
1 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА VIII РАЗРЕД…..............................................................................2 

 

1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМETA .....................................................................3 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ...............................................................................4 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК.......................................................................................................10 

ЛИКОВНА КУЛТУРА..................................................................................................31 

МУЗИЧКА КУЛТУРА...................................................................................................35 

ИСТОРИЈА.......................................................................................................................40 

ГЕОГРАФИЈА................................................................................................................55 

ФИЗИКА..........................................................................................................................58 

МАТЕМАТИКА.............................................................................................................69 

БИОЛОГИЈА..................................................................................................................79 

ХЕМИЈА.......................................................................................................................82 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА....................................................................................89 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО.......................................................................95 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ..........................................................100 

 

 

2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ.............................................................................................104 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ.....................................................................................104 

ВЕРСКА НАСТАВА .....................................................................................................106 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК......................................................................................................111 

 

3. ПРОГРАМИ АКТИВНОСТИ СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО 

ОСТВАРИВАЊЕ.........................................................................................................118 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ...............................................................118 

ДОМАЋИНСТВО.........................................................................................................118 

МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА...................................................................................122 

ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ........................................................................................124 

УМЕТНОСТ................................................................................................................125 

ШАХ...............................................................................................................................126 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ...........................................................127 

ХОР И ОРКЕСТАР....................................................................................................130 

ДОПУНСКА НАСТАВА............................................................................................132 

ДОДАТНА НАСТАВА................................................................................................137 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ.............................................................................146 

 

 



2 

 

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА  

VIII 

РАЗРЕД 

 
СТАТУС ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТИ ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

-СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

- ЛИКОВНА КУЛТУРА 

- МУЗИЧЧКА КУЛТУРА 

-ИСТОРИЈА 

-ГЕОГРАФИЈА 

-ФИЗИКА 

-МАТЕМАТИКА  

-БИОЛОГИЈА 

-ХЕМИЈА 

- ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

-ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

-ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ  

136 

  68 

  34 

  34 

  68 

  68 

  68 

136 

  68 

  68 

  68 

  34 

102 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ -ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

- ВЕРСКА НАСТАВА 

-НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

34 

34 

68 

 

Р. број  ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
ОСМИ  РАЗРЕД  

НЕД.  ГОД.  

1.  Редовна настава  28-31 952-1054 

2.  Слободне наставне активности  1  34  

3.  Допунска настава  1  34 

4.  Додатна настава  1  34 

 

Р. број  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ О-В РАДА  ОСМИ РАЗРЕД  

НЕД.  НЕД.  

1. Час одељенског старешине  1  34  

2. Ваннаставне активности  1  34  

3. Екскурзија До 2 дана 

год.  

До 2 дана год. 
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1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМETA СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА 

ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ РАЗРЕД: ОСМИ      ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 
Исходи 

 

Начини и 

поступци за 

постизање 

исхода 

(дидактичко-

методичка 

решења, 

активности) 

 
Међупредметна 

повезаност 

 

 
Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ЈЕЗИК 

(граматика, 

правопис, 
ортоепија) 

 

Језик Словена у прапостојбини; 

сеобе Словена и стварање 

словенских језика. Мисија 

Ћирила и Методија. Почетак 

писмености код Срба. 
Старословенски језик и писма 
(глагољица и ћирилица). Развој 
српског књижевног језика: 
српскословенски, 
рускословенски, славеносрпски 
језик. 

Вук Караџић – реформа језика, 

писма и правописа. Књижевни 

језик код Срба од Вука до данас 

(основни подаци). 

 

Основне језичке групе у Европи и 

 

 

 

Ученик ће моћи да : 
 
 
 

– објасни настанак и развој 
српског књижевногјезика; 

– разуме значај књижевног 

језика за културу и 

историјусрпског народа; 
– сврста српски језик у 
одговарајућу језичку групу 
уЕвропи; 

– именује дијалекте 
српскогјезика; 

– разуме постојеће језичке 
прилике уСрбији; 

– издвоји делове творенице 

и препозна основне 

моделењиховог грађења; 

– користисадржајеизграматик

еобрађенеупретходнимразре

дима и повеже их са 

ПРЕДАВАЊЕ, 
ВЕЖБАЊЕ, 

ДИСКУСИЈА, 
ГРУПНИ РАД, 

ИСТРАЖИВА

ЧКИ РАД, 
ТУМАЧЕЊЕ, 

АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА 
ГРАДИВА У 

ВИДУ 

ОБРАДЕ, 
УТВРЂИВАЊ

А,ПОНАВЉА-

ЊА, И 
ПРОВЕРЕ 

ГРАДИВА 

Историја 
Географија 
Страни језик 
Ликовна култура 
Верска настава 
Грађанско 
васпитање  
Музичка култура 
Информатика 

 
 

 

Започиње 
иницијалном 
проценом 
достигнутог 
нивоа знања, у 
односу на који 
ће се одмеравати 
даљи напредак и 
формирати 
оцена. Сваки 
наставни час и 
свака актив- 
ност ученика је 
прилика за 
формативно 
оцењивање, 
односно реги- 
стровање 
напретка 
ученика и 
упућивање на 
даље 
активности. 
(КОНТРОЛНЕ 

ВЕЖБЕ, 
ПИСАНЕ 

ВЕЖБЕ, 

ПИСАНИ 

Циљ:Оспособљавање ученика д аправилно користи српски језик у различитим комуникативнимситуацијама, у говору и 

писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке компетенције које, уз књижевнознање, 

обухватајуемоционално и фантазијскоуживљавање, живопамћење, истраживачкопосматрање; подстичуимагинацију и 

уметничкисензибилитет, естетскодоживљавање и критичкомишљење, моралнопросуђивање и асоцијативноповезивање; 

дасеодговарајућимврстамачитањаоспособљавадаусмереноприступаделу и приликомтумачењаоткриваразличитеслојеве и 

значења; дастичеосновназнања о месту, улози и значајујезика и књижевности у култури, као и о медијскојписмености; 

дастиче и развијанајширахуманистичказнања и данаучикакофункционалнодаповезујесадржајепредметнихобласти. 
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место српског језика у породици 

словенских језика. 

Дијалекти српског језика: екавски 

(призренско-тимочки, косовско- 

ресавски, шумадијско-војвођански) и 

ијекавски (зетско-рашки и 

источнохерцеговачки). Народни језик 

(језик као скуп дијалеката) и књижевни 

(нормирани) језик. Службена употреба 

језика и писма према Уставу. Језици 

националних мањина (основни 

подаци). 

Језик – основне особине 

говорног и писаног језика. 

