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1. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
НАЗИВ

БРОЈ ЧАСОВА
НЕДЕЉНО
ГОДИШЊЕ
А) ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Српски језик
5
180
Eнглески језик
2
72
Математика
5
180
Свет око нас
2
72
Ликовна култура
2
72
Музичка култура
1
36
Физичко васпитање
3
108
Б) ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Верска настава
1
36
Грађансковаспитање
1
36
В) ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
20–
720–
Пројектна настава
1
36
Допунска настава
1
36
Настава у природи
7–10 дана годишње
В) ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског старешине
Екскурзија и излети
Ваннаставне активности

1
1

36
1 дан
36

Г) ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Ликовна секција
Математичка секција

1.1.

Назив
предмета

Разред

18
18

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

1.1.1.

Циљ

1
1

Српски језик
СРПСКИ ЈЕЗИК
Циљ наставе и учења Српског језика јесте да ученици овладају основним
законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и
писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању
националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних
књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради
неговања традиције и културе српског народа и развијања
интеркултуралности.
други
2
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Годишњи фонд
часова

180 часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда
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;

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
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

– уочи главне и споредне
ликове и разликује њихове
позитивне и негативне
особине;

Војислав Илић: Први снег

– разликује стих и строфу;

Душан Радовић: Лепо је све што је мало,
Мама

– уочи стихове који се
римују;

Бранко Ћопић: Огласи „Шумских новина“
(одломци), Болесник на три спрата

КЊИЖЕВНОСТ Драган Лукић: Школа, Равнотежа

– објасни значење
пословице и поуке коју
уочава у басни;

Мирослав Антић: Тајна

– наведе једноставне
примере поређења из
текстова и свакодневног
живота;

Григор Витез: Дохвати ми, тата, мјесец

– чита текст поштујући
интонацију
реченице/стиха;

Проза

– изражајно рецитује
песму;

Душко Трифуновић: Два јарца

Александар Сергејевич Пушкин: Бајка о
рибару и рибици (читање у наставцима)

Народна прича: Свети Сава, отац и
син/Свети Сава и отац и мати са малим
дететом
Народна прича: Седам прутова

– изводи драмске
текстове;

Народна басна: Бик и зец/Коњ и магарац

3
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– износи своје мишљење о
тексту;

Доситеј Обрадовић: Пас и његова
сенка/Коњ и магаре

– разликује глас и слог и
препозна самогласнике и
сугласнике;

Десанка Максимовић: Бајка о лабуду

– разликује врсте речи у
типичним случајевима;

Градимир Стојковић: Деда Милоје

– одређује основне
граматичке категорије
именица и глагола;
– разликује реченице по
облику и значењу;
– поштује и примењује
основна правописна
правила;

Гроздана Олујић: Шаренорепа

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

– влада основном
техником читања и
писања латиничког текста;
– пронађе експлицитно
исказане информације у
једноставном тексту
(линеарном и
нелинеарном);
– користи различите
облике усменог и
писменог изражавања:
препричавање, причање,
описивање;
– правилно састави дужу и
потпуну реченицу и споји
више реченица у краћу
целину;
– учествује у разговору и
пажљиво слуша
саговорника;
– разликује основне
делове текста (наслов,
пасус, име аутора,
садржај);

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 Обрадовић (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
3. Десанка Максимовић: Ако је веровати
мојој баки, Прстен на морском дну, Бајка о
трешњи, Сликарка зима, Како су пужу
4
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– изражајно чита
ћирилички текст.

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(Једног 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, Тајанствена
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);

ЈЕЗИК
Граматика,
правопис и
ортоепија

− лица у драмском тексту за децу.
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
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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.

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

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.
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1.1.2.

Математика

Назив предмета

Циљ

Разред
Годишњи фонд
часова

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

ИСХОДИ
По завршетку разреда
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

Први део

– одреди десетице најближе
датом броју;

Сабирање и одузимање са преласком.
Замена места и здруживање сабирака.

– усмено сабира и одузима
бројеве до 100;

Веза сабирања и одузимања.
– 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;

Једначине са једном операцијом
(сабирање или одузимање).
Римске цифре I, V, X, L, C
Други део
БРОЈЕВИ

Множење и дељење (таблично)
Нула и јединица као чиниоци; нула као
дељеник.
Замена места и здруживање чинилаца.
Трећи део

– реши текстуални задатак
постављањем израза са
највише две рачунске
операције и провери тачност
решења;

Редослед рачунских операција.
Множење и дељење збира и разлике
бројем.
7
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– одреди непознати број у
једначини са једном
аритметичком операцијом;

Веза множења и дељења. Једначине са
једном операцијом (множење или
дељење).

– одреди делове (облика

Бројевни изрази. Формирање израза на
основу реалистичних ситуација.

) дате величине;

– изрази одређену суму
новца преко различитих
апоена;

Разломци облика

, 1 ≤ n ≤ 10,
визуелно и симболичко представљање.

– 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;
– разликује дуж, полуправу
и праву;
Први део

– одреди дужину изломљене
линије (графички и
рачунски);

Дуж, права и полуправа. Тачка и права.
Отворена и затворена изломљена
линија.

– одреди обим геометријске
фигуре;
– нацрта правоугаоник,
квадрат и троугао на
квадратној мрежи и
тачкастој мрежи;

Графичко надовезивање дужи. Дужина
изломљене линије. Обим геометријских
фигура без употребе формула.
ГЕОМЕТРИЈА
Други део
Цртање правоугаоника, квадрата и
троугла на квадратној мрежи, на
тачкастој мрежи.

– уочи подударне фигуре на
датом цртежу;
– уочи симетричне фигуре;

Симетричне фигуре.

– допуни дати цртеж тако да
добијена фигура буде
симетрична у односу на дату
праву;
– изрази дужину у
различитим јединицама за
мерење дужине;

Подударност фигура (интуитивно).

МЕРЕЊЕ И
МЕРЕ

Мерење дужине стандардним мерним
јединицама (m, dm, cm).
Мерење времена (дан, месец, година,
час, минут).
8
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– измери дужину дужи и
нацрта дуж дате дужине
– чита и запише време са
часовника;
– користи јединице за време
у једноставним ситуацијама

1.1.3.

Свет око нас

Назив предмета
Циљ
Разред
Годишњи фонд
часова

СВЕТ ОКО НАС
Циљ наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог
природног и друштвеног окружења и развијање способности за
одговоран живот у њему.
други
72 часа

ИСХОДИ

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању да:
идентификује групе људи
којима припада и своју
улогу у њима;

Други и ја

– оствари права и изврши
обавезе у односу на
правила 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
активностима;

Групе људи: родбина,
(ван)школска заједница,
становници насеља.
Права и обавезе чланова
група.
Однос потреба и жеља.
Правила понашања
појединаца и група.

НАСЕЉЕ СА
ОКОЛИНОМ

Породични, школски и
празници насеља.
Култура
живљења

Симболи Републике
Србије: грб, застава и
химна.
Типови насеља: село, град.
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– разликује потребе од
жеља на једноставним
примерима из сопственог
живота;

Здрав начин живота:
хигијена тела, разноврсна
исхрана, број оброка,
боравак у природи и
физичка активност.

– препозна грб, заставу и
химну Републике Србије и
примерено се понаша према
симболима;

Врсте саобраћаја (копнени,
водни и ваздушни и
одговарајућа превозна
средства).

– одреди тип насеља на
основу његових
карактеристика;

Безбедно понашање у
саобраћају у насељу
(кретање улицом и путем
без тротоара, прелажење
улице и пута без пешачког
прелаза.

– повеже личну хигијену,
боравак у природи, физичку
активност и разноврсну
исхрану са очувањем
здравља;
– одржава личну хигијену –
руку, зуба и чулних органа;

Правила понашања у
превозним средствима
(аутомобил и јавни
превоз).

– примени правила
културног и безбедног
понашања у саобраћају и
превозним средствима у
насељу са околином;

Временске непогоде
(олуја, град, мећава) и
безбедно понашање у
затвореном и на отвореном
простору.

– 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;

Човек ствара

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
Кретање и
селу.
орјентација у
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– наводи примере
различитих облика кретања
у окружењу;

простору и
времену

Различити облици кретања
тела (хода, скаче, трчи,
пада, лети, плива, котрља
се, клизи).

– одабере начин кретања
тела, узимајући у обзир
облик тела, врсту подлоге и
средину у којој се тело
креће;

Утицај облика тела,
подлоге и средине на
кретање по равној подлози
и пређено растојање тела.

– измери растојање које
тело пређе током свог
кретања;

Сналажење у насељу
помоћу адресе (улица,
кућни број) и

– пронађе тражени објекат
у насељу помоћу
адресе/карактеристичних
објеката;

карактеристичних
објеката.

– именује занимања људи у
свом насељу са околином;
– одреди време помоћу
часовника и календара
користећи временске
одреднице: сат, дан,
седмицу, месец, годину;

Сналажење у времену у
односу на временске
одреднице: минут, сат, дан,
седмица, месец, година,
датум, годишња доба.
Средства за мерење
Разноврсност времена: часовник,
календар, лента времена.
природе

– забележи и прочита
податке из личног живота
помоћу ленте времена;

Рељеф и облици рељефа:
узвишења, (брдо, планина)
удубљења (долине,
котлине) и равнице.

– разликује облике рељефа
у свом насељу и околини;

Рељеф у насељу и
околини.

– разликује облике и делове
површинских вода у свом
насељу и околини;

Облици појављивања воде:
површинске воде (текуће,
стајаће) и њихови делови
(извор, ток, корито, обала).

– идентификује заједничке
особине живих бића на
примерима из окружења;
– повеже делове тела живих
бића са њиховом
улогом/улогама;

Површинске воде у насељу
и околини.
Заједничке особине живих
бића (дисање, исхрана,
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– разврста биљке из
окружења на основу
изгледа листа и стабла;
– разврста животиње из
окружења на основу начина
живота и начина исхране;
– наведе примере који
показују значај биљака и
животиња за човека;

раст, остављање
потомства).
Функције (улога) делова
тела живих бића.
Разноврсност биљака у
окружењу (зељасте и
дрвенасте; лишћарске и
четинарске).

– штедљиво троши
производе које користи у
свакодневним ситуацијама;

Разноврсност животиња у
околини (домаће и дивље;
биљоједи, месоједи и
сваштоједи).

– разврста отпад на
предвиђена места;

Значај биљака и животиња
за човека.

– негује и својим
понашањем не угрожава
биљке и животиње у
окружењу;

Улога човека у очувању
природе (штедња
производа који се користе
у свакодневном животу,
разврставање отпада на
предвиђена места, брига о
биљкама и животињама).

– 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.

Сунчева светлост и
топлота, вода, ваздух и
земљиште – неопходни
услови за живот.
Промене у природи и
активности људи у
зависности од годишњих
доба.
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1.1.4.
Назив
предмета
Циљ

Ликовна култура
ЛИКОВНА КУЛТУРА
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.
други

Разред
Годишњи фонд
72 часа
часова
ИСХОДИ

По завршетку разреда
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;

ОБЛАСТ/ТЕМА

Облици (светлост као услов
за опажање облика; визуелне
карактеристике природних и
вештачких облика; дизајн
предмета за свакодневну
употребу).
ОБЛИЦИ

– користи једноставне
информације и одабрана
ликовна дела као подстицај
за стваралачки рад;

Супротности (обојено и
безбојно, једноставно и
сложено, испупчено и
удубљено, ближе и даље...).
Облик и целина (истакнути
део целине; везивање и
спајање облика).

– 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;

САДРЖАЈИ

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

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

– тумачи једноставне
визуелне информације које
13
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опажа у свакодневном
животу;

ЛИКОВНЕ ИГРЕ

– изражава мимиком и/или
телом различита
расположења, покрете и
кретања;

Боја (светле и тамне боје;
боја и облик; боја и звук).
Замишљања (стварност и
машта).

ПРОСТОР

– упоређује свој и туђ
естетски доживљај простора,
дизајна и уметничких дела;

Простор (обликовање
простора – школа, учионица,
соба; музеј).

– повезује уметничко
занимање и одговарајуће
продукте;

Кретање (кретање једног
облика у простору; кретање
више облика у простору).

– пружи основне
информације о одабраном
музеју;

Сцена (маске, костими,
реквизити).

– разматра, у групи, шта и
како је учио/ла и где та
знања може применити.

1.1.5.

Музичка култура

Назив предмета
Циљ

Разред
Годишњи фонд
часова

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ наставе и учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе
интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и
колективно музичко искуство којим се подстиче развијање
креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и
одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa
и других нaрoдa.
други
36 часова

ИСХОДИ
По завршеној теми/области
ученик ће бити у стању да:
oбјасни својим речима
утиске о слушаном делу,
особине тона, доживљај

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
Уметничка музика у
цртаним и анимираним
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прегласне музике и њеног
утицаја на тело;

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

– разликује различитe
инструменте по боји звука и
изражајним могућностима;

Композиције које илуструју
различита осећања.
Звук и тон (извори) – звуци
из природе и окружења.

– издвоји основне музичке
изражајне елементе;

Тон: боја (различити гласови
и инструменти), трајање
(кратак-дуг), јачина (гласантих), висина (висок-дубок).

– препозна музичку тему
или карактеристични мотив
који се понавља у слушаном
делу;

Композиције које илуструју
различите боје људског
гласа и инструмената.

– повезује карактер дела са
изражајним музичким
елементима и
инструментима;

Музички дијалог (хор, глас и
хор, глас и инструмент, два
гласа, два инструмента,
један свирач, група свирача,
оркестар).

– 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;

филмовима. Однос звук-лик,
музика-радња.

Различити жанрови везани
за ситуације значајне у
животу ученика.
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Музичка прича.
Композиције различитог
карактера и елементи
музичке изражајности
(мелодијска линија, темпо,
ритам, динамика).
Музички бонтон.
Музика и здравље.
Носиоци звука (цеде плејер,
рачунар...).
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– повезује ритам са
графичким приказом;
– објашњава својим речима
доживљај свог и туђег
извођења;
– учествује у школским
приредбама и
манифестацијама;
– направи дечје ритмичке
инструменте;
– осмисли покрете уз
музику;
– 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.

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.
Инструментална пратња по
слуху 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
16
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на алтернативним изворима
звука.
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

Музички бонтон.

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.

1.1.6.
Назив
предмета
Циљ:

Разред:
Годишњи
фонд часова:

Физичко и здравствено васпитање
Физичко и здравствено васпитање

Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик
унапређује физичке способности,моторичке вештине и знања из области
физике и здравствене културе,ради очувања здравља и примена правилног и
редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада.
други
108 часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда

Област/тема

садржаји
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ученик ће бити у
стању да:
-примени
једноставне,двоставне
општеприпремне
вежбе;

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ

-Вежбе за развој снаге;
-Вежбе за развој
покретљивости;

-правилно изводи
вежбе,разноврсна
природна и изведена
кретања;

-вежбе за развој
издржљивости,

-комбинује усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу;

-Вежбе за развој координације;
-Ходање:

-вежбе за развој брзине;
МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ

Ходање и трчање

-кратким корацима;

-одржава равнотежу у
различитим
кретањима;

-дугим корацима,

-разликује правилно
од неправилног
држања тела;

-ходање опружањем стајне
ноге,

-успостави правилно
држањае тела;
-правилно дише
током вежбања;
-изведе
кретање,вежбе и
кратке саставе уз
музичку пратњу;
-изведе дечји и
народни плес;

-у различитом ритму,

-ходање са реквизитима,
-ходање са променом правца и
смера,
-ходање кимбиновано са
различитим покретима,
-ходање преко ниских
препрека,
-елементарне игре са ходањем,
-Техника трчања:

-користи основну
терминологију
вежбања;

-трчање преко препрека,

-поштује правила
понашања у и на
просторима за
вежбање;

-трчање са променом правца и
смера,

-трчање са променом ритма,

-брзо трчање стартом из
различитих почетних положаја,
-трчање 30м,
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-поштује мере
безбедности током
вежбања;
-одговорно се односи
према
објектима,справама и
реквизитима у
просторима за
вежбање;

-елементарне игре са трчањем.
Скакање и прескакање Прескакање вијача, плаица и
других реквизита поређаних на
тлу једноножним и суножним
доскоком.
Комбинације скокова, скок у
даљ и увис из места и залета.
Скок са повишене површине.

-поштује правила
игре;
-навија и бодри
учеснике у игри на
начин којим никог 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 бежбању;
-уочи промене у расту
код себе и код
дригих;
-препозна сопствено
болесно стање и не
вежба када је
болестан;
-примењује
здравственохигијенске мере пре,у
току и након
вежбања;
-одржава личну
хигијену;
-учествује у
одржавању простора

Припремне вежбе за прескок:

Бацање и хватање

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
окретом за 360степени.
Вођење лопте једном и другом
руком у месту и кретању.
Додавање лопте једном и
другом руком.
Вођење лопте у ходању и
трчању.
Гађаање 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 и
додавање).
Пузање,вишење,упори Помицање на дохватном
и пењања
вратилу са погрченим ногама у
вису предњем.
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у коме живи и
борави;

Помицање у вису предњем
окретањем за 180степени са
укрштеним хватом.

-наведе врсте
намирница у исхрани;

Њихање уз помоћ.

-прпознаје везу
вежбања и уноса
воде;

Проширени садржаји
Узмак корацима уз косу
површину .

-повеже ходање и
трчање са позитивном
утицајем на здравље,
-препозна лепоту
покрета у вежбању;

Вежбе на тлу

-се придржава
правила вежбања;

Бочно пењање уз лестве са
наизменичним прехватањем и
опирањем истовремено обема
ногама.
Основни садржаји
Два повезана колута напред.
Колут напред и скок пруженим
телом.

-вреднује успех у
вежбању;

Колут назад из чучња у
чучањ,низ косу површину.
Колут назад.
Састав од научених елемената.
Игре усвојених вежби.
Проширени садржаји
Колут напред из упора стојећег
опружених ногу.
Колут преко лопте.

Вежбе равнотеже

Одељенско такмичење са
задатом комбинацијом вежби.
Основни садржаји
Мала вага на тлу, клупи и
ниској греди.
Ходање привлачењем на целом
стопалу и успон.
Ходање опружањем стајине и
предножењем замајне ноге.
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Ходање уназад на греди.
Састав из првог разреда
допунити наученим вежбама.
Проширени садржај
Наскок кораком на греду.
Чучањ и окрет у чучњу са 90 и
180степени.
Састав из првог разреда
допунити вежбама ходањем
уназад и окретом у чучњу за
180степени.
Вежбе реквизитима

Одељенско такмичење.
Вежбе обликовања са
реквизитима.
Трчање, поскоци и скокови уз
коришћење реквизита.
Прескакање вијаче на
различите начине. Дизање и
ношење предмета и реквизита
на различите начине.
Елементарне игре са
реквизитима.
Игре са ластишом.

Плес и ритмика

Полигон и елементарне игре уз
коришћење реквизита.
Основни садржаји
Народно коло и дечји плес по
избору.
Повезивање елемената из првог
разреда у композицију-састав.
Основни ритмички покрети са
реквизитима.
Проширени садржаји
Прескакање вијаче уназад.
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Комбиновано прескакање
вијаче, напред назад.
Ходање и трчање са бацањем и
хватањем лопте и обруча.
Полигони
ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА
КУЛТУРА

Култура вежбања и
играња

Вежба са вијачом.
Комбиновани полигон од
усвојених вештина:
Основни термини у вежбању.
Вежба безбедно.
Чувам своје и туђе ствари.
Правила елементарних игара.
Некад изгубим а некад и
победим.

Здравствено
васпитање

Навијам пристојно.
Моје здравље и вежбање.
Мишићи, зглобови и кости
мога тела.
Телесни развој.
Лична хигијена.
Хигијена простора за вежбање.
"шарени-разноврсни оброк"правилна исхрана.
Значај воде за организам и
вежбање.

1.2.

Изборни предмети

1.2.1.
Назив
програма
Циљ
Разред

Грађанско васпитање

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ наставе и учења програма Грађанско васпитање 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 заједнице, уважавајући
принципе, процедуре и вредности демократског друштва.
други
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Годишњи
фонд
36 часова
часова
ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће ОБЛАСТ/ТЕМА
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 угрожава друге;
– препозна и уважи осећања и
потребе других;
– наведе и својим речима објасни
основна права детета садржана у
ЉУДСКА ПРАВА
Конвенцији о дечјим правима;
Ја и други у
– прихвата и образлаже на
различитим
примерима из живота да свако
групама
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;

ДЕМОКРАТСКО
– саслуша излагање саговорника ДРУШТВО
Школа као
без упадица и са уважавањем;
заједница
– даје и прихвата предлоге
водећи рачуна о интересу свих
страна у сукобу;

САДРЖАЈИ
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
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.
Одговорностиученика и одраслих за
функционисање школе као заједнице.
Односи у заједници
Како радим сам, а како у групи?
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– представи шта садржи и чему
служи Правилник о безбедности
ученика његове школе;

Шта у школи радимо заједно?
У чему смо добри? У чему бисмо могли
бити бољи?

– се понаша у складу са
Правилником о безбедности
ученика;

Како комуницирамо у групи? Насилна и
ненасилна комуникација.

– наводи примере одговорности
одраслих и ученика за безбедност
у школи;

Сукоби
Узроци сукоба и шта са њима. Сукоб из угла
оног другог. Посредовање у сукобу.
Конструктивно решавање сукоба.

– препознаје предности, ризике и
опасности по себе и друге и
одговорно поступа при
коришћењу мобилног телефона и
интернета;

Безбедност ученика у школи
Ученици имају право на заштиту и
безбедност. Правилник школе о безбедности
ученика.

Безбедност ученика у школи и школском
– сарађује и преузима различите ПРОЦЕСИ
дворишту, на путу између куће и школе, ван
улоге на основу договора у
У САВРЕМЕНОМ школе – на излету и на настави у природи.
групи;
СВЕТУ
Школа као безбедно Безбедност ученика је одговорност свих –
– износи мишљење, образлаже
запослених у школи, ученика, родитеља,
место
идеје, даје предлоге који могу
институција ван школе.
унапредити безбедност ученика у
школи;
Безбедно и небезбедно понашање на
интернету. Одговорна употреба мобилног
– учествује у изради плана
телефона.
једноставне акције;

– доприноси промоцији акције;

Како учинити школу безбедним местом за
све – планирање и извођење једноставне
акције.
Кораци у планирању и извођењу акције.

– на једноставан начин вреднује
изведену акцију.

Избор теме/проблема/aктивности којом
ћемо се бавити.

– са другим ученицима изводи и
документује једноставну акцију;

Одређивање циља и израда плана акције –
подела улога, договор о роковима, начину
реализације.

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ
Школа као безбедно Извођење и документовање акције – видеоснимци фотографије, текстови и сл.
место за све
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.
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2. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
2.1.

Обавезни предмети

2.1.1.

Српски језик

Циљеви наставе и учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да
правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако
што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, да стиче основна знања о улози
и значају језика у националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и
тумачење књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке 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 српској и светској култури,
негује љубав према српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и
да научи како функционално да повезује садржаје предметних области.
Годишњи фонд часова: 144 часова
ИСХОДИ
ОБЛАСТИ/ТЕМЕ
САДРЖАЈИ
По завршеној теми/области ученик
КЊИЖЕВНОСТ ЛИРИКА
ће бити у стању да:
Лектира
- повеже књижевне термине и појмове
1. Обредне лирске народне песме
обрађиване у претходним разредима са
2. Ђура Јакшић: Вече
новим делима које чита
3. Јован Дучић: Село
- чита са разумевањем и опише свој
4. Мирослав Антић: Плава звезда
доживљај различитих врста
5. Вељко Петровић: Ратар/ Алекса
књижевних дела и научно-популарних
Шантић: О, класје моје
текстова
6. Десанка Максимовић: Грачаница/
- одреди род књижевног дела и
Војислав Илић: Свети Сава
књижевну врсту
7. Стеван Раичковић: Хвала сунцу,
- прави разлику између дела лирског,
земљи, трави
епског и драмског карактера
8. Милован Данојлић: Овај дечак
- разликује ауторску приповетку од
зове се Пепо Крста
романа
9. Сергеј Јесењин: Песма о керуши
- анализира структуру лирске песме
Књижевни термини и појмови
(строфа, стих, рима)
- уочава основне елементе структуре
Врста строфе према броју стихова у
књижевноуметничког дела: тема,
лирској песми: дистих, терцет; врста
мотив, радња, време и место радње
стиха по броју слогова ( лирски и
- разликује заплет и расплет као етапе
епски десетерац).
драмске радње
Одлике лирске поезије: нагласак
- разликује појам песника и лирског
речи и ритам; рима – парна,
субјекта; појам приповедача у односу
укрштена, обгрљена, улога риме у
на писца
обликовању стиха.
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- увиђа звучне, визуелне, тактилне,
олфакторне елементе песничке слике
- разликује облике казивања
- одреди стилске фигуре и разуме
њихову улогу у књижевноуметничком тексту
- анализира поступке ликова у
књижевноуметничком делу, служећи
се аргументима из текста
- уочава хумор у књижевном делу
- разликује хумористички и
дитирамбски тон од елегичног тона
- илуструје веровање, обичаје, начин
живота и догађаје у прошлости
описане у књижевним делима
- вреднује поступке ликова и
аргументовано износи ставове
- илуструје веровања, обичаје, начин
живота и догађаје у прошлости
описане у књижевним делима
- уважава националне вредности и
негује српску културноисторијску
баштину
- препоручи књижевно дело уз кратко
образложење
- упореди књижевно и филмско дело,
позоришну представу и драмски текст

Стилске фигуре: контраст,
хибербола. Врсте ауторске и
народне лирске песме:социјалне
песме, дитирамб, елегија, обредне
песме(коледарске, краљичке,
додолске, божићне).
ЕПИКА
Лектира
1. Народна песма: Смрт Мајке
Југовића
2. Народна песма: Марко Краљевић
укида свадбарину
3. Петар кочић: Јаблан
4. Исидора Секулић: Буре(одломак)/
Бранко Ћопић: Чудесна справа
5. Иво Андрић: Аска и вук
6.Антон Павлович Чехов: Вањка
7. Светлана Велмар Јанковић:
Сирото ждребе (из Књиге за Марка)
Књижевни термини и појмови
Основна тема и кључни мотиви.
Писац и приповедач.
Облици казивања: нарација
(хронолошко приповедање),
описивање, дијалог, монолог.
Фабула/ радња, редослед догађаја.
Врсте епских дела: приповетка,
роман.
Културно-историјско предање(нпр.
Смрт Марка Краљевића)
ДРАМА
Лектира
1. Коста Трифковић: Избирачица
(одломак)
2. Миодраг Станисављевић: И ми
трку за коња имамо
3. Бранислав Нушић: Аналфабета
(одломак)
Књижевни термини и појмови
Драмске врсте: комедија – основне
одлике. Монолог и дијалог у
драми.Дидаскалије, реплика. Етапе
драмске радње ( заплет и расплет).
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И
ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ
(бирати до 2 дела)
1. Вук Караџић: Живот и обичаји
народа српскога; Божић (одломак),
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Ђурђевдан (одломак),
додоле,прпоруше и чароице
(одломак)
2. Владимир Хулпах: Легенде о
европским градовима (избор)
3. Никола Тесла: Моји изуми
(одломак)
4. Гроздана Олујић: Били су деца
као и ти (избор)
ДОМАЋА ЛЕКТИРА:
1. Епске народне песме о Косовском
боју (избор)
2. Епске народне песме о Марку
Краљевићу (избор)
3. Бранислав Нушић:
Аутобиографија
4.Анђела Нанети: Мој дека је био
трешња
5.
5. Весна Алексић: Каљави коњ (
Прича о богињи Лади – Звездана
вода; Прича о богу Сварогу –
Небески ковач; Прича о богу
Стрибогу – Сечењско светло)
6. Бранко Ћопић: Орлови рано лете
7. Ференц Молнар: Дечаци Павлове
улице
8. Избор из савремене поезије за
децу (Александар Вучо, Мирослав
Антић, Драгомир Ђорђевић,
Владимир Андрић, Дејан Алексић...)
Допунски избор лектире
1. Тиодор Росић: Приче старог
чаробњака (једна прича по избору)
2. Владислав Војновић: Приче из
главе ( прича Позориште – одломци)
3. Јасминка Петровић: Ово је
најстрашнији дан у мом животу

- повеже граматичке појмове обрађене
у претходним разредима са новим
наставним садржајима
- препозна делове речи у вези са
њиховим грађењем
- разликује гласове српског језика по
звучности и месту изговора
- разликује врсте гласовних промена у
једноставним примерима и примењује
књижевнојезичку норму

ЈЕЗИК
Граматика
(морфологија,
синтакса)

Подела речи по постанку: просте
речи и творенице; породица речи,
уочавање корена речи.Саставни
делови твореница (творбене основе,
префикси и суфикси)Граматичка
основа и граматички наставци у
поређењу са творбеном основом и
суфиксима.
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- одреди врсте и подврсте заменица
као и њихов облик
- препознаје глагоска времена и
употребљава их у складу са нормом
- разликује реченице по
комуникативној функцији

Настанак гласова и говорни органи;
подела гласова: самогласници и
сугласници (прави сугласници и
сонанти); подела сугласника по
звучности и по месту изговора.
Подела речи на слогове,
слоготворно р. Гласовне промене –
уочавањеу грађењу и промени речи:
непостојано а, промена л у о,
палатализација, сибиларизација,
јотовање, једначење сугласника по
звучности, једначење сугласника по
месту изговора, губљење
сугласника.
Заменице: неличне именичке
заменице ( односно-упитне,
неодређене, одричне, опште);
придевске заменице ( присвојне,
показне, односно-упитне,
неодређене, одричне, опште).
Граматичка категорије заменица;
род, број, падеж и лице.
Грађење и основна значења
глаголских времена. Аорист,
имперфекат ( само на нивоу
препознавања; имперфекат глагола
бити), плусквамперфекат.

