
извођачке и техничке могућностиинструмената;
– изводи музичке примере користећи глас, покрет
и инструменте,сaмoстaлнo и у групи;
– користи музичке обрасце у осмишљавању
музичких целина крозпeвaњe, свирaњe и пoкрeт;
– комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке
целинеглaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом;
– учествује у креирању и реализацији шкoлских
прирeдби,догађаја и пројеката;
– изрази доживљај музике језиком других
уметности (плес, глума,писана или говорна реч,

ТЕМЕ

ЧОВЕК И МУЗИКА

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

САДРЖАЈИ
Романтизам
Програмска и апсолутна музика
Соло песма
Kлавирска минијатура
Националне и стилизоване игре (полка, мазурка,
чардаш, казачок,сиртаки, валцер, танго...)
Музичко-сценска дела
Сметана, Дворжак, Шопен, Лист, Шуберт, Шуман,
Паганини,Верди, Пучини, Росини, Чајковски,
Бородин, Мусоргски,Мокрањац
Импресионизам
Равел, Дебиси
Савремено доба
Жанрови: Џез, популарна музика, апстрактна
музика.
Импровизација (појам)
Стравински, Прокофјев,Коњовић, Константин
Бабић, Вера Миланковић
Дувачки инструменти
Елементи музичке изражајности: тeмпo,
динaмика, тoнскe бojeразличитих глaсoва и
инструмeната.
Слушање световне и духовне музике
романтизма, импресионизмаи савременог доба.
Слушaњe вокалних, вoкaлнo-иструмeнтaлних и
инструмeнтaлних
кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних кoмпoзитoрa.
Слушање дела традиционалне народне музике.
Пeвaње пeсама пo слуху и из нотног текста
(солмизацијом)самостално и у групи.
Пeвaње пeсама у мешовитим тактовима (7/8, 5/8 )
пo слуху.
Певање песама у комбинацији са плесним
покретом.
Певање и свирaњe из нотног текстa нaрoдних и
умeтничкихкомпозиција нa инструмeнтимa
Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или надругим
инструментима.
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ликовна уметност);
– примењује принцип сарадње и међусобног
подстицања укомуникацији и заједничком
музицирању;
– се понаша у складу са правилима музичког
бонтона уразличитим музичким приликама;
– критички просуђује утицај музике на здравље;
– користи могућности ИКТ-а за самостално
истраживање,извођење и стваралаштво.
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

Извођење једноставнијих музичких примера у
вези са обрађеномтемом.
Извођење (певање или свирање) једноставних
ритмичких имелодијских репрезентативних
примера (oдломака/тема) у стилумузике
романтизма, импресионизма и савременог доба.
Импровизација
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе.
Крeирaњe ритмичке прaтњe.
Реконструкција музичких догађаја у стилу
романтизма,импресионизма и савремене музике.
Израда дувачких инструмената од доступних
материјала

ТАБЕЛА 5. ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ 8. разред
Циљ учења Историје је да ученик,изучавајући историјске догађаје,појаве,процесе и личности,стекне знања и компетенције неопходне
заразумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном
идентитету,културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– смешта кључне догађаје, појаве и процесе из
савремене историјена временској ленти;
– уочи динамику различитих историјских појава и
промена наисторијској карти;
– пореди различите историјске изворе и рангира
их на основуњихове сазнајне вредности;
– анализира и процени ближе хронолошко порекло
извора наоснову садржаја;
– поредећи различите изворе о истој историјској
појави илидогађају, анализира позицију аутора;
– доведе у везу узроке и последице историјских
догађаја, појава ипроцеса на конкретним
примерима;
– наведе специфичности друштвених појава,
процеса, политичкихидеја, ставова појединаца и
група у историјском периодусавременог доба;

ТЕМЕ

ОСНОВИ ПРОУЧАВАЊА
ПРОШЛОСТИ

ЕВРОПА, СВЕТ И
СРПСКИНАРОД У
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ
ИЗМЕЂУДВА СВЕТСКА
РАТА

САДРЖАЈИ
Основне одлике периода од завршетка Првог светског
рата донаших дана.Историјски извори за изучавање
периода од завршетка Првогсветског рата до наших
дана и њихова сазнајна вредност(материјални, писани,
аудио, визуелни, усмена сведочанства,дигитални).
Последице Великог рата (демографски и материјални
губици,одраз рата у друштвеном и културном животу,
Мировнаконференција у Паризу – нова карта Европе и
света).
Револуције у Русији и Европи (узроци, ток и
последице).
Стварање југословенске државе (југословенска идеја,
процес иносиоци уједињења, међународно признање и
границе).
Политичке и друштвено-економске прилике у Европи и
свету(либералне демократије, тоталитарне идеологије,
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– образложи значај и улогу истакнутих личности у
датомисторијском контексту;
– уочи елементе континуитета и дисконтинуитета
српскедржавности;
– изведе закључак о повезаности националне
историје сарегионалном и светском, на основу
датих примера;
– образложи утицај историјских догађаја, појава и
процеса насавремено друштво;
– идентификује основне карактеристике
тоталитарних идеологијаи наводи њихове
последице у историјском и савременом
контексту;
– препозна,на примерима из савремене историје,
важностпоштовањаљудских права;
– наведе примере како су идеје о родној, верској и
етничкој равноправности утицале на савремене
политичке прилике и развој друштва;
– пореди положај и начин живота припадника
различитих друштвених група у историјском
периоду савременог доба;
– илуструје примерима утицај научно-технолошког
развоја на промене у друштву, економији и
природном окружењу;
– образложи утицај различитих друштвеноекономских система на свакодневни живот људи,
анализирајући дате примере;
– препозна како су културне интеракције, и
сарадња различитих етничких и социјалних група
утицали на политички, друштвени и привредни
живот;
– наведе примере утицаја спортских и уметничких
достигнућа на обликовање савременог друштва;
– идентификује узроке, елементе и последице
историјских сукоба и ратова и дискутује о могућим
начинима превенције конфликата;
– објасни значење појмова геноцид и Холокауст;
– изведе закључке о узроцима, току и
последицама ратова условљених распадом СФРЈ
користећи изворе различитог порекла и сазнајне

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

СВЕТ, ЕВРОПА И
СРПСКИНАРОД У

економске кризе;
култура, наука и уметност, свакодневни живот).
Југословенска краљевина (простор, становништво и
друштво;конституисање државе, политички живот;
међународни положај;
економске прилике; култура, улога двора; национално
и верскопитање).
Истакнуте личности: Николај II Романов, Владимир
Иљич Лењин,Роза Луксембург, Александар Флеминг,
Пабло Пикасо, Волт
Дизни, Чарли Чаплин, Сергеј Ејзенштајн, Бенито
Мусолини,Адолф Хитлер, Јосиф Стаљин, Френклин
Рузвелт, АлександарI, Марија, Петар II и Павле
Карађорђевић, Никола Пашић,Стјепан Радић, Милан
Стојадиновић, Драгиша Цветковић, ВлаткоМачек,
Слободан Јовановић, Милутин Миланковић,
ИсидораСекулић, Ксенија Атанасијевић, Милена
Павловић Барили, ИванМештровић.
Свет у рату – узроци, међународне кризе, сукоби и
освајачкаполитика тоталитарних држава; почетак и ток
рата, зараћенестране, савезништва, фронтови,
најважније операције, нови начиниратовања; ратна
свакодневица; страдање цивила и ратни злочини;
крај рата, победа антифашистичке коалиције.
Југославија и српски народ у рату – улазак у рат, војни
пораз,окупација, подела, квислиншке творевине;
геноцид и злочини;устанак, антифашистичка борба и
грађански рат; војне операције,живот у рату.
Последице рата – људски и материјални губици;
демографске идруштвене промене, миграције;
уништавање културног наслеђа;
суђења за ратне злочине; стварање ОУН.
Истакнуте личности: Френклин Рузвелт, Винстон
Черчил,Јосиф Стаљин, Адолф Хитлер, Бенито
Мусолини, царХирохито, Франциско Франко, Мао
Цедунг, Ана Франк, Петар IIКарађорђевић, Драгољуб
Михаиловић, Јосип Броз, Милан Недић,Анте Павелић,
Диана Будисављевић
Свет после Другог светског рата – блоковска подела,
трка унаоружању, глобална димензија хладног рата,

333

вредности;
– изрази ставове, засноване на историјским
аргументима, уважавајући мишљење саговорника;
– препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку
позицију у историјском извору и формулише став
који се супротставља манипулацији;
– критички се односи према информацијама из
медија користећи се историјским знањима и
вештинама;
– анализира историјске догађаје и појаве на
основу доступног аудио-визуелног изворног
материјала;
– осмисли, спроведе и презентује резултате
истраживања заснованог на одабраним
историјским изворима и литератури, користећи
ИКТ;
– образложи смисао неговања сећања на важне
догађаје и личности из историје савременог доба;
– истражи меморијалне споменике у локалној
средини и учествује у организовању и спровођењу
заједничких школских активности везаних за
развој културе сећања;
– покаже одговоран однос према културноисторијском наслеђу сопственог и других народа;
– уочи одраз историјских догађаја и појава у
књижевним и уметничким делима;
– препозна историјску димензију политичких,
културних и технолошких промена у савременом
свету и Републици Србији

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ
ДРЖАВИ У ПЕРИОДУ
ХЛАДНОГ РАТА

СВЕТ, ЕВРОПА, СРПСКA
ДРЖАВА И НАРОД У
САВРЕМЕНИМ
ПРОЦЕСИМА

ратна жариштаи кризе, деколонизација, европске
интеграције, покретиеманципације – покрети за женска
и мањинска права, антиратни иантирасни покрети;
научна достигнућа, освајање свемира, медији,
популарна култура.
Југославија и српски народ после Другог светског рата
– изградњановог државног и друштвеног уређења,
једнопартијски систем,однос власти према политичким
противницима, међународни
положај, економске и културне прилике,
самоуправљање,несврстаност; свакодневица,
популарна култура, нове тенденцијеу култури.
Истакнуте личности: Џон Кенеди, Никита Хрушчов,
МахатмаГанди, Мартин Лутер Кинг, Роза Паркс,
Нелсон Мандела, ГолдаМеир, Енди Ворхол, Јосип
Броз, Александар Ранковић, МилованЂилас, Иво
Андрић, Милош Црњански, Александар Петровић,Мира
Траиловић, Душан Ковачевић.
Свет после хладног рата – пад Берлинског зида; слом
комунизмау Европи, распад СССР-а, нова политичка
карта Европе,стварање Европске уније, доминација
САД, локални конфликтии интервенције великих сила,
процеси глобализације, Четвртаиндустријска
револуција (дигитални медији, интернет, друштвене
мреже и мобилна телефонија), претња тероризма,
миграције,савремени културни покрети.Српски народ
на крају 20. и почетком 21. века – криза СФРЈ80-тих
година, међунационалне тензије, увођење
вишестраначкогполитичког система, распад СФРЈ,
грађански рат и стварањенових држава,
интернационализација сукоба и међународне
интервенције, економске прилике и свакодневни живот,
ратнизлочини, страдање цивилног становништва,
разарање културногнаслеђа, НАТО агресија на СРЈ,
последице ратова, политичкепромене 2000. године,
Република Србија као самостална држава,питање
статуса Косова и Метохије, односи у региону, српски
народу дијаспори и региону, процес придруживања
Европској унији,култура и спорт.
Истакнуте личности: Роналд Реган, Михаил Горбачов,

334

МаргаретТачер, Бил Гејтс, Владимир Путин, Ангела
Меркел, СлободанМилошевић, Фрањо Туђман, Алија
Изетбеговић, Зоран Ђинђић,Војислав Коштуница.

ТАБЕЛА 6, ПРОГРАМ ЗА ГЕОГРАФИЈУ ЗА 8. РАЗРЕД
Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, политичкогеографским,економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности
мултикултуралности ипатриотизма.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– учествује у предлагању и реализацији истраживачког
пројекта улокалној средини;
– анализира тематске карте и статистичке податке и
графички ихприказује;
– одреди географски положај Србије и доведе га у везу
саисторијско-географским развојем;
– анализира карактеристике граница и пограничних
крајеваСрбије;
– опише узроке и последице геотектонских процеса на
територијиСрбије;
– класификује облике рељефа на територији Србије и
именујерепрезентативне;
– анализира утицај климатских фактора и климатских
елеменатана климу Србије;
– класификује и описује својства водних објеката користећи
картуСрбије;
– наводи начине коришћења вода Србије;
– препознаје ефекте утицаја физичко-географских процеса
начовека и адекватно реагује у случају природних непогода;
– доведи у везу распрострањеност биљних и животињских
врста ифизичко-географске карактеристике простора;
– објашњава популациону динамику становништва
Србије:кретање броја становника, природни прираштај и
миграције;
– изводи закључке о утицају популационе динамике на
структурестановништва у нашој земљи;

ТЕМЕ

САДРЖАЈИ

ГЕОГРАФСКИ
ПОЛОЖАЈ,
ГРАНИЦЕ И
ВЕЛИЧИНА
ТЕРИТОРИЈЕ
СРБИЈЕ

Југоисточна Европа, интеграциони и
дезинтеграциони процеси.Географски положај
Србије.
Историјско-географски развој Србије.
Симболи Србије.
Границе и проблеми пограничних крајева.
Геотектонски процеси на територији Србије.
Сеизмизам Србије.Тектонски облици рељефа.
Падински процеси и рељеф настао деловањем
воде.
Рељеф настао деловањем леда, ветра и човека.
Утицаји ерозивних и акумулативних процеса на
човека.
Климатски фактори и елементи.Климатске области
у Србији.Подземне воде Србије.Реке
Србије.Језера Србије.Заштита вода и заштита од
вода.
Земљишта Србије.
Распрострањеност биљног и животињског света.
Кретање броја становника и њихов просторни
размештај.Природно кретање.Миграциони
процеси. Структуре становништва.
Демографскипроблеми и популациона
политика.Прва насеља у Србији.
Село и рурални процеси.Градови.Урбанизација и
проблеми урбаног развоја.Београд.Природни

ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ
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– изводи закључке о важности предузимања мера
популационеполитике;
– израђује и анализира графичке приказе структура
становништва;
– објашњава утицај природних и друштвених фактора на
настанак,развој и трансформацију насеља у нашој земљи;
– уз помоћ карте Србије и других извора информација
анализираутицај природних и друштвених фактора на
развој и размештај
привредних делатности у нашој земљи;
– доводи у везу размештај привредних делатности са
квалитетомживотне средине у нашој земљи;
– препознаје ефекте производње и коришћења различитих
извораенергије на квалитет животне средине;
– описује репрезентативне објекте природне и културне
баштине иозначава их на карти;
– процењује важност очувања природне и културне
баштинеСрбије;
– објашњава утицај историјских и савремених миграција
наразмештај Срба у свету.