Грађење речи: 
– основни модели: извођење, 
слагање,префиксација; 

– просте речи и творенице 

(изведенице, 

сложенице,префиксалне творенице); 
– састав твореница: корен, творбена 
основа, префикс,суфикс. 

 

Систематизација претходно обрађених 

садржаја из фонетике, морфологије и 

синтаксе. 

Фонетика: подела гласова и 

гласовне промене. Морфологија: 

врсте и подврсте речи и њихове 

категорије. 
Синтакса: реченични чланови 
(састав и функција); независне и 
зависне реченице; слагање 
реченичних чланова. 

новимградивом; 
– доследно примени 
правописнунорму; 

– примени основна правила о 
распоредуакцената; 

 

ЗАДАЦИ, 

ДОМАЋИ 
ЗАДАЦИ,ГОВО

РНЕ 

ВЕЖБЕ,ИЗРАЖ
АЈНО 

КАЗИВАЊЕ...)  

(САМО)ЕВАЛУ
АЦИЈА 
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Писање имена из страних језика са 

акцентом на њихову промену. Спојено 

и одвојено писање речи (сложенице, 

полусложенице, синтагме). 
Генитивни знак. 
Црта и цртица; други интерпункцијски 
и правописни знаци. 

Краткоузлазни и краткосилазни 
акценат; правила о распореду акцената 
и неакцентованих дужина (основни 
појмови). 

 

  

 
 

 

К 
 

 

Њ 
 

 

Ж 
 

 

Е 
 

 

В 
 

 

Н 
 

 

О 
 

 

С 

 

 
Т 

 

 
 

 

 
 

Л Е К Т И Р А 

 
ЛИРИКА 

1. Ђура Јакшић:„Отаџбина” 
2. Јован Јовановић Змај: „Светлигробови” 
3. Јован Јовановић Змај: „Ђулићи” (избор) 
4. Десанка Максимовић: „Пролетња песма” 

/„Опомена” 
5. Момчило Настасијевић:„Труба” 
6. Иван В. Лалић:„Ветар” 
7. Марина Цветајева: „Месечевсјај” 

 
ЕПСКО-ЛИРСКЕ ВРСТЕ 

1. БранкоРадичевић:Ђачкирастанак(одло

мак„ОјКарловци, место моједраго...”) 
2. Народна епско-лирска песма: Женидба 
МилићаБарјактара 

 
ЕПИКА 

1. Вук Стефановић Караџић: О 
народнимпевачима 
2. Вук Стефановић Караџић: Житије Ајдук 
ВељкаПетровића 
(одломак) 
3. Доситеј Обрадовић: Живот и 
прикљученија(одломак) 
4. Прота Матеја Ненадовић: 
Мемоари(одломак) 
5. Петар Петровић Његош: Горски вијенац 
(одломак „Бадњевече”) 
6. Симо Матавуљ:„Пилипенда” 
7. Лаза Лазаревић: „Све ће то 
народпозлатити” 
8. Милош Црњански: Сеобе (одломак) / 
Роман оЛондону 
(„Пролеће је стигло у Лондон”) 
9. Бранимир Ћосић: Покошено поље (одломак 

 

 

 

– чита са разумевањем 

књижевноуметничке 

текстове иостале типове 

текстова, примењујући 

различите 

стратегијечитања; 

– тумачи значења, језичке, 

естетске и структурне 

особине 

уметничкихтекстова,користе

ћикњижевнетерминеипојмове

; 
– критички промишља о 
стварности на основу 
прочитанихдела; 

– истакне универзалне 

вредности књижевног дела и 

повеже их са сопственим 

искуством и околностима у 

којимаживи; 

– повеже писце и дела из 

обавезног дела програма од 

5. до 8. разреда; 
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из првекњиге 
„Читава једна младост”) 
10. Дино Буцати:„Колумбар” 
11. Херман Хесе: „Магија књиге” / Нил 

Гејмен: „Зашто наша 

будућностзависиодбиблиотека,читањаиса

њарења”/Милорад Павић: Роман као 

држава (избор одломака из огледа: 

„Кратка историја читања”, „Последњих 

сто читалаца”, „Нова генерација 

електронске књиге”, „Скакутаво читање 

или повратакфусноте”, 
„Романи без речи”) 
ДРАМА 
1. Данило Киш: Ноћ имагла 
2. Петар Кочић: Јазавац пред судом(одломак) 
3. Жан Батист Поклен Молијер: Грађанин 

племић(одломак) 
 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

 
 
1. Милутин Миланковић: Кроз васиону и 
векове(одломак) 
2. ХилдаДајч:Писма−одломак,(обавезнанап

оменаовласнику права: ©Јеврејски 

историјскимузеј) 
 
 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

 

1. Народне епске песме новијих 

времена (тематски круг о ослобођењу 

Србије: „Почетак буне против дахија”; 

„Бојна Мишару”, „Бој наЧокешини”...) 
2. Љубавне народне лирске песме („Српска 
дјевојка”,„Љубавни растанак”...); обичајне 
народне лирске песме(избор) 

3. Избор из савремене српске поезије (нпр. 

Васко Попа: „Очију твојих да није”, 

– издвојиосновнеодликекњиже

вногродаиврстеуконкретном 

тексту, као и језичко-стилске 

карактеристике текста у 

склопу интерпретације; 
– уочи слојевитост књижевног 
дела и 
међужанровскопрожимање; 

– повежекњижевнаделасаисториј

скимилидругимодговарајућим 

контекстом; 
– одреди временски оквир у којем 
је писацстварао; 

– разликујеауторакњижевно

уметничкогтекстаоднарато

ра, драмског лица или 

лирскогсубјекта; 

– препознанационалневреднос

тиинегујекултурноисторијск

у баштину, поштујући 

особености сопственог 

народа и других народа; 
– учествујеуизборукњижевних
делаиначинањиховеобрадеи 
представљања; 
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Бранко Миљковић: „Критика 

метафоре”,Војислав Карановић: „О 

читању поезије” 
Ана Ристовић: „Гледајући у дрвеће”...) 
4. Иво Андрић: Деца („Деца”, „Књига” 

и„Панорама”) 
5. Бранислав Нушић: Сумњиволице 
6. Клод Кампањ: Збогом мојих 

петнаестгодина 
7. Давид Албахари,Мамац 

 
ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 

(изабрано 5 дела) 
 
 

1. Растко Петровић: Африка (одломци) 
2. Џон Селинџер: Ловац ужиту 
3. Ричард Бах: Галеб 

ЏонатанЛивингстон 
4. Џон Бојн: Дечак у пругастојпиџами 
5. Сју Таузенд: Дневник АдријанаМола. 