- доследно примењује правописну
норму
- користи правопис (школско
издање)¸разликује дуги и кратки
акценат у изговореној речи;

Правопис

- правилно изговара речи водећи
рачуна о месту акцента и интонацији
реченице - говори јасно поштујући
књижевнојезичку норму

Ортоепија

Независне предикатске реченице –
појам комуникативне функције;
подела на обавештајне, упитне,
заповедне, жељне и узвичне
реченице.
Писање имена васионских тела.
Растављање речи на крају реда
(основна правила).
Правописна решења у вези са
гласовним променама.
Писање именичких и придевски
одричних заменица са предлозима.
Писање заменице Ваш великим
почетним словом.
Правописна решења у вези са
писањем обрађених глаголских
облика.
Правилан изговор гласова: ч,ћ,џ, р.
Дуги и кратки акценти.
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- течно и разговетно чита наглас
књижевне и неуметничке текстове
- употрбљава различите облике
усменог и писменог изражавања.
Препричавање различитих типова
текстова, без сажимања и са
сажимањем, причање( о догађајима и
доживљајима) и описивање
- саставља овавештење, вест и кратак
извештај
- разуме основна значења књижевног и
неуметничког текста
- проналази експлицитно и
имплицитно садржане информације у
једноставнијем књижевном и
некњижевном тексту
- драматизује одломак одабраног
књижевноуметничког текста

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА

Текстови у функцији унапређивања
језичке културе.
Анализирање снимљених казивања
и читања ( звучна читанка).
Говорне вежбе на унапред одређену
тему.
Учтиве форме обраћања.
Лексикологија: аугментативи 8са
пејоративима), деминутиви (са
хипокористицима).
Правописне вежбе: диктат,
допуњавање текста, уочавање и
објашњавање научених правописних
правила у тексту.
Богаћење речника: лексичкосемантичке вежбе( нпр. избегавање
сувишних речи и туђица,
фигуративна значења речи;
проналажење изостављених
реченичних делова); стилске вежбе
нпр.текст као подстицај) за
сликовито казивање; ситуациони
предложак за тражење погодног
израза).
Писмене вежбе и домаћи задаци и
њихова анализа на часу.
Четири школска писмена задатка –
по два у сваком полугодишту( један
час за израду задатака и два за
анализу и писање унапређене
верзије састава).

ОБЛАСТ/ТЕМА
Књижевност

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Програм књижевности се реализује обрадом текстова из лектире која је
разврстана на обавезни, допунски и изборни део. Комбиновањем и
повезивањем различитих текстова успоставља се вертикална и хоризонтална
корелација уз помоћ којих се ученици поступно уводе у свет књижевности.
При обради текста примењиваће се јединство аналитичких и синтетичких
поступака и гледишта са циљем да се ученици оспособе за самосталан исказ,
истраживачку делатност и заузимање критичких ставова. Исходи ове
области су засновани на читању тако да је оно главна активност. У петом
разреду негује се доживљајно читање, а ученици се поступно уводе у
истраживачко читање и оспособљавају да искажу свој доживљај уметничког
дела.

Граматика

Програм граматике се реализује поступно, где се језик ученицима представи
и тумачи као систем. Ниједна језичка појава се не изучава изоловано, већ се
повезује са обрађеним текстовима из књижевности, али и са непосредном
говорном праксом. На тај начин се настава граматике приближава животним
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потребама у којима се примењени језик појављује као свестрано мотивисана
људска активност. Садржај вежбања граматике се одређује на основу
континуираног праћења језичког испољавања ученика. Тако ће настава
граматике бити у функцији оспособљавања ученика за правилно
комуницирање савременим српским језиком.
Правопис

Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања. У оквиру
правописних вежби повремено ће се проверавати графија. Ученици ће се
подстицати да уочавају и исправљају правописне грешке у СМС
комуникацији, као и у различитим типовима комуникације путем интернета.
На овим часовима ће се користити штампано издање Правописа, а ученици
ће се упућивати на служење и електронским издањем.

Ортоепија

Ортоепске вежбе су изузетно битне за правилан изговор, али се оне неће
реализовати као посебне наставне јединице, већ уз одговарајуће теме из
граматике и књижевности. Уз коришћење аудио снимака, ученике треба
навикавати да препознају, репродукују и усвоје правилно акцентован говор.
Као ортоепска вежба спроводиће се и говорење напамет научених одломака
у стиху и прози уз помоћ аудитивних наставних средстава.
Ова наставна област реализује се кроз повезивање с обрадом књижевних
текстова као репрезентативних образаца изражавања, а такође и са наставом
граматике и правописа. Језичка култура се негује спровођењем лексичкосемантичких и стилских вежби које ће богатити и развијати способност и
вештину изражавања. Сва вежбања изводе се на тексту или у току говорних
вежби. Када су у питању домаћи и школски писмени задаци, ученици ће
користити и латинично писмо.

Језичка култура

2.1.2.
Циљ

Енглески језик
Циљ учења Страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком
систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну
писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и
културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.

Разред

Шести (први страни језик)

Годишњи фонд

72

часова

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
-

разуме једноставније текстове
који се односе на поздрављање,
представљање и тражење/

КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

ЈЕЗИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
(у комуникативним
функцијама)
ПОЗДРАВЉАЊЕ И Слушање и читање
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
једноставнијих текстова
СЕБЕ И ДРУГИХ И који се односе на
ТРАЖЕЊЕ/ ДАВАЊЕ поздрављање и
ОСНОВНИХ
представљање (дијалози,
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-

-

-

-

-

-

-

-

давање информација личне
ИНФОРМАЦИЈА О
природе;
СЕБИ И ДРУГИМА
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;
ОПИСИВАЊЕ БИЋА,
разуме једноставније текстове
ПРЕДМЕТА, МЕСТА,
који се односе на опис особа,
ПОЈАВА, РАДЊИ,
биљака, животиња, предмета,
СТАЊА И ЗБИВАЊА
места, појaва, радњи, стања и
збивања;
опише и упореди жива бића,
предмете, места, појаве, радње,
стања и збивања користећи
једноставнија језичка средства;
ИЗНОШЕЊЕ
ПРЕДЛОГА И
разуме једноставније предлоге,
САВЕТА,
савете и позиве на заједничке
УПУЋИВАЊЕ
активности и одговори на њих
ПОЗИВА ЗА
уз одговарајуће образложење;
УЧЕШЋЕ У
упути предлоге, савете и
ЗАЈЕДНИЧКОЈ
позиве на заједничке
АКТИВНОСТИ И
активности користећи
РЕАГОВАЊЕ НА
ситуационо прикладне
ЊИХ
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;
ИЗРАЖАВАЊЕ
упути уобичајене молбе и
МОЛБИ, ЗАХТЕВА,
захтеве;
ОБАВЕШТЕЊА,
честита, захвали и извини се
ИЗВИЊЕЊА,
користећи једноставнија
ЧЕСТИТАЊА И
језичка средства;
ЗАХВАЛНОСТИ
разуме и следи једноставнија
упутства у вези с уобичајеним
ситуацијама из свакодневног
живота;
пружи једноставнија упутства у
вези с уобичајеним
ситуацијама из свакодневног
живота;
РАЗУМЕВАЊЕ И
ДАВАЊЕ
УПУТСТАВА

наративни текстови,
формулари и сл.);
реаговање на усмени или
писани импулс саговорника
(наставника, вршњака и
сл.) и иницирање
комуникације; усмено и
писaно давање
информација о себи и
тражење и давање
информација о другима.
Слушање и читање
једноставнијих текстова
који се односе на опис
бића, предмета, места,
појава, радњи, стања и
збивања; усмено и писано
описивање/ поређење бића,
предмета, појава и места.
Слушање и читање
једноставниjих текстова
који 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.
Слушање и читање
једноставнијих исказа
којима се нешто честита,
тражи/ нуди помоћ, услуга,
обавештње 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
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разуме једноставније текстове
у којима се описују 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;
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 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

ОПИСИВАЊЕ
РАДЊИ У
САДАШЊОСТИ

ОПИСИВАЊЕ
РАДЊИ У
ПРОШЛОСТИ

ОПИСИВАЊЕ
БУДУЋИХ РАДЊИ
(ПЛАНОВА,
НАМЕРА,
ПРЕДВИЂАЊА)

ИСКАЗИВАЊЕ
ЖЕЉА,
ИНТЕРЕСОВАЊА,
ПОТРЕБА, ОСЕТА И
ОСЕЋАЊА

(нпр. за израду задатака,
пројеката и сл.) 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 сталних,
уобичајених и тренутних
догађаја/ активности и
способности.
Слушање и читање описа и
усмено и писано
размењивање иказа 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 и
сл.
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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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
забране и правила понашања у
школи и на јавном месту, као и
на своје и туђе обавезе;
саопшти правила понашања,
забране и листу својих и туђих
обавеза користећи одговарајућа
језичка средства;
разуме једноставније изразе
који се односе на поседовање и
припадност;
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;
изражава мишљење, слагање/
неслагање и даје кратко
образложење;
разуме једноставније изразе
који се односе на количину и
цену;
пита и саопшти колико нечега
има/ нема, користећи
једноставнија језичка средства;

ИСКАЗИВАЊЕ
ПРОСТОРНИХ
ОДНОСА И
УПУТСТАВА ЗА
ОРИЈЕНТАЦИЈУ У
ПРОСТОРУ

ИЗРИЦАЊЕ
ДОЗВОЛА,
ЗАБРАНА,
ПРАВИЛА
ПОНАШАЊА И
ОБАВЕЗА

ИЗРАЖАВАЊЕ
ПРИПАДАЊА И
ПОСЕДОВАЊА

ИЗРАЖАВАЊЕ
ДОПАДАЊА И
НЕДОПАДАЊА

ИЗРАЖАВАЊЕ
МИШЉЕЊА

Слушање и читање
једноставнијих текстова у
вези са смером кретања и
специфичнијим
просторним односима;
усмено и писано
размењивање информација
у вези са смером кретања 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/
неподања; 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.
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пита/ каже/ израчуна колико
нешто кошта.

2.1.3.

ИЗРАЖАВАЊЕ
КОЛИЧИНЕ,
БРОЈЕВА И ЦЕНА

Слушање и читање
једноставнијих текстова
који говоре о количини и
цени; постављање питања у
вези с количином и ценом
и одговарање на њих,
усмено и писано; слушање
и читање текстова на теме
поруџбине у ресторану,
куповине, играње улога (у
ресторану, у продавници, у
кухињи …); записивање и
рачунање цена.

Математика

Циљ: 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.
Разред :

Шести

Годишњи фонд часова:

Ред.
бр.

1.

144 часа

Област/тем
а

ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће
бити у стању да:

Садржаји

ЦЕЛИ
БРОЈЕВИ

– прочита, запише, упореди и представи
на бројевној правој целе и рационалне
бројеве (записане у облику разломка или у
децималном запису);
– одреди супротан број, апсолутну
вредност и реципрочну вредност
рационалног броја;

Скуп целих бројева (З).
Супротан број. Апсолутна
вредност целог броја.
Приказ целих бројева на
бројевној правој. Упоређивање
целих бројева.
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2.

3.

РАЦИОНА
ЛНИ
БРОЈЕВИ

ТРОУГАО

– израчуна вредност једноставнијег
Основне рачунске операције у
бројевног израза и реши једноставну
скупу З и њихова својства.
линеарну једначину и неједначину у скупу
Изрази са целим бројевима.
рационалних бројева;
– реши једноставан проблем из
свакодневног живота користећи бројевни
израз, линеарну једначину или
неједначину;
Први део
– примени пропорцију и проценат у
Скуп рационалних бројева.
реалним ситуацијама;
Супротан број. Апсолутна
– прикаже податке и зависност између две
вредност рационалног броја.
величине у координатном систему
Приказ
рационалних бројева на
(стубичасти, тачкасти и линијски
бројевној правој. Упоређивање
дијаграм);
рационалних бројева.
– тумачи податке приказане табелом и
Основне рачунске операције у
графички;
скупу Q и њихова својства.
– класификује троуглове односно
Изрази са рационалним
четвороуглове на основу њихових
бројевима.
својстава;
Једначине
и неједначине:
– конструише углове од 90° и 60° и
аx + б = ц; аx + б ≤ ц; аx + б <
користи њихове делове за конструкције
ц; аx + б ≥ ц;
других углова;
аx + б > ц ( а, б, ц Î Q, а ≠ 0).
– уочи одговарајуће елементе подударних
Други део
троуглова;
Координатни систем. Приказ
– утврди да ли су два троугла подударна
података у координатном
на основу ставова подударности;
систему.
– конструише троугао, паралелограм и
Приказ
зависности
међу
трапез на основу задатих елемената
величинама.
(странице и углови троуглова и
Размере, пропорције и
четвороуглова и дијагонала четвороугла);
проценти.
– примени својства троуглова и
Директна пропорционалност.
четвороуглова у једноставнијим
Обрнута пропорционалност.
проблемским задацима;
– сабира и одузима векторе и користи их у
реалним ситуацијама;
– одреди центар описане и уписане
кружнице троугла;
– примењује особине централне и осне
Први део
симетрије и транслације у једноставнијим
Појам троугла. Обим троугла.
задацима;
Једнакокраки и
– израчуна површину троугла и
једнакостранични троуглови.
четвороугла користећи обрасце или
Висина троугла.
разложиву једнакост.
Углови троугла. Збир углова
троуглова. Врсте троуглова
према угловима.
Однос између страница и
углова троугла. Неједнакост
троугла.
Конструкције неких углова
(60°, 120°, 30°, 45°, 75°, 135°)
Други део
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Основне конструкције
троуглова.
Појам подударности и ставови
подударности.
Централна симетрија и
подударност.
Осна симетрија и подударност.
Центар описане и уписане
кружнице троугла.

Четвороугао. Углови
четвороугла. Збир углова
четвороугла.
Паралелограм. Особине
паралелограма. Услови да
четвороугао буде
паралелограм.
Ромб, правоугаоник и квадрат.
Конструкција паралелограма.
Сабирање и одузимање
вектора. Множење вектора
бројем.
Трапез. Особине трапеза.
Средња линија троугла и
трапеза.
Конструкције трапеза.
Делтоид.

ЧЕТВОРО
УГАО

4.

Појам површине фигуре,
површина правоугаоника и
квадрата.
Једнакост површина
подударних фигура.
Површина паралелограма,
троугла, трапеза.
Површина четвороугла с
нормалним дијагоналама.

ПОВРШИ
НА
ЧЕТВОРО
УГЛА И
ТРОУГЛА

5.

2.1.4.

Физика

Циљ:

Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавана 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
основа научног метода и усмеравање према примени физичких закона у
свакодневном животу и раду.

Разред:

шести
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Годишњи фонд часова:

72 часа

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик
ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА

САДРЖАЈИ

разликује врсте кретања
према облику путање и према
промени брзине и одређује
средњу брзину;
објашњава узајамно деловање
тела у непосредном додиру
(промена брзине, правца и
смера кретања, деформација
тела) и узајамно деловање
тела која нису у непосредном
додиру (гравитационо,
електрично и магнетно
деловање);
разликује деловање силе
Земљине теже од тежине
тела;
повезује масу и инерцију,
разликује масу и тежину тела,
препознаје их у
свакодневном животу и
решава различите
проблемске задатке (проблем
ситуације);
демонстрира утицај трења и
отпора средине на кретање
тела и примењује добре и
лоше стране ових појава у
свакодневном животу;
демонстрира појаву инерције
тела, деформације тела под
дејством силе, узајамно
деловање наелектрисаних
тела и узајамно деловање
магнета, притисак чврстих
тела и течности;
разликује преношење силе
притиска кроз чврста тела и
течности и наводи примере
примене (хидраулична преса,
кочнице аутомобила, ходање
по снегу...);
познаје примену
хидростатичког притисака
(принцип рада водовода,
фонтане);
изражава физичке величине у
одговарајућим мерним
јединицама међународног

УВОД У
ФИЗИКУ

Физика као природна наука. Физика и математика. Физика
и техника. Физика и медицина.
Методе истраживања у физици (посматрање, мерење,
оглед...).
Огледи који илуструју различите физичке појаве (из
свакодневног живота).
Демонстрациони огледи:
Како савити млаз воде?
Мехури од сапунице имају облик сфере, зашто?
Када настаје електрично пражњење?
Направи дугу.
Опишимо лик предмета у равном и сферном огледалу.
Улога мерења у физици и у свакодневном животу (мерење
времена, дужине, површине, масе и запремине...).
Основне и изведене физичке величине и њихове јединице
(префикси микро, мили, кило, мега). Међународни систем
мера.
Мерила и мерни инструменти (опсег и тачност). Директно и
индиректно мерење.
Мерење времена, дужине, површине, запремине, масе.
Инертност тела. Мерење масе тела вагом.
Појам средње вредности мерене величине и грешке мерења
при директним мерењима.
Демонстрациони огледи.
Мерење дужине (метарска трака, лењир), запремине
(мензура), времена (часовник, хронометар), масе (вага).
Приказивање неких мерних инструмената (вага,
термометри, електрични инструменти).
Лабораторијске вежбе
1. Мерење димензија тела лењиром са милиметарском
поделом.
2. Мерење запремине чврстих тела неправилног облика
помоћу мензуре.
Кретање у свакодневном животу. Релативност кретања.
Појмови и величине којима се описује кретање (путања,
пут, време, брзина, правац и смер кретања). Векторски
карактер брзине.
Подела кретања према облику путање и брзини тела.
Зависност пређеног пута и брзине од времена код
равномерног праволинијског кретања. Графички приказ
зависности брзине и пређеног пута од времена. Релативна
брзина.
Променљиво праволинијско кретање. Средња брзина.
Демонстрациони огледи:
Кретање куглице по Галилејевом жљебу.
Кретање мехура ваздуха (или куглице) кроз вертикално
постављену дугу провидну цев са течношћу.
Лабораторијска вежбе

МЕРЕЊЕ

КРЕТАЊЕ

37

Анекс школског програма ОШ „Доситеј Обрадовић“ Ћићевац
ИСХОДИ
ОБЛАСТ/
САДРЖАЈИ
По завршетку разреда ученик ТЕМА
ће бити у стању да:
система (SI) и разликује
основне и изведене физичке
величине, претвара веће
јединице у мање и обрнуто
(користи префиксе микро,
мили, кило, мега);
процењује вредност најмањег
подеока код мерних
инструмената (односно,
тачност мерења);
мери тежину, дужину, време,
запремину и масу и на основу
мерених вредности одређује
густину и притисак;
одређује средњу вредност
мерене величине и грешку
мерења;
решава квалитативне,
квантитативне и графичке
задатке (брзина, тежина,
густина, притисак чврстих
тела и течности...).

СИЛА

ГУСТИНА

Одређивање средње брзине променљивог кретања тела и
сталне брзине равномерног кретања помоћу стаклене цеви
са мехуром (или куглицом).
Узајамно деловање два тела у непосредном додиру и
последице таквог деловања: покретање, заустављање и
промена брзине тела, деформација тела (истезање,
сабијање, савијање), трење при кретању тела по
хоризонталној подлози и отпор при кретању тела кроз воду
и ваздух.
Узајамно деловање два тела која нису у непосредном
додиру (гравитационо, електрично, магнетно). Сила као
мера узајамног деловања два тела, правац и смер деловања.
Векторски карактер силе.
Закон акције и реакције. Слагање сила истог правца. Закон
инерције. Маса тела на основу појма о инертности и о
узајамном деловању тела. Маса и тежина као различити
појмови.
Процена интензитета силе демонстрационим
динамометром.
Сила Земљине теже. Тежина тела као последица деловања
силе Земљине теже.
Демонстрациони огледи.
Судари двеју кугли (а) исте величине, истог материјала, (б)
различите величине истог материјала, (в) исте величине
различитог материјала.
Истезање и сабијање еластичне опруге. Трење при клизању
и котрљању. Слободно падање.
Привлачење и одбијање наелектрисаних тела.
Привлачење и одбијање магнета.
Лабораторијске вежбе
1. Мерење еластичне силе при истезању и сабијању опруге.
2. Калибрисање еластичне опруге и мерење тежине тела
динамометром.
3. Мерење силе трења при клизању или котрљању тела по
равној подлози.
Густина тела. Средња густина тела.
Одређивање густине чврстих тела.
Релативна кретања тела као последица разлике у њиховим
густинама.
Одређивање густине течности мерењем њене масе и
запремине.
Демонстрациони огледи.
Течности различитих густина у истом суду - "течни
сендвич"
Суво грожђе у газираној води.
Мандарина са кором и без коре у води.
Лабораторијске вежбе
1. Одређивање густине чврстих тела правилног и
неправилног облика.
2. Одређивање густине течности мерењем њене масе и
запремине.
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ИСХОДИ
ОБЛАСТ/
САДРЖАЈИ
По завршетку разреда ученик ТЕМА
ће бити у стању да:
ПРИТИСАК

Притисак чврстих тела.
Притисак у мирној течности. Хидростатички притисак.
Спојени судови.
Атмосферски притисак. Торичелијев оглед. Зависност
атмосферског притиска од надморске висине. Барометри,
манометри.
Преношење спољњег притиска кроз течности и гасове у
затвореним судовима. Паскалов закон и његова примена.
Демонстрациони огледи.
Зависност притиска чврстих тела од величине додирне
површине и од тежине тела.
Стаклена цев са покретним дном за демонстрацију
хидростатичког притиска.
Преношење притиска кроз течност (стаклена цев с
мембраном, Херонова боца, спојени судови).
Хидраулична преса (нпр. два медицинска инјекциона
шприца различитих попречних пресека спојена
силиконским цревом).
Огледи који илуструју разлику притисака ваздуха (како се
ваздух може "видети", како свећа може да гори под водом ).
Огледи који илуструју деловање атмосферског притиска.
Лабораторијска вежба
1. Одређивање зависности хидростатичког притиска од
дубине воде

ОРИЈЕНТАЦИОНИ БРОЈ ЧАСОВА ПО ТЕМАМА
МЕСЕЦ

Редни
број

НАСТАВНА
ТЕМА

1

Увод у физику

3

2

Мерење

5

3

Кретање

4

Сила

5

Густина

6

Притисак
УКУПНО

УКУПНО
IX

X

XI

XII

I

II

III

V

VI
3

9

6
2

20
8

4
4

14
4

6
3

8

IV

9

8

8

8

4

9

14
6

6

9
8

4

12

8

4
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ГОДИШЊИ ПЛАН СА СТАНДАРДИМА И КОМПЕТЕНЦИЈАМА
Редни
број

НАСТАВНА ТЕМА

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

СТАНДАРДИ
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Увод у физику.
Компетенција за учење, комуникација, сарадња,
1.
Физика као природна дигитална компетенција.
наука

2.

3.

Физичке величине.
Мерења

Кретање

Сила.
4.

5.

6.

Узајамно деловање
тела

Густина тела

Притисак

Компетенција за учење, комуникација, рад са
подацима и информацијама, решавање проблема,
предузимљивост и оријентација ка предузетништву,
сарадња, дигитална компетенција.

ФИ.1.6.1, ФИ.1.6.2,
ФИ.1.6.3, ФИ.2.6.1,
ФИ.2.6.2, ФИ.2.6.3,
ФИ.3.6.3, ФИ.3.6.4.

Компетенција за учење, комуникација, рад са
подацима и информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција.

ФИ.1.1.1, ФИ.2.1.1,
ФИ.2.1.4, ФИ.1.6.1,
ФИ.1.6.2, ФИ.1.6.3,
ФИ.2.6.2, ФИ.2.6.3,
ФИ.3.6.3, ФИ.3.6.4.

Компетенција за учење, комуникација, решавање
проблема, сарадња, дигитална компетенција.

ФИ.1.1.2, ФИ.2.1.1,
ФИ.2.1.2, ФИ.1.6.1,
ФИ.1.6.3, ФИ.2.6.2,
ФИ.3.6.3, ФИ.3.6.4.

Компетенција за учење, рад са подацима и
информацијама, решавање проблема, сарадња,
дигитална компетенција.

ФИ.2.1.3, ФИ.2.1.4,
ФИ.1.6.1, ФИ.1.6.2,
ФИ.2.6.1, ФИ.2.6.2,
ФИ.2.6.3, ФИ.3.6.3,
ФИ.3.6.4.

Компетенција за учење, естетичка компетенција, рад
са подацима и информацијама, решавање проблема,
сарадња, дигитална компетенција.

ФИ.1.1.3, ФИ.2.1.1,
ФИ.2.1.2, ФИ.2.1.3,
ФИ.2.1.4, ФИ.3.1.1,
ФИ.1.6.1, ФИ.1.6.2,
ФИ.1.6.3, ФИ.2.6.2,
ФИ.3.6.1, ФИ.3.6.3,
ФИ.3.6.4.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Полазна опредељења при дефинисању исхода и конципирању програма наставе и учења Физике
били су усвојени стандарди постигнућа ученика у основној школи.
Ученици шестог разреда треба да науче основне појмове и законе физике на основу којих ће
разумети појаве у природи и значај физике у образовању и свакодневном животу. Они треба да стекну
основу за праћење програма Физике у следећим разредима.
Полазна опредељења утицала су на избор програмских садржаја и метода логичког
закључивања, демонстрационих огледа и лабораторијских вежби, оријентисаних на очекиване исходе.
Из физике као научне дисциплине одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу, у складу
са образовним стандардима и исходима, могу да усвоје сви ученици шестог разреда.
I.