ПРИРОДНА И
КУЛТУРНА
БАШТИНА СРБИЈЕ
ГЕОГРАФИЈА
ЗАВИЧАЈА

СРБИ У РЕГИОНУ И
ДИЈАСПОРИ

ресурси и привредни развој.Друштвени услови
привредног развоја и промене у
структурипривреде.
Пољопривреда и географски простор.Индустрија и
географски простор.Саобраћај и географски
простор.
Туризам и трговина.Делатности квартарног
сектора.
Природна баштина Србије.
Културна баштина Србије.
Светска баштина под заштитом Унескоа у Србији.
Појам и географски положај завичаја.
Природне карактеристике.
Друштвене карактеристике
Срби у Црној Гори.
Срби у БиХ − Република Српска.
Срби у Хрватској.
Срби у осталим суседним државама.
Срби у дијаспори.

TAБЕЛА 7. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА ЗА 8. РАЗРЕД
Циљ учења Математике је да ученик,овладавајући математичким концептима,знањима и вештинама,развије основе апстрактног и
критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена
знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој
математичких појмова.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– примени Талесову теорему у геометријским
задацима и реалномконтексту;
– примени сличност троуглова у геометријским
задацима иреалном контексту;
– анализира односе тачака, правих и равни у
простору и запише теодносе математичким
писмом;
– представља цртежом односе геометријских
објеката у равни ипростору и користи их приликом

ТЕМЕ
СЛИЧНОСТ

ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН
ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ
ИНЕЈЕДНАЧИНЕ С

САДРЖАЈИ
Пропорционалне величине.Талесова теорема.
Сличност троуглова.Примене сличности
Однос тачке и праве, тачке и равни. Односи правих;
мимоилазнеправе. Односи праве и равни, нормала на
раван, растојање тачке одравни. Односи две равни.
Ортогонална пројекција на раван (тачке, дужи и праве).
Угаоизмеђу праве и равни.Полиедар.
Линеарна једначина.Решавање линеарних једначина с
једном непознатом.Линеарна неједначина. Решавање
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решавања задатака;
– уочи правоугли троугао у простору и примени
Питагоринутеорему у геометријским задацима и
реалном контексту;
– реши линеарну једначину, неједначину и систем
линеарнихједначина са две непознате;
– реши реалне проблеме користећи линеарну
једначину,неједначину или систем линеарних
једначина са две непознате;
– израчуна површину и запремину праве призме и
четвоространепирамиде (основа правоугаоник),
правилне тростране ишестостране пирамиде;
– израчуна површину и запремину ваљка, купе и
лопте;
– примени обрасце за површину и запремину тела
у реалнимситуацијама;
– нацрта и анализира график линеарне функције;
– учествује у избору истраживачког пројекта и
начина рада.

ЈЕДНОМНЕПОЗНАТОМ
ПРИЗМА
ПИРАМИДА

линеарних неједначина с једномнепознатом.
Примена у реалним ситуацијама.
Призма: појам, врсте, елементи.Мрежа праве призме.
Површина праве призме.Запремина праве призме.
Пирамида; појам, врсте, елементи.Мрежа пирамиде.
Површина пирамиде.Запремина пирамиде.
Линеарна функција (y = kx + n). График линеарне
функције; нула изнак функције, монотоност.
Имплицитни облик задавања линеарнефункције.
Цртање и читање графика линеарних функција

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА

ТАБЕЛА 8. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА ЗА 8. РАЗРЕД
Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном средином, развије
одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– повеже грађу ћелијских органела са њиховом
улогом уметаболизму ћелије;
– повеже однос површине и запремине ћелије и
тела са начиномобављања основних животних
функција;
– идентификује регулаторне механизме у
одржавању хомеостазе;
– илуструје примерима везу између физиолошких
одговора живихбића и промена у спољашњој
средини;

ТЕМЕ

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И
ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА
ЖИВОТА

САДРЖАЈИ/- ПРЕПОРУЧЕНИ
Улога и значај појединих ћелијских органела у
метаболизмућелије: једро, ендоплазмични ретикулум,
рибозоми, хлоропласти,центриоле, лизозоми.
Матичне ћелије − ћелије програмиране за различите
функције.Принцип економичности грађе и функције
живих бићаУлога и значај ензима.Ендокрини систем и
хуморална регулација. Регулаторна улогахормона
биљака и животиња.Надражљивост, проводљивост,
контрактилност.Чулно-нервни систем животиња.
Рефлексни лук.Поремећаји функције ендокриног
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– oдговорно се односи према свом здрављу;
– изрази критички став према медијским
садржајима који се бавездравим стиловима
живота;
– повеже промене настале у пубертету са
деловањем хормона;
– идентификује поремећаје у раду органа и
система органаизазваних нездравим начином
живота;
– доведе у везу промене животних услова са
еволуцијом животана планети;
– истражи давно нестале екосистеме;
– повеже промене које се догађају организму
током животногциклуса са активностима гена;
– повеже промене наследног материјала са
настанком нових врстапутем природне селекције;
– установи узрочно-последичну везу између
губитaка врстау екосистему и негативних
последица у преносу супстанце иенергије у
мрежама исхране;
– критички процени последице људских
делатности у односу нарасположиве ресурсе на
Земљи;
– повеже утицај еколошких чинилаца са
распоредомкарактеристичних врста које
насељавају простор Србије;
– истражи присуство инвазивних врста у својој
околини ивероватне путеве насељавања;
– истражи разлоге губитка биодиверзитета на
локалном подручју.

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ
ЖИВОТА

НАСЛЕЂИВАЊЕ И
ЕВОЛУЦИЈА

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ

система, нервног система и чула.Неуротрансмитери,
нервни импулси, драж, надражај.Хомеостаза −
принцип повратне спреге.Фотосинтеза.Ћелијско
дисање.Транспирација.Температурна регулација.
Резултати стандардних лабораторијских анализа крви
и урина.Биолошки смисао адолесценције (родни и
полни идентитет уконтексту хормонске активности и
индивидуалне генетичкеваријабилности).
Заштита од полно преносивих болести контрацепција.
Одговорност за сопствено здравље.
„Календар живота“, еволуција различитих група
организама крозгеолошка доба и велика изумирања.
Значај алги (цијанобактерија) и биљака за продукцију
О2 иозонског омотача, као заштита од УВ зрака, и
услов за развојосталих живих бића.Строматолити.
Излазак из воде на копно.
Улуткавање и пресвлачење инсеката. Пубертет и
адолесцецијачовека. Цветање, плодоношење и
сазревање плодова биљака.Теорија еволуције.
Постанак нових врста кроз еволуционепроцесе.
Еволуција човека.
Еволуција и развој екосистема. Концепт климакса.
Циклуси кружења основних супстанци у природи (H2O,
C, N) ињихова повезаност.Азотофиксација, микориза,
симбиоза, симбионтски организми(лишајеви).
Ограниченост ресурса (капацитет средине) и одрживи
развој.Нестанак врста и фактори угрожавања
(H.I.P.P.O. концепт).Типични екосистеми Србије.
Ретке и угрожене врсте Србије.Интродукције и
реинтродукције и инвазивне врсте.
Последице глобалних промена.

ТАБЕЛА 9. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИКА, 8. РАЗРЕД
Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним законима природе,стицање основе научне писмености,
оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и активно стицање знања о физичким феноменима кроз истраживање,
усвајање основанаучног метода и усмеравање према примени физичких закона у свакодневном животу и раду.
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
– повезује физичке величине које описују
осцилације и таласе;
– описује карактеристике звука, ултразвукa
и инфразвукa и наводипримере примене
ултразвука;
– анализира примере одбијања и
преламања светлости, тоталнерефлексије
(огледала, сочива) и користи лупу и
микроскоп;
– демонстрира и објасни: осциловање
куглице клатна и телаобешеног о опругу,
осциловање жица и ваздушних стубова;
– демонстрира и објасни: појаву сенке,
функционисање ока икорекцију вида;
– примењује превентивне мере заштите од
буке и од прекомерногизлагања Сунчевом
зрачењу;
– демонстрира узајамно деловање
аелектрисаних тела и објасниод чега оно
зависи;
– прикаже и опише електрично поље,
израчуна силу којом пољеделује на
наелектрисање и повеже електрични напон
и јачинуелектричног поља;
– објасни провођење струје кроз метале,
течности и гасове иупореди отпорности
металних проводника на основу
њиховихкарактеристика;
– наводи и користи различите изворе
електричне струје (ЕМS) изна да их
разврста ради рециклаже;
– познаје основне елементе електричног
кола и уме да их повеже,изабере
одговарајући опсег мерног инструмента и
мери јачинуструје и напон, одређује
вредност отпорности редно и паралелно
везаних отпорника и резултате прикаже

ТЕМЕ

ОСЦИЛАТОРНО И
ТАЛАСНО
КРЕТАЊЕ

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ

САДРЖАЈИ
Осцилаторно кретање (осциловање тела обешеног о
опругу,осциловање куглице клатна). Појмови и величине којима
сеописује осциловање тела (амплитуда, период, фреквенција).
Законо одржању механичке енергије при осциловању
тела.Механички таласи. Основни параметри којима се описује
таласнокретање (таласна дужина, фреквенција, брзина).
Звук. Карактеристике звука и звучна резонанција.
Демонстрациони огледи.
Осциловање куглице клатна и тела обешеног о опругу (у
ваздухуи у течности). Осциловање жица и ваздушних стубова
(ксилофон,различите затегнуте жице, једнаке стаклене флаше
са различитимнивоима воде). Одакле долази звук (гумено
црево са два левка,канап и две пластичне чаше...). Таласи
(таласна машина или када).
Демонстрација звучне резонанције променом висине
ваздушногстуба (дужа стаклена цев са водом)
Лабораторијска вежба
1. Мерење периода осциловања клатна или периода
осциловањатега на опрузи
2. Одређивање убрзања Земљине теже помоћу
математичкогклатна
Карактеристике светлости. Праволинијско простирање
светлости(сенка и полусенка, помрачење Сунца и
Месеца).Закон одбијања светлости. Равна и сферна огледала
и конструкцијаликова предмета.Брзина светлости у различитим
срединама. Индекс преламања изакон преламања светлости.
Тотална рефлексија.Преламање светлости кроз призму и
сочива. Одређивање положајаликова код сочива. Оптички
инструменти. Лупа и микроскоп.
Демонстрациони огледи.
Сенке. Хартлијева плоча за илустровање закона о одбијању
ипреламању светлости. Преламање светлости (штапић
делимичноуроњен у чашу с водом, новчић у чаши са водом и
испод ње).Преламање беле светлости при пролазу кроз
призму. Преламањесветлости кроз сочиво, око и корекција
вида (оптичка клупа,геометријска оптика на магнетној табли,
стаклена флаша са водомкао сочиво). Лупа и микроскоп.
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табеларно и графички;
– описује ефекте који се испољавају при
протицању електричнеструје;
– описује узајамно деловање два
паралелна проводника са
струјом,деловање магнетног поља на
струјни проводник и принцип рада
електромагнета и електромотора;
– објасни принцип рада компаса и природу
Земљиног магнетногпоља;
– користи компас и апликације за паметне
телефона заоријентацију у природи;
– препозна основна својства наизменичне
струје, израчунапотрошњу електричне
енергије у домаћинству и да се
придржаваосновних правила безбедности
при коришћењу електричнихуређаја у
свакодневном животу;
– решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке из свакенаведене
области;
– објасни структуру атомског језгра и
нуклеарне силе;
– опише радиоактивност, врсте зрачења,
радиоактивне изотопе,познаје њихово
дејство, примену и мере заштите;
– разликује фисију и фузију и наводи
могућности њихове примене.