 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ 

 
Стилска средства: анафора и епифора, 
апострофа. 
Лирске врсте: народне љубавне песме, 

обичајне песме (сватовске, тужбалице и 

здравице); љубавна песма (ауторска). 

Епско-лирске врсте: 

поема, балада. Драмски 

спев. 
Мемоари. Биографија. 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Књижевни и остали типови текстова у 

функцији унапређивања језичке културе. 

 

Текстови писани различитим 

функционалним стиловима: публицистички 

стил (репортажа, интервју); 

административни стил (молба, жалба, 

уплатница, обрасци, радна биографија; 

бирократски језик); научни стил (примери 

из текстова у уџбеницима других наставних 

– уочи разлику између научног, 

административног 

иразговорног 

функционалногстила; 

– пише и говори 

поштујући 

карактеристикеразличи

тих 

функционалнихстилова; 
– уочи разлику између речи 
илексеме; 
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ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

предмета; употреба термина). 

 
Лексикологија: 
– једнозначност и вишезначностречи; 
– лексичкаметафораилексичкаметоними

јакаомеханизми 

остваривањавишезначности; 
– синонимија, антонимија ихомонимија; 
– застареле речи; нове речи –неологизми; 
– речник, лексикон, 

енциклопедија. Пропагандни 

текстови (рекламе ислично). 

Расправа и есеј на 

задатутему. 

Приказ (књиге, филма, позоришне представе 
и сл.). 

 

Говорневежбе:интерпретативно-

уметничке(изражајночитање, 

рецитовање); анализа снимљеног 

разговора; интервју; расправа (дискусија); 

презентовање чињеница икоментара. 

 

Правописне вежбе: диктат, уочавање и 

објашњавање правописних грешака у тексту; 

писање имена из страних језика; писање 

позајмљеница (информатички термини, мејл 

и сл.); писање сложеница, полусложеница и 

синтагми; писање црте и цртице; запета у 

независносложеним реченицама. 

 

Језичке вежбе: уочавање и исправљање 

грешака у неправилно маркираном тексту; 

попуњавање текста са празнинама; тражење 

– препознаметафоруиметон

имијукаолексичкемеханиз

ме и разуме значење 

вишезначних речи 

карактеристичних за 

свакодневнукомуникацију

; 
– разуме значење застарелих речи 
инеологизама; 

– користи речник, енциклопедију 
илексикон; 

– уочи манипулацију у 
пропаганднимтекстовима; 

– напише приказ, расправу и 
краћиесеј; 

– разликује делове текста 

и књиге – 

укључујућииндекс, 

појмовник, 

библиографију – и уме 

да ихкористи; 

повезује информације и идеје 

изнесене у тексту, уочавајасно 

исказане односе и изводи 

закључак заснован натексту. 
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грешака у тексту и исправљање. 

 

Лексичко-семантичке вежбе: допуњавање 

реченица хомонимима (хомоними и 

акценти); проналажење одговарајућег 

синонима; антонимски ланац; одређивање 

значења метафоре и метонимије у тексту; 

тумачење застарелих речи и неологизама; 

дефинисање лексема. 

 

Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова 

анализа на часу. Четири школска писмена 

задатка – по два у сваком полугодишту 

 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    РАЗРЕД: ОСМИ        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 68 

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и 

поступци за 

постизање исхода 

(дидактичко-

методичка 

решења, 

активности) 

 

Међупредмет

на повезаност 

(исход/садржај

и) 

 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања 

 ПОЗДРАВ

ЉАЊЕ И 

ПРЕДСТА

ВЉАЊЕ 

СЕБЕ И 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих текстова који се 

односе на представљање (дијалози, наративни 

текстови, формулари и сл); реаговање на усмени или 

писани импулс саговорника (наставника, вршњака и 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

уобичајених 

текстова који се 

Током часа се 

препоручује 

динамично 

смењивање техника/ 

активности које не би 

Други страни 

језик (сличности 

и разлике у 

односу на 

енглески језик) 

Рад сваког 

наставника састоји 

се од планирања, 

остваривања и 

праћења и 

Циљ учења страног језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну писану и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према 

другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
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ДРУГИХ 

И 

ТРАЖЕЊ

Е/ДАВАЊ

Е 

ОСНОВН

ИХ 

ИНФОРМ

АЦИЈА О 

СЕБИ И 

ДРУГИМ

А 

сл.) и иницирање и проширивање комуникације; 

усмено и писaно давање информација о себи и 

тражење и давање информација о другима (подаци о 

личности, приватним и школским активностима, 

друштвеним улогама и сл). 

Садржаји 

How are you/have you been/are you doing? I’m/I’ve 

been/I’m doing fine, and you? It’s been long time. / 

Long time no see! Yes, it’s been a while. I was born and 

raised/brought up in Kruševac, a town in Serbia. Where 

did you grow up? I live in a nuclear/an immediate 

family. Who do you live with? We live in a suburb/in the 

suburbs/on the outskirts of the town. We share the house 

with another family. We’ve lived there since I was born. 

What part of town do you live in? I’ve got a 

twin/half/step brother. Have you got any siblings? The 

man over there is Alex’s and my stepdad. Is Luka your 

relative? Yes, he’s my second cousin. / He’s my 

close/distant relative. / No, we’re not related. He’s just a 

friend of mine. What country was he born in? 

What/Which school did he go to? Have you got any 

family in an English speaking country? Is your step 

brother the same age as you? No, he’s twice/half as old 

as me. He doesn’t go to school, he goes to kindergarten. 

The boy in the photo is our 

schoolmate/teammate/roоmmate and our mutual friend. 

He’s my namesake. Our name is pronounced... , but it is 

spelled.... My mum’s the only person who calls me by my 

first name, and it usually means I’m in trouble! Do your 

friends call you by your first name or your nickname? 

Dunja’s my soulmate; we are inseperable. Who’s your 

role model? My dad’s my main role model, I have 

always looked up to/admired him. Who has been the 

most important and most influential person in your life? 

Mark Twain was a pen name of the American writer 

whose real name was Samuel Clemens. What other 

names did Samuel Clemens write under? What was 

Agatha Christie famous for? She was famous for her 

detective stories. What films did Daniel Radcliffe play 

in? He played the title character in the Harry Potter film 

series. It’s been nice meeting you/talking to you. Have a 

good life! Farewell, my friends! The Present Simple 

Tense и The Present Continuous Tense за изражавање 

појава, радњи, стања и збивања у садашњости The 

односе на 

представљање и 

тражење/ давање 

информација 

личне природе; 

 – тражи, 

саопшти, 

пренесе 

информације 

личне природе 

или податке о 

себи и другима;  

– у неколико 

повезаних исказа 

представи себе, 

своју ужу/ширу 

породицу и 

пријатеље 

користећи 

једноставнија 

језичка средства; 

 

требало да трају дуже 

од 15 минута. 