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

При планирању наставног процеса наставник, на основу дефинисаног циља предмета и исхода,
самостално планира број и редослед часова обраде и осталих типова часова, као и методе и облике
рада са ученицима. Наставник може у одређеној мери (водећи рачуна да се не наруши логичан след
учења физике) прерасподелити садржаје према својој процени.
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Улога наставника је да при планирању наставе води рачуна о саставу одељења и резултатима
иницијалног теста, степену опремљености кабинета за Физику, степену опремљености школе (ИТ
опрема, библиотека,...), уџбенику и другим наставним материјалима које ће користити.
Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи-глобални план
рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима
олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. Од
њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у односу
на одабрани исход, дефинише исходе специфичне за дату наставну јединицу. При планирању треба,
такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину
исхода потребно више времена и више различитих активности.
Од метода логичког закључивања, којe се користе у физици као научној дисциплини
(индуктивни, дедуктивни, закључивање по аналогији итд.), ученицима шестог разреда
најприступачнији је индуктивни метод (од појединачног ка општем) при проналажењу и формулисању
основних закона физике. Зато програм предвиђа да се при проучавању макрофизичких појава
претежно користи индуктивни метод.
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ развијање
радозналости и интересовања за физику и истраживачки приступ у природним наукама. Једноставне
експерименте могу да изводе и сами ученици на часу или да их понове код куће, користећи многе
предмете и материјале из свакодневног живота.
II.

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Препоручени садржаји наставе орјентисане на исходе за шести разред доследно су приказани у
форми која задовољава основне методске захтеве наставе Физике:

Поступност (од једноставног ка сложеном) при упознавању нових појмова и
формулисању закона.

Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину наведено је
више демонстрационих огледа, а у недостатку наставних средстава могуће је користити и
симулације).

Повезаност наставних садржаја са појавама у свакодневном животу.
Програмски садржаји на основу исхода се могу реализовати:
1.
излагањем садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе;
2. решавањем квалитативних и квантитативних проблема као и проблем - ситуација;
3. лабораторијским вежбама;
4. коришћењем других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (домаћи
задаци, пројекти, допунска настава, додатни рад...);
5. систематским праћењем рада сваког ученика.
Да би се циљеви и задаци наставе Физике остварили у целини, неопходно је да ученици активно
учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика наставе
има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства прилагођена овим
специфичностима.
Методска упутства за предавања
Како уз сваку тематску целину иду демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити ток
посматране појаве, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог
расуђивања, опише појаву коју посматра. После тога наставник, користећи прецизни језик физике,
дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се прође кроз све етапе у
41

Анекс школског програма ОШ „Доситеј Обрадовић“ Ћићевац

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона),
прелази се, ако је могуће, на презентовање закона у математичкој форми.
Методска упутства за решавање рачунских задатака
При решавању квантитативних (рачунских) задатака из физике, у задатку прво треба на прави
начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на математичко формулисање и
израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: физичка анализа задатка,
математичко израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се
односи задатак, а затим се набрајају и речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој
етапи се, на основу математичке форме зaкона, израчунава вредност тражене величине. У трећој етапи
тражи се физичко тумачење добијеног резултата. У циљу развијања природно-научне писмености
наставник треба да инстистира на систематском коришћењу јединица мере физичких величина SI
(међународни систем јединица).
Методска упутства за извођење лабораторијских вежби
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на следећи начин:
ученици сваког одељења деле се у две групе, тако да свака група има свој термин за лабoраторијску
вежбу. Опрема за сваку лабораторијску вежбу умножена је у више комплета, тако да на једној вежби
(радном месту) може да ради два до три ученика. Час експерименталних вежби састоји се из: уводног
дела, мерења и записивања података добијених мерењима, анализе и дискусије добијених резултата,
извођења закључака.
У уводном делу часа наставник:
– обнавља делове градива који су обрађени на часовима предавања, а односе се на дату вежбу
(дефиниција величине која се одређује и метод који се користи да би се величина одредила),
– обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и указује на њене
могуће изворе,
– упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво рукују лабораторијским
инвентаром,
– указује ученицима на мере предострожности, којих се морају придржавати ради сопствене
сигурности.
Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад
затреба, објашњава им и помаже. При уношењу резултата мерења у ђачку свеску, процену грешке
треба вршити само за директно мерене величине (дужину, време,...), а не и за величине које се
посредно одређују (нпр. притисак чврстог тела). Процену грешке посредно одређене величине
наставник може да изводи у оквиру додатне наставе.
Методска упутства за друге облике рада
При одабиру домаћих задатака наставник треба да води рачуна о нивоу сложености задатака,
али и о њиховој мотивационој функцији. С обзиром да кроз израду домаћег задатка ученици
проверавају степен разумевања усвојеног садржаја, коректност урађеног домаћег задатка треба да буде
проверена на наредном часу.
Праћење рада ученика
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу
његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа,
предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби. Такође је у
обавези да уредно води евиденцију о раду и напредовању сваког ученика. Оцењивање ученика само
на основу резултата које је он постигао на писменим вежбама непримерено је ученичком узрасту и
физици као научној дисциплини. Неопходно је да наставник од ученика, који се први пут среће сa
физиком, не тражи само формално знање већ да га подстиче на размишљање и логичко закључивање.
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Ученик се кроз усмене одговоре навикава да користи прецизну терминологију и развија способност да
своје мисли јасно и течно формулише.
Будући да је програм орјентисан на исходе, по садржају и обиму, прилагођен психофизичким
могућностима ученика шестог разреда, сталним обнављањем најважнијих делова из целокупног
градива постиже се да стечена знања, вештине и ставови буду трајнији и да ученик боље уочава
повезаност разних области физике.
Допунска настава и додатни рад
Додатна настава из физике организује се у шестом разреду са по једним часом недељно. Ова
врста наставе обухвата нове садржаје, који се надовезују на програм редовне наставе, али се односе на
сложеније физичке појаве или на појаве за које су ученици показали посебан интерес.
Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед одговарајућих садржаја у
редовној настави. Уколико у школи тренутно не постоје технички услови за остваривање неких
тематских садржаја из додатне наставе, наставник бира оне садржаје који могу да се остваре. Поред
понуђених садржаја, могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање.
Допунска настава се такође организује са по једним часом недељно. Њу похађају ученици који
у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ
наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм Физике у шестом
разреду.
Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику и друге природне
науке, могу се организовати кроз разне секције.
III.

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и
напредовање током процеса учења. Да би вредновање било објективно потребно је да буде усклађено
са принципима оцењивања (Правилник о оцењивању у основној школи из 2013. године).
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно проверавање
његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа,
предавања, решавања квантитативних, квалитативних и графичких задатака, лабораторијских вежби,
пројеката...
У сваком разреду треба континуирано пратити и вредновати знања, вештине и ставове ученика
помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на крају већих целина, контролних
вежби и провером експерименталних вештина. Наставник треба да омогући ученицима да искажу
сопствена размишљања о неким физичким појавама и да то адекватно вреднује.
На почетку школске године потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је инструмент
провере предзнања и потенцијала ученика. На крају школске године, такође, треба спровести часове
систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика.

2.1.5.

Биологија

Циљ 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.
Разред

Шести

Годишњи фонд часова

72 часа
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ИСХОДИПо
завршетку разреда
ученик ће бити у
стању да:
– упореди грађу
животиња,
биљака и
бактерија на
нивоу ћелија и
нивоу
организма;
– повеже грађу и
животне процесе на
нивоу ћелије и
нивоу организма;
– одреди положај
органа човека и
њихову улогу;
– цртежом или
моделом прикаже
основне елементе
грађе ћелије једноћелијских и
вишећелијских
организама;
– користи
лабораторијски
прибор и
школски
микроскоп за
израду и
посматрање
готових и
самостално
израђених
препарата;
– хумано поступа
према организмима
које истражује;
– направи
разлику између
животне средине,
станишта,
популације,

ОБЛАСТ/ТЕМА

ЈЕДИНСТВО
ГРАЂЕ И
ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА
ЖИВОТА

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

НАСЛЕЂИВАЊЕ
И ЕВОЛУЦИЈА

САДРЖАЈИ
ПРЕПОРУЧЕНИ

Грађа живих бића – спољашња и унутрашња.
Грађа људског тела:
хијерархијски низ од организма до ћелије.
Једноћелијски организми – бактерија, амеба,
ћелија квасца. Удружи- вање ћелија у колоније.
Вишећелијски организми – одабрани примери
гљива, биљака и животиња.
Основне животне функције на нивоу
организма: исхрана, дисање, транспорт и
елиминација штетних супстанци,
размножавање.
Разлике у грађи биљака, гљива и животиња и
начину функционисања, као и сличности и
разлике у обављању основних животних
процеса. Откриће ћелије и микроскопа.
Основна грађа ћелије (мембрана, цитоплазма,
једро, митохондрије, хлоропласти).
Разлика између бактеријске, и биљне и
животињске ћелије. Ћелијско дисање,
стварање енергије, основне чињенице о
фотосинтези.
Популација, станиште, екосистем, еколошке
нише, адаптације, животне форме, трофички односи – ланци исхране.
Абиотички и биотички фактори. Значај
абиотичких и биотичких фактора.
Антропогени фактор и облици загађења.
Угрожавање живих бића и њихова заштита.

Наследни материјал (ДНК, гени). Телесне и
полне ћелије. Пренос наследног материјала.
Наследне особине (веза између гена и
особина, утицај спољашње средине).
Индивидуална варијабилност.
Природна селекција на одабраним
примерима. Вештачка селекција. Значај
гајених биљака и припитомљених животиња
за човека.
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ИСХОДИПо
САДРЖАЈИ
ОБЛАСТ/ТЕМА
завршетку разреда
ПРЕПОРУЧЕНИ
ученик ће бити у
стању да:
екосистема и
Постанак живота на Земљи (прве ћелије без
еколошке нише;
једра, постанак ћелија са једром и појава
– размотри
ПОРЕКЛО И
вишећеличности).
односе међу
РАЗНОВРСНОСТ
„Дрво живота” (заједничко порекло и основни
члановима једне
ЖИВОТА
принципи филогеније, сродност и сличност).
популације, као
Организми без једра. Организми са једром.
и односе између
Положај основних група једноћелијских и
различитих
вишећелијских организама на „дрвету
Обољења
популација на
живота”. која изазивају, односно преносе
бактерије и животиње. Бактерије и
конкретним
антибиотици.
примерима;
Путеви преношења заразних болести.
– илуструје
ЧОВЕК
И
ЗДРАВЉЕ
Повреде и прва помоћ: повреде коже, убоди
примерима
инсеката и других бес- кичмењака, тровање
међусобни
храном, сунчаница, топлотни удар. Превенција
утицај живих
и понашање у складу са климатским
бића и узајамни
параметрима.
однос са
Последице болести зависности – алкохолизам.
животном
средином;
Кључни појмови садржаја: научни метод, грађа живих бића, животне функције, популација,
– истражи
утицај
екосистем,
еколошки фактори, еколосредине на
шка
ниша, наследни материјал, селекција, „дрво живота”, хигијена, болести зависности, здравље,
испољавање
заштита
средине.
особина,животне
поштујући
принци-УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
пе научног метода;
Програм Биологије за шести разред је део спиралног програма
– идентификује
примере природне
Биологије за основну школу и оријентисан је на достизање исхода.
и вештачке
Спирални
селекције
у програм подразумева да у сваком разреду из сваке области ученик усваја мању количину
информација,
окружењу и у до којих дола- зи самостално уз подршку наставника. У сваком наредном разреду
количина
задатом информација – знања се по мало повећава, при чему се ново знање повезује са знањем и
искуством
стеченим у претходтексту/илустрацији;
– повеже
ном разреду, уз постепено појачавање захтева. На тај начин се знаеволутивне промене
наследномпроширује и продубљује, односно гради.
њесапостепено
варијабилношћу и
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на осно- ву знања која су стекли учећи
природБиологију
и друге предмете. Пред- стављају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности
ном селекцијом;
ученика
у
пет
– групише области предмета: Јединство грађе и функције као основа живота, Живот у екосистему,
Наслеђивање
и еволуција, Порекло и разноврсност живота и човек и здравље. (Исходи за шесту област
организме према
Посматрање,
мерење и експеримент у биологији су распоређени у претходних пет, сходно
особинама које
планираним
активностима.)
Достизање исхода води развоју предметних, свих кључних, општих
указују на
међупредметних
компетенција и остваривању образовних стандар- да. Исходи не прописују структуру,
заједничко
садржаје
и
организацију
наста- ве, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких постигнућа. За
порекло живота
израду
исхода коришћена је ревидирана Блумова таксономија. Исходи су формулисани на нивоу
на Земљи;
примене
као
минимуму.
– одреди
положај
непознате
врсте
Важна карактеристика
наставе усмерене на остваривање исхона „дрвету
живота”, на
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да је да је настава усмерена на учење у школи. Ученик треба да учи:
– смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем
оног што учи са оним што је учио из Биологије и других предмета;
– проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација;
постављањем релевантних питања себи и другима; развијањем плана решавања задатог проблема;
– дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине;
– критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената;
– кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим уче- ницима; кроз дискусију и размену
мишљења; уважавајући аргу- менте саговорника.
I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и
учења. Улога наставника је да контекстуализује дати програм према потребама конкретног одељења
имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће
користити, техничке услове, на- ставна средства и медије којима школа располаже, ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја
наставник најпре креира свој годишњи-глобални план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Потребно је да наставник за
сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у односу на одабрани исход,
дефинише исходе специфичне за дату наставну јединицу. При плани- рању треба, такође, имати у виду
да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више
времена и више различитих активности. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у виду
да је уџбеник наставно средство и да он не одређује садржаје предмета. Зато је потребно садржајима датим у уџбенику приступити селективно и у односу на предвиђене ис- ходе које треба достићи. Поред
уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство
коришћења и других извора сазнавања као нпр. сајтове релевантних институција, писану научно
популарну литературу, мапе, шеме, енциклопедије... Препорука је да наставник планира и припрема
наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација међу пред- метима (нпр.
представљање група организама Веновим дијаграмима, одређивање климатских услова у зависности од
географског положа- ја, писање есеја, тј. приказ података /малих истраживања на матер- њем и страном
језику који уче, цртање итд.).
II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У остваривању наставе потребно је подстицати радозналост, аргументовање, креативност,
рефлексивност, истрајност, одговор- ност, аутономно мишљење, сарадњу, једнакост међу половима.
Препоручује се максимално коришћење ИКТ решења јер се могу превазићи материјална, просторна и
друга ограничења (платформе за групни рад нпр. Pbworks, платформа Moodle, сарадња у „обла- ку”
као Гугл, Офис 365...; за јавне презентације могу се користити веб решења нпр. креирање сајтова,
блогова – Weebly, Wordpress...; рачунарске симулације као нпр. https://phet.colorado.edu/sr/ и апликације за андроид уређаје; домаћи и међународни сајтови и порта- ли, нпр. www.cpn.rs,
www.scientix.eu, www.go-lab-project.eu, www. scienceinschool.org, www.science-on-stage.eu и други).
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Област: Јединство грађе и функције као основа живота
За достизање исхода: упореди грађу животиња, биљака и бак- терија на нивоу ћелија и нивоу
организма; повеже грађу и животне процесе на нивоу ћелије и нивоу организма; одреди положај органа човека и њихову улогу, цртежом или моделом прикаже основне елементе грађе ћелије
једноћелијских и вишећелијских организама; користи лабораторијски прибор и школски микроскоп за
израду и посматрање готових и самостално израђених препарата; хумано поступа према
организмима које истражује, акценат треба стави- ти на ученичко истраживање основних сличности
и разлика спо- љашње и унутрашње грађе и функционисања различитих живих бића. Препоручује се
да се хијерархијски низ сложености обради од нивоа организма ка ћелији, на примеру грађе човека, с
обзиром да је грађа људског тела најпогоднија за разумевање на овом узра- сту. Ученици треба да
разумеју да се наше тело састоји од органа, међусобно повезаних у системе, да системи обављају
животне функције, да се органи састоје од група повезаних ткива, а ткива од група ћелија. Дакле, у
објашњавањима грађе живих бића требало би се кренути од макронивоа, тј. видљивог (уз опис
функције орга- на), ка саставним деловима (до ћелије). При обради хијерархијског низа не препоручује
се обрада типова ћелија и подела ткива на ти- пове. Потребно је само да се разуме хијерархија грађе
вишећелиј- ског организма и да ученици схвате разлику између ћелије и ткива, и органа и система
органа, и то на блиским примерима (на пример, систем органа за дисање, варење, итд. – код човека).
За упоредни преглед спољашње грађе човека и других жи- вотиња и биљака, кад год је могуће
треба обрађивати примeре из нeпoсрeднoг oкружeњa (парк, школско двориште, место станова- ња...).
Потребно је водити рачуна да се ученици хумано опходе пре- ма живим бићима које истражују.
Уколико се ради о живoтињама, треба поступати у склaду сa Зaкoнoм o дoбрoбити живoтињa (Закон о
добробити животиња, Службени гласник Републике Србије, члaн
44. „Огледи на животињама у образовне сврхе могу се спроводити само ако не проузрокују бол, патњу,
страх, стрес, повреду или смрт животиња. У основним и средњим школама дозвољено је обављати
вежбе на живим животињама које су опсервативног карактерa”).
Разлике у грађи и начину функционисања и сличности и ра- злике у обављању основних животних
функција вишећелијских ор- ганизама требало би обрадити упоредно на одабраним представни- цима
биљака, гљива и животиња. Приликом обраде биљних органа потребно је посветити пажњу улогама,
а грађом и типовима органа (листова, стабала...) не треба се бавити детаљно. Ђаци, кроз вежбе, могу
да уочавају разлике између тих органа на примерцима биљака различитих врста. Важно је да ученик
што више самостално „от- крива”, на пример успостави везу између грађе и облика зуба са начином
исхране, установи путеве тока воде кроз биљку кроз изво- ђење огледа (биљка у обојеној води) итд.
Израдом упоредног пре- гледа грађе различитих организама ученици ће моћи лакше да уоче сличности
и разлике спољашње грађе. На сличан начин се могу поредити и основне животне функције биљака,
животиња и гљива.
Потребно је пажљиво описати вишећеличност, тј. направити разлику између „удруживања ћелија
у колоније” (присутна и код појединих прокариотских ћeлиja и код неких примарно једноће- лијских
еукариота) и правих вишећелијских организама код којих постоје ткива (и органи). Најбољи начин да
се ова разлика подву- че јесте објашњење да код примарно једноћелијских облика, свака ћелија може
самостално да обавља све животне функције, као и да самостално опстане у животној средини, док
код вишећелијских организама постоји „подела посла” међу ћелијама, па стога поје- диначне ћелије,
изван целог организма, не могу опстати. Пojaвом eпитeлa, спoљaшњeг слoja ћeлиja, у eвoлуциjи
вишeћeличнoсти, успоставља се рaзлика измeђу oргaнизмa (индивидуe) и кoлoниje, и jaснo
рaзгрaничaвa унутрaшњoст тeлa oд околне срeдинe. Препо- рука је да се уместо термина „колонијални
организми”, кoристити термин „удруживање ћелија у колоније”.
За изучавање грађе ћелија и ткива треба користити школски микроскоп. У складу са
могућностима, потребно је фаворизовати индивидуални ангажман ученика у изради микроскопских
препа- рата и микроскопирању. Прeпoрукa је да се грађа ћелије обрађује путем самостално израђених,
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као и виртуeлних мoдeлa ћелије (ко- ришћењем ИКТ-а, рaзних eдукaтивних плaтфoрми нa интeрнeту,
youtube…). Потребно је нaглaсити улогу и значај мeмбрaна у ћелији, као и да вaкуoлe пoстoje и у
биљнoj и у живoтињскoj ћeли- jи. Осим тога, треба обрадити и цитоплазму, једро, митохондрије и
хлоропласте. При обради једра, требало би, као наследни мате- ријал, поменути ДНК и гене (без
залажења у детаље), да би се у оквиру области Наслеђивање и еволуција довели у везу са наслеђивањем особина током размножавања. При обради хлоропласта, треба поменути зелени пигмент
хлорофил и његову основну улогу. Након обраде грађе ћелије треба обрадити основне процесе који
се одвијају у ћелији: ћелијско дисање, стварање енергије, основне чињенице о фотосинтези.
Фотосинтезу треба обрадити на приме- ру биљака, док организме, као нпр. алге и модро-зелене
бактерије, треба само поменути као фотосинтетичке организме. При обради ћелијског дисања и
фотосинтезе треба имати у виду да ученици овог узраста нису још учили хемију, па у том смислу
треба прила- годити и ниво обраде ових садржаја.
Организми који су задржали једноћелијски облик организа- ције могу се обрадити на примерима:
модрозелена бактерија, аме- ба и ћелија квасца.
Достизање исхода је могуће кроз различите вежбе и практич- не активности ученика као нпр.
израда плаката (људско тело, упо- редни преглед спољашње грађе: човек, један кичмењак, један бескичмењак, биљка, гљива), квиз (нпр. Чији су зуби?), мерење пулса при мировању и физичкој
активности, испитивање тока воде кроз биљку, дисековање цвета, размножавање биљака семеном и
пел- цером, микроскопирање ћелија квасца/инфузоријума/самостално направљених препарата,
употреба едукативних филмова (нпр. Жи- вот у капи воде) итд.
Препоручени број часова за реализацију ове области је: 36 (15 часова за обраду, 9 за вежбе, 12 за
утврђивање и систематизацију.
Област: Живот у екосистему
У достизању исхода у овој области: направи разлику између животне средине, станишта,
популације, екосистема и еколошке нише; размотри односе међу члановима једне популације, као и
односе између различитих популација на конкретним примерима; илуструје примерима међусобни
утицај живих бића и узајамни однос са животном средину, знања и искуства ученика стечена у првом
циклусу и претходном разреду, треба проширити и надогра- дити појмовима: животна средина,
популација, екосистем и еколо- шка ниша. Ученици треба да их јасно разликују. Не препоручује се
обрада особина популације (бројност, густина...) и подела еко- система на типове. Обрада може да
буде праћена радионичарским, односно групним радом. Ученицима се могу понудити велики цртежи
различитих и репрезентативних екосистема попут језера, ливаде и шуме и мале слике
карактеристичних врста и њихових адаптација на одређена станишта које су истражили у петом разреду, са задатком да мале слике залепе на велике, како би се дочарале еколошке нише. Простор који те
врсте насељавају у екосистему се може обележити и бојама (слично немим картама у географији).
На истом материјалу стрелицама могу да дочарају и ланце исхра- не. Може се обрадити и спратовност
(вертикална и хоризонтална) са узроцима распоређивања по спратовима. Препорука је да се теме
обрађују уз више вежби теренског типа (школско двориште, оближњи парк...). На пример: ученици у
школском дворишту, на скици површине дворишта, обележавају договореним симболима уочене
организме, животне форме и/или адаптације, а на следећем часу раде на приказивању резултата.
Сумирањем резултата свих парова/група стичу целовиту слику о значењу еколошких појмо- ва које
изучавају. Задаци за ученике/парове/групе типа Истражи и прикажи могу да буду добар показатељ
у којој мери су ученици разумели основне еколошке појмове. Истраживање може да под- разумева
неким ученицима познат терен, научно популарну лите- ратуру, интернет. Начин приказа резултата
може бити задат или по слободном избору. Важно је да се обезбеди час за презентовање резултата
истраживања, као и да ученици сами процене квалитет и добију повратну информацију од
наставника. Акценат треба ста- вити на односе размножавања када су у питању јединке исте популације и трофичке односе када су у питању јединке различитих популација.
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Приликом обраде абиотичких фактора, не треба инсистирати на груписању у едафске, орографске
и климатске, већ пажњу треба усмерити на њихов утицај на раст и развиће. Ученици би могли да
гаје биљке под одређеним условима, нпр. засеју зрна пшенице на различите подлоге (песак, црница ‒
земља за цвеће), па једну биљку заливају превише, другу премало, једну изложе расту без светла, друга
расте на светлу, итд. Резултати огледа представљају очигледан утицај абиотичких фактора. Значај
абиотичких и био- тичких фактора се може обрадити и кроз истраживање адаптаци- ја животиња,
сличних оним који су обрађивани у петом разреду, а кроз примере односа исхране и компетиције.
Антропогени фактор треба обрадити кроз различите обли- ке загађења, без улажења у хемијске
процесе јер ученици немају потребна знања из ове области. Као један од биотичких фактора,
антропогени фактор може имати негативан и позитиван ефекат. Негативан ефекат би се могао
проучити на пшеници израслој у оптималним условима, коју би заливали нпр. сирћетом, раствором детерџента, уљем, посипали лишће песком (или пудером), са задатком да посматрају последице
таквог третмана, упоређују са контролом и изведу закључак. Негативан антропогени ефекат би се
могао обрадити и у саставу области Човек и здравље кроз оглед „прављење вештачког смога у тегли”.
Уз помоћ батеријске лампе лако може да се дочара загађење ваздуха, које се може понекад ви- дети у
сумрак испод сијалице бандере, а може се повезати са ути- цајем на здравље органа за дисање.
Позитиван антропогени ефе- кат се може повезати, између осталог, и са вештачком селекцијом.
Требало би укључивати ученике у активности за заштиту жи- вотне средине, мотивисати их да
предлажу акције и да на своје вр- шњаке делују личним примером.
Препоручени број часова за реализацију ове области је: 16 (8 часова за обраду, 4 за вежбе и 4 за
утврђивање и систематизацију).
Област: Наслеђивање и еволуција
Исходи ове области: истражи утицај средине на испољава- ње особина, поштујући принципе
научног метода; идентификује примере природне и вештачке селекције у окружењу и у задатом
тексту/илустрацији; повеже еволутивне промене са наследном варијабилношћу и природном
селекцијом, доприносе надограђива- њу претходно стечених знања о узроцима различитости јединки
у једној популацији. Додатно, у шестом разреду ће ова знања бити употребљена за разумевање улоге
индивидуалне варијабилности у адаптирању организама на услове животне средине и, последично,
еволуцији живог света.
Будући да је у петом разреду започета тема о наслеђивању, тј. о томе да потомци личе на своје
родитеље, као и да је у шестом разреду планирано да се обрађује грађа ћелија, требало би увести
појмове ген и ДНК (у једру или ван једра код прокариота). Осим појмова ДНК, ген и наследна особина,
не препоручује се увођење појмова као што су хромозом, нуклеотид, генотип, фенотип. Гени се могу
представити као делови ДНК који носе информације о особинама, а деобу ћелија, без било каквих
детаља о митози и ме- јози, као начин преноса и расподеле наследног материјала оличе- ног у ДНК и
генима. Довољно је нагласити да у деобама телесних ћелија настају „ћерке” ћелије које су идентичне
ћелији од које су настале (по садржају наследног материјала) и да је деоба телесних ћелија нужна за
развиће вишећелијског организма. С друге стране, ћелијска деоба при којој настају гамети
(специјализоване ћелије у вишећелијском организму), подразумева да се количина наследног
материјала преполови. Спајањем два гамета, поново се успоста- вља дупла количина наследног
материјала који ће имати телесне ћелије потомачког организма. С обзиром да родитељи имају различите варијанте гена, потомак ће имати нову комбинацију гена и другачије особине. За
размножавање једноћелијских организама, у поређењу са вишећелијским, треба поменути само
сличност са деобом телесних ћелија вишећелијских организама.
Комбиновање различитих гена родитеља у потомству треба повезати са индивидуалном
варијабилношћу, која је обрађена и у петом разреду. У овом контексту поменути да особине јединке
за- висе и од наслеђених гена и од животне средине (примери су већ дати и у петом разреду, а овде
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их треба проширити – нпр. већа ко- личина хране коју узима нека јединка доводи до веће телесне масе
и димензија, без обзира на наслеђене гене).
Индивидуалну варијабилност организама у популацији (по- јам популације је обрађен у области
Живот у екосистему) овде треба повезати са механизмом природне селекције, као еволуцио- ним
механизмом који доводи до адаптирања организама на услове животне средине (повезати са темама у
области Живот у екоси- стему). С обзиром да у једној популацији постоје разлике између јединки у
бројним особинама, оне јединке са особинама које им омогућавају да у датим условима животне
средине боље прежи- вљавају и, самим тим, више се репродукују, више ће својих гена пренети у
наредну генерацију (имаће више потомака) у односу на јединке које имају другачије особине. Примери
се могу односити на дебљину крзна код организама у хладним пределима (јединке у популацији са
дебљим крзном боље преживљавају од оних са танким крзном) или еволуцију мимикрије (јединке са
обојеношћу тела која их боље камуфлира у животној средини, биће мање уоч- љиве за предаторе).
Потребно је подстицати ученике да сами про- нађу примере о деловању природне селекције.
У оквиру обраде вештачке селекције, препорука је да учени- ци сами истраже које су биљке и
животиње људи почели припи- томљавати у прошлости и због чега. Овим се ученицима скреће пажња
да је вештачка селекција пре свега занимљив биолошки феномен, али да је такође имала и историјски,
социолошки и кул- туролошки значај важан за развој људске заједнице. Обрада теме на овај начин
допринеће не само повећању знања из биологије, већ и подизању нивоа опште културе и
информисаности ученика. При обради ове теме, посебно нагласити користи праксе вештачке селекције за данашње људе и животну средину.
Препорука је да природну и вештачку селекцију треба реали- зовати кроз обраду и табеларно и
графичко приказивање неколико различитих примера, са обавезним извођењем закључака. Потреб- но
је ученике подстицати да истражују нове примере индивидуал- не варијабилности и резултате
прикажу одељењу.
Препоручени број часова за реализацију ове области је: 6 (3 часа за обраду, 1 за вежбу и 2 за
утврђивање).
Област: Порекло и разноврсност живог света
У достизању исхода: групише организме према особинама које указују на заједничко порекло
живота на Земљ; одреди поло- жај непознате врсте на „дрвету живота” на основу познавања
општих карактеристика једноћелијских и вишећелијских органи- зама, основна идеја коју ученици
треба да усвоје је да су сви орга- низми који данас живе на Земљи потомци заједничког претка, који је
био једноћелијски организам без формираног једра (нагласити чињеницу да и данас постоје слични
организми). Требало би по- менути само оквирни период за који се везује постанак живота на Земљи
(од пре 3,8 до 4,5 милијарди година), без помињања назива геолошких доба, јер ће се она обрађивати
у старијим разредима.
Користећи већ усвојена знања ученика о грађи једноћелиј- ских организама (у области Јединство
грађе и функције као основа живота), требало би обрадити улогу ћелија без једра и ћелија са једром
у појави вишећеличности (и појаву биоенергетских орга- нела, митохондрија и хлоропласта, у
ћелијама). Пажљиво би тре- бало описати вишећеличност, јер се она односи на ткива, али и на
удруживaњe појединих прокариотских ћeлиja (не треба помињати термине биофилмови и плаке) и
удруживање еукариотских ћели- ја у колоније, често са поделом рада међу ћелијама, или у једноставне организме на ћелијском нивоу организације (нпр. сунђери). Потребно је нагласити да се
важним дoгaђajeм у eвoлуциjи ви- шeћeличнoсти смaтрa пojaвa eпитeлa, кojи прaви рaзлику измeђу
oргaнизмa (индивидуe) и кoлoниje.
При разврставању и груписању живог света, треба користи- ти филогенетски приступ, односно
заједничко порекло, принцип сродности и сличности. Положај основних група једноћелијских и
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вишећелијских организама на „дрвету живота” треба да има ло- гички след, који произилази из знања
о грађи ћелија. Полазећи од заједничког претка у основи дрвета, треба издвојити грану која
води ка данашњим организмима без једра (нпр. бактерије и модро- зелене бактерије из домена
Bacteria) и грану која представља орга- низме са једром (домен Eucaria). У оквиру организама са
једром, треба издвојити гране једноћелијских (са хлорофилом – нпр. алга хлорела и без хлорофила –
нпр. амеба), као и вишећелијских орга- низама. Како се вишећеличност у току еволуције појавила у
окви- ру неколико посебних група, неке групе организама имају хлоро- фил (биљке, вишећелијске
алге), а друге су без хлорофила (гљиве и животиње). Не треба улазити у детаљнија гранања која
постоје у оквиру сваке од поменутих главних група на „дрвету живота”. Алге треба третирати као
несистематску групу и не представљати их као посебну таксономску категорију.
На овај начин, упућивањем да се организми класификују на основу јасно дефинисаних
критеријума, одн. биолошких одлика, ученик ће бити у стању да одреди положај било које врсте на
„др- вету живота”, на основу познавања општих карактеристика једно- ћелијских и вишећелијских
организама. Не треба улазити у детаљ- ну грађу организама, већ само искористити сличности и
разлике (једноћелијски или вишећелијски, имају хлоропласте или не, слич- ности/разлике у
хабитусу...). Само на нивоу информације, може се поменути да постоји и трећа велика група
организама (Archaea) слична бактеријама, која ће се обрађивати у старијим разредима.
Препоручени број часова за реализацију ове области је: 6 (3 часа за обраду, 1 за вежбу и 2 часа за
утврђивање).
Област: Човек и здравље
За достизање исхода у овој области прикупе податке о ра- довима научника који су допринели
изучавању људског здравља и изнесе свој став о значају њихових истраживања; одржава личну
хигијену и хигијену животног простора у циљу спречавања ин- фекција; доведе у везу измењено
понашање људи са коришћењем психоактивних супстанци; збрине површинске озледе коже, ука- же
прву помоћ у случају убода инсеката, сунчанице и топлотног удара и затражи лекарску помоћ кад
процени да је потребна; повеже узроке нарушавања животне средине са последицама по животну
средину и људско здравље и делује личним примером у циљу заштите животне средине, акценат је на
превенцији и за- штити од, пре свега, бактеријских инфекција.
Препоручује се да ученици прикупе податке о радовима истакнутих научника који су се бавили
истраживањем здравља човека (како су дошли до идеје, на који начин су радили истра- живања и
друге занимљивости), како би разумели пут ка великим открићима.
Требало би обрадити начине на које се људи могу заразити бактеријама изазивачима болести:
директним контактом (додири- вањем или коришћењем истог прибора за хигијену и одеће) или
индиректно (ваздухом, преко хране или воде, или преко инсеката и других животиња) и које су мере
превенције које теба предузети (оштећења коже и ране су улаз за бактерије). Добра лична хиги- јена,
хигијенско спремање хране, коришћење воде из проверених извора, су мере превенције које ученици
треба да примењују сва- кодневно, како би смањили могућност инфекције (редовно прање руку,
заштиту хране од контакта са животињама, остављање хране на ниској температури...).
Посебно треба обратити пажњу на антибиотике: откриће ан- тибиотика, улога организама у
њиховој производњи, зашто их је потребно узимати искључиво уз савет лекара и зашто је потребно
довршити комплетну терапију антибиотицима. Ова тема се може повезати са селекцијом и
резистенцијом бактерија на антибиотике.
Ученици би требало да препознају ситуације када треба да се обрате лекару (односно старијој
особи), а када могу и сами да реа- гују и пруже помоћ (збрину површинску озледу коже и укажу прву
помоћ у случају блаже сунчанице и топлотног удара). Не препору- чује се увежбавање имобилизације
и коришћења завоја.
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Потребно је да ученик зна да је алкохолизам најчешћа болест зависности, колико алкохол штети
организму, функционисању по- родице и друштву, како да препозна знаке зависности код људи у
непосредном окружењу (породици) и коме се обратити за помоћ. Ову тему треба обрадити неутрално
и пажљиво. Препоручени број часова за реализацију ове области је: 8 (4 часа за обраду, 2 за вежбе и
2 за утврђивање и систематизацију).
Исходи користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата;
табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; разматра, у
групи, шта и како је учио/учила и где та знања може да примени, су развојни и међупредметни и
треба их планирати и радити на њиховом достизању уз остале исходе.
Током рада, ученици би требало да користе лабораторијски прибор (пинцете, капаљке,
лабораторијске чаше, сахатно стакло и сл.) у мери у којој је школа опремљена. У случају да прибор не
по- стоји, може се надоместити предметима за свакодневну употребу (пинцете, капалице са флашице
од капи за нос...). Табеларно и гра- фичко приказивање резултата са обавезним извођењем закључака
би требало практиковати увек када се прикупљају подаци. Пре- порука је да се ИКТ користи за
прикупљање, обраду података и представљање резултата истраживања или огледа, када се ученици
оспособе за њено коришћење на часовима предмета информатика и рачунарство и техника и
технологија.
У настави оријентисаној на постизање исхода, предност имају групни начин рада, рад у пару
и индивидуализована наста- ва. Ови начини организације наставе помажу ученицима да науче како се
учи, да напредују у учењу сопственим темпом, да разви- јају унутрашњу мотивацију (потребу за
сазнавањем) и иниција- тиву, да развијају вештину комуникације, аргументовани дијалог, толерантно
понашање и солидарност. Користе се активни начини учења, као што је комбинација програмиране
наставе (програми- ран материјал многи наставници остављaју на друштвеним мре- жама или
сајтовима школа, па се њихови ученици служе њима и уче темпом који им одговара) и проблемске
наставе (на часу уче- ници, користећи стечена знања, решавају проблем који наставник формулише)
или учење путем открића (наставник инструкцијама усмерава ученике који самостално истражују,
структуришу чиње- нице и извлаче закључке; тако сами упознају стратегије учења и методе решевања
проблема, што омогућава развој унутрашње мо- тивације, дивергентног мишљења, које отвара нове
идеје и могу- ћа решења проблема). На интернету, коришћењем речи WebQuest, project-based learning,
thematic units, могу се наћи примери који се, уз прилагођавање условима рада, могу користити.
Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна специфичности
начина учења својих ученика и да према њима планира и прилагођава наставне активности.
III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес наставе и учења,
постигнућа ученика (продукти учења) и сопствени рад. Наставник треба континуирано да прати
напредак ученика, који се огледа у начину на који ученици парти- ципирају, како прикупљају податке,
како аргументују, евалуирају, документују итд.
Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања,
Ниво исхода