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

Лабораторијске вежбе
1. Провера закона одбијања светлости коришћењем
равногогледала.
2. Одређивање жижне даљине сабирног сочива.
Наелектрисавање тела. Елементарна количина
наелектрисања.Закон о одржању количине наелектрисања.
Узајмно деловањенаелектрисаних тела. Кулонов
закон.Електрично поље (линије сила, хомогено и нехомогено
поље). Радсиле електричног поља. Напон. Веза напона и
јачине хомогеногелектричног поља. Електричне појаве у
атмосфери.
Демонстрациони огледи.
Наелектрисавање чврстих изолатора и проводника.
Електрофор,електрично клатно и електроскоп. Линије сила
електричног поља(перјанице, гриз у рицинусовом уљу и јаком
електричном пољу).Фарадејев кавез. Антистатичке подлоге.
Инфлуентна машина.Мехури сапунице у електричном пољу.
Модел громобрана.
Електрична струја (једносмерна, наизменична). Услови
занастајање електричне струје и извори струје (EMS).
Мерењеелектричне струје и напона.Електрична отпорност
проводника. Проводници и изолатори.Омов закон за део
струјног кола. Рад и снага електричне струје.Џул-Ленцов закон.
Омов закон за цело струјно коло.
Везивањеотпорника.Електрична струја у течностима и
гасовима.
Мере заштите од електричне струје (жива бића, објекти
иелектрични уређаји).
Демонстрациони огледи.
Демонстрациони амперметар у струјном колу.
Регулисањеелектричне струје у колу реостатом и
потенциометром. Графитнамина (оловке) као потенциометар.
Мерење електричне отпорностиомметром. Загревање
проводника при протицању електричнеструје. Протицање
електричне струје у воденом раствору кухињскесоли. Лимун
као батерија. Пражњење у Гајслеровим цевимапомоћу
Теслиног трансформатора.
Лабораторијске вежбе
1. Зависност електричне струје од напона на отпорнику
(табличнии графички приказ зависности).
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МАГНЕТНО ПОЉЕ

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И
НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ

ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ
СВЕТ

2. Одређивање електричне отпорности отпорника у колу
помоћуамперметра и волтметра.
3. Мерење електричне струје и напона у колу са серијски
ипаралелно повезаним отпорницима и одређивање
еквивалентнеотпорности.
Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље
Земље.Магнетно поље електричне струје. Дејство магнетног
поља наструјни проводник.Допринос Николе Тесле и Михајла
Пупина развоју науке оелектромагнетним појавама и њиховој
примени.
Демонстрациони огледи.
Линије сила магнетног поља потковичастог магнета и
магнетнешипке. Магнетна игла и школски компас. Ерстедов
оглед.Електромагнет. Узајамно деловање два паралелна
проводника крозкоје протиче струја.
Структура атома (језгро, електронски омотач). Нуклеарне
силе.Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење (алфа,
бетаи гама зраци) и њихово дејство на биљни и животињски
свет.Заштита од радиоактивног зрачења.Вештачка
радиоактивност. Фисија и фузија. Примена нуклеарнеенергије
и радиоактивног зрачења.
Демонстрациони оглед.
Детекција присуства радиоактивног зрачења. (школски ГајгерМилеров бројач)
Значај физике за развој других природних наука
Допринос физике развоју савремене медицине (ултразвук,
ЕКГ,скенер, магнетна резонанција, Гама нож…)Физика и
савремене технологије (интернет, мобилна
телефонија,даљинско управљање, нанофизика....)

ТАБЕЛА 10. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА ЗА 8. РАЗРЕД
Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине за правилно руковање лабораторијским
посуђем,прибороми супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за решавање проблема у свакодневном животу и
наставку образовања, даразвије способности апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу, тимски рад, и одговоран однос
према себи, другима и животнојсредини.
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– правилно рукује лабораторијским посуђем,
прибором исупстанцама, и показује одговоран
однос према здрављу иживотној средини;
– изведе експеримент према датом упутству,
табеларно и графичкиприкаже податке,
формулише објашњења и изведе закључке;
– наведе заступљеност метала и неметала,
неорганских иорганских једињења у живој и
неживој природи;
– испита и опише физичка својства метала и
неметала, и повеже ихс њиховом практичном
применом;
– испита и опише хемијска својства метала и
неметала, и објасниих на основу структуре атома
и положаја елемената у Периодномсистему;
– напише формуле и именује оксиде, киселине,
базе и соли;
– испита, опише и објасни својства оксида,
неорганскихкиселина, база и соли, препозна на
основу формуле или називапредставнике ових
једињења у свакодневном животу и повеже
њихова својства са практичном применом;
– напише и тумачи једначине хемијских реакција
метала инеметала;
– разликује својства неорганских и органских
супстанци иобјашњава разлику на основу њихових
структура;
– препозна физичке и хемијске промене
неорганских и органскихсупстанци у окружењу, и
представи хемијске промене хемијским
једначинама;
– напише формуле и именује представнике класа
органскихједињења имајући у виду структурну
изомерију;
– разликује органске супстанце са аспекта чиста
супстанца исмеша, величина молекула, структура,
порекло и то повезује сањиховом улогом и
применом;

ТЕМЕ

МЕТАЛИ, ОКСИДИ И
ХИДРОКСИДИ

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ И
КИСЕЛИНЕ

СОЛИ

САДРЖАЈИ
Метали у неживој и живој природи.Општа физичка и
хемијска својства метала.Алкални и земноалкални
метали.Гвожђе, бакар, алуминијум, олово и цинк,
њихове легуре ипрактична примена.
Оксиди метала и хидроксиди, својства и примена.
Демонстрациони огледи:
реакција Na, K, Mg и Ca са водом; реакција MgO и CaO
са водоми испитивање својстава насталог раствора
помоћу лакмус-хартије; испитивање
електропроводљивости раствора натријумхидроксида.
Лабораторијска вежба I:испитивање физичких
својстава метала;реакција метала са киселинама.
Неметали у неживој и живој природи.Општа физичка и
хемијска својства неметала.Халогени елементи,
сумпор, азот, фосфор и угљеник.Оксиди неметала и
киселине, својства и примена.
Демонстрациони огледи:добијање сумпор(IV) -оксида
и испитивање његових својстава;
разблаживање концентроване сумпорне киселине;
добијањеугљеник(IV)-оксида и испитивање његових
својстава;испитивање електропроводљивости
дестиловане воде ихлороводоничне киселине;
доказивање базних својстава воденог раствора
амонијака.
Лабораторијска вежба II:испитивање физичких
својстава неметала.
Лабораторијска вежба III:
доказивање киселости неорганских киселина помоћу
лакмус-хартије
Добијање соли.Формуле соли и називи. Дисоцијација
соли.Физичка и хемијска својства соли.Примена соли.
Демонстрациони огледи:
реакција неутрализације хлороводоничне киселине и
растворанатријум-хидроксида;реакција између метала
и киселине; хемијске реакције соли:између калцијумкарбоната и хлороводоничне киселине,
растворагвожђе(III)-хлорида и натријум-хидроксида,
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– испита, опише и објасни физичка и хемијска
својствапредставника класа органских једињења и
повеже својстваједињења са њиховом практичном
применом;
– објасни и хемијским једначинама представи
хемијске промене карактеристичне за поједине
класе органских једињења;
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И
– опише физичка својства: агрегатно стање и
ЊИХОВА ОПШТА
растворљивост масти и уља, угљених хидрата,
СВОЈСТВА
протеина и растворљивост витамина;
– опише основу структуре молекула који чине
масти и уља, угљене хидрате и протеине;
– објасни сапонификацију триацилглицерола и
хидрогенизацију незасићених триацилглицерола,
наведе производе хидролизе дисахарида и
полисахарида и опише услове под којима долази
до денатурације протеина;
УГЉОВОДОНИЦИ
– наведе заступљеност у природи и улогe масти и
уља, угљених хидрата, протеина и витамина у
живим организмима и доведе их у везу са
здрављем и правилном исхраном људи;
– изведе стехиометријска израчунавања и
израчуна масену процентну заступљеност
супстанци;
– рукује супстанцама и комерцијалним
производима у складу с ознакама опасности,
упозорења и обавештења на амбалажи,
придржава се правила о начину чувања производа
и одлагању отпада;
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА
– наведе загађујуће супстанце ваздуха, воде и
СА КИСЕОНИКОМ
земљишта и опише њихов утицај на животну
средину;
– критички процени последице људских
активности које доводе до загађивања воде,
земљишта и ваздуха;
– објасни значај планирања и решавања проблема
заштите животне средине.
БИОЛОШКИ ВАЖНА
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА

раствора сребро-нитрата и натријум-хлорида.
Лабораторијска вежба IV: добијање соли и
испитивањерастворљивости различитих соли у води;
добијање баријум-сулфата; доказивање угљеник(IV)оксида и настајање калцијум-карбоната.
Својства атома угљеникa и многобројност органских
једињења.Функционалне групе и класе органских
једињења.Општа својства органских једињења.
Демонстрациони огледи:упоређивање својстава
органских и неорганских једињења;доказивање
угљеника у органским супстанцама.
Подела угљоводоника. Номенклатура.Изомерија.
Физичка својства угљоводоника.Хемијска својства
угљоводоника.Полимери.Нафта и земни гас.
Демонстрациони огледи:
испитивање растворљивости и сагоревање n-хексана
(медицинскибензин);разликовање засићених и
незасићених ацикличних угљоводоника(реакција са
калијум-перманганатом).
Вежба V: састављање модела молекула
угљоводоника,писањеструктурних формула и
именовање угљоводоника.
Алкохоли – номеклатура, својства и примена.
Карбоксилне киселине – номенклатура, својства и
примена. Маснекиселине.Естри – номеклатура,
својства и примена.
Демонстрациони огледи:добијање алкохола
алкохолним врењем; доказивање киселости
карбоксилних киселина;лабораторијско добијање и
испитивање својстава етил-етаноата.
Лабораторијска вежба VI:физичка и хемијска својства
органскихједињења са кисеоником; испитивање
растворљивости алкохолаи карбоксилних киселина са
различитим бројем атома угљеника
у молекулу у води и неполарном растварачу; реакција
етанске илимунске киселине са натријумхидрогенкарбонатом.
Масти и уља.Угљени хидрати у прегледу:
моносахариди (глукоза и фруктоза),дисахариди
(сахароза и лактоза), полисахариди (скроб и целулоза)
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЗЕЛЕНА
ХЕМИЈА

Амино-киселине. Протеини.Витамини.
Демонстрациони огледи:
сапонификација масти – сапуни.
Лабораторијска вежба VII:испитивање
растворљивост масти и уља, и угљених хидрата уводи;
доказивање скроба; денатурација протеина.
Загађивачи, загађујуће супстанце и последице
загађивања.Рециклажа.
Зелена хемија.

ТАБЕЛА 11. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 8 РАЗРЕД
Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост,да изгради одговоран однос према раду и
производњи,животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална
интересовања ипоступа предузимљиво и иницијативно.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– процени значај електротехнике,рачунарства и
мехатронике уживотном и радном окружењу;
– анализира опасности од неправилног коришћења
електричнихапарата и уређаја и познаје поступке
пружања прве помоћи;
– образложи важност енергетске ефикасности
електричних уређајау домаћинству;
– повеже професије(занимања)у области
електротехнике имехатронике са сопственим
интересовањима;
– упореди карактеристике електричних и хибридних
саобраћајнихсредстава са конвенционалним;
– разуме значај електричних и електронских уређаја
усаобраћајним средствима;
– користи доступне телекомуникационе уређаје и
сервисе;
– класификује компоненте ИКТ уређаја према намени;
– процени значај управљања процесима и уређајима
помоћу ИКТ;
– црта електричне шеме правилно користећи

ТЕМЕ

САДРЖАЈИ

Увод у електротехнику, рачунарство и мехатронику.
Електрична инсталација-опасност и мере заштите.
ЖИВОТНО И РАДНО
Примена електричних апарата и уређаја у
ОКРУЖЕЊЕ
домаћинству, штедњаенергије и енергетска
ефикасност.Професије (занимања) у области
електротехнике и мехатронике.
Саобраћајна средства на електропогон − врсте и
карактеристике.Хибридна возила.Електрични и
САОБРАЋАЈ
електронски уређаји у саобраћајним средствима.
Основи телекомуникација.
Основне компоненте ИКТ уређаја.Управљање
процесима и стварима на даљину помоћу ИКТ.
ТЕХНИЧКА И
Основни симболи у електротехници.Рачунарски
ДИГИТАЛНАПИСМЕНОСТ
софтвери за симулацију рада електричних кола.
Израда и управљање електромеханичким моделом.
Електроенергетски систем.Производња,
трансформација и пренос електричне енергије.
РЕСУРСИ И
Обновљиви извори електричне енергије.
ПРОИЗВОДЊА
Електроинсталациони материјал и прибор.Кућне
електричне инсталације.Састављање електричних
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симболе;
– користи софтвере за симулацију рада електричних
кола;
– састави електромеханички модел и управља њиме
помоћуинтерфејса;
– објасни систем производње,трансформације и
преносаелектричне енергије;
– анализира значај коришћења обновљивих извора
електричнеенергије;
– разликује елементе кућне електричне инсталације;
– повеже електрично и/или електронско коло према
задатој шеми;
– користи мултиметар;
– анализира карактеристике електричних машина и
повезује их сањиховом употребом;
– класификује електронске компоненте на основу
намене;
– аргументује значај рециклаже електронских
компоненти;
– самостално/тимски истражује и осмишљава
пројекат;
– креира документацију,развије и представи бизнис
планпроизвода;
– састави производ према осмишљеном решењу;
– састави и управља једноставним школским роботом
уз примену вештачке интелигенције;
– представи решење готовог производа/модела;
– процењује свој рад и рад других и предлаже
унапређењереализованог пројекта.