Слушање и реаговање 

на налоге наставника 

на страном језику или 

са аудио записа 

(слушај, пиши, 

повежи, одреди али и 

активности у вези са 

радом у учионици: 

цртај, сеци, боји, 

отвори/ затвори 

свеску, итд.). Рад у 

паровима, малим и 

великим групама 

(мини-дијалози, игра 

по улогама, 

симулације итд). 

Мануелне активности 

(израда паноа, 

презентација, зидних 

новина, постера и сл). 

Вежбе слушања 

(према упутствима 

наставника или са 

аудио- -записа 

повезати појмове, 

додати делове слике, 

допунити 

информације, 

селектовати тачне и 

нетачне исказе, 

утврдити хронологију 

и сл). Игре примерене 

узрасту. Класирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, 

боји, годишњим 

добима, волим/не 

-Увиђа сличности 

и разлике у 

правопису и 

граматичким 

структурама ова 

два језика 

Српски језик и 

књижевност 

(сличности и 

разлике у односу 

на енглески језик) 

-Увиђа сличности 

и разлике у 

правопису и 

граматичким 

структурама ова 

два језика 

Матеметика 

(разломци, табеле 

и графикони) 

− прочита, 

запише, и 

упореди разломке 

; 

− примени 

размеру у 

једноставним 

реалним 

ситуацијама;  

− сакупи податке 

и прикаже их 

табелом и 

дијаграмом. 

Географија 

(Земља, клима и 

храна) 

ротације са 

сменом дана и 

вредновања. Важно 

је да наставник 

континуирано прати 

и вреднује не само 

постигнућа ученика, 

процес наставе и 

учења, већ и 

сопствени рад како 

би перманентно 

унапређивао 

наставни процес. 

Процес праћења 

остварености 

исхода почиње 

проценом нивоа 

знања ученика на 

почетку школске 

године како би 

наставници могли 

да планирају 

наставни процес и 

процес праћења и 

вредновања 

ученичких 

постигнућа и 

напредовања. Тај 

процес се реализује 

формативним и 

сумативним 

вредновањем. Док 

се код формативног 

оцењивања током 

године прате 

постигнућа ученика 

различитим 

инструментима 

(дијагностички 

тестови, 

самоевалуација, 
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Past Simple Тense и The Past Continuous Tense за 

изражавање појава, радњи, стања и збивања у 

прошлости The Present Perfect Simple Tense за 

изражавање радњи које су почеле у прошлости и 

још увек трају Питања са 

Who/What/Which/Where/When/Why/How… Питања са 

препозиционим глаголима Пасивни облик глагола у 

простим временима (Present Simple, Present Perfect 

Simple, Past Simple, Future Simple) Саксонски и 

нормански генитив Twice/three times.../half as 

(adjective) as Префикси over-, under-, un-, in-, im-, ir-, 

il-, dis-... 

(Интер)културни садржаји: устаљена правила 

учтивe комуникације; имена и надимци; родбина, 

породични односи и родбинске везе; важније 

личности из света књижевности, музике, филма и 

спорта. 

волим, компарације...) 

Решавање „проблем-

ситуација“ у разреду, 

тј. договори и мини-

пројекти. 

„Превођење“ исказа у 

гест и геста у исказ 

Повезивање звучног 

материјала са 

илустрацијом и 

текстом, повезивање 

наслова са текстом 

или пак именовање 

наслова. Заједничко 

прављење 

илустрованих и 

писаних материјала 

(планирање 

различитих 

активности, 

извештај/дневник са 

путовања, рекламни 

плакат, програм 

приредбе или неке 

друге манифестације). 

Разумевање писаног 

језика: 

 – уочавање 

дистинктивних 

обележја која указују 

на граматичке 

специфичности (род, 

број, глаголско време, 

лице...);  

– одговарање на 

једноставнија питања 

у вези са текстом, 

тачно/нетачно, 

вишеструки избор; 

 – извршавање 

ноћи; 

прикаже 

структуру 

Сунчевог система 

и положај Земље 

у њему;  

 -  разликује 

небеска тела и 

наводи њихове 

карактеристике;  

Техничко 

образовање 

(средства за 

цртање и 

пројектовање) 

-Уме да препозна 

и именује, као и 

да дефинише 

употребу 

различитих 

средства за 

цртање и 

пројектовање. 

Биологија 

(кичмењаци) 

− групише жива 

бића према 

њиховим 

заједничким 

особинама;  

идентификује 

основне 

прилагођености 

спољашње грађе 

живих бића на 

услове животне 

средине, 

укључујући и 

основне односе 

језички портфолио, 

пројектни задаци и 

др), сумативним 

оцењивањем 

(писмени задаци, 

завршни тестови, 

тестови језичког 

нивоа) прецизније 

се процењује 

оствареност исхода 

или стандарда на 

крају одређеног 

временског периода 

(крај полугодишта, 

године, циклуса 

образовања). 

Формативно 

вредновање није 

само праћење 

ученичких 

постигнућа, већ и 

праћење начина 

рада и средство које 

омогућава 

наставнику да у 

току наставног 

процеса мења и 

унапређује процес 

рада. Током 

оцењивања и 

вредновања 

ученичких 

постигнућа треба 

водити рачуна да се 

начини на које се 

оно спроводи не 

разликује од 

уобичајених 

активности на часу 

јер се и оцењивање 

 ОПИСИВ

АЊЕ 

БИЋА, 

ПРЕДМЕТ

А, 

МЕСТА, 

ПОЈАВА, 

РАДЊИ, 

СТАЊА И 

ЗБИВАЊ

А 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима 

се описују бића, предмети, места, појаве, радње, 

стања и збивања; усмено и писано описивање/ 

поређење бића, предмета, појава, местâ из 

искуственог света и фикционалног спектра 

Садржаји 
My aunt’s an average looking young woman. She’s in 

her early/middle/late 20s. My uncle has grown a 

beard/moustache; now he looks twice as old as her. My 

parents are middle-aged. My mum’s a bit overweight, 

but my dad’s really skinny/underweight. My 

grandparents are elderly, but still young at heart/in 

spirit. How adventurous are your family? My sister 

doesn’t look anything like me. Who do you look like in 

your family?/Who do you resemble most? I resemble my 

mother, while my brother looks more like my father. I 

was oversensitive about my looks/to criticism as a child. 