Одговарајући начин оцењивања

Памћење (навести, Објективни тестови са допуњавањем кратких одговора,
препознати,
задаци са означавањем, задаци више- струког избора,
идентификовати...) спаривање појмова.
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Разумевање
(навести пример,
упоредити,
објаснити,
препри- чати...)

Дискусија на часу, мапе појмова, проблемски задаци, есеји.

Примена
(употребити,
спровести,
демонстрирати...)

Лабораторијске вежбе, проблемски задаци, симулације.

2.1.6.

Историја

Циљ 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.
Разред

Шести

Годишњи фонд часова

72
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ИСХОДИ
По завршетку разреда
ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕ
МА

– образложи узроке и последице
историјских догађаја на конкретним
примерима;
– пореди историјске појаве;
– наведе најзначајније последице
настанка и развоја држава у Европи и
Средоземљу у средњем и раном новом
веку;
– на основу датих примера, изводи
закључак о повезаности националне историје са регионалном и
европском (на плану политике,
економских прилика, друштвених и
културних појава);
– сагледа значај и улогу истакнутих
личности у датом историјском
контексту;
– приказује на историјској карти
динамику различитих историјских
појава и промена;
– на историјској карти лоцира правце
миграција и простор насељен
Србима и њиховим суседима у
средњем и раном новом веку;
– идентификује разлике између
типова државног уређења у периоду
средњег и раног новог века;
– изводи закључак о значају српске
средњовековне државности и
издваја најистакнутије владарске
породице;
– пореди положај и начин живота жена
и мушкараца, различитих жи- вотних
доби, припадника постојећих
друштвених слојева, у средњем и
раном новом веку;
– разликује основна обележја и
идентификује најзначајније последице
настанка и ширења различитих
верских учења у средњем и раном
новом веку;
– на понуђеним примерима, разликује
легенде и митове од историјских чињеница, као и историјске од
легендарних личности;

ОСНОВИ
ПРОУЧАВАЊ
А
ПРОШЛОСТИ

ЕВРОПА,
СРЕДОЗЕМЉ
Е И СРПСКЕ
ЗЕМЉЕ У
РАНОМ
СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
ЕВРОПА,
СРЕДОЗЕМЉ
Е И СРПСКЕ
ЗЕМЉЕ У
ПОЗНОМ
СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

САДРЖАЈИ

Основне одлике периода средњег
века и новог века (појмови средњи
век, нови век, прединдустријско
доба, хронолошки и просторни
оквири).
Велика
сеоба
народа
стварање
Историјски
извори
заиисторију
нових
држава
у
Европи
(германска
средњег века и раног новог
века
и
словенска
племена,
Бугари,
и њихова сазнајна вредност
Мађари,
(писани иВикинзи).
материјални).
Најзначајније државе раног
средњег века (Франачка држава,
Византијско царство, Арабљани).
Државно ууређење
Религија
раном средњем
(типови веку
(христијанизација
европских
монархија;
и република).
хришћанска црква, Велики
раскол, ислам).
Сусрети
и прожимања
цивилизација и народа
Феудално друштво
(структура,
(хришћанство,
ислам,
јудаизам,
друштвенератови,
категорије,
вазални
Крсташки
најзначајнији
односи). и њихова путо- вања –
путописци
СрпскеПоло,
земље
и Балканско
Марко
Ибн Батута
и др).
полуострво (досељавање Срба и
Хрвата, земље
односииса
староседеоцима
Српске
суседи
(краљевина
суседима,
формирањеаутокесрпских
и царство,
деспотовина,
земаља,
христијанизација,
фална
црква, односи
са
ширење писмености).
Византијом,
Угарском, Бугарском,
Истакнуте личности:
Венецијом,
османска Јустинијан,
освајања у
Карло Велики,
кнез Властимир,
југоисточној
Европи).
цар
Симеон, Јован доба
Владимир,
Прединдустријско
Василије II, краљ
Михаило,
Свакодневни
живот
у Европи
(хронолошки
оквири,
научна ии
Ћирило
и
Методије.
српским
земљама
(двор
и дворски
техничка открића, штампа,
промене
живот
на селу ибанкарство,
граду –
уживот,
начину
производње,
занимања,
родни
односи, Фиренце,
успон градова
– примери
правоверјеАнтверпена...).
и јереси, куга).
Венеције,
Опште
средњовековне
Велика одлике
географска
открића и
културе
(верски
карактер културе,
колонизација (истакнути
ви- тешка култура,
културне
морепловци
и њихова
путовања,
области,
школе
и
универзитети,
сусрет са ваневропским
проналасци;
писана
и визуелна
цивилизацијама
– Северна
и Јужна
култура код Срба, легенде –
Косовска, о краљу Артуру...).
Истакнуте личности: Фридрих
Барбароса, Ричард Лавље Срце,
Саладин, Стефан Немања, Стефан 54
Првовенчани, Сава Немањић, краљ
Милутин, Стефан Душан, кнез
Лазар и кнегиња Милица, Твртко I
Ко- троманић, Стефан Лазаревић,
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– образлаже најважније последице
научно-техничких открића у периоду средњег и раног новог века;
– идентификује основне одлике и
промене у начину производње у
средњем и раном новом веку;
– илуструје примерима значај
прожимања различитих цивилизација;
– разликује споменике различитих
епоха, са посебним освртом на оне у
локалној средини;
– илуструје примерима важност
утицаја политичких, привредних, научних и културних тековина средњег и
раног новог века у савременом
друштву;
– користећи ИКТ, самостално или у
групи, презентује резултате
елементарног истраживања
заснованог на коришћењу
одабраних историјских извора и
литературе;
– повеже визуелне и текстуалне
информације са одговарајућим историјским контекстом (хронолошки,
политички, друштвени, културни);
– учествује у организовању и
спровођењу заједничких школских
активности везаних за развој
културе сећања.

Америка, Индија, Африка, Кина,
Јапан, Аустралија; после- дице).
Опште одлике културе раног новог
века (основна обележја хуманизма
и ренесансе; књижевност,
политичка мисао, промене у
свакодневном животу, обичаји и
веровања – прогон „вештица”...).

ЕВРОПА, СВЕТ И СРПСКЕ
ЗЕМЉЕ У РАНОМ НОВОМ ВЕКУ
(Прединдустријско доба)

Реформација и противреформација
(узроци, протестантизам, католичка реакција – улога језуита; верски
сукоби и ратови).
Појава апсолутистичких монархија
(промене у државном уређењу,
централизација државе, положај
владара).
Врхунац моћи Османског царства
(освајања, држава и друштво). Живот
Срба под османском, хабзбуршком и
млетачком
влашћу (обнова Пећке патријаршије;
мењање верског и културног
идентитета – исламизација,
покатоличавање, унијаћење; учешће у
ратовима, отпори и сеобе, положај и
привилегије, Војна крајина).
Истакнуте личности: Јохан Гутенберг,
Изабела Кастиљска, Кри- стифор
Колумбо, Фернандо Магелан,
Леонардо да Винчи, Мике- ланђело
Буонароти, Николо Макијавели,
Никола Коперник, Исак Њутн, Мартин
Лутер, Карло V и Филип II
Хабзбуршки, Елизабета I, Вилијам
Шекспир, Луј XIV, Сулејман
Величанствени, Мехмед -паша

Соколовић, Арсеније III Црнојевић,
Арсеније IV Јовановић.
Кључни појмови садржаја: феудализам, прединдустријско доба, монархија, градска комуна,
Црква, религија, хуманизам и ренесанса, географска открића, научна открића и технички
проналасци, сеобе, прожимање цивилизација, индивидуални и колективни идентитети.
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2.1.7.

Географија

Циљ: Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским,
демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и
глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и
патриотизма.
Разред: Шести
Годишњи фонд часова: 72 часа
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
– успоставља везе између физичкогеографских и друштвено-географских објеката, појава и процеса;
– одређује математичко географски
положај на Земљи;
– анализира, чита и тумачи
општегеографске и тематске карте;
– оријентише се у простору користећи
компас, географску карту и
сателитске навигационе системе;
– доводи у везу размештај светског
становништва са природним карактеристикама простора;
– анализира компоненте популацоне
динамике и њихов утицај на
формирање укупних демографских
потенцијала на примерима Србије,
Европе и света;
– анализира различита обележја
светског становништва и развија
свест о солидарности између
припадника различитих социјалних,
етничких и културних група;
– анализира географски положај
насеља;
– објашњава континуиране процесе у
развоју насеља и даје примере у
Србији, Европи и свету;
– доводи у везу типове насеља и урбане
и руралне процесе са структурама становништва, миграцијама,
економским и глобалним појавама
и процесима;
– уз помоћ географске карте анализира
утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај
привредних делатности;

ОБЛАСТ / ТЕМА

САДРЖАЈИ

ГЕОГРАФСКА КАРТА

Географска/картографска
мрежа.
Географска ширина и
географска дужина, часовне
зоне.
Појам карте и њен развој кроз
историју.
Елементи карте (математички,
географски и допунски).
Картографски знаци и методе
за представљање рељефа на
карти.
Подела карата према садржају
и величини размера.
Оријентација у простору и
оријентација карте, мерење на
карти, сателитски
навигациони системи.
Основни појмови о
становништву: демографски
развитак и извори
података о становништву.
Број и распоред становништва
на Земљи.
Природно кретање
становништва.
Миграције становништва.
Структуре становништва:
биолошке и друштвеноекономске.
Савремени демографски
процеси у Србији, Европи и
свету
Појам и настанак првих
насеља.
Положај и географски
размештај насеља.

СТАНОВНИШТВО

НАСЕЉЕ
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– доводи у везу размештај привредних
објеката и квалитет животне
средине;
– вреднује алтернативе за одрживи
развој у својој локалној средини,
Србији, Европи и свету;
– објасни политичко-географску
структуру државе;
– представи процесе који су довели до
формирања савремене политичко-географске карте света;
– објасни како се издвајају географске
регије;
– илуструје уз помоћ карте најважније
географске објекте, појаве и
процесе на простору Европе.