колаКоришћење фазног испитивача и мерење
електричних величинамултиметром.Електричне
машине.Електротехнички апарати и уређаји у
домаћинству.Основни електронике.Рециклажа
електронских компоненти.
Моделовање електричних машина и уређаја.
Огледи са електропанелима.
Коришћење интерфејса за управљање помоћу
рачунара.
Израда и коришћење једноставног школског робота
управљаним вештачком интелигенцијом.
Рад на пројекту:
– израда производа/модела;
– управљање моделом;
– представљање производа/модела.
КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ
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ТАБЕЛА 12. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЗА 8. РАЗРЕД
Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном
окружењу,креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем
дигиталних технологија брзомења.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– унесе и мења податке у табели;
– разликује типове података у ћелијама табеле;
– сортира и филтрира податке по задатом критеријуму;
– користи формуле за израчунавање статистика;
– графички представи податке на oдговарајући начин;
– примени основне функције форматирања табеле,
сачува је у пдфформату и одштампа;
– приступи дељеном документу, коментарише и врши
изменеунутар дељеног документа;
– разуме на које све начине делимо личне податке
приликомкоришћења интернета;
– наведе потенцијалне ризике дељења личних података
путеминтернета, поготову личних података деце;
– разуме везу између ризика на интернету и кршења
права;
– објасни појам „отворени подаци”;
– објасни појам вештачке интелигенције својим речима;
– наведе примере коришћења вештачке интелигенције у
свакодневном животу;
– објасни утицај вештачке интелигенције на живот
човека;
– успостави везу између отварања података и стварања
условаза развој иновација и привредних грана за које су
доступниотворени подаци;
– унесе серију (низ) података;
– изврши једноставне анализе низа података (израчуна
збир,просек, проценте, ...);
– графички представи низове података (у облику
линијског,стубичастог или секторског дијаграма);
– унесе табеларне податке или их учита из локалних
датотека исними их;
– изврши основне анализе и обраде табеларних

ТЕМЕ

ИКТ

ДИГИТАЛНА
ПИСМЕНОСТ

РАЧУНАРСТВО

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ

САДРЖАЈИ
Радно окружење програма за табеларне
прорачуне.Креирање радне табеле и унос
података (нумерички, текстуални,датум,
време....).Формуле и функције.Примена
формула за израчунавање статистика.
Сортирање и филтрирање података.Груписање
података и израчунавање статистика по
групама.Визуелизација података − израда
графикона.Форматирање табеле (вредности и
ћелија) и припрема за штампу.
Рачунарство у облаку − дељене табеле (нивои
приступа, измене икоментари).
Заштита личних података.
Права детета у дигиталном добу.
Отворени подаци.
Појам и примена вештачке интелигенције
Садашњост и будућност вештачке
интелигенције – етичка питања
Програмски језици и окружења погодни за
анализу и обрадуподатака (Jupyter, Octave, R,
...).Унос података у једнодимензионе
низове.Једноставне анализе низова података
помоћу библиотечкихфункција (сабирање,
просек, минимум, максимум,
сортирање,филтрирање).
Графичко представљање низова података.
Унос и представљање табеларно записаних
података.
Анализе табеларно записаних података
Обраде табеларно записаних података
(сортирање, филтрирање, ...).
Онлајн упитник (креирање − типови питања,
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података (поврстама и по колонама, сортирање,
филтрирање, ...);
– изврши анализе које укључују статистике по групама;
– сарађује са осталим члановима групе у свим фазама
пројектногзадатка;
– сараднички осмисли и спроведе фазе пројектног
задатка;
– самовреднује своју улогу у оквиру пројектног
задатка/тима;
– креира рачунарске програме који доприносе
решавањупројектног задатка;
– поставља резултат свог рада на Интернет ради
дељења садругима уз помоћ наставника;
– вреднује своју улогу у групи при изради пројектног
задатка и активности за које је био задужен.

дељење – нивоиприступа и безбедност).
Онлајн упитник (прикупљање и обрада
података, визуaлизација).
Отворени подаци.
Инфографик.
Управљање дигиталним уређајима
(програмирање уређаја).
Фазе пројектног задатка од израде плана до
представљања решења.

ТАБЕЛА 13. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЗА 8. РАЗРЕД
Циљ учења предметаФизичко и здравствено васпитањеје да ученик унапређује физичке способности,моторичке вештине и знања из
областифизичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовногфизичког вежбања у савременим
условима живота и рада.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– одабере и примени комплексе простих и
општеприпремнихвежби одговарајућег обима и
интензитета у вежбању;
– користи научене вежбе у спорту, рекреацији и
другимситуацијама;
– упоређује и анализира сопствене резултате са
тестирања сареферентним вредностима;
– примени усвојене технике кретања у игри, спорту и
другимразличитим ситуацијама;
– примени атлетске дисциплине у складу са
правилима;
– развија своје физичке способности применом
вежбања из атлетике;
– одржава равнотежу у различитим кретањима,

ТЕМЕ

САДРЖАЈИ

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ
СПОРТ И
СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ

Атлетика
Спортска
гимнастика

Вежбе за развој снаге.Вежбе за развој
покретљивости.
Вежбе за развој аеробне издржљивости.Вежбе
за развој брзине.Вежбе за развој координације.
Примена националне батерије тестова за
праћење физичког развојаи моторичких
способности.
Истрајно трчање. Спринтерско
трчање.Штафетно трчање. Скок удаљ.Бацања
кугле.Скок увис (леђна техника).Бацање
„вортекс-а“.Четворобој
Основни садржаји:
Вежбе и комбинације вежби карактеристичних за
поједине справе:Тло, Прескок, Трамполина,

347

изводи ротације тела;
– примени вежбања из гимнастике за развој
физичких способности;
– изведе елементе усвојених тимских и спортских
игара;
– примени основна правила тимских и спортских
игара;
– користи усвојене елементе технике у спортским
играма;
– примени основне тактичке елемете;
– учествује на унутар одељенским такмичењима;
– изведе кретања у различитом ритму;
– игра народно коло;
– изведе основне кораке плеса из народне традиције
других култура;
– изведе вежбе и саставе уз музичку пратњу;
– плива техником краула и леђног краула и прсном
техником;
– преплива најмање 50m;
– процени своје способности и вештине у води;
– скочи у воду на ноге и на главу;
– рони у дужину у складу са својим могућностима;
– поштује правила понашања у води, и око водене
средине;
– уочи ризичне ситуације у води и око ње;
– вреднује утицај примењених вежби на организам
– одреди ниво сопствене дневне физичке активноси;
– користи вежбе ради побољшања својих физичких
способности;
– предвиди елиминише последице недовољне
физичке активности;
– примени мере безбедности у вежбању у школи и
ван ње;
– одговорно се односи према објектима, справама и
реквизитима;
– примени и поштује правила игара у складу са
етичким нормама;
– примерено се понаша као учесник или посматрач
на такмичењима;
– решава конфликте на друштвено прихватљив

Тимске и
спортске
игре

Плес и
ритимика

Пливање и
Ватерполо

Полигони

ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА

Физичко
вежбање и
спорт

ВратилоДвовисински разбој, Паралелни разбој,
Кругови, Коњ са хватаљкама, Греда
Проширени садржаји:На тлу и справама
сложеније вежбе и комбинације вежби
Футсал:Елементи технике и тактике.Игра уз
примену правила
Рукомет:Елементи технике и тактике.Игра уз
примену правила.
Кошарка:Елементи технике и тактике.Игра уз
примену правила.
Одбојка:Елементи технике и тактике.Игра уз
примену правила.
Активност по избору
Вежбе са вијачом.Вежбе са обручем.Народно
коло „Моравац“.Народно коло из краја у којем се
школа налази.Енглески валцер.
Пливање
Техника крауле, леђног краула и прсног
пливања.
Одржавање на води на разне начине и
самопомоћ.
Роњење у дужину 10–15m.Скокови на ноге и
главу.
Мешовито пливање.Игре у води.Помоћ другима
у води
Ватерполо
Пливање са лоптом.Хватање и додавање.
Основни елементи тактике и игра.
Полигон у складу са реализованим моторичким
садржајима.Полигон са препрекама
Подела моторичких способности.Функција
срчано-дисајног система.Основна правила и
тактика спортских игара.Понашање на
такмичењима и спортским
манифестацијама.Чување и одржавање
простора, справа и реквизита који се користеу
вежбању.Превенција насиља у физичком
васпитању и спорту.Решавање спорних
ситуација.Коришћење писаних и електронских
извора информација изобласти физчког
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начин;
– користи различите изворе информација за
упознавање са разноврсним облицима физичких и
спортско-рекреативних активности;
– прихвати победу и пораз;
– процени вредност различитих спортова без обзира
на лично интересовање;
– примени усвојене моторичке вештине у ванредним
ситуацијама;
– вреднује лепоту покрета у физичком вежбању и
спорту;
– подстиче породицу на редовно вежбање;
– повеже врсте вежби, игара и спорта са њиховим
утицајем на здравље;
– планира дневни ритам рада, исхране и одмора у
складу са својим потребама;
– разликује здраве од нездравих облика исхране
– правилно користи додатке исхрани;
– примењује здравствено-хигијенске мере у вежбању;
– правилно реагује и пружи основну прву помоћ
приликом повреда;
– чува животну средину током вежбања;
– анализира штетне последице конзумирања дувана,
алкохола, штетних енергетских напитака и
психоактивних супстанци

васпитања и спорта.Вежбање у функцији
сналажења у ванредним ситуацијама.Значај и
улога физичког вежбања за професионална
занимањау спорту, образовању, здравству,
војсци, полицији и другимзанимањима.
Структура физичке културе (физичко васпитање,
спорт ирекреација).
Утицај различитих вежбања на кардиореспираторни систем,скелетно-мишићни и
организам уопште.Здравствено-хигијенске мере
пре и после вежбања.Значај правилне
исхране.Енергетски напици и њихова
штетност.Прва помоћ након површинских
повреда, уганућа у прелома.Значај вежбања у
природи.Чување околине при
Здравствено вежбању.Последице конзумирања дувана и
васпитање алкохола и психоактивнихсупстанциПравилно
конзумирање додатака исхрани.
Мере заштите репродуктивног здравља у
процесу вежбања

ТАБЕЛА 14. ПРОГРАМ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ЗА 8. РАЗРЕД
Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности и процедура грађанског
друштвапостане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе других и спреман да активно делује у заједници.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
– изрази осећај љубави и поноса према својој
домовини на начинкоји никога не угрожава;
– образложи зашто су понашања која се могу
описати каоксенофобија, расизам,антисемитизам,
антициганизам облицидискриминације и кршења

ТЕМЕ
ЉУДСКА ПРАВА
Заједницаприпадника
различитихкултурних
група

САДРЖАЈИ
Припадност држави и нацији
Патриотизам – осећај љубави и поноса према
домовини и свимњеним припадницима.Начини
изражавања патриотизма.
Обесправљивање и угрожавање слободе људи.
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људских права;
– наведе примере повезаности различитих
култура у једнојзаједници и образложи потребу
интеркултуралног дијалога заквалитетан живот
свих чланова те заједнице;
– покаже интересовање за упознавање различитих
култура;
– наведе права која националне мањине у Србији
по Уставу имају;
– разликује појмове пол и род и препознаје родне
стереотипе;
– уочава у рекламама, филмовима, књигама,
изрекама, стриповимаи другим продуктима
културе на који начин се преносе родниобрасци;
– указује на примере родне равноправности и
неравноправности уситуацијама из свакодневног
живота;
– дискутује о значају уважавања родне
перспективе приликомдоношења одлука значајних
за једну заједницу;
– наведе неколико привремених позитивних мера
за постизањеродне равноправности и аргументе
за њихову примену;
– препозна у понашању особе карактеристике
насилника и жртве;
– наведе могуће начине реаговања у ситуацији
сусрета санасилником;
– наведе основне функције медија и образложи
зашто је важно дапостоје кодекс новинара и
кодекс деца и медији;
– образложи значај слободе медија за развој
демократије;
– у медијима проналази примере предрасуда,
стереотипа,дискриминације, нетолеранције по
различитим основама икритички их анализира;
– препозна механизме манипулације медија и
утицај медија насопствено мишљење и деловање;
– проналази и користи информације из различитих
извора,критички их разматра и вреднује;
– препозна пример злоупотребе деце у медијима;

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВОРодна
(не)равноправност

ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМСВЕТУ
Медији

Ксенофобија, расизам, антисемитизам, антициганизам.
Заједница различитих културних група
Културна разноликост у форми мултикултуралности и
интеркултуралности.Интеркултурни дијалог као
средство развоја поштовањаразличитих култура и
заједничког живота.Припадници националних мањина
у Србији – заштита права ислобода припадника
националних мањина.
Пол и родБиолошке разлике (анатомске и
физиолошке), насупрот разликамакоје друштво ствара
(очекивања друштва од мушкараца и жена).
Преношење родних образаца.Стереотипи и
предрасуде о роду.
Родна перспективаУкључивање родне перспективе
приликом доношења одлукаважних за једну заједницу
(образовање, здравље, породица,запошљавање,
спорт...).
Родна равноправностРодна равноправност и једнаке
могућности за све ради развојадруштва. Препреке
родној равноправности. Одговорност државе,
организација цивилног друштва и појединца у
постизању роднеравноправности. Привремене
позитивне мере за постизањеродне равноправности
(квоте уписа на факултет, субвенције за
запошљањање...).
Родно засновано насиљеРодне разлике као основа
неравнотеже моћи. Злоупотреба моћинасилника.
Карактеристике особе која врши насиље, која је
изложена насиљу или која му сведочи. Мере заштите
од роднозаснованог насиља.
МедијиВрсте и функције медија.Слобода медија и
њихов допринос развоју демократије.Медији као извор
информација и дезинформација. Манипулацијепутем
медија (одлагање информације, скретање пажње,
побуђивање емоција, стварање осећаја кривице,
неговањенекултуре...).
Медијска писменостСпособност разумевања,
критичког и аналитичког усвајањамедијских садржаја.
Кодекс у медијимаКодекс деца и медији.Кодекс
новинара. Притисци на новинаре као инструмент
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-у дискусији показује вештину активног слушања,
износи својстав заснован на аргументима,
комуницира на конструктиванначин;
–учествује у припреми, реализацији и евалуацији
кратког филма,
– учествује у избору садржаја и начина рада.