What were you like as a child? What did the man look 

like? He looked/seemed/appeared annoyed. He also 

sounded strange/upset. How interesting! Jason was 

wearing a hoodie and sports trousers/pants at the party. 

Sophia was wearing a 

circular/semicircular/rectangular/ triangular/heart-

shaped pendant made of silver/gold. This steak is 

undercooked/overcooked. It tastes/smells horrible! What 

does your steak taste/smell like? Novi Sad is a major 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на опис 

бића, предмета, 

места, појaва, 

радњи, стања и 

збивања;  

– размени 

информације 

које се односе на 

опис бића, 

предмета, места, 

појaва, радњи, 

стања и збивања;  

– повеже 

неколико исказа 

у краћи текст 

којим се описују 

и пореде бића, 

предмети, места, 

појаве, радње, 

стања и збивања; 
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city in Serbia. What’s its high/main street? New York 

City is nicknamed the Big Apple. Has your city/town got 

a nickname? By what name was your hometown 

previously known? The 50 stars on the American flag 

represent the 50 states, while the 13 stripes represent 

the thirteen British colonies that declared independence 

from Great Britain and became the first states in the 

U.S. The UK flag is called the Union Jack, or Union 

Flag. The Serbian coat of arms consists of two main 

national symbols: a white double-headed eagle and a 

shield with a cross. Statehood Day is a national holiday 

in Serbia. It’s celebrated on 15th February to 

commemorate the outbreak of the First Serbian 

Uprising against Ottoman rule in 1804. On the same 

day in 1835, during the rule of Miloš Obrenović, the 

first modern Serbian constitution was adopted, known as 

Sretenje Constitution. Armistice Day is celebrateed in 

memory of the day when the armistice was signed 

between the Allies of World War I and Germany on the 

11th of November, 1918. Saint Sava is considered the 

patron saint of education and all the schools in Serbia. 

He’s also the patron saint of our school. Professor 

Moriarty is Sherlock Holmes’s mortal enemy. My sister 

loves video games with immortal characters – so-called 

immortality games. The series was voted the best 

teenage series of all times. My score is twice as 

good/bad as yours. Dragana ran half as fast as Relja. 

You can’t compare these two things - that’s mixing 

apples and oranges! It’s water under the bridge! The 

Present Simple Tense и The Present Continuous Tense 

за изражавање појава, радњи, стања и збивања у 

садашњости The Present Perfect Simple Tense за 

изражавање искустава и радњи у неодређеној 

прошлости и радњи које су почеле у прошлости и 

још увек трају The Past Simple Тense и The Past 

Continuous Tense за изражавање појава, радњи, 

стања и збивања у прошлости Stative verbs (look, 

seem, appear, sound, taste, smell...) Пасивни облик 

глагола у простим временима (Present Simple, 

Present Perfect Simple, Past Simple, Future Simple) 

Питања са Who...look like, What…look/taste/smell 

like, How (adjective)... Префикси over-, under-, un-, in-

, im-, ir-, il-, dis-... Twice/three times... as 

(adjective/adverb) as 

(Интер)културни садржаји: особености наше 

прочитаних упутстава 

и наредби;  

– ређање чињеница 

логичким или 

хронолошким 

редоследом. Писмено 

изражавање:  

– проналажење 

недостајуће речи 

(употпуњавање низа, 

проналажење „уљеза”, 

осмосмерке, укрштене 

речи и слично);  

– повезивање краћег 

текста и реченица са 

сликама/илустрацијам

а; – попуњавање 

формулара (пријава за 

курс, налепнице нпр. 

за пртљаг);  

– писање честитки и 

разгледница;  

– писање краћих 

текстова. Увођење 

дечије књижевности и 

транспоновање у 

друге медије: игру, 

песму, драмски израз, 

ликовни израз. 

Предвиђена је израда 

два писмена задатка у 

току школске године. 

 

исхране и 

распрострањење;  

Ликовна култура 

(комуникативна 

функција слика ) 

различите начине 

комуницирања од 

праисторије до 

данас;  

Физичко 

васпитање 

(спортови и 

активности који 

се обављају 

напољу) 

 

и вредновање 

сматрају саставним 

делом процеса 

наставе и учења, а 

не изолованим 

активностима које 

стварају стрес код 

ученика и не дају 

праву слику 

њихових 

постигнућа. 

Оцењивањем и 

вредновањем треба 

да се обезбеди 

напредовање 

ученика у 

остваривању 

исхода, као и 

квалитет и 

ефикасност наставе. 

Сврха оцењивања 

треба да буде и 

јачање мотивације 

за напредовањем 

код ученика, а не 

истицање њихових 

грешака. Елементи 

који се вреднују су 

разноврсни и треба 

да допринесу 

свеопштој слици о 

напредовању 

ученика, јачању 

њихових 

комуникативних 

компетенција, 

развоју вештина и 

способности 

неопходних за даљи 

рад и образовање. 
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земље и земаља говорног подручја циљног језика 

(знаменитости, географске карактеристике, 

национална обележја и сл.); метафоричка употреба 

језика/идиоми. 

 

То се постиже 

оцењивањем 

различитих 

елемената као што 

су језичке вештине 

(читање, слушање, 

говор и писање), 

усвојеност 

лексичких садржаја 

и језичких 

структура, примена 

правописа, 

ангажованост и 

залагање у раду на 

часу и ван њега, 

примена 

социолингвистички

х норми. Приликом 

оцењивања и 

вредновања 

неопходно је да 

начини провере и 

оцењивања буду 

познати ученицима 

односно усаглашени 

са техникама, 

типологијом вежби 

и врстама 

активности које 15. 

август 2019. 

ПРОСВЕТНИ 

ГЛАСНИК Број 11 

– Страна 109 су 

примењиване на 

редовним часовима, 

као и начинима на 

који се вреднују 

постигнућа. Таква 

правила и 

организација 

 ИЗНОШЕ

ЊЕ 

ПРЕДЛОГ

А И 

САВЕТА, 

УПУЋИВ

АЊЕ 

ПОЗИВА 

ЗА 

УЧЕШЋЕ 

У 

ЗАЈЕДНИ

ЧКОЈ 

АКТИВН

ОСТИ И 

РЕАГОВА

ЊЕ НА 

ЊИХ 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставниjих текстова који 

садрже предлоге и савете; усмено и писано 

договарање у вези са предлозима и учешћем у 

заједничким активностима; писање позивнице за 

прославу/ журку или имејла/ СМС-а којим се 

договарају заједничке активности; прихватање/ 

одбијање предлога и савета, усмено или писано, уз 

поштовање основних норми учтивости, и давање 

одговарајућег оправдања/ изговора; образлагање 

спремности за прихватање предлога и савета, уз 

исказивање емотивних и експресивних реакција 

(радости, усхићености и сл). 