Величина и функције насеља.
Типови насеља.
Урбанизација.
Град − унутрашња структура и
односи са околним простором.
Село и рурални процеси.
ПРИВРЕДА
Привреда, привредне
делатности и сектори
привреде.
Пољопривреда и географски
простор.
Индустрија и географски
простор.
Саобраћај, туризам и
географски простор.
Ванпривредне делатности.
Развијени и неразвијени
региони и државе и савремени
геоекономски
односи у свету.
Концепт одрживог развоја.
ДРЖАВА И
Појам и настанак првих
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ држава.
ПРОЦЕСИ
Географски положај државе.
Величина и компактност
територије државe.
Појам и функција државних
граница.
Главни град.
Облик владавине.
Политичко-географска карта
Европе после Другог светског
рата.
Политичко-географска карта
света после Другог светског
рата.
Територијални интегритет и
спорови.
Интеграциони процеси.
ГЕОГРАФИЈА
Географске регије и
ЕВРОПЕ
регионална географија.
Положај и границе Европе.
Природне карактеристике
Европе.
Становништво Европе.
Насеља Европе.
Привреда Европе.
Географске регије Европе.
Кључни појмови садржаја: географска карта, становништво, насеља, привреда, држава, регије, Европа.
УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
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Програм оријентисан на процес и исходе учења наставникудаје већу слободу у креирању и
осмишљавању процеса наставеи учења. Улога наставника је да контекстуализује дати програм
потребама конкретног одељења имајући у виду: састав одељењаи карактеристике ученика, уџбенике
и друге наставне материјалекоје ће користити, техничке услове, наставна средства и медије којима
школа располаже, ресурсе, могућности, као и потребе ло-калне средине у којој се школа налази.
Полазећи од датих исхода и препоручених садржаја, образовних стандарда за крај обавезног
образовања, циљева и исхода образовања и васпитања, кључних компетенција за целоживотно учење,
предметних и општих међу-предметних компетенција наставник најпре креира свој годишњи
(глобални) план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Наставник има слободу
да сам одреди број часова за дате теме у годишњем плану. Предметни исходи су дефинисани у складу
са ревидираном Блумовом таксономијом и највећи број њих је на нивоу примене. Редослед исхода не
исказује њихову важност јер су сви од знача-ја за постизање циља предмета. Од аставника се очекује
да опе- рационализује дате исходе у својим оперативним плановима за конкретну тему, тако да тема
буде једна заокружена целина која укључује могућа међупредметна повезивања. У фази планирања и
писања припреме за час наставник дефинише циљ и исходе часа.
II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Дати садржаји су препоручени и распоређени у седам темат-ских целина: Друштво и географија,
Географска карта, Станов- ништво, Насеља, Привреда, Држава и интеграциони процеси и Географија
Европе. У раду са ученицима препоручује се наставнику да на почет-ку школске године упути ченике
на самостални рад тако што ћe сваки ученик добити задатак да обради по једну европску државу. Кроз
све теме друштвене географије које изучавају у шестом разреду, самостално, у паровима или у
групама, ученици ће уз помоћ наставника, расположивих статистичких извора, картографске грађе и
средстава ИКТ-а (интернет извори, презентације: Power пoint, Prezi, Edmodo, Kahoot квизове, и др.)
обрађивати појединачне државе Европе (нпр. природни прираштај, миграције, велики градови,
рударство, пољoпоривреда Русије, Немачке, Словеније, итд.). До краја школске године, ученици ће
имати детаљан преглед друштвених одлика по одабраним државама, а онда ће добијене материјале
удруживати како би добили регионално-географске приказе. На овај начин ученици ће бити у
могућности да сагледају синтетички карактер регионалне географије у односу на појединачне
дисциплине опште (физичке и друштвене) географије које карактерише примена аналитичких научних
метода.
ДРУШТВО И ГЕОГРАФИЈА
У обради прве теме Друштво и географија, ученици треба да се упознају са општим предметом
проучавања ове, веома широке области географије. Друштвена географија представља систем
географских дисциплина, које се, свака из свог угла, баве односом овека (друштва) и географског
простора (географске средине) у најширем смислу. С тим у вези, треба да се упознају са друштвеногеографским дисциплинама и њиховим предметима проучавања (нпр. географија становништва,
географија насеља – у оквиру ње урбана и рурална географија, економска, политичка географија итд.),
као и са њиховим везама са другим географским дисциплинама и другим наукама. На реализацији
првог исхода, који се односи на успостављање веза између физичко-географских и друштвеногеографских објеката, појава и процеса, ради се током читаве године, а исход се остварује на крају
шестог разреда.
ГЕОГРАФСКА КАРТА
Tема Географска карта чини скуп знања и вештина којима ученици треба да овладају у настави
географије, а односе се на познавање географске карте, њено практично коришћење и начине
оријентисања у простору. На првим часовима потребно је објаснити и усвојити појмове меридијани
(подневци),
паралеле
(упоредници),
екватор
и
гринич.При
обради
садржаја
о
картографској/географској мрежи неопходно је користити глобус, индукциони глобус и карту света.
Након усвајања ових појмова и демонстрације на глобусу и географској карти света акценат се ставља
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на одређивање географске ширине и географске дужине, односно угаоно растојање неке тачке на
Земљиној површини у односу на екватор и гринички меридијан. Од изузетног је значаја оспособити
ученике да самостално одређују географску ширину и дужину задатих тачака на глобусу, географској
карти света и Србије. При обради ових садржаја логична је корелација са математиком, посебно када
одређујемо угаоно растојање тачке на Земљиној површини у односу на почетни меридијан и почетну
паралелу.
На наредним часовима потребно је да ученици усвоје и разумеју појам географске карте, а затим
истаћи да свака географска карта мора да садржи математичке, географске и допунске елементе. Када
је реч о математичким елементима карте посебно је важно објаснити како се помоћу размера карте и
размерника одређује однос растојања на карти и стварних растојања у природи, како се
врше различита мерења на карти и како се деле карте према величини размера. Треба истаћи да се у
обради ових садржаја успоставља корелација са математиком. При обради препоручених садржаја о
географским елементима карте неопходно је објаснити да се они на географској карти представљају
картографским знацима (линијским, контурним и ванразмерним) и да се њихово објашњење налази у
легенди карте. Треба оспособити ученике да тумаче различите картографске знаке. Нарочито је битно
објаснити како се представља рељеф на географским картама, применом различитих метода (изохипси,
боја, сенчења и шрафирања). Потребно је научити шта су изо хипсе, како се нагиб терена доводи у
везу са растојањем међу изохипсама, шта су изобате, који облици рељефа се представљају различитим
нијансама зелене, браон и плаве боје, чему служи ви синско-дубинска скала у легенди карте.
Комбинацијом различитих метода за представљање рељефа ученици стичу представу о његовој
конфигурацији, а истиче се трећа димензија у простору. Од изузетног је значаја оспособити ученике
да читају, тумаче и анализирају општегеографске и тематске карте. На тај начин долази до изражаја
самосталност у раду ученика и усавршава се вештина практичне примене географске карте. При
обради садржаја везаних за оријентацију у простору неопходно је повезати већ постојеће знање о
начинима оријентације помоћу Сунца, звезде Северњаче, маховине на дрвету, годова итд., и усвојити
нова знања о оријентацији помоћу компаса, географске карте и компаса, Глобалних сателитских
система (GPS и Галилео).
СТАНОВНИШТВО
Tему Становништво чине садржаји који третирају основне појаве и процесе у развитку становништва
и њихове просторне карактеристике. Ученике треба упознати са одликама и факторима демографског
развитка, распоредом становништва на Земљи, као и његовим структурним обележјима. На уводном
часу посвећеном овој теми препоручује се да на гласак буде на обради основних појмова о
становништву, значају његовог проучавања, као и основним изворима података. У наставној јединици
која обрађује број становника на Земљи неопходно је указати на основне карактеристике популационе
динамике у прошлости и данас, уз издвајање карактеристичних простора са популационим порастом
и падом. Приликом обраде теме која се односи на распоред становништва на Земљи ученике је
потребно упознати са појмовима екумена и анекумена, као и са појмом густина насељености, уз
издвајање области велике и мале густине насељености у свету, Европи и Србији. Како је распоред
становништва условљен различитим физичко-географским карактеристикама средине, код ученика
треба развијати свест о значају улоге човекa у простору у којем живи, али и обратно. Када је реч о
садржајима који се односе на компоненте популационе динамике (природно и миграционо кретање)
препоручује се да се поред основних термина и процеса, ученици упознају и са одређеним
показатељима. Наиме, неопходно им је представити начине израчунавања стопа наталитета,
морталитета и природног прираштаја, али на један једноставан, њима прихватљив и разумљив начин,
кроз примере из света и Србије. Обрадом садржаја о миграцијама становништва препоручује се да се
нагласак стави на појам, врсте, узроке и последице ових кретања, као и на значај ових процеса за
савремени демографски развитак. На наредним часовима ученике треба упознати са поделом
становништва према одређеним карактеристикама, односно основним структурним обележјима.
Препоручује се да се оваобимна целина о структурама становништва подели на две подцелине ради
лакше обраде и разумевања и то на биолошке и на друштвено-економске структуре. Приликом обраде
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садржаја који се односи на биолошке структуре, неопходно је објаснити старосно-полну (бројчани
однос мушкараца и жена у свету, старост становништва, као и њен графички приказ – старосно-полну
пирамиду) и расну структуру становништва (основне и мешовите типове раса и њихово географско
распрострањење). Приликом обраде садржаја који се односи на друштвено-економске структуре
неопходно је ученике упознати са економском структуром, затим образовном структуром (писменост,
завршени степен формалног образовања), етничком структуром (најбројнији народи света и њихово
географско распрострањење), верском структуром (највеће светске религије, њихова основна обележја
и географско распрострањење религија), језичком структуром (најзаступљенији језици света,
географско распрострањење језика у свету). Кроз обраду садржаја о структурама становништва
ученицима се указује на различитости социјалних, етничких и културних група што је важан корак у
подстицању толеранције и солидарности. При обради садржаја о становништву ученике не треба
оптерећивати квантитативним вредностима и фактографским материјалом, већ више инсистирати на
појавама и процесима који утичу на демографски развитак света уз адекватне примере из Србије. С
обзиром на комплексност проблематике, наставницима се препоручује да уз помоћ географске карте,
различитих тематских карата, дијаграма, графичких приказа, објасне основне демографске процесе,
издвоје карактеристичне регионе и укажу на позитивне и негативне трендове у развитку становништва
у свету и у Србији. Неопходно је да ученици усвоје и правилно одреде појмове као што су популациона
експлозија, неравномеран размештај становништва, пренасељеност, недовољно рађање, депопулација,
бела куга, имиграционе и емиграционе области, процес старења становништва, а све у циљу
разумевања савремених популационих процеса. Обрадом садржаја о демографским карактеристикама
потребно је допринети да ученици правилно разумеју односе становништва и географског простора,
уз коришћење адекватних примера у локалној средини. Значајно је указати ученицима на постојање
публикације Републичког завода за статистику: Попис и основци (http://popis2011.stat.rs/?p=3397), чији
је циљ да на сликовит начин прикаже историјат, процес припреме и спровођења пописа становништва,
као најзначајнијег и најобимнијег статистичког истраживања. Предлог пројектног задатка за ученике:
Израда постера о одређеним демографским карактеристика становништва Србије, Европе и света.
Ученици у паровима израђују постере на којима су приказне одређене демографске карактеристике
(нпр. Области високе и ниске густине насељености, простори или државе са по растом и падом броја
становника, простори са позитивним и негативним природним прираштајем, имиграциони и
емиграциони простори), односно структурна обележја (најбронији народи света, распоред језика,
распоред светских религија, распоред раса на Земљи). За поједине задатке се могу користити неме
карте, на којима се могу издвојити методом боја карактеристични простори и државе. Ако постоје
техничке могућности, ученици могу припремити и Power Point презентацију. На тај начин ученици ће
бити у стању да кроз визуелизацију садржаја самостално анализирају и доносе закључке о одређеним
демографским питањима и проблемима савременог света и Србије.
НАСЕЉА
У оквиру ове теме предвиђено је да се ученици упознају са основним појавама и процесима
(законитостима) у развоју насеља у Србији, Европи и свету. У првим наставним јединицама потребно
је дефинисати појам насеља, а затим и направити преглед најстаријих насеља на свету, али и на тлу
Србије. У обради ових садржаја логична је корелација са историјом, посебно када се помињу најстарија
насеља у свету (нпр. градови у долинама река, у Палестини, Месопотамији, Египту и сл.), али и на
територији Србије (нпр. Лепенски вир, Винча и винчанска култура). Проблематика географског
положаја насеља неодвојива је од њиховог постанка, јер на положај и генезу насеља утичу пре свега
природни услови и фактори (вода, земљиште и сл.), али и историјске околности, као и функције. У
наставним јединицама које се баве величином насеља најважније је скренути пажњу на популационе
величине. Такође је смислено број становника повезати са површинама које различита насеља
заузимају, са густином насељености, те направити разлике (нпр. разбијена села наспрам милионских
градова). Иако ученике не треба оптерећивати фактографским подацима, потребно је да они стекну
представе о основним квантитативним показатељима, као што је популациона величина градова. Тако
нпр. Дивчибаре (141 становник), Куршумлијска бања (106) и Алексиначки рудник(1.300) су градска
насеља у Србији (око 9 мил. ст.), а градско насеље је и Град Мексикo (око 9 мил. ст.), чије шире градско
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подручје има преко 20 милиона становника.Када је реч о функцијама насеља потребно је
разликоватипољопривредну, индустријску, административну, културну, туристичку итд. Ове разлике
могу се представити и као један од критеријума за разликовање типова насеља. У обради типова
насеља важно је објаснити најосновнију поделу на села и градове. Кроз ову поделу акценат треба да
буде на критеријумима разликовања села и градова: популациона величина, густина насељености,
структуре становништва – старосна, образовна, социо-економска, изграђеност и физички изглед
насеља, веза са природном средином, начин живота, административни значај, доминантне функције
насеља. Подједнако је важно и указати им на то да постоје и прелазне форме насеља која су између ове
две осневне категорије (приградска насеља или општински центри или насеља са специфичним
функцијама, нпр. туристичком и сл.). Акценат треба ставити на процесе у развоју насеља (урбанизација
уз паралелне процесе депопулације и деаграризације села). Препоручује се упознавање ученика са
појмовима урбанизације и депопулације, док се појам деаграризације може обрадити само као
напуштање пољопривреде. Кроз читаву тему важно је нагласити да се сва насеља мењају временом –
развијају се, нестају (гасе се) или мењају своје функције.Процес урбанизације потребно је сагледати
кроз његове елементе – демографске, фунционалне и сл., а посебно довести у везу са миграцијама из
руралних насеља и напуштањем пољопривреде у њима. У склопу процеса урбанизације треба
поменути и мегаполисе и конурбације. У вези са овим процесима јесу и унутарградске просторне и
социо-економске разлике, које су последица урбанизације. Ове разлике односе се на издвајање
централне пословне зоне (центра града, урбаног језгра) и слабије урбанизоване периферије, која личи
на село. У великим градовима посебно на западу постоје сламови – сиротињске четврти, наспрам
богатих делова града, који су често у непосредном суседству. Ово је последица стихијског развоја. Под
појмом односа града са околним простором мисли се на утицај града на окружење. Он опслужује
окружење разним функцијама (нпр. административна, здравствена, културна итд.), али истовремено и
привлачи елементе окружења – радну снагу – сталне или дневне миграције, сировине, шири изграђене
просторе...). Мањи градови утичу на мањи околни простор. За разлику од њих, светски (глобални)
градови утичу на регије, континенте, свет (нпр. Њујорк и Лондон у којима су светске берзе на којима
се одређују цене пољопривредних производа у читавом свету). Важно је нагласити да су процеси
урбанизације у вези са руралним процесима. Под руралним процесима мисли се на процесе напуштања
(депопулације) руралних насеља, напуштања пољопривреде у њима (деаграризације), као и на
преображај руралних насеља у близини градова, тако да све више добијају одлике града.
За ученике шестог разреда може бити тешко разумевање појмова „критеријума за поделу насеља” и
„функција” насеља, али им се они могу приближити различитим примерима – у традиционалном
српском селу већина становника се бавила земљорадњом и сточарством, а данас више не, већ се
становници руралних насеља или пресељавају у град, где раде друге послове (најчешће услужне
делатности), или свакодневно путују на посао из села у суседни град. Пример могу бити и
индустријски градови, где велики део становника ради у доминантној производњи (нпр. у
аутомобилској индустрији у Крагујевцу), док су Београд и Нови Сад градови услуга (терцијарног и
квартарног сектора). У том смислу, могу се поменути и туристички градови или рударски и слично.
Акценат ове наставне теме треба да буде на законитостима процеса који мењају насеља. Овим
процесима требало би да се обједине сви елементи ове наставне теме. Такође, корелације са
претходном темом – Становништво, као и са осталим темама које следе (Привреда, Држава и
интеграциони процеси, Географија Европе) су незаобилазне. Након што усвоје основне појмове и
законитости, од ученика се очекује да препознају и описују појаве и процесе у развоју насеља кроз
примере из локалне средине, Србије, Европе и света.
1. предлог пројектног задатка: Проучимо насеље
Ученици раде у групама, а свакој групи се задаје по једно насеље из Србије или света. Задатак групе
је да открије и објасни:
положај насеља, његову величину, значај, функције, изглед (физиономију простора), начин живота,
као и ком типу припада.
2. предлог пројектног задатка: Пресељавање из села у град Ученици раде у групама (на часу или као
домаћи задатак), тако да свака група тражи одговоре на по једно питање:
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1. група: Који су узроци ових миграција?
2. Које су последице ових миграција у селу?
3. Које су последице овог процеса у граду?
4. Какве су структуре становништва које учествују (старосно-полне, образовне, економске и сл.)?
5. Какве су функције села, а какве града?
6. Какав је начин живота у селу и у граду?
Радећи овај задатак, ученици примењују знања о узрочно-последичним везама у процесу миграција
становништва из села у градове, а тиме уче и о законитостима процеса урбанизације и депопулације
села.
ПРИВРЕДА
Tему Привреда чине садржаји из области економске географије у оквиру којих ученици треба да се
упознају са основним појмовима о привреди, факторима развоја привреде и појединих привредних
делатности, утицајем привреде на географски простор, концептом одрживог развоја и да се уведу у
регионалне разлике у развоју светске привреде. На уводном часу посвећеном овој теми препоручује се
обрада појмова привреде, привредних делатности и сектора привреде као и појмова природна и
географска средина. На наредним часовима ученици ће се упознати са структуром привредних
сектора, природним и друштвеним факторима њиховог развоја и утицајима на географски простор
(животну средину) најважнијих привредних грана у склопу сваког сектора (пољопривреде у склопу
примарног сектора, индустрије у склопу секундарног, саобраћаја и туризма у склопу терцијарног
сектора). У обради непривредних делатности (квартарни сектор) ученицима треба истаћи да услед
развоја информационо-комуникационих технологија и аутоматизације индустријских процеса све
већи број људи у свету прелази да ради у овом сектору и да је број запослених у њему показатељ
економске развијености државе. У обради економско-географских садржаја, осим разјашњења
природних и друштвених фактора развоја привреде, важно је да ученици разумеју да су велике разлике
у степену економске развијености држава и појединих регија у оквиру једне државе узроци просторне
покретљивости (миграција) становништва. Настава географије треба да допринесе да ученици
правилно разумеју односе привреде и географског простора. У том смислу треба избећи погрешно
разумевање привреде као фактора нужне деградације природе. Где год постоје могућности, треба
искористити поучне примере у локалној средини (нпр. испуштање у реке загађујућих материја из
фабричких постројења, пречишћавање воде, површински копови угља, рекултивација, ветропаркови,
дивље депоније, адекватно збрињавање комуналног отпада –постројења за сепарацију, рециклажу,
итд.). У светлу концепције одрживог развоја треба показати да се правилним односом према
географској средини постиже и економска развијеност уз истовремено побољшање стања квалитета
животне средине и смањење социјалних разлика у друштву и тај став илустровати примерима из
развијених европских земаља. У обради привредно развијених и неразвијених региона и држава у
свету ученицима треба разјаснити услове природне средине (географски положај, постојање
привредних ресурса, итд.) и друштвено-историјске и савремене узроке ових (политичких и
економских) односа.
Предлог пројектног задатка: Применом групног облика рада ученици уз помоћ наставника могу да
прикажу како се збрињава комунални отпад у њиховој средини, да ли је реч о санитарној депонији или
о сметлишту, где се она налази, ко и како живи на њеном ободу, да ли је то (еколошки) прихватљив
начин решавања проблема отпада и како се он исправно решава (на неком примеру у Европи).
ДРЖАВА И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ
Tема Држава треба ученика да упозна са политичко-географским карактеристикама државе, дефинише
појам државе, њене елементе и укаже на време и место настанка првих држава у свету. Приликом
проучавања државне границе, као линије која раздваја суверене државе, треба указати на ефекте које
оне остварују у простору у зависности од функције (баријерна, филтрирајућа, контактна,
интеграциона). Анализа територије државе треба да се заснива на посматрању њене површине и
компактности као и ефектима који произилазе из тих карактеристика. Према површини територије
треба извршити класификацију држава од оних највећих (гигантских), до најмањих (микро државе).
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Битна напомена је да не постоји опште прихваћена класификација, тако да је на наставнику да сам
изабере. У случају компактности треба да се узме у обзир да ли су у питању државе које имају
компактну или фрагментирану (издељену) територију. У оквиру садржаја који говори о државама са
фрагментираном територијом треба дефинисати појмове енклава и ексклава и навести примере. Свака
држава има своју престоницу (главни град). За ученика је важно да се упозна са појмом и функцијама
главног града, разлозима зашто се премештају као и типовима престоница (европски и амерички). Када
се говори о географском положају државе, важно је да се дефинише појам географског положаја,
наведу његове компоненте (математичко-географски положај, физичко-географски положај,
економско-географски положај, саобраћајно-географски положај, друштвено-географски положај).
Важна карактеристика државе, са којом би требало упознати ученика, је и начин на који она бира свог
председника као и који облици владавине постоје (монархије, републике). Посредством географских
карата ученик би требало да се упозна са настанком нових самосталних држава након Другог светског
рата као и процесима који су довели до тога. На нивоу од неколико примера упознати ученика са
примерима нарушавања територијалног интегритета државе где треба поред изабраних примера из
света (Тајван, Арапско-израелски спор, Кашмир, итд.) навести и пример Косова и Метохије.
Интеграциони процеси издвојени су као посебан појам с обзиром на њихов значај који имају за државу.
У склопу ове јединице, важно је ставити акценат на мотиве (интересе) интеграционих процеса –
економске, политичке, војно-стратегијске итд. Указати на значајне међународне организације које су
пример интеграционих процеса (ЕУ, УН, НАТО пакта и сл.).
ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Након обраде друштвено-географских појава и процеса, ученици се уводе у садржаје регионале
географије као трећег субсистема географских наука. На првом часу у склопу ове наставне теме
ученици уче шта је предмет проучавања регионалне географије и које је њено место у систему
географских наука. Ученици треба да увиде да знања која су стицали из опште (физичке и друштвене)
географије сада налазе примену у регионалној географији будући да су географске регије јединствене
(непоновљиве), континуиране (непрекинуте) и ограничене просторне целине које су одређене
(детерминисане) склопом природних и друштвених објеката, појава и процеса. У програму наставе и
учења за шести разред основне школе планирано је да се направи увод у регионалну географију
Европе. Наставна тема Географија Европе обухвата основне појмове о континенту: географски
положај, границе и величину, природне одлике и друштвене одлике и то према шеми како су
проучаване друштвено-географске теме: Становништво, Насеља, Привреда и Географске регије
Европе. Географске регије Европе појединачно, карактеристичне државе Европе и Европска Унија
обрађиваће се током седмог разреда који је цео посвећен регионалној географији света. Будући да су
ученици још на почетку школске године добили задатак да самостално, у пару или групама обрађују
друштвено-географске појаве и процесе, крај школске године, односно време када се обрађује наставна
тема Географија Европе је право време када ће они да презентују резултате свога рада (нпр. У виду
реферата, мини енциклопедијских чланака, тематских атласа, статистичких / табеларних приказа,
фото-албума, постер презентација, видео-клипова са својих путовања,...). Врло је важно да наставник
током целе школске године прати рад ученика на њиховим истраживачким задацима, усмерава их на
релевантне изворе и литературу, како би током обраде наставне теме Географија Европе могли да се
презентују кључни подаци (закључци), изведу најбоља поређења држава (нпр. у величини природног
прираштаја или производњи угља или стању загађености и заштите животне средине у изабраним
географским регијама) и издвоје географске регије. Ученицима треба указати да је могуће да се
географски простор Европе подели на различите начине према различитим географским
критеријумима те да географске регије нису некакве објективне датости где једна географска подела
простора Европе искључује било коју другу.
III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење и
процењивање резултата постигнућа ученика, а у складу са Правилником о оцењивању ученика у
основном образовању и васпитању. Праћење и вредновање ученика започиње иницијалном проценом
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нивоа знања на коме се ученик налази. Свака активност на часу служи за континуирану процену
апредовања ученика. Неопходно је ученике стално оспособљавати за процену сопственог напредка у
остваривању исхода предмета. Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно
је комбиновати различите начине оцењивања. Једино тако наставник може да сагледа слабе и јаке
стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати
повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник
са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се
уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили.
Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и
вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.
На почетку школске године наставници географије треба да направе план временске динамике и
садржаја оцењивања знања и умења (процењивања постигнућа) ученика водећи рачуна о адекватној
заступљености сумативног и формативног оцењивања. Будући да се функционалним знањима, развоју
међупредметних компетенција и пројектној настави, важно је да наставници на почетку школске
године добро осмисле и са ученицима договоре како ће се обављати формативно оцењивање. Оно за
циљ има да укаже ученику на чему треба и колико додатно да ради, као и да развија мотивацију код
ученика. У том смислу препоручује се наставницима да на нивоу стручних већа договоре критеријуме
и елементе формативног оцењивања (активност на часу, допринос групном раду, израда домаћих
задатака, кратки тестови, познавање географске карте,...). Потребно је да наставник резултате
вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да унапреди део своје
наставне праксе. Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања.
Важно је да наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и
учења, као и себе и сопствени рад.

2.1.8.

Ликовна култура

Циљ Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке
кри- теријуме, кроз практични рад оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос
према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.
Разред

Шести

Годишњи фонд часова

36 часова
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик
ће бити у стању да:
– користи одабране информације као
подстицај за стваралачки рад;
– прави разноврсне текстуре на подлогама,
облицима или у апликативном програму;
– користи изражајна својства боја у
ликовном раду и свакодневном животу;
– обликује, самостално, или у сарадњи са
другима, употребне предмете од материјала за рециклажу;
– изрази своје замисли и позитивне
поруке одабраном ликовном техником;
– опише свој рад, естетски доживљај
простора, дизајна и уметничких дела;
– идентификује теме у одабраним
уметничким делима и циљеве једноставних визуелних порука;
– повезује карактеристичан експонат и
одговарајући музеј;
– разматра са другима шта и како је учио и
где та знања може применити.

ОБЛАСТ/

САДРЖАЈИ

ТЕМА
Б
О
Ј
А

Пигментне боје (хроматске и
ахроматске боје; основне и
изведене боје).
Дејство боја (утисак који боја
оставља на посматрача; топле и
хладне боје; комплементарне
боје).
Светлост и боја (светлост као
услов за опажање боје, разлике у
опажању боја; валер; градација и
контраст).
Примена боја (технике и
средства: акварел, темпера,
мозаик, витраж, апликативни
програми...; изражајна својства
боја у керамици, скулп- тури,
графици, таписерији, дизајну
одеће и обуће, индустријском
дизајну...; примена у
свакодневном животу ученика).
Уметничко наслеђе (музеји и
експонати).

КОМУНИКА
ЦИЈА

Комуникативна улога уметности
(теме, мотиви и поруке у
визуелним уметностима; улога
уметности у свакодневном
животу).
Уметничко наслеђе (уметност
некад и сад).

ТЕКСТУРЕ

Текстура (врсте текстура –
тактилна и визуелна; текстуре у
природи и уметничким делима,
материјали и текстура, облик и
текстура, линија и текстура,
ритам и текстура).
Уметничко наслеђе (грађевине,
скулптуре и паркови).
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ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик
ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/

САДРЖАЈИ

ТЕМА
УОБРАЗИЉА

Стваралачка уобразиља
(стварност и машта, значај
маште; разноврсне информације
као подстицај за стварање –
снови, бајке, митови, легенде...).
Уметничко наслеђе (необична
уметничка остварења).

ПРОСТОР

Амбијент (елементи који чине
амбијент – дизајн ентеријера,
атмосфе- ра, корисници; утицај
амбијента
на
расположење,
активност и учење; обликовање
школског простора; поставка
изложбе).

Кључни појмови садржаја: простор, боја, текстура

2.1.9.

Музичка култура

Циљ

Разред
Годишњи фонд часова

Циљ учења Музичке културе је да код
ученика, развијајући интересовања за
музичку уметност, стваралачко и критичко
мишљење, формира естетску перцепцију и
музички укус, као и одговоран однос према
очувању музичког наслеђа и култури свога
и других народа.
Шести
36

ИСХОДИ У оквиру области/теме
Област/Тема
ученик ће бити у стању да:
И- повеже различите видове музичког
Човек и
изражавања са друштвено-историјским
музика
амбијентом у коме су настали;
- наведе изражајна средстава музичке
уметности карактеристична за период
средњег века и ренесансе;
- уочи основне карактеристике музичког
стваралаштва у средњем веку и
ренесанси;
- опише улогу музике у средњовековној
Србији;
- уочи разлике између духовних и
световних вокалних композиција
средњег века и ренесансе;

Садржаји
Средњи век:
Ранохришћанска музика.
Византијско певање.
Грегоријански корал.
Рани облици вишегласја - мотет.
Световна музика средњег века:
трубадури, трувери
минезенгери. Духовна и
световна музика у
средњовековној Европи и
Србији. Музика средњег века
као инспирација за уметничку и
популарну музику.
Ренесанса
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- издвоји начине коришћења изражајних
средстава у одабраним музичким
примерима;
- објасни како је музика повезана са
другим уметностима и областима ван
уметности (музика и религија;
технологија записивања, штампања
нота; извођачке и техничке могућности
инструмената;
- одреди врсту музичког инструмента са
диркама по изгледу и звуку;
- опише разлику у начину добијања
звука код иснтрумената са диркама;
- препозна инструмент или групу према
врсти композиције у оквиру датог
музичког стила;
- разликује вокално-инструменталне и
инструменталне облике средњег века и
ренесансе; - коментарише слушано дело
у односу на извођачки састав и
инструменте ;
- идентификује репрезентативне
музичке примере најзначајнијих
представника средњег века и ренесансе;
- уочи сличности и разлике између
православне и (римо)католичке духовне
музике;
- идентификује елементе средњовековне
музике као инспирацију у музици
савременог доба;
- изводи музичке примере користећи
глас, покрет и традиционалне и/или
електронске инструменте, самостално и
у групи;
- примењује правилну технику певања;
- примењује различита средства
изражајног певања и свирања у
зависности од врсте, намене и карактера
композиције;
- развије координацију и моторику кроз
свирање и покрет;
- примењује принцип сарадње и
међусобног подстицања у заједничком
музицирању;
- користи музичке обрасце у
осмишљавању музичких целина кроз
певање, свирање и покрет;
- комуницира у групи импровизујући
мање музичке целине гласом,
инструментом или покретом;
- учествује у креирању школских
приредби, догађаја и пројеката;

Развој духовног и световног
вишегласја.
Мотет, миса, мадригал.
Највећи представници
ренесансне вокалне музике: Ђ.
П. да Палестрина, О. ди Ласо.
Инструментална музика
ренесансе.
Музички
Инструменти са диркама:
инструменти оргуље, чембало, клавир,
хармоника, челеста.
Народни инструменти.
Слушање
Елементи музичке изражајности:
музике
темпо, динамика, тонске боје
различитих гласова и
инструмената. Слушање
световне и духовне
средњовековне и ренесансне
музике.
Слушање вокалних, вокалноиструменталних и
инструменталних композиција,
домаћих и страних омпозитора.
Слушање дела традиционалне
народне музике.
Слушање дела инспирисаних
фолклором.
Извођење
Певање песама по слуху
музике
самостално и у групи.
Певање песама из нотног текста
солмизацијом.
Извођење (певање или свирање)
једноставних ритмичких и
мелодијских мотива у стилу
музике средњег века и
ренесансе. Певање песама у
комбинацији са покретом.
Свирање по слуху дечјих,
народних и уметничких
композиција на инструментима
Орфовог инструментарија и/или
на другим инструментима.
Свирање из нотног текста
дечјих, народних и уметничких
композиција на инструментима
Орфовог инструментарија и/или
на другим нструментима
Извођење једноставнијих
музичких примера у вези са
обрађеном темом
Музичко
Kреирање пратње за песме
стваралаштво ритмичким и звучним ефектима,
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- изрази доживљај музике језиком
других уметности (плес, глума, писана
или говорна реч, ликовна уметност);
- учествује у школским приредбама и
манифестацијама;
- понаша се у складу са правилима
музичког бонтона у различитим
музичким приликама;
- критички просуђује лош утицај
прегласне музике на здравље;
- користи могућности ИKТ-а за
самостално истраживање, извођење и
стваралаштво.

2.2.

користећи притом различите
изворе звука.
Kреирање покрета уз музику
коју ученици изводе.
Стварање мелодије на задати
текст.
Импровизација дијалога на
инструментима Орфовог
инструментарија и другим
инструментима.
Реконструкција музичких
догађаја у стилу средњег века и
ренесансе.

Обавезни изборни предмети

2.2.1.

Француски језик

Уџбеник: NOUVEAU PIXEL 2 , издавачка кућа Дата Статус
БРOЈ И НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
(Комуникативне
функције)

Unité 0
Communiquons en
français
Представљање и
поздрављање;
тражење и давање
информација личне
природе (опис себе и
других ...)

ИСХОДИ

НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ И
ОПЕРАТИВНИ
ЗАДАЦИ
По завршеној
Ученици у усменој
теми/области
и писаној
ученици су у
комуникацији уче
стању да у усменој и увежбавају:
и писаној
комуникацији:
- препознају и
- Изразе и речи који
именују основне
се односе на
појмове који се
поздрављање и
односе на тему;
представљање;
- разумеју дијалоге језичке структуре
који се односе на
C`est, ce sont; Qui
поздрављање,
c`est? Il/Elle est
представљање и
- представљање,
тражење/давање
поздрављање и
информација личне захваљивање :
природе;
Bonjour, au revoir,
- представе себе
ça va, merci...
или неког другог
- кажу где су
- праве разлику
провели летњи
између „c’est/ il est“ распуст:
приликом
- Pendant les
представљања
vacances d'été, je
- комуницирају са
suis allé......
наставником и
- одговоре на
другим ученицима питања личне
на задату тему
природе: Qu’est-ce

Број
часова
по
теми

3

Обрада

-

Остали
типови

1
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- развијају вештину
слушања аудио
материјала
- причају о себи, о
својим уметничким
и спортским
активностима,
- локализују
предмете у
простору,
- науче да слушају
и да размењују
мишљење
- поставе питања
везана за слободне
активности

que tu fais comme
activité? Тu fais du
sport ou de la
musique?

Корелација

Српски језик, енглески језик, грађанско васпитање

Стандарди
постигнућа
Начин праћења

1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7 1.1.10. 1.1.12. 1.1.14. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.19.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 2.1.2. 2.1.4. 2.1.19 2.2.3.
Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима,
симулације у паровима, тестови вештина и различите технике
формативног оцењивања.