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ
Вредности грађанског
друштва

ограничавања слободе изражавања.
Снимање кратког филма о вредностима грађанског
друштваИзбор теме и формулисање идеје.Писање
сценарија.Подела задатака.Снимање.Монтажа.
Презентација.Евалуација

ТАБЕЛА 15. ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС8. РАЗРЕД
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
- моћи да сагледа садржаје којима ћесе бавити настава
Православногкатихизиса у току 8. разредаосновне школе;
- моћи да уочи какво је његовопредзнање из
градиваПравославног катихизисаобрађеног у претходном
разредушколовања.
- моћи да увиди да је човек иконаБожија јер је слободна
личност ида је служба човекова да буде
спона између Бога и света.
- моћи да увиди да се човекостварује као личност у
слободнојзаједници љубави са другим.
- бити подстакнут да учествује улитургијској заједници.
- моћи да сагледа грех као промашајљудског назначења;
- моћи да разликује слободу одсамовоље;
- моћи да увиди да човек може битироб својих лоших особина
инавика;
- бити подстакнут да увиди вредностближњега у сопственом
животу;
- моћи да усвоји став да једино крозљубав човек може
превазићиконфликт;
- моћи да вреднује своје поступке наоснову Христових
заповести ољубави.
- моћи да увиди да је подвиг начинживота у Цркви;
- моћи да препозна различитеподвиге као путеве који воде
каистом циљу;
- моћи да објасни кад и како сепости;
- моћи да увиди смисао и значајпоста;
- бити подстакнут на пост и молитвукао начин служења Богу;

ТЕМЕ
I – УВОД
1. Упознавање
садржајa програма
и начинa рада
II - ЧОВЕК ЈЕ
ИКОНА БОЖЈА
2. Човек – иконаБожја и
свештениктвари
3. Хришћанскосхватање
личности
4. Грех каопромашај
човековогназначења
5. Новозаветнезаповести
Божје
6. Слобода и љубаву
хришћанскометосу
III -ПОДВИЖНИЧКО –
ЕВХАРИСТИЈСКИЕТОС
7. Хришћанскиподвиг
8. ПодвизиСветитеља
9. Пост
10. Хришћанскеврлине
11. Евхаристијскипоглед
на свет
IV – ЛИТУРГИЈА

САДРЖАЈИ
Упознавање сасадржајемпрограма
иначином рада
Човек – иконаБожја и свештениктвари
Хришћанскосхватање личности
Грех као промашајчовековогназначења
Две великезаповести ољубави
Слобода и љубав ухришћанскометосу

Хришћанскиподвиг
Примери подвига:свети људи суимали
различите
подвиге
Хришћански пост(духовни смисао,начин
поста,
евхаристијски,једнодневни ивишедневни
пост)
Основнехришћанскеврлине
Евхаристијскипоглед на свет
Молитва - лична исаборна
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- бити подстакнут да развијахришћанске врлине;
- бити подстакнут да се критичкиодноси према својим
поступцима;
- бити подстакнут да чита ЖитијаСветих;
- бити подстакнут да заснује својоднос према Богу на
захвалности.
-моћи да увиди да је молитваразговор са Богом;
-бити подстакнутдапреиспитаиобогати свој молитвени живот;
-моћи да схвати личну молитву каоприпрему за саборну
молитву;
--моћидаобјаснизначење речиЛитургија и Евхаристија;
-моћи да однос међу члановимаЦрквепореди
саповезаношћуудова у људском телу;
-моћидапрепознанекеоделемената Литургије;
- моћи да увиди да МолитваГосподња има литургијску
основу;
- моћи да наведе најважније
деловехрамаипрепознањиховубогослужбену намену.
- моћи да именује нека богослужењаи
дазнадапостојепокретниинепокретни празници;
- битиподстакнутдаактивнијеучествује у богослужењима;
- моћи да објасни да је Бог створиосвет са циљем да постане
ЦарствоБожије;
-моћи да објасни да Царство Божије у пуноћи наступа по
другом Христовом доласку и васкрсењу мртвих;
-моћи да објасни да је Бог створио човека као сарадника на
делу спасења;
-моћи да препозна да је Литургија икона Царства Божијег;
-бити подстакнут да активније учествује у Светој Литургији.
-моћи да преприча догађај Преображења Господњег;
-моћи да повеже појмове светости и обожења са дејством
Светога Духа
-моћи да препозна да је предукус Царства Божијег присутан у
моштима, чудотворним иконама, исцељењима...
-моћи да препозна разлику између православне иконографије
и световног сликарства;
-моћи да препозна икону као символ Царства Божијег;
-бити подстакнут да на правилан начин изражава поштовање
према хришћанским светињама.

12. Молитва -лична и
саборна
13. Црква је ТелоХристово
14. Божанствена
Литургија (опистока
Литургије)
15. Литургијскипростор
(деловихрама)
16. Освећењевремена

V – ЦАРСТВОБОЖЈЕ
17. Царство Божје –
циљ стварања
18.Живот будућег века
19.Сведоци Царства
Божјег
20.Обожење – циљ
хришћанског живота
21.Знаци присутва
Царства Божјег у овом
свету (чуда, мошти...)
22.Икона – прозор у
вечност

Црква је ТелоХристово
Божанственалитургија
Проскомидија
Литургија речи(јектенија, маливход, читања)
Евхаристија(велики вход,анафора, Молитва
Господња,причешће)
Литургијскипростор (деловихрама)
Повезивањевремена
салитургијскимдоживљајем
вечности (дневни,недељни
игодишњибогослужбени
круг)
Царство Божије –циљ стварања
Васкрсење мртвихи живот будућегвека
Етос хришћана као сведочанство Царства
Божијег
Обожење – живот у савршеној заједници с
Богом и другима
Знаци присутва Царства Божијег у овом
свету (чуда, мошти...)
Икона – прозор у вечност
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ТАБЕЛА 16. ПРОГРАМ ЗА НЕМАЧКИ КАО ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК ЗА 8. РАЗРЕД
Циљ учења Другог страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија
учењастраног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама,
као и премасопственом језику и културном наслеђу.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

 разуме једноставније текстове који се односе на
поздрављање, представљање и тражење/ давање
информација личне природе;

 поздрави и отпоздрави, представи себе и другог
користећи једноставнија језичка средства;

 размени једноставније информације личне природе;
 у неколико везаних исказа саопшти информације о себи
и другима;

 разуме једноставније текстове који се односе на опис
особа, биљака, животиња, предмета, места, појaва,
радњи, стања и збивања;

 опише и упореди жива бића, предмете, места, појаве,
радње, стања и збивања користећи једноставнија
језичка средства;

 разуме једноставније предлоге, савете и позиве на
заједничке активности и
одговарајуће образложење;

одговори

на

њих

уз

 упути предлоге, савете и позиве на заједничке
активности
користећи
комуникационе моделе;

ситуационо

прикладне

 затражи и пружи додатне информације у вези са
предлозима,
активности;

саветима

и

позивима

на

заједничке

 разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује на њих;
 упути уобичајене молбе и захтеве;
 честита, захвали и извини се користећи једноставнија

ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
(у комуникативним функцијама)
Слушање и читање једноставнијих текстова који
ПОЗДРАВЉАЊЕ И
се односе на поздрављање и представљање
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ (дијалози, наративни текстови, формулари и сл.
И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/ Реаговање на усмени или писани импулс
ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ
саговорника (наставника, вршњака и сл.) и
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ иницирање комуникације; усмено и писaно
И ДРУГИМА
давање информација о себи и тражење и
давање информација о другима.
Слушање и читање једноставнијих текстова који
ОПИСИВАЊЕ БИЋА,
се односе на опис бића, предмета, места,
ПРЕДМЕТА, МЕСТА,
појава, радњи, стања и збивања; усмено и
ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА
писано описивање/ поређење бића, предмета,
И ЗБИВАЊА
појава и места.
Слушање и читање једноставниjих текстова који
садрже предлоге;.
ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА Усмено и писано преговарање и договарање око
И САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ предлога и учешћа у заједничкој активности;
ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ У
писање позивнице за прославу/ журку или
ЗАЈЕДНИЧКОЈ
имејла/ СМС-а којим се уговара заједничка
АКТИВНОСТИ И
активност; прихватање/ одбијање предлога,
РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ
усмено или писано, уз поштовање основних
норми учтивости и давање одговарајућег
оправдања/ изговора.
Слушање и читање једноставнијих исказа
ИЗРАЖАВАЊЕ МОЛБИ,
којима се нешто честита, тражи/ нуди помоћ,
ЗАХТЕВА,
услуга, обавештење или се изражава
ОБАВЕШТЕЊА,
извињење, захвалност. Усмено и писано
ИЗВИЊЕЊА,
честитање, тражење и давање обавештења,
ЧЕСТИТАЊА И
упућивање молбе за помоћ/ услугу и реаговање
ЗАХВАЛНОСТИ
на њу, изражавање извињења и захвалности.
РАЗУМЕВАЊЕ И
Слушање и читање текстова који садрже
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језичка средства;

ДАВАЊЕ УПУТСТАВА

 разуме и следи једноставнија упутства у вези с
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота;

 пружи једноставнија упутства у вези с уобичајеним
ситуацијама из свакодневног живота;

 разуме једноставније текстове у којима се описују

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
САДАШЊОСТИ

радње и ситуације у садашњости;

 разуме једноставније текстове у којима се описују
способности и умећа;

 размени појединачне информације и/или неколико
информација у низу које се односе на радње у
садашњости;

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
ПРОШЛОСТИ

 опише радње, способности и умећа користећи неколико
везаних исказа;

 разуме једноставније текстове у којима се описују
искуства, догађаји и способности у прошлости;

 размени појединачне информације и/или неколико
информација у низу о искуствима, догађајима и
способностима у прошлости;

 опише у неколико краћих, везаних исказа искуства,
догађај из прошлости;

 опише неки историјски догађај, историјску личност и сл.
 разуме једноставније исказе који се односе на одлуке,

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ
РАДЊИ (ПЛАНОВА,
НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА)

ИСКАЗИВАЊЕ ЖЕЉА,
ИНТЕРЕСОВАЊА,
ПОТРЕБА, ОСЕТА И
ОСЕЋАЊА

обећања, планове, намере и предвиђања и реагује на
њих;

 размени једноставније исказе у вези са обећањима,
одлукама, плановима, намерама и предвиђањима;

 саопшти шта он/ она или неко други планира, намерава,
предвиђа;

 разуме

уобичајене изразе у вези са жељама,
интересовањима, потребама, осетима и осећањима и
реагује на њих;

 изрази жеље, интересовања, потребе, осете и осећања
једноставнијим језичким средствима;

ИСКАЗИВАЊЕ
ПРОСТОРНИХ ОДНОСА
И УПУТСТАВА ЗА
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У
ПРОСТОРУ
ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА,
ЗАБРАНА, ПРАВИЛА
ПОНАШАЊА И ОБАВЕЗА

једноставнија упутства (нпр. за израду задатака,
пројеката и сл.), с визуелном подршком и без
ње. Усмено и писано давање упутстава.
Слушање и читање описа и размењивање
мишљења у вези са сталним, уобичајеним или
актуелним
догађајима/
активностима
и
способностима. Усмено и писано описивање
сталних, уобичајених или актуелних догађаја/
активности и способности.
Слушање и читање описа и усмено и писано
размењивање мишљења у вези са искуствима,
догађајима/ активностима и способностима у
прошлости; усмено и писано описивање
искустава, догађаја/ активности и способности у
прошлости; израда и презентација
пројеката о историјским догађајима, личностима
Слушање и читање краћих текстова у вези са
одлукама,
плановима,
намерама
и
предвиђањима. Усмено и писано договарање/
извештавање
о
одлукама,
плановима,
намерама и предвиђањима.
Слушање и читање исказа у вези са жељама,
интересовањима,
потребама,
осетима
и
осећањима. Усмено и писано договарање у вези
са
задовољавањем
жеља
и
потреба;
предлагање решења у вези са осетима и
потребама; усмено и писано исказивање својих
осећања и реаговање на туђа.
Слушање и читање једноставнијих текстова у
вези са сналажењем и оријентацијом у простору
и специфичнијим просторним односима. Усмено
и писано размењивање информација у вези са
сналажењем и оријентацијом у простору и
просторним односима; усмено и писано
описивање смера кретања и просторних односа.
Слушање и читање једноставнијих исказа у вези
са забранама, правилима понашања и
обавезама. Постављање питања у вези са
забранама, правилима понашања и обавезама
и одговарање на њих; усмено и писано
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 разуме једноставнија питања која се односе на
оријентацију/ положај предмета и бића у простору и
правац кретања и одговори на њих;

 затражи и разуме обавештења о оријентацији/ положају
предмета и бића у простору и правцу кретања;

 опише

правац
кретања
и
једноставним, везаним исказима;

просторне

односе

 разуме једноставније забране, правила понашања,
своје и туђе обавезе и реагује на њих;

 размени једноставније информације које се односе на
дозволе, забране, упозорења, правила понашања и
обавезе код куће, у школи и на јавном месту;

ИЗРАЖАВАЊЕ
ПРИПАДАЊА И
ПОСЕДОВАЊА
ИЗРАЖАВАЊЕ
ДОПАДАЊА И
НЕДОПАДАЊА
ИЗРАЖАВАЊЕ
МИШЉЕЊА

 разуме једноставније исказе који се односе на
поседовање и припадност;

 формулише једноставније исказе који се односе на
поседовање и припадност;

саопштавање забрана, правила понашања и
обавеза.
Слушање и читање једноставнијих текстова с
исказима у којима се говори шта неко има/нема
или чије је нешто; постављање питања у вези
са припадањем и одговарање на њих.
Слушање и читање једноставнијих текстова који
се
односе
на
изражавање
допадања/
недопадања. Усмено и писано изражавање
допадања/ недопадања.
Слушање и читање једноставнијих текстова у
вези са тражењем мишљења и изражавањем
слагања/ неслагања. Усмено и писано тражење
мишљења и изражавање слагања и неслагања.
Слушање и читање једноставнијих текстова у
којима се наводеколичине, димензије и цене;
размењивање информација у вези сколичином,
димензијама и ценама, усмено и писано.