Садржаји 
There aren’t enough computers for everybody; why 

don’t we take turns to work on them? Fine, let’s do that! 

Let’s go out for ice cream - my treat this time! Well, I’m 

trying to cut down on sweets, how/what about having 

some fruit salad instead? Why don’t we split the bill? 

Let’s start over, shall we? What do you mean? 

Can/Could you share a link to an example? Shall I ask 

him to join us? I think he would love that! He’d better 

not be late this time! Shall we meet at my place? Okay, 

what time? Is this time next week ok with you? That 

sounds good to me./That would be great! Would you 

like/Do you want me to help you with your English 

assignment? No thank you, I can manage. You 

should/ought to/had better leave or you’ll miss your bus. 

Thank you but don’t worry, I’ll hurry up now. You 

shouldn’t/had better not stick your nose in other 

people’s business. It’s impolite! Pets shouldn’t be 

abandoned by their owners. It’s irresponsible! The 

doctor advised me to have regular meals and a balanced 

diet in order to stay healthy. She also recommended 

taking up a sport instead of dieting. My parents told me 

not to put off doing things I have to do, because I could 

regret later. If I were you I would stop being late for 

school. You might get expelled. What would you do if 

you were in my place/shoes? Let’s not split hairs about 

– разуме краће 

низове исказа 

који се односе на 

предлоге, савете 

и позиве на 

заједничке 

активности и 

одговори на њих 

уз одговарајуће 

образложење; 

 – упути 

предлоге, савете 

и позиве на 

заједничке 

активности 

користећи 

ситуационо 

прикладне 

комуникационе 

моделе;  

– затражи и 

пружи детаљније 

информације у 

вези са 

предлозима, 

саветима и 

позивима на 

заједничке 

активности; 
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it! Should/Ought to/Had better за давање савета 

Изрази: How/What about…? Why don’t we…? Would 

you like…? Do you want…? Shall we…? Let’s... Stative 

verbs (think, mean, sound...) Модални глаголи за 

изражавање предлога и вероватноће - 

can/could/may/might... Пасивни облик модалних 

глагола Заповедни начин Gerund/Infinitive 

Индиректни предлози и савети Први и други 

кондиционал Негативни префикси un-, im-, ir-, il-... 

 (Интер)културни садржаји: прикладно упућивање 

предлога, савета и позива и реаговање на њих; 

метафоричка употреба језика/идиоми 

процеса вредновања 

и оцењивања 

омогућавају 

позитивну и здраву 

атмосферу у 

наставном процесу, 

као и квалитетне 

међусобне односе и 

комуникацију на 

релацији ученик – 

наставник, као и 

ученик – ученик, а 

уједно помажу 

ученику да разуме 

важност и 

смисленост 

вредновања и 

подстичу га на 

преузимање 

одговорности за 

властито планирање 

и унапређивање 

процеса учења. 

 ИЗРАЖА

ВАЊЕ 

МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА

, 

ОБАВЕШ

ТЕЊА, 

ИЗВИЊЕ

ЊА, 

ЧЕСТИТА

ЊА И 

ЗАХВАЛН

ОСТИ 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих исказа којима се 

нешто честита, тражи/ нуди помоћ, услуга, 

обавештење или се изражава извињење, захвалност; 

усмено и писано честитање, тражење и давање 

обавештења, упућивање молбе за помоћ/ услугу и 

реаговање на њу; изражавање извињења и 

захвалности. 

Садржаји 
Can/Could/May I retake the listening text? I’ve 

misheard some questions. Can/Could/Will you rewrite 

the essay? You’ve misspelled/misspelt some words. 

Excuse me teacher, can you draw/pull/close the 

curtains? Ok, you put the light on. Can you now 

draw/pull/open them? Ok, let’s have some sunlight in! 

Could/Would you come to my place tonight if you had 

time? Your place, sixish! Please don’t tattle on me to my 

mother/teacher. / Don’t be such a tattletale! Promise not 

to tell anyone! I promise! Stop showing off! Nobody 

likes a show-off! Stop arguing, will you? Can I tell my 

side if you let me talk? Stop beating around the bush 

and tell me what the problem is! She told me to stop 

making fuss about nothing! My mum asked/warned us to 

stop giggling. The head teacher promised to look into 

the matter. I’m sorry I overslept/overreacted. It’s ok, 

make sure you don’t do that again! Sorry to 

disturb/interrupt! Sorry, it wasn’t on purpose. I’m truly 

sorry. Thanks for letting me stay/for waiting for me! 

Thank you, you’ve been very kind. Many thanks in 

advance! I (really) appreciate that/your help. Tell your 

parents I said thank you. Say hi for me! Pretty please! 

Happy anniversary! Better luck next time! Fingers 

– разуме краће 

низове 

обавештења, 

молби и захтева 

који се односе на 

потребе и 

интересовања и 

реагује на њих; 

 – саопшти краће 

низове 

обавештења, 

молби и захтева 

који се односе на 

потребе и 

интересовања; 

– разуме и на 

прикладан начин 

одговори на 

честитку, 

захвалност и 

извињење;  

– упути 

честитку, 

захвалност и 

извињење 

користећи 

ситуационо 

прикладне 

комуникационе 
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crossed! Congrats on your exams! Модални глаголи за 

изражавање молбе и захтева – can/could/may/will 

Заповедни начин Први и други кондиционал 

Индиректне наредбе и молбе Gerund/Infinitive 

Префикси over-, mis-, over-, re... 

(Интер)културни садржаји: правила учтиве 

комуникације, значајни празници и догађаји, 

честитања 

моделе; 

 

 РАЗУМЕВ

АЊЕ, 

ДАВАЊЕ 

И 

ТРАЖЕЊ

Е 

УПУТСТА

ВА 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање текстова који садрже 

једноставнија упутства с визуелном подршком и без 

ње; усмено и писано давање и тражење упутстава. 

Садржаји 
Choose a person in the classroom, but keep the name 

secret. Note down as much information about the person 

as you can. What shall we do next? Take turns to ask 

questions, and try to guess your partner’s person! Find 

out about an eco-project in your country. Produce a 

leaflet explaining where it is and what happens there. 