БРOЈ И НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
(Комуникативне
функције)

ИСХОДИ

По завршеној
теми/области
ученици су у
стању да у
усменој и
писаној
комуникацији:

НАСТАВНИ
САДРЖАЈИ И
ОПЕРАТИВНИ
ЗАДАЦИ
Ученици у усменој и
писаној
комуникацији уче и
увежбавају:

Број
часова
по
теми

9
- препознају и
именују појмове
који се односе на
тему;
-Исказивање
- разумеју
нтересовања
једноставније
исказивање
текстове у којима
способности да
се описују
направе неки рецепт - размене
изрицање дозвола;
информације које
разумевање и
се односе на дате
давање савета и
комуникативне
упутстава
ситуације;
Unité 4
Les gourmets

Обрада

Остали
типови

5

4

- Изразе и речи које се
односе на тему
исхране:
Fruits (une fraise, une
pêche,un abricot, une
prûne, une pomme, un
melon ); Légumes (un
concombre, une pomme
de terre, une pomme de
terre, une carotte, des
haricots
blancs/verts, une poivrе)
и називи продавница и
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изражавање молби,
захтева,
захвалности;
исказивање
количина;
разговарају на тему
личне исхране
комуникативно
сналажење у
продавници ,
ресторану

- опишу
интересовања и
способности
користећи
једноставна
језичка средства;
- одговарају на
постављена
питања и усвоје
лексику везану за
тему исхране
- употребљавају
нове граматичке
структуре у
комуникацији
- искажу
допадање и
недопадање у
вези са исхраном,
уз наглашену
употребу
одређеног члана
- закључе како се
долази до
номиналне
деривације
- користе
партитивни члан
и разликују га у
употреби од
одређеног члана
- примене
научена
граматичка
правила у
практичним
ситуацијама, када
нешто купују или
траже
- препознају које
глаголе користе
уз партитивни
члан
- учествују у
разговору на тему
пирамиде
исхране
- дају савете
другима у вези са
начином исхране
- искажу своје
допадање и

професије људи који
раде у њима
- употреба одређених
чланова: le, la, l’,les. уз
глаголе: Aimer, préférer,
adorer, détester,
- употреба сажетог
члана : à la. au à l, aux
(испред назива
продавница) и предлога
: Chez (за професије)
- науче облике
партитивних чланова
(de+le = du,
de+la = de la, de+l' =
de l', de+les= des)
- користе глаголе:
manger, -acheter, -boire,
-prendre, -avoir, -mettre,
-vouloir..... уз
партитивни члан
- користе израз: Il faut
+ infinitif
- користе лексику
везану за исхрану
одговарајући на
питање: Et toi, que
manges-tu pour le petit
déjeuner ?
- науче коњугацију
глагола: мanger/ boire
- у негацији уместо
облика партитивних и
неодређених чланова (
du, de la, de l’, des, un,
une ) користи се -DE
partitif,, то правило не
важи за облике
одређеног члана (le, la,
l’, les).
- изрази за учесталост :
chaque jour, une/deux
fois par jour/par
semaine, toujours/jamais
-изрази за одређену
количину: un paque, pot
de, un kilo, une tablette,
beaucoup, peu, assez,
trop, un morceau
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недопадање
одређених
намирница у
исхрани
- у усменој
продукцији
примене лексику
везану за тему
њихове личне
исхране
- правилно
употребе
негацију и облике
члана
- користе језичке
конструкције
везане за
поручивање
хране у ресторану
- саветују шта је
добро а шта није
добро јести
- праве листу за
куповину,
користећи се
изразима за
одређену
количину
- користе нову
лексику да би
организовали
одређене
друштвене
активности Корелација

Српски језик, енглески језик, физичка култура

Стандарди
постигнућа

1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.8. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14.
1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.1.24. 1.2.1. 1.2.2.
1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.9. 2.1.16. 2.1.17.
2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.27. 2.1.28. 2.1.29. 2.1.30.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1

Начин праћења

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима,
симулације у паровима, тестови вештина и различите технике формативног
оцењивања.
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2.2.2.

Грађанско васпитање

Циљ
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 појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске
вредности.
Разред
Шести
Годишњи фонд часова
36 часова
ИСХОДИ
– образложи
Повезу права
и одговорности
на
завршетку
примеру;
разреда
ученик
ће за
– наведе примере
бити
у
групу права слобода да
стањуод;
да:
и заштита
– аргументује значај
инклузивног
образовања, права и
потребе за
образовањем свих
ученика;
– штити своја права на
начин који не угрожава
друге и њихова права;

ОБЛАСТ /ТЕМА

САДРЖАЈИ
Права и одговорности
Моја и твоја права – наша су
права. Права и одговорности.

ЉУДСКА ПРАВА

Посебна група права: слобода да и
припадајуће одговорности. Посебна група
права: заштита од и припадајуће
одговорности. Право на очување личног,
породичног, националног, културног и верског
идентитета и припадајуће одговорности.
Право на квалитетно образовање и једнаке
могућности за све и припадајуће одговорности.
Инклузивно образовање ‒ квалитетно образовање
за све.

– идентификује
показатеље кршења
права детета у
свакодневном
животу, примерима
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ИСХОДИ
из прошлости,
По
литературe;
завршетку
разреда
– сврсисходно
ученик
ће
користи кључне
у
појмове бити
савременог
стању
да:
демократског
друштва:
демократија,
грађанин, власт;

ОБЛАСТ /ТЕМА

Дете као грађанин.
ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО

Нивои и гране власти.
Лествица партиципације ученика у школи:
манипулација, декоратив- на употреба,
симболичка употреба, стварна партиципација.
Партиципација ученика на нивоу одељења и
школе.

– разликује стварну
партиципацију
ученика у одељењу и
школи од
симболичке и
декоративне;

сање, дружење,
покретање акција;

Процедуре којима се регулише живот у
заједници: ко је овлашћен да доноси колективне
одлуке и на основу којих процедура.
Власт.

– образложи улогу
грађана у друштвеном
систему и систему
власти на примеру;

– позитивно користи
интернет и мобилни
телефон за учење,
информи-

САДРЖАЈИ
Демократско друштво и
партиципација грађана Демократско
друштво – појам, карактеристике.
Грађанин.

Употреба и злоупотреба интернета и мобилних
телефона

ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ

Позитивно коришћење интернета и
мобилног телефона. Шта је дозвољено, а
шта није на интернету.
Утицаја друштвених мрежа на мишљење и
деловање појединца. Опасности у коришћењу
интернета и мобилног телефона.

– образложи могући
утицај друштвених
мрежа на ставове и
деловање појединца;

Дигитално насиље и веза са Конвенцијом о
правима детета. Каракте- ристике и последице
дигиталног насиља. Седам правила за сигурно
четовање и коришћење СМС порука.

– примени 7 правила за
сигурно четовање и
коришћење СМС
порука;

Реаговање у ситуацијама дигиталног насиља.
Одговорности ученика и школе.
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ИСХОДИ
– препознаје
Поситуације
дигиталног
насиља и
завршетку
зна какоразреда
да реагује и
коме даученик
се обрати
ће за
помоћ; бити у
стању
да:
– учествује
у избору
теме, узорка и
инструмента
истраживања;
– учествује у
спровођењу
истраживања,
прикупљању и обради
добије-

ОБЛАСТ /ТЕМА

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ

САДРЖАЈИ
Планирање и извођење истраживања о
понашању ученика у школи и њиховим
ставовима о употреби/злоупотреби интернета
и мобилних телефона.
Шта су ставови, на чему се заснивају и каква
је њихова веза са понашањем.
Избор теме, узорка и инструмента
истраживања. Спровођење
истраживања.
Обрада података.
Тумачење резултата.
Припрема и презентација добијених
резултата. Евалуација истраживања.

них података и
извођењу закључака;
– презентује
спроведено
2.3.
Слободне наставне активности
истраживање и
2.3.1.
добијене
резултате; Чувари природе за пети и шести
(1 ЧАС НЕДЕЉНО, 36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ)
– процењује ефекте
спроведеног
истраживања и
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
идентификује пропу-

разред

сте и грешке;
Основни циљеви овог изборног предмета јесу да се код ученика:
– у дискусији
развије пожељно понашање у складу са принципима одрживости, етичности и права будућих
показује вештину
генерација на очувану животну средину, природу и биодиверзитет.
активног слушања,
Задаци наставе предмета Чувари природе за шести разред су:
износи свој став
примењивање образовања за заштиту и одрживост животне средине
заснован на
развијање вредности, ставова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем
аргументима,
развијање способности да на основу стечених знања препознају и изаберу квалитетан и здрав
комуницира на
стил живота
конструктиван начин;
развијање здравог односа према себи и другима
умећеуда
се на основу стечених знања примењују и рационално користе природни ресурси
– учествује
доношењу
препознавање
правила
рада групе иизвора загађивања и уочавања последица
развијање
способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема везаних
поштује их;
за животну средину
– проналази,
критички
развијање
радозналости, и личне иницијативе за активно учешће и одговорности према
разматра
и
користи
животној средини
информације
из нивоа свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине, природе
подизање
извора.
иразличитих
биодиверзитета.
Садржаји програма Чувари природе, поред основног теоријског приступа поседују и активни приступ
који је усмерен ка практичној реализацији ван учионице и ка изради малих пројеката.
Овакав креативан начин рада омогућава да се садржај програма реализује сходно условима,
могућностима и времену.
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Због тога, планирано је да се 20. од 36. часова у току школске године, реализују ван учионице, а
преосталих 16. часова, у учионици, кроз активну настава радионичарског типа.
Оваква реализације садржаја Чувари природе мање оптерећује ученике и омогућава им већу
креативност и изражајност.
Чувари природе имају25 тема везаних за животну средину и одрживи развој, подељених у пет
поглавља:
компоненте животне средине (ваздух, вода, земљиште, биодиверзитет)
претње животној средини (урбанизација, бука, отпад, хемикалије)
људске активности и њихов утицај на животну средину (енергија, транспорт, индустрија,
пољопривреда, шумарство и туризам)
глобални изазови (климатске промене, смањивање озонског омотача, киселе кише,
пренасељеност и питања везана за мора и океане)
вредности (етика и вредности везане за потрошачке навике, људско здравље и животну средину,
људска права и одговорност за будућност Земље, као и остали социјални аспекти).
Такође, садржај програма Чувари природе биће обогаћен интересантним образовним филмовима
везаних за очување животне средине и биодиверзитета.

2.3.1.1. Чувари природе пети разред
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА:
ПОЛОЖАЈ И УЛОГА ЧОВЕКА У ПРИРОДИ
· Основни појмови из области животне средине.
· Утицаји човека на животну средину.
· Концепт одрживог развоја.
· Природна равнотежа.
· Спровођење акција у заштити и очувању животне средине(мали пројекти).
· Вођење сопствене економије и економије природе(мали пројекти).
· Квалитетан и здрав стил живота(мали пројекти).
ПРИРОДНА БОГАТСТВА(РЕСУРСИ) И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ
· Природни ресурси(богатства) - дефиниција подела и значај.
· Обновљиви и необновљиви природни ресурси.
· Жива бића као природни ресурс.
· Одрживо коришћење ресурса.
ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
· Појам, извори и врсте загађивања.
· Глобалне промене и глобалне последице.
· Глобално загревање и последице.
· Озонске рупе и последице.
· Смањење загађења од отпада. Рециклажа.
БИОДИВЕРЗИТЕТ- БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ
· Дефиниција и појам биодиверзитета.
· Угрожавање биодиверзитета.
· Нестајање врста и заштита.

2.3.1.2. Чувари природе шести разред
Ред.
Бр.
Тeме

Преглед броја часова по наставним темама
Број часова
Назив теме
Обрада нове Лабораторијске
Понављање,
наставне
вежбе,
утврђивање,
јединице
практични рад,
провера знања,
теренски рад
систематизација

Укупно
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I
Ii
Iii
Iv
V

Одрживост, животна средина и
утица човека
Одговаран однос према
одрживости животне средине
Одговоран однос према
здрављу
Одговоран однос према
животињама
Одговоран однос према
разноврсности живог света
Укупно

2

1

1

4

3
2

4
2

4
2

11
6

3

1

3

7

2
12

2
10

4
14

8
36

3. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
3.1.1.
РАЗРЕД: VII

Техника и технологија
БР.ЧАСОВА:72

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.
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6

Животно и радно окружење

1.

ИСХОДИ

Појам, улога
развој машина
механизама.

По завршеној
области/теми
ученик ће бити у
стању да:

и •
повеже
развој
и машина и
њихов
допринос подизању
квалитета живота и
Потрошња енергије рада;
у домаћинству и
могућности уштеде. • повеже ергономију
са
здрављем
и
Утицај дизајна и конфором људи при
правилне употребе употреби техничких
техничких
средстава;
средстава
на
здравље људи.
• анализира да ли је
коришћење одређене
Зависност очувања познате технике и
животне средине од технологије у складу
технологије.
са очувањем животне
средине;

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
• Оспособљен да повеже развој
машина и њихов допринос
подизању квалитета живота и
рада.
• Оспособљен да, методом
истраживачког рада, открије и
препозна
предности
и
недостатке убрзаног развоја
технике и технологије.
• Кроз употребу алата, машина
и уређаја схватио утицај
њиховог дизајна на постизање
конфора, безбедности при
раду и очување здравља.

•
Изградио
свест
о
неопходности
очувања
•
истражи животне
средине
при
могућности смањења коришћењу
технике
и
трошкова енергије у технологије.
домаћинству;
• Оспособљен да препозна
• повеже занимања у могућности уштеде енергије у
области производних домаћинству
и
смањење
техника
и трошкова коришћења исте.
технологија
са
• Упознат са подручјима
сопственим
човековог рада и производње,
интересовањем;
занимањима и пословима у
области машинске технике.
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6

Саобраћај

2.

ИСХОДИ

Машине
спољашњег
унутрашњег
транспорта.

По завршеној
области/теми
ученик ће бити у
стању да:

и • разликује врсте
транспортних
машина;
Подсистеми
код • повеже подсистеме
возила
друмског код возила друмског
саобраћаја
саобраћаја
са
(погонски,
њиховом улогом;
преносни,
• провери техничку
управљачки,
исправност бицикла;
кочиони).

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
• Упознат са машинама
спољашњег и унутрашњег
транспорта
и
њиховим
главним карактеристикама.
• Упознат са погонским,
преносним, управљачким и
кочионим подсистемима код
возила друмског саобраћаја.

• Схватио значај исправности
наведених подсистема код
возила друмског саобраћаја са
•
демонстрира
Исправан
безбедоносног становишта.
бицикл/мопед као поступке одржавања
битан
предуслов бицикла или мопеда; • Оспособљен да самостално
провери и подеси техничку
безбедног учешћа у
исправност бицикла.
саобраћају.
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18

Техничка и дигитална писменост

3.

ИСХОДИ
По завршеној
области/теми
ученик ће бити у
стању да:

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Специфичности
техничких цртежа у
машинству.

• Оспособљен да самостално
црта скицом и техничким
цртежом предмете користећи
ортогонално и просторно
Ортогонално
и • самостално црта приказивање.
скицом и техничким
просторно
цртежом предмете • Оспособљен да користи
приказивање
користећи
предмета.
рачунарске
апликације
у
ортогонално
и оквиру CAD технологије за
Kоришћење
просторно
креирање
техничке
функција и алата приказивање;
документације.
програма за ЦАД.
•
користи
CAD • Упознат са појмом и улогом
Основне
технологију
за интерфејса у управљању и
компоненте ИKТ креирање техничке контроли.
уређаја.
документације;
• Упознат са могућностима
Управљање
и •
образложи употребе 3D штампе у изради
контрола
предности употребе тродимензионалних модела и
коришћењем
3D штампе у изради макета.
рачунарске технике тродимензионалних
и интерфејса.
• Оспособљен да управља
модела и макета;
моделима користећи рачунар.
• управља моделима
• Упознат са улогом основних
користећи рачунар;
компоненти рачунара, таблета,
•
објасни
улогу паметних телефона и осталих
основних
савремених ИКТ уређаја.
компоненти
рачунара,
таблета, • Схватио значај и улогу
технике
код
паметних телефона и рачунарске
функционисања
и
коришћења
осталих савремених
савремених апарата и уређаја.
ИКТ уређаја;
• Оспособљен да самостално
користи
савремене
ИКТ
уређаје.

4.

20
Ресурс
ии
произв
одња

Рационално
коришћење ресурса
на Земљи и очување
и заштита животне
средине.

• аргументује значај
рационалног
коришћења
расположивих
ресурса на Земљи;

Материјали
у
•
идентификује
машинству
(пластика, метали, материјале који се
користе у машинству
легуре и др.).
и на основу њихових

•
Упознат
са
значајем
рационалног
коришћења
расположивих
ресурса
и
принципима очувања животне
средине.
• Оспособљен да идентификује
материјале који се користе у
машинству и на основу
њихових својстава процењује
могућност примене.
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По завршеној
области/теми
ученик ће бити у
стању да:

Мерење и контрола својстава процењује
– појам и примена могућност примене;
мерних средстава
• користи прибор за
(мерила).
мерење у машинству
Технологија обраде водећи рачуна о
материјала
у прецизности мерења;
машинству (обрада
материјала са и без • врши операције
обраде
материјала
скидања
који
се
користе
у
струготине,
машинству, помоћу
савремене
одговарајућих алата,
технологије
прибора и машина и
обраде).
примени
Елементи машина и одговарајуће
мере
механизама
заштите на раду;
(елементи за везу,
објасни
улогу
елементи за пренос •
снаге и кретања, одређених елемената
машина
и
специјални
механизама
на
елементи).
једноставном
Производне
примеру;
машине:
врсте,
принцип
рада, • образложи значај
појединачна
и примене савремених
машина у машинској
серијска
индустрији
и
производња.
предности
Појам,
врсте, роботизације
намена
и производних
конструкција
процеса;
робота (механика,
погон
и • објасни основе
конструкције робота;
управљање).
класификује
Погонске машине – •
погонске
машине –
мотори
моторе и повеже их
(хидраулични,
са
њиховом
пнеуматски,
применом;
топлотни).

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
• Оспособљен да користи
прибор за мерење у машинству
водећи рачуна о прецизности
мерења.
• Оспособљен да правилно и
безбедно користи алате и
машине за обраду метала уз
одговарајућу примену мера
заштите на раду.
• Оспособљен да објасни улогу
одређених елемената машина
и механизама на једноставном
примеру.
• Упознат са савременим
производним машинама у
машинској
индустрији
и
значајем њихове примене у
појединачној
и
серијској
производњи.
• Стекао основна знања о
конструкцији
и
функционисању робота.
• Упознат са предностима
роботизације
производних
процеса
у
односу
на
стандардне.
• Оспособљен да класификује
погонске машине – моторе и
повеже их са њиховом
применом на практичним
примерима из сопственог
окружења.

Моделовање
погонских машина
и/или
школског
мини робота.
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22

Конст
руктор
ско
модело
вање

ИСХОДИ
По завршеној
области/теми
ученик ће бити у
стању да:

Проналажење
информација,
стварање идеје и
дефинисање
• самостално/тимски
задатка.
истражи и реши
задати проблем у
Самосталан/тимски
оквиру пројекта;
рад на пројекту.
• изради производ у
Израда
техничке
складу
са
документације
принципима
изабраног модела
безбедности на раду;
ручно или уз помоћ
рачунарских
• тимски представи
апликација.
идеју, потупак израде
и производ;
Реализација
пројекта – израда • креира рекламу за
модела
израђен производ;
коришћењем алата
врши
eи машина у складу •
у
са
принципима коресподенцију
складу
са
правилима
безбедности
на
и препорукама са
раду.
циљем унапређења
Представљање
продаје;
идеје,
поступака
израде и производа. • процењује свој рад
и рад других на
Процена сопственог основу постављених
рада и рада других критеријума
на
основу (прецизност,
постављених
педантност и сл.).
критеријума.
Употреба
електронске
коресподенције са
циљем унапређења
производа.
Одређивање
оквирне
цене
трошкова
и
вредност израђеног
модела.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
• Оспособљен да самостално
проналази
информације
потребне за израду модела
машинске
конструкције
користећи ИКТ-е.
• Оспособљен да самостално/
тимски дефинише задатак у
оквиру мини пројекта и
представи алгоритам израде
производа
од
идеје
до
реализације.
• Оспособљен да самостално
или у групи, у оквиру мини
пројекта
израде
макете/модела,
креира
планску
документацију
користећи
рачунарске
апликације.
• Оспособљен да самостално
или у оквиру групе практично
израђује
изабрани
модел
производних
машина,
саобраћајних
средстава,
транспортних
машина
и
уређаја
или
претварача
енергије.
• Оспособљен да самостално
открива и решава једноставне
техничке
и
технолошке
проблеме
применом
природних законитости у
пракси.
• Стекао радне навике, осећај
економичног
искоришћења
материјала и рационалног
одабира алата.
• Схватио предности тимског
рада и међусобне сарадње при
реализацији пројекта.
•
Стекао
основне
предузетничке компетенције.
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Kреирање рекламе
за
израђен
производ.

По завршеној
области/теми
ученик ће бити у
стању да:

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
• Оспособљен да одреди
реалну вредност израђене
макете/модела укључујући и
оквирну процену трошкова.
• Оспособљен да правилно
вреднује туђи и самовреднује
сопствени рад.
• Оспособљен да самостално
представи свој производ у
оквиру маркетинга.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ
ПРОГРАМА

Kључни појмови садржаја: машинство, саобраћај, техничка документација, енергетика,
заштита личне безбедности и животне средине, предузимљивост и иницијатива.
УПУТСТВО ЗА ДИДАKТИЧKО-МЕТОДИЧKО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Наставни предмет Техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција
ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо
мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања
и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као
и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова личног и професионалног развоја.
Програм наставе и учења за седми разред оријентисан је на остваривање исхода.
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи
предмет техника и технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности
ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, саобраћај, техничка и дигитална писменост,
ресурси и производња и конструкторско моделовање.
I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи – глобални план
рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају
наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. При планирању
треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за
већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Настава се не планира према
структури уџбеника јер ученици не треба да уче лекције по реду, већ да истражују уџбеник као један
од извора података и информација како би развијали међупредметне компетенције. Поред уџбеника,
као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и
других извора сазнавања.
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Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час
треба планирати и припремити средства и начине провере остварености пројектованих исхода.
Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба
остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких достигнућа,
савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Kада за то не постоје одговарајући
услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика.
С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба
реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, са највише 20 ученика. Програм наставне и учења
треба остваривати на спојеним часовима.
II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Ученици у седмом разред долазе са извесним знањем из области технике и технологије која су
стекли у претходним разредима, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу различитих
уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити даље стицање знања, овладавање
вештинама водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање правилних ставова
према техници и технологији где је човек лично одговоран за њихову употребу и злоупотребу, као и
за заштиту животне средине. Реализацијом вежби ученици откривају и решавају једноставне техничке
и технолошке проблеме, упознају примену природних законитости у пракси, формирају свест о томе
како се применом технике и технологије мења свет у коме живе. Они уочавају како на околину техника
утиче позитивно, а како понекад нарушава природни склад и како се могу смањити штетни утицаји на
природно окружење чиме развијају свест о потреби, значају и начинима заштите животне средине.
Животно и радно окружење
Да би се достигли исходи за ову област, потребно је повезивати садржаје осталих области са
примерима са којима се ученици готово свакодневно срећу, стимулисати их да препознају утицај
технологије на живот и рад у свом окружењу као и да стекну знања о томе како су људи до сада
решавали проблеме у борби за преживљавање.
Појам и улогу машина и механизама и њихово коришћење у окружењу треба представити
ученицима што је могуће више на практичним примерима користећи доступна наставна средства и
мултимедије. Потребно је упутити ученике да проналазе и откривају предности и противречности
убрзаног развоја технологије методом истраживачког рада у групама.
Посебну пажњу треба обратити утицају технологије на животну средину, а нарочито на
експлоатацију сировина, загађење ваздуха производњу токсичних отпада и њихов утицај на климатске
промене. Препорука је да се што више користе мултимедијални материјали, како готови, тако и они
које су ученици сами урадили.
На животну средину веома утиче и енергетска ефикасност. Да би ученици што лакше усвојили
појам уштеде енергије, потребно је упутити их да на примеру свог домаћинства истраже колика је
потрошња енергије, који су највећи потрошачи и шта би било најбоље учинити да би се потрошња
смањила. Ово је потребно остварити задајући ученицима да прикупе и обраде податке о потрошњи
појединих доступних уређаја и укупној количини потрошене енергије на месечном нивоу. У
зависности од средине, може се истраживати и потрошња горива (грејање, самостални превоз,
пољопривредне машине) и могућности уштеде.
У оквиру активности у којима користе машине и алате ученици су готово свакодневно
изложени утицају дизајна на конфорно и безбедно руковање машинама и уређајима. Без дубљег
задирања у појам ергономије објаснити ученицима како је добар дизајн предуслов за квалитетнији и
безбеднији рад, као и на који начин се треба прилагодити (став, правилно држање, безбедна растојања
од машина, екрана) ради постизања конфора и очувања здравља.
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Препоручени број часова је 6.
Саобраћај
Област која се односи на саобраћај се реализује у континуитету као важна компонента
саобраћајног васпитања. На почетку реализације ове области подсетити ученике да су у претходним
разредима учили о саобраћајним системима, намени, функционисању и организацији саобраћаја у
оквиру саобраћајних објеката, као и о правилима и прописима за регулисање друмског саобраћаја која
се, пре свега, односе на пешаке и бициклисте као учеснике у саобраћају. Посебно нагласити да је
тежиште исхода у претходна два разреда било на безбедном понашању и преузимању личне
одговорности ученика за понашање у саобраћају.
У седмом разреду тежиште је на саобраћајним средствима која се користе и њиховим
најважнијим подсистемима (погонски, преносни, управљачки и кочиони). У складу са исходима ову
област треба реализовати у два корака. У првом кораку фокус је на основним деловима саобраћајних
средстава и њиховим најважнијим подсистемима друмског саобраћаја са безбедносног аспекта. Други
део треба реализовати у области Ресурси и производња са аспекта елемената машина и механизама
(елементи за пренос снаге и кретања, елементи за везу, специјални елементи) и са енергетског аспекта
(погонске машине и мотори).
Уз помоћ мултимедије упознати ученике са машинама и њиховим главним карактеристикама
спољашњег (бицикли, мопеди/мотоцикли, аутомобили, камиони, аутобуси, возови, бродови, авиони)
и унутрашњег транспорта (дизалице, виљушкари, транспортери, лифтови).
При реализацији ових садржаја посебно назначити наведене подсистеме код бицикла, мопеда и
аутомобила.
Оспособити ученике да самостално провере и подесе техничку исправност бицикла
(управљачки, преносни и кочиони систем, пнеуматике, висину седишта, осветљење и др.) и
демонстрирају поступке одржавања бицикла или мопеда. За остваривање ових исхода користити
школски бицикл и постер мопеда.
Препоручени број часова је 6.
Техничка и дигитална писменост
Ова област се ослања на усвојена знања ученика из техничког цртања у претходним разредима.
Потребно је упознати и оспособити ученике за ортогонално и просторно представљање предмета и
коришћење рачунарских апликација за ЦАД. У оквиру апликације ученици најпре креирају модел
користећи 2Д приказ на основу података које читају са техничког цртежа. Kоришћењем 3Д модела
ученици активирају основне технике дизајна са циљем самосталног креирања техничког цртежа у
складу са стандардима. Kреирати вежбу у оквиру које ученици анализирају елемент сложеније
геометрије, израђују модел користећи ЦАД и рендерују га.
Ученике треба упознати са наменом основних електронских компоненти рачунара и осталих
ИKТ уређаја. Уколико временски оквир дозвољава, ученике упознати и са начином функционисања
појединих компоненти, али на елементарном нивоу препоручено коришћењем рачунарских
симулација и анимација. Kод ученика треба развити свест о значају коришћења рачунарске технике у
апаратима, уређајима и производним процесима и објаснити појам и улогу интерфејса у управљању и
контроли. Уколико школа поседује одговарајућу опрему, реализовати вежбе у којима ће ученици
управљати моделом користећи рачунар и интерфејс, у супротном исту активност реализујте
коришћењем рачунарских симулација.
Препоручен број часова за реализацију ове области је 18.
Ресурси и производња
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Упознати ученике са значајем рационалног коришћења ресурса и принципима очувања
животне средине. Уколико има могућности, организовати посету установи или погону чија је
делатност директно или индиректно везана за наведене принципе. Поставити ученицима задатак за
самосталан рад у оквиру кога ће у свом домаћинству истражити у којој мери и на који начин се они
остварују.
Уз практичне примере и реалне моделе навести ученике да закључе који се материјали најчешће
користе у машинству и због којих њихових својстава. Демонстрирати правилно коришћење прибора
за мерење и контролу у машинству и реализовати практичне вежбе са истима. Објаснити улогу
елемената машина и механизама и демонстрирати њихов рад на моделу или путем рачунарске
симулације. Потребно је увести ученике у карактеристике обраде материјала који се користе у
машинству, практично демонстрирати операције и реализовати једноставну вежбу водећи рачуна о
безбедности ученика. Илустровати савремене технологије обраде материјала и по могућности
организовати посету производном погону који их користи. Упознати ученике са савременим
производним машинама у машинској индустрији и значајем њихове примене у појединачној и
серијској производњи.
Увести појам роботике и објаснити њен значај у савременој индустрији. Уколико постоји
могућност, демонстрирати рад школског робота или користити рачунарску симулацију. Упознати
ученике са основама конструкције робота и улогом појединих делова. Роботику повезати са наставним
садржајима као што су информатичка технологија, машине и механизми, енергетика и технологија
обраде материјала. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом Информатике и
рачунарства.
Ученицима представити класификацију погонских машина – мотора и илустровати њихову
примену на практичним примерима из учениковог окружења.
Препоручен број часова за реализацију ове области је 20.
Kонструкторско моделовање
У овом делу програма ученици кроз практичан рад примењују претходно стечена знања и
вештине. Садржаје треба реализовати кроз ученичке пројекте, од графичког представљања замисли,
преко планирања, извршавања радних операција, маркетинга до процене и вредновања. Наставити са
алгоритамским приступом у конструкторском моделовању посебно у приступу развоја техничког
стваралаштва – од идеје до реализације.
Ова тема се односи на израду модела разних машина и уређаја који су засновани на основним
елементима и принципима рада машина и механизама (елементима за везу, за пренос снаге и кретања,
специјални елементи). То се односи на моделовање производних машина, саобраћајних средстава,
транспортних машина и уређаја, претварача енергије и др.
Један од аспекта употребе рачунара и периферних уређаја је и у функцији управљања
техничким системима и процесима (интерфејс – систем веза са рачунаром) и конструкцијом робота.
Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом Информатике и рачунарства.
Пошто се ученици слободно опредељују за одређену активност у оквиру дате теме, један од
корака ка дефинисању свога пројекта је проналажење информација, стварање идеје и дефинисање
задатка. Потребно је да ученици користе податке из различитих извора, самостално проналазе
информације о условима, потребама и начину реализације макете/модела користећи ИKТ и адекватну
литературу. Исто тако, мора се водити рачуна о принципу економичног искоришћења материјала и
рационалног одабира алата и машина, примењујући процедуре у складу са принципима безбедности
на раду. У пројекат се може укључити и више ученика (тимски рад) уколико је рад сложенији, односно
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ако се ученици за такав вид сарадње одлуче. У сврху боље координације чланова тима треба упутити
ученике на употребу електронске коресподенције са циљем унапређења рада на реализацији пројекта.
Избор модула активности прилагодити постојећим условима рада тј. опремљености кабинета
за технику и технологију алатима и материјалом.
Приликом израде техничке документације изабраног модела, ручно или уз помоћ рачунарских
апликација, примењивати научено: просторно приказивање предмета, ортогонално пројектовање као
и специфичности техничког цртања у области машинства. Треба настојати да се остварује континуитет
информатичке писмености с циљем да ученици науче да користе рачунар за цртање и израду
презентација.
По завршетку радова треба организовати представљање идеје од које се пошло, поступака
израде и готовог производа. У овој етапи се врши и процена сопственог рада и рада других на основу
постављених критеријума (уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и
др.).
На основу утрошеног материјала, енергије и рада реализатори (појединац или тим) треба да
искажу оквирне цене трошкова и вредност израђеног модела. У складу са предузетничким аспектима,
реализатори треба да израде и одговарајуће материјале за рекламе за израђени производ.
Препоручен број часова за реализацију ове области је 22.
III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.
У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност,
систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др.).
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, потребно је обавити са групом
тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв.
вршњачко оцењивање).
Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је да наставник са ученицима договори
показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу. На тај начин ученици ће бити
подстакнути да промишљају о квалитету свог рада и начинима како га унапредити. Оцењивање тако
постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са
ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.