 пита и каже шта неко има/нема и чије је нешто;
 разуме једноставније исказе који се односе на
изражавање допадања и недопадања и реагује на њих;

 изрази

допадање
образложење;

и

недопадање

уз

једноставно

ИЗРАЖАВАЊЕ
КОЛИЧИНЕ, ЦЕНА

 разуме једноставније исказе којима се тражи мишљење
и реагује на њих;

 изражава мишљење, слагање/ неслагање и даје кратко
образложење;

 разуме једноставније изразе који се односе на
количину, димензије и цену;

 размени

информације
димензијама и ценама.

у

вези

са

количином,

ТАБЕЛА 17. ПРОГРАМ ЗА РУСИНСКИ КАО МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЗА 8. РАЗРЕД
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Циль настави и ученя руского язика з елементами националней култури то попсцигнуц таки ступень розвою комуникативних
схопносцох школяра же би вон самостойно применьовал схопносци висловйованя у стандардних и фахових комуникативних ситуацийох (
у складзе зоз тематичнм минимумом и у писаней форми), пестовал национални и културни идентитет, етнїчне самопочитиванє и
упознаванє школярох зоз елементами традициї, култури и обичайох Руснацох.
ИСХОДИ
По законченей теми/обласци школяр годзен:
- у писнї видвоїц и потолковац поетични слики
- розумиц порученє дїла
- през кнїжовне дїло здобуц нове искуство
- одредзиц рядошлїд хронолоґийних збуваньох
- обачовац повязану лоґичносц
- препознавац окремносци и характеристики каждого
писателя
- мац прегляд рускей кнїжовносци през историю
- препознавац руску народнуи руску уметнїцку кнїжовносц
- зжато представиц живот и дїло Руснацох од приселєня по
нєшка
- препознац рижни файти писньох по мотивох и описаних
чувствох
- у виражованю думкох, окреме у писаней форми, хасновац
рижни стилистични средства за подполнєйше и прецизнєйше
сообщованє думкох

ОБЛАСЦ / ТЕМА

КНЇЖОВНОСЦ

ЗМИСТИ
Поезия
1. Руска народна писня, Кед голубица лєцела
2. Тарас Шевченко, Мнє шицко єдно
3. Дюра Папгаргаї, Руснак
4. Микола М. Кочиш, Смутку нашому нє хиби
причина
5. Михал Ковач, Нас бида вигнала
6. Михал Ковач, Я дуб червоточни
Проза
1. Гавриїл Костельник, Цар над слунечнїками
(виривок)
2. Дюра Папгаргаї, Ровняцки соблазнї (виривок)
3. Владимир Кочиш, Облаки майстра Василя
4. Юлиян Тамаш, О ровнїни
Зоз прешлосци Руснацох
Присельованє до Бачки
Приманє християнства
Назва Руснак – Руснаци
Повстаня Руснацох и других народох
Ужгород; ужгородски замок. Валал музей
Обичаї. Свадзба и питанки. Обичаї пред свадзбу
Обичаї после свадзби. О 250 рокох
Характеристики руского язика
Домашня лектира:
1. Руски народни приповедки (школске виданє
зборнїка) – вибор; робота Володимира Гнатюка
2. На крижних драгох, Антолоґия краткей прози –
вибор. Обробок вибраних и предложених
прикладох з народней и уметнїцкей творчосци на
руским язику
Обачованє поетичней слики
Одкриванє и толкованє нових значеньох
порученьох, пренєшеного искуства през кнїжовне
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-здобуте знанє з язика систематизовац и хасновац у рижних
нових обставинох
- правилно писац по руски зоз руску азбуку
- правилно вигваряц гласи у руским язику
- хасновац правилни акцент и правилну интонацию
- правилно хасновац знаки интерпункциї
- правилно писац и у бешеди хасновац форми потенцияла и
императива
- правилно хасновац и писац форми одрекаюцих и
нєодредзених заменовнїкох
- правилно хасновац меновнїки синґулария и плуралия
тантум
- правилно писац одрекаюце словко нє зоз дїєсловами
- препознац файти словох и правилно их хасновац
-преприповедац пречитану приповедку
- на интересантни способ виприповедац свойо власне дожице
- детально описац особи и предмети
- знац вецей значеня єдного слова
- знац вецей слова зоз истим або подобним значеньом
- хасновац деминутиви и ауґментативи у рижних ситуацийох
- препознац рижни форми новинарского висловйованя
- хасновац словнїки за прекладанє
- розумиц менєй познати слова зоз контексту
- хасновац опитне, розповедне и викричне висловйованє з
помоцу словох и з помоцу интонациї виреченя

- бешедовац о живоце Руснацох у прешлосци
- бешедовац о творчосци Руснацох у прешлосци и нєшка

ЯЗИК
ҐРАМАТИКА И
ПРАВОПИС

ЯЗИЧНА КУЛТУРА

ЕЛЕМЕНТИ
НАЦИОНАЛНЕЙ

дїло
Замерковйованє рядошлїду, лоґичносци
хронолоґиї або окремносц поступка писателя
Историйни прегляд кнїжовносци на руским язику
Стилски фиґури: поровнанє, метафора и епитет
Характеристики социялней и родолюбивей писнї
Систематизованє здобутих знаньох, схопносцох и
навикнуцох з подруча язика и правописа
Правилне вигварянє гласох у руским язику
Правилне хаснованє писма руского язика и знакох
интерпункциї
Правилне хаснованє формох императива и
потенцияла и правилне писанє словох у тих
формох
Одрекаюци и нєодредзени заменовнїки
Меновнїки синґулария и плуралия тантум
Писанє одрекаюцого словка нє зоз дїєсловами
Препознаванє файтох словох на основним уровню
Систематизованє усного и писаного висловйованя
Овладованє з елементами приповеданя,
преприповедованя и описованя
Богаценє активного словнїка, розуменє цо векшого
обсягу значеня словох, виразох, тематични ґрупи
словох, значеня словох у контексту и значенє
словох локалней бешеди. Упознаванє,
привитованє, витанє, молба и информация.
Хаснованє опитней, розповедней и викричней
вариянти висловйованя зоз словами и интонацию.
Систематизовац знаня и повториц синоними,
гомоними, антоними, деминутиви и ауґментативи.
Форми новинарского висловйованя усвоїц на
уровню препознаваня; характеристики дац
информативно за: вистку, репортажу, писмо,
интервю, здогаднїк и звит. Вежбац прекладанє з
помоцу словнїка з руского на сербски язик и
процивно
Историйни прегляд живота и творчосци Руснацох
од присельованя по нєшка. Нащива музичней
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- себе створиц слику, амбиєнт у яким жили нашо предки
- упознац и похопиц сучасну творчосц: музику, малярство,
литературу
- ше упознац зоз сучасним видаваньом кнїжкох, часописох и
новинох
- шпивац руски народни и уметнїцки шпиванки
- танцовац руски танци
- брац учасц у активносцох културно-уметнїцких дружтвох на
рижних польох
- писац конферанси за дзецински представи и манифестациї
- читац виразно и вжац улогу водителя або ґлумца на
дзецинскей забави або приредби
- особом другей народносци презентовац руске народне
облєчиво
- презентовац випатрунок руского обисца
- розумиц живот Руснацох пред приселєньом
- розумиц потребу за повстанями и селєньом на юг
- розумиц приманє християнства и опредзельованє за
нєшкайшу виру
- ценїц и почитовац стари руски свадзебни обичаї
- ценїц и почитовац свой язик и културу

КУЛТУРИ

вистави, музичней манифестациї, редакциї РТВ,
видавательней хижи або даякей вистави.
Стретнуце и розгварка зоз писателями, малярами,
музичарами и другима творителями . Упознаванє
зоз школярами зоз других школох и других местох.
Сотруднїцтво зоз културно-уметнїцким дружтвами
и учасц у їх програмох
Научиц танцовац и шпивац вецей руски шпиванки
и танци, научиц плєсц варґочи и вязац баршонь,
фитюлу и хусточку. Научиц як ше облєка руске
народне облєчиво. Упознац ше зоз свадзебнима
обичаями яки ше одвивали пред свадзбу, под час
свадзби и после свадзби

ТАБЕЛА 18. ПРОГРАМ ЗА СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ – 8. разред
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Cieľmi vyuĉovania predmetu slovenský jazyk a literatúra je nauĉiť ţiaka, aby správne pouţíval slovenský jazyk v rôznych komunikaĉných situáciách v ústnom a písomnom vyjadrovaní; rozvíjal ĉítateľské kompetencie prostredníctvom ĉítania a interpretácie literárnych diel, ktoré okrem
vedomostí z literatúry zahŕňajú osobné pocity a predstavivosť, pamätanie, prieskumné pozorovanie; podporovať predstavivosť a vnímavosť,
estetický záţitok a kritické myslenie, morálny úsudok a asociatívne prepojenie; aby vhodným spôsobom ĉítania mal priamy prístup k dielu a pri
interpretovaní zisťoval rôzne moţnosti a významy; aby získal základné vedomosti o mieste, úlohe a význame jazyka a literatúry v kultúre a mediálnej gramotnosti; aby získal a rozvíjal najširšie humánne vedomosti a aby sa nauĉil funkĉne prepojiť s obsahmi rôznych predmetov.
VÝKONY
Po skonĉení roĉníka ţiak bude schopný:
-ĉítať literárne texty a iné druhy textov s
porozumením uplatňujúc rôzne stratégie
ĉítania;
-interpretovať význam, jazykové, estetické a

OBLASŤ/TÉMA

OBSAH

LITERATÚRA

LEKTÚRA
LYRIKA
Ľúbostná ľudová lyrika (Ĉervené jabĺĉko/Láska, boţe láska)
Miroslav Válek: Jesenná láska
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štrukturálnevlastnosti umeleckých textov s
pouţitím literárnych pojmova termínov;
-kriticky premýšľať o realite na základe
preĉítaných diel;
zdôrazniť univerzálne hodnoty literárneho
diela a spájať ich sosvojimi vlastnými
skúsenosťami a okolnosťami, v ktorých ţije;
spojiť autorov a diela z povinnej ĉasti
programu od 5. po 8.roĉník;
– rozlíšiť základné vlastnosti literárneho druhu
a ţánru v konkrétnom texte, ako aj jazykovoštylistické charakteristiky textuv rámci
interpretácie;
rozlíšiť druh literárneho diela a prepojenie
medzi ţánrami;
spájať literárne diela s historickými alebo inými
súvisiacimikontextami;
urĉiť ĉasový rámec, v ktorom spisovateľ tvoril;
odlíšiť autora literárneho textu od rozprávaĉa,
dramatickejpostavy a lyrického subjektu;
rozlíšiť národné hodnoty a pestovať kultúrnohistorickédediĉstvo, rešpektujúc
charakteristiky vlastného národa a iných
národov;
podieľať sa na výbere literárnych diel a
spôsobe ich spracovaniaa prezentácie;
vysvetliť vznik a vývoj slovenského
spisovného jazyka;
chápať význam spisovného jazyka pre kultúru
a dejiny slovenského národa;
zaradiť slovenĉinu do príslušnej európskej
jazykovej skupiny;
uviesť náreĉia slovenského jazyka;
chápať existujúcu jazykovú situáciu v Srbsku;
rozlíšiť novotvary a identifikovať spôsob ich
tvorenia;
vyuţívať uĉivo z gramatiky spracované v
predchádzajúcichroĉníkoch a spájať ich s
novým uĉivom;
dôsledne uplatňovať pravidlá slovenského
pravopisu;