What can I use this application for? Click on the photos 

if you want to find out more. If you want to make an 

appointment/need further information call our office at 

555-333. I think I’ve been overcharged for my mobile 

phone bill. What shall/should I do first? Dial these 

numbers to speak to customer service... Read the 

exercise in silence/silently. Time’s up! Put down your 

pens and hand in your tests. Sit tight! Sit up straight! 

Straighten your back! Behave yourself! Turn sideways! 

Why/What for? Move over to make room for some more 

students. Look me in the eye! Speak when spoken to! 

Don’t speak/talk out of turn! Speak your mind! Don’t 

blame me, it’s not my fault! Don’t wait for me! I might 

be long! Don’t peek! It’s none of your business! Don’t 

touch the stove until is gets cool. Hold this for me! He 

told me to hold on to his arm. Tell me who the book 

belongs to. The P.E. teacher told/instructed us to pass 

the ball to each other/one another. Mind your step! 

Beware of the dog! Caution: wet floor! Danger: strong 

current! Don’t limit your challenges – challenge your 

limits! Let go of bad memories and be happy! 

Заповедни начин Модални глаголи shall/should за 

тражење упутстава Модални глаголи за 

изражавање вероватноће: might/may/could Пасивни 

облик глагола у комбинацији са модалним глаголима 

– разуме и следи 

краће низове 

упутстава у вези 

с уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота; 

 – тражи и пружи 

неколико 

везаних 

једноставнијих 

упутстава у вези 

с уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног 

живота; 
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Први и други кондиционал Индиректне наредбе и 

молбе Префикси over-, un-, im-, ir-, il-... 

 (Интер)културни садржаји: : понашање у кући, 

школи и на јавним местима; значење знакова и 

симбола 

 ОПИСИВ

АЊЕ 

РАДЊИ У 

САДАШЊ

ОСТИ 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање описа и размењивање исказа у 

вези са догађајима/ активностима и способностима; 

усмено и писано описивање активности, радњи и 

способности у садашњости. 

Садржаји 
It’s getting dark/late/cold/hotter... She’s getting 

hungry/tired/better/worse... The weather is getting 

worse by the minute. What’s bothering/puzzling you? I 

can’t solve this problem. Who are you doing that for? 

I’m doing this for my classmate Milica. Where’s Jacob? 

He’s at a sleepover. / He’s sleeping/spending the night 

at a friend’s. He often sleeps over at Filip’s house. How 

often do you sleep over at your friends’ place? Who 

does the new teacher remind you of? He reminds me of 

my Australian uncle. This reminds me, have you applied 

for the competition yet? This is the first time I’ve used a 

crib sheet. Can I trust you with something? Anyone can 

use the application, can’t they? The class teacher tells 

us to always report the absent students. I don’t know 

what they are arguing about/who they are laughing at. 

My teacher says that the English drink the most tea in 

the world. My mum asks me who the message is from. 

My friend wants to know which team you support / 

whether/if you support Red Star or Partisan. Danilo 

asks how long I have kept my diary/blog. Jelena 

complains that she keeps forgetting her parents’ 

birthdays! Do you know who I met yesterday? What 

does UNICEF/the abbreviation stand for? What 

happens if students misbehave in class in your school? 

Do they get punished for their misbehaviour? I 

would/could help you if I had time now. What would you 

do if you were rich? The Harry Potter film series is 

based on Joanna Rowling’s novels. Which book is the 

play based on? The story/novel is set in the 19th 

century. In my country a lot of children live in a single-

parent family or in a family with a step-parent and step 

brothers and sisters. Some city people live in a high rise, 

but most people live in detached or semi-detached 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на 

описивање 

радњи и 

ситуација у 

садашњости;  

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на 

описивање 

способности и 

умећа у 

садашњости; 

 – размени 

неколико 

информација у 

низу које се 

односе на радње 

у садашњости;  

– опише радње, 

способности и 

умећа користећи 

неколико 

везаних исказа; 
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houses. International Mother Language Day is held on 

21 February to promote awareness of linguistic and 

cultural diversity. How’s Labour Day celebrated in your 

country? There are approximately 1000 giant pandas 

remaining in the world. It is estimated that/According to 

the statistics, 2 million alligators live in the state of 

Florida. The Present Continuous Tense за изражавање 

тренутних и привремених радњи The Present Simple 

Tense за изражавање сталних и уобичајених радњи 

Stative verbs (taste, smell, remind...) The Present 

Perfect Simple Tense за изражавање радњи које су 

почеле у прошлости и још увек трају и у изразима 

This is the first/second/third time... Други кондиционал 

Can за изражавање способности у садашњости 

Модални глаголи за извођење закључака о 

садашњости (must/can’t/might/may/could) Пасивни 

облик глагола у простим временима (Present Simple, 

Present Perfect Simple) Индиректне наредбе и молбе 

Индиректне изјаве и питања са уводним глаголом у 

садашњем времену Gerund/Infinitive Питања са 

препозиционим глаголима Get + adjective 

Интер)културни садржаји: породични живот; 

живот у школи и у ширем окружењу – наставне и 

ваннаставне активности; распусти и путовања; 

традиција и обичаји; метафоричка употреба 

језика/идиоми 

 ОПИСИВ

АЊЕ 

РАДЊИ У 

ПРОШЛО

СТИ 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање описа и усмено и писано 

размењивање исказа у вези с личним искуствима, 

догађајима, активностима, способностима и 

особеностима у прошлости; усмено и писано 

описивање искустава, активности и способности у 

прошлости, историјских догађаја и личности. 

Садржаји 
I went to the park with some friends of mine yesterday 

afternoon. We had a two months’ holiday. What did you 

do on your holiday/spring/term break? We were having 

the time of our life! Why didn’t you tell me about that? I 

didn’t want you to know! My friend turned pale/jumped 

for joy when she heard the news. Who forgot their 

phone? When did the centre reopen? What was the first 

concert you went to?Who were you there with? My 

friends threw me a going away/goodbye/farewell party 

before I moved away/left the town/country. They saw me 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на 

описивање 

искустава, 

догађаја и 

способности у 

прошлости;  

– размени 

неколико 

информација у 

низу о 

искуствима, 

догађајима и 

способностима у 
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off at the airport. My dad couldn’t afford to go to 

university, but I can now. Anastasija was able to answer 

all of her questions correctly, but I answered mine 

incorrectly. I misheard you. I was mistaken. She 

misunderstood my message. Something’s just crossed 

my mind. I’ve changed my mind. Have you made up 

your mind yet? I’ve lost my train of thoughts. / My 

mind’s gone blank. Have you read/heard 

today’s/yesterday’s news? Have you passed to the next 

round? Has it stopped raining? I’ve misplaced my pen / 

miscalculated the numbers. He’s gone bananas! We 

were having a rehearsal while the storm was 

raging/when there was a power cut. My mum told me to 

stop to buy some bread on my way home. The old lady 

asked/begged us to help her. I was voted the class 

president in the previous class meeting. Who was the 

book published by? It has been adapted into a film. The 

people have been stricken by a lightning. The cat’s been 

run over by a car. I haven’t been invited to the party. 