3.2.

Информатика и рачунарство

БР:ЧАСОВА:36
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.
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Број
часова
по
теми/облас
ти

САДРЖАЈИ

10

2
.

ДИГИТ
АЛНА
ПИСМ
ЕНОСТ

4

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Обележавање логичке
структуре и
генерисање прегледа
садржаја текстуалног
документа.
Kарактеристике
рачунарске графике
(пиксел, резолуција,
РГБ и ЦМYK модели
приказа боја,
растерска и векторска
графика).
Рад у програму за
растерску графику.
Рад у програму за
векторску графику.
Израда гиф
анимација.
Kоришћење алата за
снимање екрана.

– 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-запис
коришћењем алата за
снимање екрана;

•
Оспособљен
да
разликује
визуелну
презентацију и логичку
структуру текста.
•
Оспособљен
да,
користи алате за стилско
обликовање документа и
креирање
прегледа
садржаја у програму за
обраду текста.
• Кроз употребу алата
објасни
принципе
растерске и векторске
графике
и
модела
приказа боја.
• Оспособљен да креира
растерску
слику
у
изабраном програму и
креира векторску слику у
изабраном програму
. Кроз употребу алата за
уређивање
и
трансформацију слике
изврши трансформацију
слике.
• . Кроз употребу алата за
снимање екрана креира
гиф и видео запис.

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/упитн
ицима...) у облаку.

– разликује појмове
УРЛ, ДНС, ИП
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;

• Упознат са појмовима
УРЛ, ДНС, ИП адреса.
•
Оспособљен
да
самостално
креира,
форматира
и
шаље
електронску пошту.
Упознат са погонским,
преносним,
управљачким
и
кочионим подсистемима
код возила друмског
саобраћаја.
•
Схватио
значај
обављања електронске
комуникације
на
сигуран,
етички

1
.

ИКТ

ИСХОДИ
По завршеној
области/теми ученик
ће бити у стању да:
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3
.

РАЧУН
АРСТВ
О

14

4
.
ПРОЈЕ
КТНИ
ЗАДАТ
АК

4+4

САДРЖАЈИ

Рад са изабраним
текстуалним
програмским језиком
у области 2D 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 задатка.

ИСХОДИ
По завршеној
области/теми ученик
ће бити у стању да:
– препозна
непримерени садржај,
нежељене контакте и
адекватно се заштити;
– сараднички креира и
дели документе у
облаку водећи рачуна
о одговарајућим
нивоима приступа;
– подешава хипервезе
према делу садржаја,
другом документу или
веб локацији;

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

одговоран и безбедан
начин водећи рачуна о
приватности.
•
Оспособљен
да
самостално
препозна
непримерени
садржај,
нежељене контакте и
адекватно се заштити.
•
Оспособљен
да
самостално
подешава
хипервезе према делу
садржаја,
другом
документу
или
веб
локацији.
Оспособљен
да
– уз помоћ програмске •
самостално
црта
библиотеке
елементе
2Д
графике.
текстуалног
• Оспособљен да користи
програмског језика
и
генератор
исцртава елементе 2Д петље
насумичних
бројева
за
графике;
исцртавање сложенијих
– употребљава петље
облика
и генератор
Оспособљен
да
насумичних бројева за •
успешно
планира,
опише
исцртавање
и имплементира решење
сложенијих облика;
једноставног проблема.
– планира, опише и
• Упознат са – проналази
имплементира
и отклања грешке у
решење једноставног
програму.
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

•
Оспособљен
да
самостално
проналази
потребне информације.
•
Оспособљен
да
самостално/
тимски
дефинише задатак у
оквиру мини пројекта и
представи
алгоритам
израде пројекта од идеје
до реализације.
•
Оспособљен
да
самостално или у оквиру
групе креира рачунарске
програме који доприносе
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САДРЖАЈИ

ИСХОДИ
По завршеној
области/теми ученик
ће бити у стању да:
доприносе решавању
пројектног задатка;
– 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.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

решавању
пројектног
задатка.
•
Оспособљен
да
самостално или уз помоћ
наставника
поставља
резултат свог рада на
Интернет ради дељења са
другима.

Kључни појмови садржаја: логичка структура и садржај документа, пиксел, резолуција,
растерска и векторска графика, РГБ и ЦМYK палете боја, гиф анимација, хипервеза, УРЛ, електронска
пошта, текстуални програмски језик, 2Д графика.
УПУТСТВО ЗА ДИДАKТИЧKО-МЕТОДИЧKО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Програм наставе и учења информатике и рачунарства, у другом циклусу основног образовања
и васпитања, организован је по спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи су
јасни и прецизни искази о томе шта ученик зна да уради и вредносно процени по завршетку процеса
учења. Наставни програм предмета информатика и рачунарство се састоји из три тематске целине:
Информационо-комуникационе технологије (скр. ИKТ), Дигитална писменост и Рачунарство.
Да би сви ученици остварили предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна
специфичности начина учења својих ученика и према њима планира и прилагођава наставне
активности. Наставник треба да осмисли активности тако да укључују практичан рад уз примену ИKТа, повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и других предмета.
Пожељно је да планиране активности ученика на часу прати сажето и јасно упутство за реализацију
задатка, уз евентуалну претходну демонстрацију поступка од стране наставника. Оставити простор за
ученичку иницијативу и креативност – кроз дискусију са ученицима одабирати адекватне алате,
концепте и стратегије за реализацију одређених активности. У току реализације планираних
активности радити на успостављању и неговању навика и понашања као што су поступност,
аналитичност, истрајност, самосталност у раду, али и спремност на сарадњу и одговоран приступ
тимском раду.
Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе наставника како
у избору метода рада, програмских алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у
редоследу и динамици реализације елемената различитих тематских области. На интернету и у
литератури се могу се наћи примери добре праксе које, уз прилагођавање условима рада и поштовање
ауторских права, треба користити у настави и учењу.
С обзиром на то да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера часове треба
остваривати са одељењем подељеним на групе. Подсетити ученике на значај поштовања правила која
важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом, кроз демонстрацију и личну активност ученика
(правилно укључивање, пријављивање, коришћење, ођављивање и искључивање рачунара).
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Наставницима се препоручује да у току седмог разреда, ради развијања међупредметних
компетенција и остваривања корелације са другим предметима, реализују са ученицима најмање два
пројектна задатка који обухватају теме и из других предмета. Време реализације пројектних задатака
(једног из области ИKТ и Дигитална писменост и другог из области Рачунарство) одређује наставник
у договору са ученицима и са наставницима других предмета, који обухватају област изабране теме.
При избору тема, понудити неколико пројектних тема и омогућити тимовима ученика да одаберу ону
која највише одговара њиховим интересовањима.
I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са
дефинисаним исходима, односно да планира како да оствари исходе, које методе и технике да
примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују наставнику и која су
то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот.
Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање који одговарају
активностима планираним за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да
се неки могу лакше и брже остварити, док је за друге потребно више времена, више различитих
активности и рад на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљ коме се тежи током
једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је
усмерити само на остваривање појединачних исхода.
При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и
настојати, где год је то могуће, да ученици самостално изводе закључке. Основна улога наставника је
да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава активност ученика.
Ученике треба упућивати да, осим уџбеника, користе и друге изворе знања, како би усвојена знања
била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака.
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој
рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини
интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које треба
реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и
индивидуалних карактеристика ученика.
II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Информационо-комуникационе технологије
Наставну тему Информационо-комуникационе технологије започети радом на документу који
представља својеврсну рекапитулацију онога што су ученици учили у претходна два разреда.
Наставник припрема текстуални документ, даје инструкције о даљем раду и локацији на којој је
документ постављен (Припремљени документ треба да се састоји од насловне и највише још 5
страница текста са сликама и табелама и треба да садржи најважније појмове и технике изучаване у
претходна два разреда.). Ученици треба да пронађу и отворе овај документ у изабраном текст
процесору, да прочитају текст и логички га уреде, доделе му одговарајуће стилове, идеално до 3 нивоа
дубине (нпр. Хеадинг 1, Хеадинг 2, Хеадинг 3). Наставник треба да представи технику израде прегледа
садржаја текстуалног документа, а ученици да је примене на документу који су логички
структурирали. На овај начин, ученици се осврћу на раније научено смислено користећи нову технику
израде прегледа садржаја текстуалног документа.
У сегменту креирања и обраде дигиталне слике, ученицима треба објаснити карактеристике
векторског и растерског представљања слике на рачунару. Представити РГБ и ЦМYK палете боја,
указати на везу избора палете у односу на намену: РГБ – за приказивање на дигиталном уређају или
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на интернету, односно ЦМYK палете боја за припрему за штампање. На овом месту погодно је увести
и питање одговарајуће резолуције (квалитета) графичке датотеке у контексту конкретне потребе –
штампање или коришћење на дигиталном уређају, односно постављање на интернет. Kод помињања
резолуције слике, још једном подсетити ученике на појам пиксел, те однос квалитета слике и
резолуције. Kоментарисати количину меморијског простора који заузима иста дигитална слика
припремљена за штампу и припремљена за приказивање на вебу или слање електронском поштом.
Повезати са претрагом слика у оквиру интернет прегледача (претрага по „величини” слике). Објаснити
појам битмапе и најчешће технике компресије података (компресија редуковањем величине,
компресија без губитка података и компресија са губитком квалитета слике), без уласка у техничке
детаље самих алгоритама компресије.
Наставити рад на креирању растерске графике у програму који су ученици користили у
претходним разредима. Увести појам и сврху слојева. Приказати слику која садржи више слојева, од
којих је један текст. Објаснити да је у неким програмима за растерску графику текст векторски слој у
растерској слици. Демонстрирати увећавање слова док је слој векторски. Трансформисати слој са
текстом у растер и увећати га. Тражити од ученика да уоче разлике. Показати технике: додавања и
брисања слоја, видљивости и сакривања слоја, подешавања провидности, закључавања слоја за измену
и стапања слојева…
Представити алате за селекцију и основне корекције дигиталних слика и фотографија као што
су промена нивоа осветљености, контраста и обојености. Увести могућност примене Филтера.
Издвојити филтере попот Блур (замућеност) и Схарпен (оштрина) и позвати ученике да осмисле
ситуације у којима је пожељно користити један, односно други филтер (нпр. поштовање права
приватности особа које сликамо...). Показати основне геометријске трансформације над сликом
(опсецање, ротирање, смицање и превратање слике у целини...). Ученици могу на својим
фотографијама да увежбавају технике основних корекција и обраде фотографије. Приказати
могућности аутоматске обраде већег броја дигиталних слика (нпр. аутоматско смањење величине свих
слика преузетих са дигиталног фото-апарата).
Упознати ученике са карактеристикама радног окружења одабраног програма (инсталираног
локално на рачунару или у „облаку”) за креирање и обраду векторске графике. Посебну пажњу
посветити: алатима за селекцију, пројектовању цртежа (подели на нивое, уочавању симетрије, објеката
који се добијају померањем, ротацијом, трансформацијом или модификацијом и комбиновањем
других објеката...), као и припреми за цртање (избор величине и оријентације папира, постављање
јединица мере, размере, помоћних линија и мреже...).
Kод цртања основних графичких елемената (дуж, изломљена линија, правоугаоник, квадрат,
круг, елипса) објаснити принцип коришћења основних алата (означавање, брисање, копирање,
груписање и разлагање, премештање, ротирање, симетрично пресликавање, поравнање…).
Поновити поступак векторизације, применити га на изабрану растерску слику. У договору са
наставником ликовне културе, креирати текстуалне задатке који ће навести ученике да трагају за
уметником, пронађу описано дело и векторизују га.
Разговарати са ученицима о појму „покретна слика”. Нагласити да покрет заиста не постоји.
Објаснити да је филмска уметност настала захваљујући недостатку „спорости људског ока”. Увести
појам „фрејм” и дефинисати потребан број фрејмова који се смењују у једној секунди за стварање
илузије непрекидног кретања. Разговарати са ученицима о видео камери – да ли камера снима покрет
или је у питању изузето брз фото-апарат. Упоредити традиционалан начин креирања анимираних
слика са рачунарском анимацијом. У одабраном програму, демонстрирати поступак израде 2Д
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анимације. Представити карактеристике формата слике гиф. Објаснити поступак чувања и приказа
анимација (није их могуће прегледати у традиционалним програмима за преглед слика).
Демонстрирати њихово уграђивање у мултимедијалну презентацију.
У одабраном алату за израду 2Д анимација, на већ припремљеној групи слика сачуваној у гиф
формату, омогућити ученицима да направе анимирану слику.
Разговарати са ученицима о изворима информација које користе док уче. Поред уџбеника,
охрабрити их да испричају лична искуства везана за интернет као извор информација, видеотуторијале, разговоре са одраслим особама... Утврдити каква су искуства ученика када је учење
коришћењем видео-туторијала у питању (формално и неформално). Kоришћењем одабраног програма
за снимање екрана демонстрирати снимање кратког видео-туторијала, приказати резултат ове
активности и задати смернице за израду кратког видео-туторијала, који ученици треба самостално да
сниме и сачувају (на пример: приказати поступак уметања прегледа садржаја у текстуални документ
или креирања растерске или векторске слике). Уколико услови у учионици (шум, бука, слаба чујност)
утичу на квалитет снимљеног звука, могуће је уз помоћ програма за обраду звука отклонити
недостатке (на пример, преузети програм Аудацитy и приказати технике уклањања недостатака) или
организовати снимање звука у бољим условима. Нагласити ученицима да звук може бити додат у
видео-туторијал накнадно или чак замењен одговарајућим титлом.
Дигитална писменост
Подсетити ученике на значење појмова који су у претходним разредима представљени
скраћеницама УРЛ и ИП адреса, затим појмова клијент и сервер у мрежном окружењу, као и на
значење појмова: домен, назив интернет домена, веб-адреса и њихову узајамну везу. Укратко
представити значење појмова: ДНС сервис (на пример ДНС – Домаин Наме Сyстем – као базни
интернет сервис, који омогућава превођење текстуалних у нумеричке ознаке и обратно) и ДНС сервер
(на пример ДНС Сервер – уређај који омогућава да се за тражене услуге на одређеном интернет домену
добију одговарајуће ИП адресе неопходне за комуникацију и размену података у мрежи) и објаснити
њихову улогу у комуникацији између клијента и сервера у мрежном окружењу (на пример у ком су
односу ДНС сервис, УРЛ и ИП адреса у оквиру веб сервиса (Wорлд Wиде Wеб). Објаснити појам
хипервезе (хyперлинк) и хипертекста (хyпертеxт). Приказати хипертекст и хиперлинк у интернет
прегледачу, а затим, у програмима за обраду текста и израду мултимедијалних презентација
демонстрирати додавање и подешавање хипервезе према делу текста у документу, другом документу
или према неком садржају на интернету.
Представити интернет сервис електронска пошта (е-маил). Објаснити значење појма адреса
електронске поште, описати и по потреби демонстрирати поступак креирања налога за електронску
пошту. Представити поступак креирања и форматирања електронске поште, поступак уметања
прилога и хипервеза. Нагласити важност форме саме поруке, проверу правописа и садржаја поруке
пре слања. Објаснити одељке који се односе на: наслов поруке, адресе примаоца (коме, копија,
скривена копија). Објаснити значење функција: проследи, одговори и одговори свима на већ примљену
поруку, нагласити дејство сваке од њих. Представити организацију и начин складиштења порука за
изабрани сервис у виду фасцикли (ако се ради о Гмаил-у, напоменути да нема фасцикле, него ознаке
– лабеле) у којима се чувају примљене поруке, послате поруке, недовршене, нежељена пошта, отпад,
као и могућности изабраног сервиса за електронску пошту за архивирање, означавање порука по
важности и сл. Посебну пажњу посветити правилима која важе у писаној електронској комуникацији
а која подстичу стицање добрих навика код ученика, као што су: правилна примена традиционалног и
дигиталног правописа и форми које важе у писаној комуникацији, подсетити на правила нетикеције у
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писаној електронској комуникацији (на пример да не треба писати све великим словима, да не треба
прослеђивати примљену поруку без дозволе аутора, да треба водити рачуна о величини и броју
прилога које шаљемо и сл.), на важност заштите личних података и контаката, питања безбедности,
начинима заштите од нежељене поште и уобичајених поступака које треба применити у те сврхе.
Подсетити ученике на примере дељења садржаја који су описани и примењивани у претходним
разредима и представити могућности које нуди рачунарство у облаку (Cloud Computing) путем
дељеног диска за чување података, употребу апликација и алата доступних уз изабрани е-маил налог.
Представити концепт рада изабраног дељеног диска (на пример: OneDrive, Google Diskе...) за
организацију података, демонстрирати рад у апликацијама и направити аналогију са офлајн
апликацијама исте намене (процесор текста, програм за рад са слајд-презентацијама…). Представити
поступак дељења и подешавање опција дељења садржаја (на пример, путем линка на конкретне мејл
адресе). Описати и демонстрирати рад на дељеном тексту, презентацији или упитнику кроз активности
на конкретном садржају. Указати на бројне предности и могуће недостатке сарадничког рада. Описати
и приказати поступке рада на документу, преузимање и чување у одговарајућим форматима
намењеним за даљи рад, штампање или друге потребе. Објаснити поступак креирања, додавања
(отпремања са уређаја на дељени диск) и преузимања садржаја (са дељеног дика на уређај). Приликом
представљања концепта приступа дељеним садржајима по нивоима (уређивање, преглед и
коментарисање) указати на важност поштовања правила безбедности, заштите података и ауторских
права, која чланови групе треба да усвоје током рада на заједничком документу.
Ученицима задати да испробају креирање, дељење и сараднички рад на смисленим
документима – текстовима, графици, презентацијама, упитницима. Иницирати дискусију о
сличностима и разликама, предностима и недостацима у раду са апликацијама у офлајн у односу на
онлајн варијанту (дискусија о овим питањима може се водити и у односу на организацију података и
њихову безбедност на дељеном, преносивом и чврстом диску.
Пројектни задатак за теме ИKТ и Дигитална писменост
При реализацији првог пројектног задатка, наставник планира фазе пројектног задатка у складу
са временом, сложеношћу теме, расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови које су ученици
усвојили након тематских целина ИKТ и Дигитална писменост, техничке опремљености школе и
других релевантних фактора). Ученици заједно са наставником пролазе кроз све фазе рада на
пројектном задатку, при чему наставник наглашава сваки корак, објашњава, иницира дискусију и
предлаже решења.
Посебну пажњу посветити развоју међупредметних компетенција, подстицању иницијативе и
креативности, успостављању сарадничких и вредносних ставова код ученика.
При представљању фаза пројекта (на начин већ описан у претходним разредима) понудити
ученицима пројектне задатке који се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. Циљ
пројектног задатка је развијање и неговање: поступности, повезивања и изградње сопствених
стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа.
Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која
се може остварити на оваквим и сличним примерима:
– Објаснићу ти (Истраживање потреба вршњака када је вршњачко учење у питању (онлајн
упитник) и анализа резултата; У складу са резултатима истраживања, израда видео-упутстава којима
се демонстрира решавање задатака (математика, физика, хемија), објашњавају научни принципи,
представљају уметнички правци (књижевност, музика, сликарство, дизајн) демонстрира правилно
извођење вежби (колут, шпага, трокорак...), појашњава програмирање у текстуалном програмском
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језику, описују поступци рада у изабраним апликацијама...; Постављање креираних видео-упутстава
на yоутубе канал школе, обезбеђивање видљивости на школском сајту и промоција урађеног као
аутентичног дидактичког средства намењеног свим ученицима школе);
– Школа је наша (Истраживање потреба вршњака када је школски живот у питању – шта нам
недостаје: ученички клуб за вршњачко учење, секција, интерно такмичење… (онлајн упитник) и
анализа резултата; У складу са резултатима истраживања, сараднички рад на дефинисању циља
недостајуће школске активности, дефинисање годишњег програма рада, као и месечних активности,
креирање логоа, избор потенцијалног простора у оквиру школе за реализацију предвиђеног програма,
мапирање наставника–сарадника; Представљање идејног решења Ученичком парламенту и управи
школе);
– Музеј који недостаје (Школа је део шире друштвене заједнице и као таква може да допринесе
њеној научно-културној сцени. Сараднички рад на дефинисању циља пројекта; Испитивање потреба
ученика и мештана (онлајн анкета објављена на сајту школе и сајту локалне самоуправе; Анализа
резултата анкете; Дефинисање годишњег програма рада, као и месечних активности (ученици описују
активности детаљно – ако је тема хемија наводе научнике, научне концепте…), креирање логоа, избор
потенцијалног простора у оквиру школе за реализацију предвиђеног програма, мапирање наставникасарадника; Израда графичког рекламног материјала; Представљање идејног решења Ученичком
парламенту и управи школе; Kомуникација са локалном заједницом у циљу заједничке промоције
школе као научно-културног чворишта);
– Зато што смо одговорни (Истраживање о ставовима вршњака када је квалитет живота у
локалној средини у питању (онлајн упитник о еколошким, културним, образовним потребама), анализа
резултата и одабир проблема који вршњаци најчешће наводе; Сараднички рад на изради предлога
решења одабраног проблема, дефинисање плана акције; Представљање плана акције на нивоу школа
(израђена мултимедијална презентација, постер и лого) и одабир особа (ученика и наставника) које ће
бити задужене за његово спровођење; Представљање плана акције на нивоу локалне заједнице
(комуникација путем електронске поште са јединицом локалне самоуправе, домом културе…);
Спровођење акције.
Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду фајлова
различитог типа, као што су: текстуални фајлови, слике, видео материјали и сл. који су настали
сарадничким радом у облаку.
У сарадњи са администратором школског сајта, идеје и продукте радове пројектних активности
промовисати на сајту школе. Размотрити могућност учешћа на националним и међународним
конкурсима.
Рачунарство
Kреирање програма који користе графику обрађивати у истом програмском језику и окружењу
које је коришћено за учење програмирања током 6. разреда. Пре преласка на обраду нових тема
обновити технике програмирања у текстуалном програмском језику у 6. разреду (бар 4 школска часа).
Укратко упознати ученике са библиотеком за 2Д графику која ће бити коришћена у настави и,
ако је то потребно, са начином њене инсталације. Подцртати везу између програмирања графичких
апликација и програма за векторску графику (сваки цртеж се састоји од скупа геометријских облика
описаних својим нумеричким параметрима).
Описати основну структуру графичког програма и потрудити се да се током наставе та
структура што мање варира. Уколико графичка библиотека захтева нетривијалан програмски код за
иницијализацију и деиницијализацију, ученицима понудити готову мустру од које могу да крену
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програмирање својих апликација, са што мање когнитивног оптерећења у вези са техничким детаљима
одабране графичке библиотеке и са централним фокусом на технике заједничке већини графичких
библиотека.
Увести појам координатног система прозора, описати сличности и разлике у односу на
традиционални координатни систем који се користи у математици. Увести начине задавања боја
(именоване боје, боје задате помоћу три броја у RGB систему).
Објаснити и демонстрирати исцртавање следећих основних примитива:
─ дуж,
─ испуњен и уоквирен правоугаоник,
─ круг и кружница.
Описати и демонстрирати поступак цртања сложенијих облика састављених од ових примитива
(нпр. кућица, глава робота, чича Глиша, сладолед, ...). Објаснити појмове апсолутне и релативне
вредности координата. Описати и приказати поступак цртања помоћу задавања апсолутних вредности
координата, али и помоћу задавања релативних координата у односу на неку истакнуту тачку и
величине одређене у размери према некој датој мери (на пример нацртати чича Глишу, ако ми се
центар главе налази у тачки чије су координате (x, y) и полупречник јој је р, при чему се величина и
положај тела одређују у пропорцији са датим величинама). У корелацији са наставом математике
цртати облике са интересантним математичким својствима (нпр. једнакостранични и једнакокраки
троугао, средња линија троугла, тежиште троугла, описана кружница око троугла, кругови који се
додирују споља и изнутра, концентричне кружнице, цветови од шест кругова, итд.).
Уколико их одабрана графичка библиотека подржава, приказати и следеће, мало
компликованије примитиве:
– испуњена и уоквирена елипса,
– кружни лук,
– испуњени и уоквирени многоугао (полигон).
Описати и демонстрирати поступак примене ових облика у цртању мало сложенијих цртежа,
као и технику исписа текста на екрану, на датој позицији и са одабраним словним ликом (фонтом).
Приказати технике учитавања и приказа слика, ако их одабрана графичка библиотека подржава
и илустровати их кроз низ примера (слике могу да буду унапред припремљене од стране наставника,
а ученицима се може задати да са интернета преузму одговарајуће слике, обраде их у програму за
обраду слика и онда их увезу у своју апликацију).
Могуће је ученицима приказати и увоз и пуштање звука коришћењем одабране библиотеке.
Оставити ученицима дозу креативне слободе приликом избора цртежа који се програмски
генерише.
У циљу вежбања итерације и алгоритамског начина размишљања приказати ученицима низ
задатака у којима се цртају правилни облици уз помоћ петљи (низ пођеднако размакнутих
концентричних кружница, низ пођеднако размакнутих паралелних линија, низ кружница истог
пречника које се додирују, градијент боја, итд.). Подцртати корелацију са појмом линеарне функције
који се обрађује у математици.
Приказати генерисање насумичних бројева и употребу насумично генерисаних бројева на
цртање насумично распоређених облика и насумични избор боја.
Ако наставник процени да је могуће са одређеним ученицима урадити амбициозније пројекте
(попут програмирања анимација и једноставних рачунарских игара), то може урадити било током
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додатне, пројектне наставе или редовне наставе тако да ти талентовани ученици раде групно или
самостално по прилагођеном програму.
Приказати ученицима могућност употребе референтних приручника, туторијала, видеотуторијала и интернет форума у циљу налажења потребних информација о примени библиотечких
функција, алгоритама и релевантних делова програмског кода.
Пројектни задатак из области Рачунарство
Пројектна настава у области Рачунарства је комплексан приступ настави и учењу који најчешће
користи методе као што су проблемска настава и учење засновано на истрази (питањима).
Проблемска настава поставља пред ученике стварни проблем из живота који треба истражити
и за који треба предложити могућа решења. Све врсте реалних животних проблема могу бити повод
за проблемску наставу. Пронађена решења се могу тестирати и о њима се може расправљати.
Истрагу можемо да дефинишемо као „потрагу за истином, информацијама или знањем”. Учење
засновано на истрази почиње постављањем питања, наставља са истраживањем и завршава се
проналажењем решења, доношењем разумних закључака, одговарајућих одлука, или применом нових
знања или вештина.
Обе наставне методе се фокусирају на развијање вештина за решавања проблема, критичко
мишљење и обраду информација. Оне дају најбоље резултате када су почетна питања/проблеми
довољно отворени (одговор није могуће наћи једноставним укуцавањем у претраживач) и када
ученици раде у малим тимовима или групама. Ове две методе су уско повезане и често се преклапају.
Изузетно је важно имати на уму да у оба приступа нема нужно тачних и нетачних одговора. Свако
решење може имати мане и врлине, а ученици морају да их анализирају и процењују.
Наставни пројекат подразумева програмирање у текстуалном програмском језику или
адаптацију унапред датог програма у циљу решавања пројектног задатка. За реализацију наставног
пројекта могуће је користити рачунар или други програмабилни физички уређај.
Теме наставног пројекта треба осмислити тако да подржавају функционализацију знања
ученика стечених учењем различитих предмета.
Могуће теме наставног пројекта:
– Да ли живим здраво? (Истраживање концепта „здрав начин живота”, утврђивање у којој мери
лични начин живота ученика одговара овом концепту на основу података добијених програмирањем
физичког уређаја да врши функцију бројача корака, креирањем програма за израчунавање индекса
телесне масе...);
– Дигитална башта (Истраживање услова за узгој зачинског биља у затвореном простору,
креирање дигитализоване баште – програмирање физичког уређаја да мери влажност земљишта и
сигнализира да ли је заливање потребно или програмирање физичког уређаја да, на основу очитане
влажности земљишта, покреће мотор који омогућава аутоматско заливање; програмирање физичког
уређаја да мери ниво осветљености места на коме се башта налази и сигнализира да башту треба
поставити на друго место...);
– Бицикл са сигнализацијом (Истраживање концепта „безбедност у саобраћају” у контексту
визуелне сигнализације, програмирање физичког уређаја да симулира рад мигаваца и других
визуелних обележја бицикла);
– Интерактивни албум (израда програма у виду албума са: делима познатог уметника,
архитектуре једне епохе, седам чуда Античког света... које се након клика увеличавају, неко време
остају увећане а затим смањују на своје почетне димензије);
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– Ово је кретање (креирање анимираних модела који приказују промене физичких величина,
као на пример: брзина, убрзање, потенцијална и кинетичка енергија, а при задатом кретању објекта –
вертикални хитац, кретање тела низ стрму раван).
Сви елементи пројектног задатка морају бити реални.
Напомена: На првом часу, заједно са ученицима, формирати листу критеријума на основу којих
ће се процењивати квалитет решења проблемских задатака. На овај начин, ученицима ће бити потпуно
јасно шта квалитетно решење подразумева. Листа мора бити свеобухватна – не сме да се односи само
на квалитет креираних програма, већ и на квалитет представљања и образлагања предложених решења.
III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној
на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења.
Будући да предмет информатика и рачунарство у седмом разреду треба, првенствено да развије
вештине, навике, вредносне ставове и стилове понашања, требало би и вредновање више усмерити ка
праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а мање ка тестовима знања.
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако
да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв.
вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу
којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о
томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за
напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба
планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.
У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збирка докумената и
евиденција о процесу и продуктима рада ученика, уз коментаре и препоруке) као извор података и
показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су вишеструке: омогућава
континуирано и систематично праћење напредовања, подстиче развој ученика, представља увид у
праћење различитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за
самопроцену, пружа прецизнији увид у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) ученика.
Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјалнофизички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора,
у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње
наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.
Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Kвизове, тестове
знања и слично користити првенствено за увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања, а
мање за формирање коначних оцена. Kреирање таквих инструмената за утврђивање градива, кад год
је могуће, препустити самим ученицима, чиме се постиже вишеструки ефекат на усвајање знања и
вештина.
Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке
стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати
повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је
да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи
тако да промени део своје наставне праксе. Kада је промени, потребно је да прикупи нове податке да
би могао да види колико су те промене ефикасне.
У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске
наставе, планирати секцију и време за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из
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овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на секцији изврши у сарадњи са другим
наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим интересовањима. Теме као
што су израда и одржавање школског сајта, блога или неке друге школске веб странице, креирање и
израда школског електронског часописа или летописа школе могу бити добре почетне идеје које ће
повезати знања и вештине стечене у овом предмету са другим знањима, уз активно учешће у животу
школе.