Andrej Sládkoviĉ: Marína (úryvok)
Ján Labáth: Keď sa zapaľujú slneĉnice
Ivan Krasko: Topole/Viera Benková: Heroica slovaca
Paľo Bohuš: Konopa
Sergej Jesenin: List materi
Populárna pieseň (Pavol Braxatoris: Rodný môj kraj)
Kvetoslava Benková: Navţdy svoji)
EPICKO-LYRICKÁ A EPICKÁ POÉZIA
P. O. Hviezdoslav: Hájnikova ţena (úryvok)
Samo Chalupka: Mor ho! (úryvok)
EPIKA
Janko Jesenský (výber z poviedok/úryvok z románu
Demokrati)
Ján Ĉajak ml.: Zuzka Turanová (úryvok)
Milo Urban: Ţivý biĉ (úryvok)
Rudolf Jašík: Námestie svätej Alţbety (úryvok)
Margita Figuly: Tri gaštanové kone (úryvok)
Pavel Grňa: Sedem detí (úryvok)
Zuzka Šulajová: Dţínsový denník (úryvok)/Jana
Šimulĉíková: Dievĉa
s bocianími nohami (úryvok)
Mária Kotvášová-Jonášová: Sestra si umýva zuby a
rastie/Dušan Dušek:
Dvere do kľúĉovej dierky (úryvok)
Jaroslava Blaţková: Holandské tulipány
Jozef Cíger Hronský: Sokoliar Tomáš (úryvok)
František Heĉko: Ĉervené víno (úryvok)
DRÁMA
Jozef Gregor Tajovský: Ţenský zákon (úryvok)
VHV: Záveje (úryvok)
Stanislav Štepka: Ako sme sa hľadali (úryvok)
VEDECKO-POPULÁRNE A INFORMAĈNÉ TEXTY
Matúš Kuĉera: Konštantín a Metod (úryvok)
Jana Skladaná: Slová z hlbín dávnych vekov (úryvok)
Vojtech Zamarovský: Slová, slová, slová... (úryvok)
Vladimír Ferko, Andrej Ferko: Ako divé husi (úryvok)
Milan Augustín: Prvá meď v Egypte (úryvok)
Z uvedeného zoznamu je povinný výber dvoch diel na
spracovanie.
DOMÁCA LEKTÚRA
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uplatňovať pravidlá o rytmickom krátení;
rozlíšiť vlastnosti náuĉného, administratívneho
a hovorovéhofunkĉného štýlu;
písať a hovoriť rešpektujúc vlastnosti
funkĉných štýlov;
všímať si rozdiel medzi slovom a lexémou;
rozlíšiť metaforu a metonymiu ako lexikálne
prostriedky a chápať význam iacvýznamových
slov, ktoré sú charakteristicképre kaţdodennú
komunikáciu;
chápať význam zastaraných slov a
neologizmov;
pouţívať slovníky, encyklopédie a lexikóny;
všimnúť si manipuláciu v propagaĉných
textoch;
zostaviť prezentáciu a napísať úvahu a krátku
esej;
rozlíšiť ĉasti textu a knihyvrátane indexu,
slovníka, bibliografie – a vedieť ich pouţívať;
spojiť informácie a idey uvedené v texte,
všímať si zreteľnevyjadrené vzťahy a dávať
svoju mienku na základe textu.

Jazyk

Gramatika

Rudolf Jašík: Námestie svätej Alţbety
Výber zo súĉasnej slovenskej poézie (slovenská a
vojvodinská)
Výber zo súĉasnej slovenskej prózy (slovenská a
vojvodinská)
Ivo Andrić: Poviedky o deťoch (výber)
Branislav Nušić: Podozrivá osoba
Klára Jarunková: Jediná
Ernest Hemingwai: Poviedky o Nickovi
DOPLNKOVÝ VÝBER LEKTÚRY
(vybrať 3 aţ 6 diel)
Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej
Pavel Grňa: Prázdniny v poli
Jaroslava Blaţková: Môj skvelý brat Robinzon
Rudolf Fábry: Koralové záhrady (úryvok)
Dobroslav Chrobák: Drak sa vracia
Anton Pavloviĉ Ĉechov: Ţartík
Milina Vrtunská: Salongo (úryvok)
Móric August Beňovský: Osudy a cesty grófa Mórica
Augusta Beňovského (úryvok)
Agatha Christieová: Diomedove kone (úryvok)
Milan Rúfus: A napokon láska
Vojtech Mihálik: Starý album
Vladimír Mináĉ: Ján Botto
Richard Bach: Ĉajka Jonathan Livingston
Claude Campagne: Adieu, mojich pätnásť rokov
John Boyne: Chlapec v pásikavom pyţame
Sue Townsendová: Tajný denník Adriana Mola.
LITERÁRNE TERMÍNYA POJMY
Štylistické prostriedky: anafora a epifora, apostrofa.
Lyrické ţánre: ľúbostné ľudové piesne; ľúbostná pieseň
(autorská).Epicko-lyrické ţánre: básnická skladba, epická
báseň.Memoáre. Ţivotopis.
Jazyk Slovanov v pravlasti; sťahovania Slovanov a
formovanie slovanských jazykov. Poslanie Cyrila a Metoda.
Starosloviensky jazyk a písmo (hlaholika a cyrilika).
Vývin slovenského spisovného jazyka. Staroslovienske
písomníctvo,dominácia latinĉiny, obdobie ĉeštiny,
bernolákovĉina, zaĉiatky súĉasnejslovenĉiny (Štúrova
kodifikácia, Martin Hattala, Matica slovenská,
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Pravopis
Ortoepia

JAZYKOVÁ KULTÚRA

SamoCzambel, slovenĉina dnes na Slovensku a u nás).
Základné jazykové skupiny v Európe a miesto slovenského
jazyka vrodine slovanských jazykov. Náreĉia slovenského
jazyka: stredoslovenské, západoslovenské a
východoslovenské. Ľudový jazyk (náreĉie) aspisovný jazyk.
Úradné pouţívanie jazyka a písma podľa Ústavy.
Jazykynárodnostných menšín (základné údaje).Jazyk –
základné vlastnosti ústneho a písomného vyjadrovania.
Tvorenie slov:základné typy: odvodzovanie a skladanie;
základné (neodvodené), odvodené a zloţené slová;
ĉasti slova: koreň, slovný základ, predpona, prípona.
Systematizácia uĉiva z predchádzajúcich roĉníkov z
fonetiky, morfológiea syntaxe.Fonetika: rozdelenie hlások a
hláskoslovné zmeny.Morfológia: slovné druhy, gramatické
kategórie a skloňovanie.Syntax: vetné ĉleny (základné a
rozvíjacie); zhoda vetných ĉlenov;priraďovacie a
podraďovacie súvetia.
Písanie cudzích mien a cudzích slov.Písanie slov bez
spojovníka a so spojovníkom.Pomlĉka a spojovník; iné
interpunkĉné a pravopisné zamienka
Rytmické krátenie a výnimky z rytmického zákona.
Spodobovaniespoluhlások podľa znelosti.
Literárne a iné druhy textov vo funkcii zdokonaľovania
jazykovejkultúry.Texty písané rôznymi funkĉnými štýlmi:
publicistický štýl (reportáţ,rozhovor – interwiev);
administratívny štýl (ţiadosť, sťaţnosť, platobný
doklad, formuláre, byrokratický jazyk); náuĉný štýl (príklady
z textov vuĉebniciach z iných vyuĉovacích predmetov,
pouţívanie termínov).Lexikológia:
jednovýznamové a viacvýznamové slová;metafora a
metonymia ako spôsob uskutoĉnenia viacvýznamovosti;
synonymia, antonymia a homonymia;zastarané slová; nové
slová – neologizmy;slovník, lexikón, encyklopédia.
Propagaĉné texty (reklamy a pod).
Úvaha, diskusia a esej na danú tému.Interpretácia (knihy,
filmu, divadelnej hry a pod.).Hovorové cviĉenia:
interpretaĉné a umelecké (expresívne ĉítanie,
recitovanie); analýza zaznamenaných rozhovorov;
interwiev; diskusia;prezentovanie faktov a pripomienok.
Pravopisné cviĉenia: diktát, urĉovanie a vysvetľovanie
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pravopisnýchchýb v texte; písanie mien cudzích jazykov;
písanie slov cudziehopôvodu (termíny v informatike, mejl a
pod.); písanie zloţených slov azdruţených pomenovaní;
písanie pomlĉky a spojovníka; ĉiarka v priraďovacom
súvetí.Jazykové cviĉenia: urĉovanie a oprava chýb v
nesprávne vyznaĉenomtexte; dopĺňanie do textu vynechané
ĉasti; hľadanie chýb v texte a
opravovanie chýb.Lexikálno-sémantické cviĉenia: dopĺňanie
viet homonymami; hľadanievhodných synoným;
antonymické dvojice; urĉovanie významu metaforya
metonymie v texte; vysvetľovanie zastaraných slov a
neologizmov;definovanie (urĉovanie) lexém.
Písomné cviĉenia a domáce úlohy a analýza úloh na
hodine.Štyri školské písomné práce – po dvev kaţdom
polroku.

ТАБЕЛА 19. ПРОГРАМ ЗА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ – 8. разред
MAGYAR NYELV A NEMZETI KULTÚRA ELEMEIVEL, ANYANYELVÁPOLÁS
A magyar nyelv oktatásának és tanulásának célja, hogy a tanuló ápolja vagy idegen nyelvként tanulja a magyar nyelvet, helyesen használja
akülönféle kommunikációs szituációkban, beszédben és írásban. Ismerje meg, értékelje és becsülje a magyar nemzeti értékeket és
hagyományokat,elfogadja a különböző kultúrákat és fejlessze az interkulturális kommunikációt; fejlessze a kulcskompetenciákat.
KIMENET
A tematikai egység/terület feldolgozását
követően a diák képeslesz a következőkre:
‒ Az előző évfolyamokon tanult irodalmi
fogalmakat összefüggésbe hozza az új
tananyaggal, és mindezt felhasználja az
irodalmi mű elemzése során.
‒ Megkülönbözteti az irodalmi műfajokat.
– Bemutatja a műfajok jellemző tulajdonságait.
‒ Meghatározza a mű témáját, szereplőit,
röviden elmondja acselekményt.
‒ Felismeri az epikai, drámai és lírai szövegek
beszélőjét.
– Megkülönbözteti az E/1 és az E/3 személyű
narrátort.

TERÜLET/TEMATIKAI
EGYSÉG

TARTALOM

IRODALMI ISMERETEK

LÍRA
Feldolgozásra szánt szövegek
1.Juhász Gyula: Milyen volt....
2.Tolnai Ottó: Nam hangzott hasonló édes hang
3.Radnóti Miklós: Tétova óda
4. Ady Endre: A Tűz csiholója
5. Arany János: Toldi (részlet)
6.József Attila: Tél
7.Kosztolányi Dezső: Negyven pillanatkép (részletek a ciklusból)
8.Áprily Lajos: Március
9.Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger
10. József Attila:
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– Kérdések és kulcsszavak alapján
összefoglalja a szöveglényeges információit.
‒ Megállapítja a cselekmény helyét és idejét.
‒ Meghatározza és példákkal illusztrálja a mű
témáját, a főszereplőt, a mellékszereplőket
stb.
Érti és megnevezi a szereplők közötti
viszonyokat.
– Felismeri a mű alaphelyzetét, a
kibontakozást, a feszültséget,a csattanót.
‒ Ismeri és megnevezi a következő
fogalmakat: líra, elégia,eposz, óda.
‒ Megnevezi és a alkalmazza a leírás formáit:
a személyleírást, atárgyleírást, a tájleírást.
‒ Felismeri és értelmezi az egyszerű szövegek
konfliktushelyzeteit, röviden jellemzi a hősöket
és kifejti a véleményét velükkapcsolatban.
‒ Többszöri olvasás után megérti az egyszerű
és/vagy összetettebb szövegeket.
‒ Hangosan, megfelelő tempóban olvas és
reprodukál rövidebbés/vagy hosszabb
szövegeket, ügyelve a helyes artikulációra,
hangsúlyra, hanglejtésre, valamint a
mondatformálásra.
– Megérti a humor szerepét az irodalmi
művekben.
‒ Megfogalmazza a szöveghez kapcsolódó
egyéni élményeit, és
meg is indokolja. Összehasonlítja saját és a
társa olvasmányélményeit.
‒ (Tanári segítséggel) előad irodalmi művek
részleteit, dialógusait.
‒ Röviden megindokolja, miért ajánl egy-egy
irodalmi művetolvasásra.
‒ Felismeri az azonos motívumokat a magyar
és a szerb irodalmi művekben.
‒ Felismeri a magyar nemzeti jelképeket
– Megismeri a magyar kultúra kiemelkedő
személyiségeit(zeneszerzők, festők)
– Megismeri a legfontosobb magyar művészeti
értékeket.