3.3.

Физичко и здравствен васпитање

Разред: __7____
Годишњи фонд часова: 72
Тематски
Циљ
садржај
наставног
програма
предмета
АТЛЕТИКА

ВЕЖБЕ НА
СПРАВАМА
И ТЛУ

ОДБОЈКА

РИТМИЧКА
ГИМНАСТИ
КА

Унапређење
и очување
здравља

Наставни предмет: Физичко и здравствено васпитање
Недељни фонд часова: 2 _
Задаци наставног предмета
Исходи
ОБРАЗОВНИ
ВАСПИТНИ ФУНКЦИОНАЛ
НИ
- спортско
техничко
образовање

-Развијање
физичких
способности
ученика
-усвајање
аутоматизован
их моторичких
- Спортско
способности
техничко
специфичних
образовање за ту спортску
игру
Повезивањ
е физичког
веспитања
са
- рад на
животом и изградњи и
радом
координацији
тела у простору
и естетског
- Развој и
стваралаштва
усавршавањ код ученика
е
моторичких
способности

-унапређење
и очување
здравља

- повезивање
физичког
васпитања са
животом и радом

оспособљава
ње ученика
за
самостално
бављење
спортом,
побољшање
кондиције,
јачањем
здравља и
негом тела.
-развијање
осећаја
праведности
и осећаја за
фер плеј
-научити
децу како се
негује тело и
одржава
хигијена

-развој и
усавршавање
моторичких
способности

-развој физичких
способности

-развој гипкости
и окретности
-унапређење и
очување здравља

Ученик зна:
да правилно
држи тело, зна
улогу делова
тела приликом
вежбања, има
основне навике
личне и
колективне
хигијене,
поседује
навике редовне
и квалитетне
исхране, да
унапређује
своје
антропомотори
чке
способностиснагу, брзину,
издржљивост,
координацију,
гикост,
реавнотежу и
прецизност, да
поседује
вештину
пливања бар
једном
техником, да
покретом
изражава своје
емоције и
искуства и
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повезује их са
музиком, д се
ученик игра и
вежба у групи
и успоставља
сарадничке
односе, развија
културу
навијања,
уочава своје
способности и
особине, негује
хумане и
равноправне
односе међу
вршњацима,
квалитетно
користи
слободно време
за бављење
физичким
активностима
организовано и
самостално,
препознаје
хитна и
ургентна станја
и да пружи
прву помоћ код
лакших
повреда.
АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНООБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ
Наставника
Ученика

ЕВАЛУАЦИЈА

КОРЕЛАЦИЈА

Едукује, планира,
прати, мотивише,
посматра, помаже,
усмерава, припрема,
објашњава, упућује,
подстиче,
демонстрира,
коригује, показује,
кординира, вреднује.

Разговор, праћење и
посматрање, анализа,
извођење заклјучака,
презентација групног рада,
вредновање и оцењивање.

Физика, биологија,
техничко и
информатичко
образовање, музичка
култура, географија,
ликовна култура,
математика,
биомеханика...

Посматра,
прати,
упоређујe,уоча
ва, замишља,
припрема,
слуша, сарађује,
препознајe
активно
учествује,
користи
информације,
закључује,
процењује,
планира.
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
- Тип наставе

наставна средства)
Наставне методе Наставни облици рада
Разговор
Демонстрација
Индивидуални
Практични рад

Фронтални
Индивидуални
Групни
У пару и тројкама

3.4.

Наставана средства
Струњача
Кошаркашка, рукометна, одбојкашка и фудбалска
лопта
Штоперица
Одскочна даска, греда и козлић
Двовисински и паралелни разбој
Цд плејер и цд
Кугла
Стартни блок и штафетна палица
Вијача и обруч
Сталци и мотка

Домаћинство

Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице
у формирању културе понашања, становања, исхране, одевања и рада, као и да интегришу и унапреде
претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези с важним
активностима у свакодневном животу. Задаци наставе домаћинства јесу: - стварање разноврсних
могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе домаћинства сврха, циљеви и
задаци образовања, као и циљеви наставе домаћинства буду у пуној мери реализовани - развијање
свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања која се стиче у породици доживотно
утиче на културне потребе, навике и понашања ученика - стицање знања и вештина у вези с важним
активностима у свакодневном животу и развијање способности примене стечених знања и умења у
областима организације и функционисања савремене породице и домаћинства, културе становања,
одевања и исхране - развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће,
домаћинства и околине - развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих
средстава, оруђа и материјала у домаћинству - развијање знања о компонентама правилне исхране развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, нових
информационих и комуникационих технологија - развијање еколошке свести о значају селективног
прикупљања отпада у домаћинству и спремности да се сопственим активностима доприноси очувању
здраве околине и стандарда квалитета живљења - развијање позитивних и конструктивних ставова о
коришћењу научних сазнања за унапређивањe квалитета живота - развијање сарадничких
способности, способности слушања и уважавања мишљења других, способности изношења става и
формулисања аргумената за изнети став - развијање свести о сопственим знањима и спсобностима.

Р.Б.

Наставна тема

обрада

1.

Породица и
домаћинство
Становање
Одевање
Култура
понашања

2.
3.
4.

Редни
број
теме

Број
часова

Садржај
програма

вежбе

провера

укупно

2

понавља
ње
1

1

1

5

5
5
2

1
1
1

5
7
1

1
1
1

12
14
5

Активности
ученика у
образовно-

Активности
наставника у
образовно-

Начин и
поступак
остваривања

Опоративни задаци
извођења програма
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васпитном
раду
слушају,
причају,
уочавају,
посматрају,
демонстрирају,
закључују

1.

5

Савремено
домаћинство
и породица

2.

12

Култура
становања

слушају,
причају,
уочавају,
посматрају,
демонстрирају,
закључују

3.

14

Култура
одевања

слушају,
причају,
уочавају,
посматрају,
демонстрирају,
закључују

4.

5

Култура
понашања
(куповина,
путовање,
комуникација)

слушају,
причају,
уочавају,
посматрају,
демонстрирају,
закључују

васпитном
раду
прича,
подстиче,
објашњава,
демонстрира,
наводи примере
из свакодневног
живота, указује
на могуће
закључке
прича,
подстиче,
објашњава,
демонстрира,
наводи примере
из свакодневног
живота, указује
на могуће
закључке
прича,
подстиче,
објашњава,
демонстрира,
наводи примере
из свакодневног
живота, указује
на могуће
закључке
прича,
подстиче,
објашњава,
демонстрира,
наводи примере
из свакодневног
живота, указује
на могуће
закључке

фронтални,
групни,
индивидуални

Стицање знања о
домаћинству,породици,
односу породице и друштва,
и
о потребама савремене
породице

фронтални,
групни,
индивидуални

Стицање знања о уређењу
стамбеног простора,
хигијенско одржавање
стана, примена трхничких
уређаја у стану,
заштита животне околине.
Оспособљавање ученика за
културно становање.

фронтални,
групни,
индивидуални

Стицање знања о култури
савременог одевања одеће,
обуће, својства материјала.
Оспособљавање ученика за
савремено и културно
одевање и одржавање обуће
и одеће и њихово правилно
коришћење

фронтални,
групни,
индивидуални

Оспособљавање ученика за
изражавање информисање и
коришћење савремених
средстава за комуникацију,
куповину, путовање

4. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
Ако пођемо од става да се СВАКО НАСИЉЕ НАД УЧЕНИЦИМА МОЖЕ СПРЕЧИТИ, важно је да у
школи влада клима у којој се:
- Учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности;
- Не толерише насиље;
- Не ћути у вези са насиљем;
- Развија одговорност свих;
- Сви који имају сазнања о насиљу обавезују се на поступање у складу са међународним
документом Конвенција о правима детета и Протоколом о поступању у случајевима вршњачког
насиља међу децом и младима у образовном систему, којим је прецизирана улога свих који су
укључени у живот и рад школе.
Тим за заштиту децеу/ченика од насиља планира,организује и управља активностима у школи у
циљу превенције насиља. Тим у свом раду има подршку свих осталих колега, своје активности и
деловања планира и реализује у сарадњи са осталим тимовима на нивоу школе. Тим, такође, има
подршку и помоћ и од стране директора и стручних сарадника школе, који су, иначе, и сами
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чланови тима. Сви запослени на нивоу школе ( одељенске старешине, наставници, стручни
сарадници, директор, помоћно и техничко особље) чине карике, континуирано прате, извештавају,
директно учествују и анализирају присуство, учесталост и разрешење разних насилних ситуација.
Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности као и кораци и процедуре у
поступању у заштити ученика од насиља. Дефинисано је и шта се сматра насиљем, као и које врсте
и облике обухвата.
ПОЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА
НАСИЉЕ је појам који обухвата различите врсте и облике насиља, злостављања, злоупотребе и
искоришћавања. Насиље може бити у оквиру вршњачких односа као и односа одрасли-деца. Насиље
се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или неварбалног
понашањакоје има за последицу потенцијално или стварно угрожавање здравља, развоја и
достојанства ученика.
Врсте насиља
Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног
повређивања детета/ученика. Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање,
чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом,
ускраћивање хране, сна и сл.
Емоционално/психолошко насиље се односи на оно понашање које доводи до тренутног или трајног
угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика. Односи се на ситуације у
којима се пропушта обезбеђивање прикладне и подржавајуће средине за здрав емоционални и
социјални развој у складу са потенцијалима ученика. Емоционално насиље и злостављање обухвата
поступке којима се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање
погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање,
претња, застрашивање,ограничавање кретања ученика као и други облици непријатељског понашања.
Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално насиље. Односи се на следеће
облике понашања: одвајање ученика од других на основу различитости, довођење у позицију
неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање по било ком
основу.
Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика подразумева њихово укључивање у сексуалну
активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасли (не прихватају је, нису у
стању да се са њом сагласе) и која има за циљ да задовољи потребе друге особе. Сексуалним насиљем
се сматра: сексуално узнемиравање – ласцивно коментарисање, етикетирање, ширење прича,
додиривање,упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви и сл.; навођење или приморавање
детета/ученика на учешће у сексуалним активностима, било да се ради о контакту (сексуални однос,
додиривање и сл.) или о неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам и сл.);
коришћење деце /ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.
Развој
савремених комуникационих технологија доводи до појаве насиља коришћењем
информационих технологија ( електронско насиље ): поруке послате електронском поштом, СМСом. ММС-ом, путем веб -сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл.
Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине или не чине, а што
директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им смањује могућност за безбедан здрав
развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на појединце и установу.
Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе или појединца
да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим областима, што, у противном, може
нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални и друштвени развој. Занемаривање
представља и пропуст родитеља, усвојиоца или стараоца да обезбеди услове за развој по питању
здравља, образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру
разумно расположивих средстава породице или пружаоца неге, што изазива или може, са великом
вероватноћом, нарушити здравље детета, или физички, ментални, духовни, морални и његов социјални
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развој.Ово обухвата и пропусте у обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања у
оноликој мери у којој је то изводљиво.
Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или установе. Она
обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне експлоатације. Ове активности
имају за последицу нарушавање физичког или менталног, социјалног и емоционалног развоја
детета/ученика.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на:
- право на живот, опстанак и развој
- најбољи интерес детета уз обезбеђивање поверљивости података
- спречавање дискриминације што значи обухватање свих ученика овим Програмом
- активно учешће ученика које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем
могућности да искажу своје мишљење.
Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у
школи применом мера превенције ради стварања безбедне средине и мера интервенције у
ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.
ПРЕВЕНЦИЈА - АКТИВНОСТИ НА СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА
Превенција насиља у образовно-васпитним установама је скуп мера и активности које имају за циљ
стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере сарадње, уважавања и
конструктивне комуникације у коме неће бити насиља или ће га бити што мање.
Задаци у области превенције
 Упознавање са правном регулативом Посебног протокола
 Израда програма за заштиту деце/ученика од насиља
 Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака
 Развијање и поштовање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно образовних активности
 Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата
 Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити деце/ученика
од насиља
 Дефинисање правила понашања и последица кршења правила
 Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља
 Умрежавање свих кључних носиоца превенције насиља (Савет родитеља, Школски одбор,
Ученички парламент, Наставничко веће).
Превентивне активности
Превентивне активности треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола и предложеним
задацима.
Превентивне активности установа креира у складу са анализом стања и увидом у присутност
насиља у својој средини, а на основу:
 Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља
 Заступљености различитих врста насиља
 Броја повреда
 Сигурности објекта, дворишта
За анализу стања важни су:




Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања
Број и ефекти реализованих акција које промовишу сарадњу
Степен и квалитет укључености родитеља у рад установе
Активности су:
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Формирање Тима за заштиту ученика од наиља
Анализа безбедности ученика и истраживање присутних облика насиља у школи
Упознавање свих интересних група са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика
од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе за препознавање
различитих облика насиља
Развијање способности и вештина свих учесника у школском животу (запослених,
ученика, родитеља, чланова локалне заједнице ...) за решавање и интервенисање у
ситацијама насиља
Учешће ученика у планирању и реализацији различитих активности које имају за циљ
превенцију насиља
Израда листе за пријаву и евиденцију насилног понашања
Активирање школског спорта и спортских активности
Доношење правила понашања и формирање заштитне мреже
Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу
Сарадња са родитељима, Саветом родитеља, Школским одбором
Сарадња са службама, установама и институцијама ван школе које посредно и
непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школама

ИНТЕРВЕНЦИЈА - КАКО РЕАГОВАТИ АКО СЕ НАСИЉЕ ДОГОДИ
Циљ интервенције је да се,пре свега, заустави насиље и злостављање, да се обезбеди сигурност,
смањи ризик од понављања и да се ублаже и отклоне последице
СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ
ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ!
Задаци у области интервенције
Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља
 Сарадња са родитељима и релевантним службама
 Континуирано евидентирање случајева насиља
 Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и
провере
 Подршка деци која трпе насиље
 Рад са децом која врше насиље
 Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање
 Саветодавни рад са родитељима
.
Интервентне активности
Да би интервенција у заштити деце-ученика била планирана и реализована на најбољи начин,
неопходно је узети у обзир следеће критеријуме:





Да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље
Где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње
Ко су актери насиља,злостављања и занемаривања
Облик и интезитет насиља,злостављања и занемаривања
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На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и
одређују поступци и процедуре .

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




Случај се решава у установи
Случај решава установа у сарадњи са другим установама
Случај се прослеђује надлежним установама

Активности приликом интервенције су :
 Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља у складу са
Посебним протоколом
 Формирање заштитних мрежа
 Евиденција насиља, праћење и процењивање предузетих мера
 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи
насиља
 Дефинисање механизама за обезбеђивање и праћење квалитета сарадње у оквиру
мрежа и предузимање мера за превазилажење застоја
Обавезујући кораци у интервенцији, за све који учествују у животу и раду школе без обзира да
ли је у питању вршњачко насиље, насиље од стране запослених у школи или од стране одрасле особе
која није запослена у школи, су:
1. откривање насиља директно (саопштавањем или пријављивањем случаја) или
индиректно на основу физичких, физиолошких, емоционалних или на основу понашања
у школи)
2. прекидање, заустављање насиља
3. смиривање ситуације
4. обављање консултација унутар установе да ли ће се случај решавати на нивоу школе или
у сарадњи са другим установама или ће се проследити надлежним службама
5. реализација договорених активности и мера заштите
6. праћење ефеката предузетих мерa

У случају да се насиље дешава или се сумња да насиље постоји, кораци су следећи:
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Интервентне активности
Насиље међу
ученицима

Насиље се дешава

Сумња се да насиље
постоји

- Насиље прекида запослени који
примети да је насиље у току.
-Пријава дежурном наставнику,ОС,ППС
-Уколико је потребна интервенција
полиције и здравствене службе позива
их дежурни наставник или ППС
-Обавештавање родитеља,директора и
Тима за заштиту (ОС, ППС)
-Консултације у установи(Тим,директор,ППС,ОС,секретар)
-Прикупљање података-ОС
-Информисање родитеља-ОС
-Информисање надлежних служби(по
потреби)
-Договор о заштитним мерама-Тим
-Праћењ ефеката предузетих мера-Тим

-Прикупљање информација:
анкета,разговори
(ОС у сарадњи са ППС)
-Сумња је потвђенапоступа се по корацима у
случају када се насиље
дешава
-Сумња је неоснованапраћење понашања
потенцијалних учесника
-Сумња је непотврђенапојачан рад ОС,ППС и Тима
(праћење понашања)

УНУТРАШЊА И СПОЉАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА
За ефикасну интервенцију у ситуацијама насиља школа формира унутрашњу заштитну мрежу коју
чине сви запослени у школи и ученици школе.
Унутрашња заштитна мрежа се активира онда када сам наставник односно разредни старешина
не може сам да реши случај насиља. У оквиру ове мреже дефинисане су улоге и одговорности
запослених и ученика када постоји сумња на насиље или се оно дешава.
Улоге и одговорности унутар унутрашње заштитне мреже:
НАСТАВНИК

-уочава и
пријављује
случај дежурном
наставнику,ОС,
ППС
-покреће процес
заштите детета
(реагује одмах у
случају насилног
понашања
користећи неку
од стратегија)
-обавештава од.
старешину о
случају

ДЕЖУРНИ
НАСТАВН
ИК
-дежура у
складу са
распоредом
-уочава и
пријављује
случај ОС
или ППС
-покреће
процес
заштите
детета
(реагује
одмах у
случају
насилног

УЧЕНИЦИ
ОДЕЉЕЊСКИ
СТАРЕШИНА

-уочава
случајеве
насилног
понашања
-покреће процес
заштите детета
(реагује одмах у
случају
насилног
понашања
користећи неку
од
стратегија,учест

ЧЛАН
ШКОЛСК
ОГ ТИМА
И
ПСИХОЛ
ОГ
-уочава
случајеве
насилног
понашања
-покреће
процес
заштите
детета
(реагује
одмах
користећи

ПОМОЋНОТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ
-дежура по
распореду
-прекида
насиље
-уочава и
пријављује
случајеве
насилног
понашања

уочава
случајеве
насилног
понашања
- пријављује
случај
насилног
понашања
1.лично (члану
ВТ-а,
одељенском
старешини,нас
тавнику,
психологу)
2.посредно
(писањем
поруке за
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-евидентира
случај
-сарађује са
другима који
треба да
обезбеде
заштиту

понашања
користећи
неку од
стратегија)
обавештава
од.
старешину
о случају
евидентира
случај
-сарађује са
Тимом за
заштиту
ученика од
насиља

вује у процесу
заштите,
разговара са
учесницима
насиља)
-информише
родитеље и
сарађује са
њима
-сарађује са
Тимом за
заштиту
ученика од
насиља
-евидентира
случај
- по потреби
комуницира са
релевантним
установама

неку од
стратегија)
обавештава
од.
старешину
и сарађује
са њим, по
потреби и
са
родитељим
а
-обавља
консултаци
је у
установи
-сарађује са
др.
установама
којие треба
да обезбеде
заштиту
-пружа
помоћ и
подршку
ученицима,
ВТ-у,
наставници
ма
-разматра
случај (2.и
3. ниво
ризика)и
осмишљава
стратегије
за
поступање
евидентира
случај
-Предлаже
заштитне
мере, прати
ефекте
предузетих
мера

сандуче
поверења)
- учествује у
мерама
заштите

Уколико Тим за заштиту ученика од насиља процени да је реч о тежем облику насиља (трећи ниво)
или има сумњу и да се то насиље дешава ван школе или од стране одрасле особе обавезна је да
укључује друге институције из локалне заједнице (МУП, Центар за социјални рад, здравствене службе)
и тада се активира спољашња заштитна мрежа. Начини и поступци ових система дефинисани су
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Општим протоколом за заштиту деце од насиља као и Посебним протоколима за сваки од ових
система.
ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА
Евиденцију о случајевима насиља води пре свега одељенски старешина/наставник, а Тим за
заштиту онда када се укључује у интервенисање. У образац који је договорен на нивоу школе уписује
се: шта се догодило, где, ко су учесници, како је пријављено насиље, предузете мере интервенције,
који су исходи предузетих мера, на који начин су укључени родитељи, разредни старешина, психолог,
педагог, стручњаци из других институција, као и начин на који ће ситуација бити праћена.
Ова документација чуваће се код психолога школе.
Документацију о насиљу периодично ће анализирати Тим за заштиту ученика, како би се изабрале
адекватне превентивне и најефикасније интервентне активности, како би се пратило стање
безбедности ученика у школи, унапредила евиденција и документација.
Тим за заштиту ученика од насиља водиће документацију и о праћењу и укључивању других
институција у интервенцији и превенцији насиља .
Колико су наши ученици упознати са тим шта је насиље и колико је присутно у нашој школи
проверићемо анкетирајући ученике.
Како је рад на спречавању насиља константан задатак, наше активности ће бити усмерене ка томе
да наша школа и даље буде школа у којој нема места насилницима. Подстицаћемо толеранцију,
другарство и хуманост.
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