Születésnapomra
11. Babits Mihály: Vasárnapi impresszió, autón
Kiegészítő, választható szövegek
Kortárs költők alkotásai.
Néhány magyar költő rövid életrajza és délszláv kapcsolatainak
feldolgozása
Néhány magyar irodalmi szöveg szerb, illetve délszláv
fordítása.Irodalmi alapfogalmak
Műnemek: líra.Lírai műfajok: óda, eposz, elégia.A szöveg
formája: az időmértékes verselés, a betűrím, az áthajlás.Műfaji
ismeretek: a dal, a szabadvers.Stíluseszközök: pl. a
megszemélyesítés, a költői jelző, a hiperbola,a fokozás, a
metafora, a hasonlat, az irónia, a túlzás, az allegória,
aszinesztézia.
A lírai formanyelv jellemzői: a szimbolizmus kifejezésmódja, az
impreszszionista kifejezésmód
EPIKA
Feldolgozásra szánt szövegek – kötelező szövegek
1.Egy kortárs magyar szöveg feldolgozása
2.Egy világirodalmi szövegrészlet feldolgozása magyar nyelven
3.Móricz Zsigmond: Hét krajcár
4.Német István valamelyik riportja
5.Kontra Ferenc valamelyik novellája (részlet)
6.Terék Anna valamelyik drámarészlete
7.Egy esszé (pl. Harmath Károlytól)
8.Egy tanulmány (részlet)
9.Nagy Lajos: Pesti gyermek egy napja
10. Gelléri Andor Endre: Egy fillér
Kiegészítő, ismeretterjesztő, választható szövegek
1.Déry Tibor valamelyik elbeszélése
2.Válogatás Örkény egyperces novellái közül
3.Szathmáry István: A fa
Irodalmi alapfogalmak
Műnemek: epika, dráma.
Epikai műfajok: elbeszélés, novella, riport, esszé, tanulmány.
A leírás (táj-, személy- és tárgyleírás).
A komikum, az irónia, a groteszk.
A jellemzés fajtái pl. párbeszédben, az önjellemzés.
Az epikai művek szerkezeti egységei.
DRÁMA ÉS FILM
Népszokásokkal kapcsolatos dramatikus játékok (pl. lucázás,

363

– Megismeri a legismertebb magyar
filmművészeti alkotásokat.
‒ Megismeri és összehasonlítja a magyar és a
szerb ünnepinépszokásokat.
– Össze tudja vetni a kortárs magyar és szerb
kultúra kiemelkedő egyéniségeinek
tevékenységét
‒ Megfelelően alkalmazza a kommunikációs
modelleket aleggyakoribb
beszédszituációkban.
‒ Üzeneteket továbbít írásban vagy szóban.
– Megérti a mindennapi eseményekről szóló
beszélgetésektémáját, megérti az okokat és a
következményeket; kérdésekettesz fel,
válaszol, önállóan elmondja véleményét.
– Elolvassa a rövidebb ismeretlen szövegeket,
megérti mondanivalóját, ha a téma közel áll az
érdeklődési köréhez, illetve hamindennapi
eseményekről szólnak.
– Megérti a mindennapi témákkal foglalkozó
műsorokat.
‒ Rövid médiaszöveget alkot (hírt, interjút,
riportot).
‒ Bejelent valamilyen eseményt.
‒ Nyelvtudásának megfelelően alkalmazza a
szituatív kódváltástaz elektronikus médiában.
‒ Használja a megfelelő udvariassági
formákat.
‒ Bemutatja önmagát és a környezetében lévő
embereket, elmesél történéseket, tolmácsolja
saját kívánságait, bemutatja céljait.
‒ Nyelvtudásának megfelelően megfogalmaz
egy hírt.
‒ Felismer alapvető nem verbális kódokat.
‒ Részt vesz szerepjátékokban.
‒ Alapszinten kontrasztív módon gondolkodik,
összevet.
‒ Érti és használja az előző osztályokban
elsajátított nyelvtaniszerkezeteket.
‒ Használja az egyszerűbb összetett

A NEMZETI KULTÚRA
ALAPJAI

KOMMUNIKÁCIÓ

betlehemezés stb.)
Választható filmek
Egri csillagok, A kárókatonák még nem jöttek vissza, Árvácska,
FehérIsten, Kincsem stb.
Kötelező témák:
A magyar nemezti jelképek (a zászló, a címer, a himnusz)
A magyar film
Híres magyar zeneszerzők
Híres magyar festők
Kiegészítő, választható szövegek:
Éredekességek a magyar történelemből
Magyar történelmi hősök, amelyek jelen vannak a magyar
irodalomban is
(pl. Kinizsi Pál, Dobó István, Bethlen Gábor)
A magyar konyha (néhány magyar ételkülönlegesség receptje)
Népszokások (pl. húsvét, mindenszentek, karácsony stb.)
Fejtörők, nyelvi játékok
Kvízjáték
Projektmunka:
‒ a magyar és a szerb nemzeti jelképek összevetése
– a magyar és a szerb filmek
– zeneszerzők a magyar és a délszláv kultúrában (poszter,
video-vagyhanganyag készítése),
– rövid magyar és szerb művek vagy szövegrészek fordításának
elemzése, összevetése az eredeti szöveggel,
‒ ünnepek a magyar és a délszláv kultúrában,
– híres ételek a magyar és a délszláv kultúrában
(összehasonlítás),
– magyar és szerb történelmi személyiségek (egy-egy történelmi
korszakban)
– Milyen középiskolában szeretnéd folytatni tanulmányaid?
– Mi szeretnél lenni/Mivel szertnél foglalkozni?
– Mivel töltöm a szabadidőm?
– A kedvenc filmem.
– Hol voltunk kirándulni Szerbiában? – foglald össze az ott
látottakat.
– Képzeld el hogy idegenvezető vagy, mutasd be helyiséged
nevezetességeit.
– Hogyan hasznosíthatjuk újra a hulladékot?
A beszédhelyzet összetevői
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mondatokat.
– Meg tudja fogalmazni a egyszerű mondat
mibenlétét ésfajatáit.
– Felismeri az összetett mondatokat, ismeri
felosztásukat.
– Tudja mi az alárendelt összetett mondat, és
fel tudja sorolnifajtáit.
– Tudja mi a mellérendelő összetett mondat és
ismeri felosztását.
– Ismeri a többszörösen összetett mondat
fogalmát
– Össze tudja vetni a magyar és a szerb
összetett mondatokjellemzőit.
– Ismeri a mondatok szerkezeti felosztását.
‒ Megfelelően használja a magyar szórendet,
reflektál az anyanyelvén megjelenő
különbségekre.
‒ Megfelelően használja a mondatok közötti
írásjeleket.
‒ Nyelvtanilag helyes mondatokat alkalmaz, a
kommunikációsszituációtól függően.
‒ Felismeri és megnevezi a nyelvi jeleket.
– Tagolni tudja a szöveget, elemeire bontani.
– Megismerkedik a konnexitással a szöveget
összekötő elemekkel.
– Alkalmazni tudja a konnexitást rövid
szövegek létrehozásakor.
– Megismerkedik a szövegkohézió fogalmával.
‒ Többszöri olvasás után megérti az egyszerű
és/vagy összetettebb ismeretlen szövegeket.
‒ Hangosan olvas és reprodukál rövidebb
és/vagy hosszabb,szövegeket
‒ Önállóan összefoglalja a szöveg lényeges
információit.
‒ Képes a nem lineáris szövegek
befogadására.
‒ Alkalmazza a helyesírási alapelveket.
‒ Képes rövid szövegek alkotására (képeslap,
meghívó, SMSstb.)
‒ Alkalmazza az elválasztás szabályait.
‒ 10–12 mondatos és/vagy hosszabb

A beszélő és hallgató szempontjai
A tömegkommunikáció
Az írott sajtó és az elektronikus média
A tömegkommunikációs eszközök műfajai: a hír, a tudósítás, az
interjú,a riport, a hirdetés.
Nem verbális kódok a tömegkommunikációban.
A felolvasás. Az írásjelek és a felolvasás.
Szövegértés.
Témakörök:
Információadás, kérdések megfogalmazása, egyszerű hírek
közlése.
Filmbemutató bejelentése.
Színházelődás bemutatójának bejelentése.
Híres festők tárlatának bejelentése és rövid beszélgetés a
szerzővel
Fontos esemény beharangozása a sajtóban.
Sporteseményről való tudósítás.Riport.
Rövid útleírás.Hirdetés készítése egy kedvenc árucikkről.A
kedvenc videojáték reklámozása vagy bemutatása.
Hogyan készüljünk fel egy interjúra?
A hallás utáni szövegértés fejlesztése.
Udvariassági formák az elektromos médiában: köszönés,
bemutatkozás,bemutatás, elköszönés, megköszönés,
bocsánatkérés, értesítés, jókívánság kifejezése stb.
Kapcsolatteremtési formák a tömegkommunikációban.
Rövid tájékoztató szövegek létrehozása (napi hírek, helyszíni
jelentések).
A diákok anyanyelve hatására előállt interferencia jelenségek
javítására
irányuló képességek fejlesztése.
Bizonyos információk lokalizálása a tömegkommunikációs
eszközökben.
Szerepjátékok: bemondó, riporter, interjúkészítő....
Projektmunkák:
‒ Hogyan kell elkészíteni a kedvenc ételemet?
‒ A(z egészséges) táplálkozás és az egészséges életmód az
életemben.
‒ A ház/lakás fenntartása, munkák megszervezése (mester
hívása, nagytakarítás, mindennapi feladatok).
‒ Egy családi összejövetelünk bemutatása.
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fogalmazásokat ír.
– Érti és használja a megtanulandó szavakat,
szókincset.
‒ Képes szómezőket alkotni.
– Képes jelentésmezőket alkotni.
‒ Szókincsét kb.250‒300 további új lexikai
egységgel gazdagítja.
– Tudatosodik benne a magyar és szerb
frazémák használatánakmódja: az egyezések,
hasonlóságok és különbségek
‒ Felismeri a helytelen beszédjelenségeket.
‒ Helyesen használja a viszonyragokat

MONDATTAN

ÁLATALÁNOS
NYELVÉSZET

‒ Az öltözködés, a kiegészítők és a divat: mi a szép?
‒ Egészség és a tinkor: a függőség veszélyei.
‒ Oktatás: továbbtanulási lehetőségek, melyik szakma érdekel.
‒ A környezetvédelem és én.
‒ A környezetem: régiók jellemzői, nemzeti parkok.
‒ Én és a sportesemények (Hogyan viselkedjünk egy
sporteseményen?)
‒ Vásárlás – szaküzletben (sportbolt, könyvesbolt): kedvenc
(internetes)
vásárlóhelyem bemutatása, vásárlási szituáció.
‒ Én és a közlekedés. Hogyan viselkedjünk utazás közben?
(vasút, repülő, autóbusz...) Gyalogosként a közlekedésben.
‒Kedvenc múzeumom, kiállításom bemutatása.
‒Kedvenc filmem/színielőadásom: történetmesélés
‒ Az internet: jelen lenni a közösségi hálón. Előnyök és
hátrányok.
‒ Tudásszerzés a világhálón: Hogyan és mit keresek?
‒ Általános emberi tulajdonságok, tanácsok. Milyen vagyok,
ha...?
‒ Érdekes történelmi események.
– Mivel töltöm a szabadidőm?
– A kedvenc filmem.
Az egyszerű mondat.Az összetett mondat
A magyar és a szerb összetett mondatok felosztásának
különbségei.Az alárendelő összetett mondat fogalma és a
tagmondatok kapocsolódása
egymáshoz: állítmányi, alanyi, tárgyi, határozói, jelzői.
A mellérendelő összetett mondatok fogalma és fajtái:
kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető.
Az alárendelő és melléredelő összetett mondatok a magyarban
és aszerbben (különbségek és hasonlóságok).
A többszörösen összetett mondat a magyarban és a szerbben.
A magyar és szerb szórend közötti hasonlóságok és
különbségek.
Szószerkezeti különbségek a magyarban és a szerbben.
A tagmondatok közötti és a mondatok végén levő írásjelek
használata amagyarban és a szerbben.
A nyelv mint jelrendszer.
A szöveg fogalmának megállapítása.
A szöveg tartalma és természete.
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OLVASÁS ÉS
SZÖVEGÉRTÉS

HELYESÍRÁS

SZÓKÉSZLET

BESZÉDMŰVELÉS

A szöveg tagolása.
A szövegkonnexitás fogalmának mint a szövegösszekötő elemek
összességének a bemutatása.
A szövegkohézió (globális és lineáris).
Ismeretlen szövegek helyes felolvasása.
Szövegek hallgatása és megértése, a tanult témák keretében.
A kifejező és a néma olvasás gyakorlása, az egyszerűbb
ismeretlen szövegek megértése kifejező és néma olvasás után,
szótárhasználattal.
Az új szavak megértésére irányuló stratégiák alkalmazása.
Az egyszerűbb átvitt értelmű szavak és szókapcsolatok
megértésénekgyakorlása.Ismeretlen elemek azonosíŧása új
szövegekben, jelentésük tisztázása.
Mondatok, szövegrészek leírása tollbamondás alapján.
Az írásjelek használata.
A tagmondatok közötti írásjelek begyakoroltatáa.
Egyéb írásjelek használatának tudatosítása: idézőjelek, kis- és
nagykötőjelek, gondolatjelek.
A korrábban megtanult szabályok begyarkoroltatása: elválasztás,
tulajdonnevek írása stb.
A helyesírási szabályzat használata.
A vessző helyes használata.
Szómezők alkotása az elsajátított képzési módok segítségével.
Jelentésmezők kialakítása.
Szótárhasználat – az ismeretlen szavak kikeresése.
Azonos struktúrájú és jelentésű szólások, közmondások gyűjtése
projektmunka keretében.
Suksükölés és nákolás.Rávezetni a diákokat hogy vegyék észre
és javítsák a hibákat.Sok ilyen jellegű gyakorlatot kell megoldani.
A viszonyragok helyes használatának gyakorlása.
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