The industrial revolution started in the 18th century. 

YouTube, the popular video sharing website, was 

created in 2005. The Past Simple Tense правилних и 

неправилних глагола, све употребе The Past 

Continuous Tense, све употребе The Present Perfect 

Simple Tense за изражавање искустава и радњи у 

неодређеној прошлости и са ever, never, just, аlready, 

yet… Could и was/were able to за изражавање 

способности у прошлости Пасивни облик глагола у 

простим временима (Present Perfect Simple, Past 

Simple) Индиректне наредбе и молбе Питања са 

Who/What/Which/Where/When/Why… Питања са 

препозиционим глаголима Герунд/Инфинитив 

Префикси mis-, over-, re... 

(Интер)културни садржаји: историјски догађаји, 

епохална открића; важније личности из прошлости; 

метафоричка употреба језика/идиоми. 

прошлости; 

 – опише 

искуства, 

догађаје и 

способности из 

прошлости 

повезујући 

неколико краћих 

исказа у 

смислену 

целину; 

 

 ОПИСИВ

АЊЕ 

БУДУЋИ

Х РАДЊИ 

(ПЛАНОВ

А, 

НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂ

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са 

одлукама, плановима, намерама и предвиђањима; 

усмено и писано договарање/ извештавање о 

одлукама, плановима, намерама и предвиђањима. 

Садржаји  
Who are you going to the prom with? When are you 

leaving for the airport? When does your plane leave? / 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на 

одлуке, обећања, 

планове, намере 

и предвиђања у 
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АЊА What time is your flight?What time does the flight from 

Moscow arrive?Which platform does the train leave 

from? When does the rerun of season 1 begin? I 

guess/suppose it starts in 2 weeks’ time. We’re going to 

make up the missed class next week. Let me know 

when/the time! I’ll leave shool in 2 years’ time. When 

will you leave school?What are you going to do after 

you leave school? Emma will turn 15 in 2 months. Noah 

might/may/could take part in the karate 

tournment/marathon race next week. I think the party 

will be over/finished by the time/before we get to 

Kristina and Helena’s place! We’ll figure out/decide 

what to do as soon as/when/after we all get together. 

See you when you get back! Take your umbrella in case 

it rains tonight! I’ll tell on you to the teacher unless you 

stop! If it’s a tie, will we be able to play another round? 

If I wish on a shooting star, will my wishes come true? 

What will happen if we keep littering? What would you 

do if you saw aliens? Woud you run away or speak to 

them? The Present Continuous Tense за изражавање 

унапред договорених/испланираних радњи The 

Present Simple Tense за изражавање будућих радњи 

које су део утврђених распореда/програма The 

Future Simple Tense за изражавање одлука донетих у 

тренутку говора, обећања и предвиђања на основу 

знања, искуства и веровања Модални глаголи за 

изражавање вероватноће: may/might/could Going to 

за изражавање општих планова и намера, као и 

предвиђања на основу чулних опажања Временске 

зависне реченице за изражавање будућности и 

одговарајући везници (when, after, before, as soon as, 

by the time...) Stative verbs (promise, believe, think, 

guess, suppose, hope...) Пасивни облик глагола у 

простим временима (Future Simple) Први и други 

кондиционал Will be able to за изражавање 

способности у будућности 

(Интер)културни садржаји: правила учтивости у 

складу са степеном формалности и ситуацијом; 

традиција и обичаји 

будућности; – 

размени 

неколико исказа 

у вези са 

обећањима, 

одлукама, 

плановима, 

намерама и 

предвиђањима у 

будућности;  

– саопшти 

планове, намере 

и предвиђања; 

 

 ИСКАЗИВ

АЊЕ 

ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕС

ОВАЊА, 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са 

жељама, интересовањима, потребама, осетима и 

осећањима; усмено и писано договарање у вези са 

задовољавањем жеља и потреба; предлагање решења 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

текстова који се 

односе на жеље, 

   



21 

 

ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊ

А 

у вези са осетима и потребама; усмено и писано 

исказивање својих осећања и реаговање на туђа. 

Садржаји  
What’s the matter? My finger/hand is swollen. I’ve been 

stung by a bee. That must hurt! Let me have a look. Do 

you need some tissues? Are you fine with this? What’s 

the matter with Helen? She’s been bitten by a strayed 

dog. She needs to go to hospital. Why haven’t you called 

an ambulance? She wants us to help her. / She asks if we 

could help her. I’ve got goose bumps/butterflies in my 

stomach/stage fright. My schoolmates expect me to 

win/hope that I will win the race/ game/competition. You 

needn’t worry! We’re on your side! What would you like 

to spend the money on? Who woud you like to celebrate 

with if you won? Why are you smelling the food? What 

does it smell like? My hands smell of onions! Iva’s 

tasting the coffee. She says it tastes awful. How do you 

like yours? Can I taste your pie? Liam felt embarrassed 

by his friends’ insensitive remarks. He says they really 

hurt him. Sanja was pleased with her test results. She 

hopes to enrol in an art school if she passes her final 

exams with flying colours. Who wasn’t happy with their 

marks? What were you good at as a child? I enjoyed 

being active, but now I’m really into/keen on studying. 

I’ve always been interested in clothes and fashion. Our 

parents have always taught us to treat people the way 

we want to be treated. I don’t want this moment to ever 

end! I hope you make wonderful memories today! We 

need to laugh. Laughter is the best medicine! The 

Present Simple / Past Simple / Presen Perfect Simple 

Tense Stative verbs (be, want, wish, need, expect, hope, 

have, hurt, feel, smell, taste…) Need/Needn’t Why 

don’t/haven’t you... Питања са препозиционим 

глаголима Придевско-предлошке фразе – interested 

in, keen on, pleased with, embarrassed by… Глаголско-

предлошке фразе - be into... Пасивни облик глагола у 

простим временима (Present Simple, Present Perfect 

Simple, Past Simple, Future Simple) Индиректне 

изјаве и питања са уводним глаголом у садашњем 

времену Модални глаголи за извођење закључака о 

садашњости (must, can’t, may...) Први и други 

кондиционал Заповедни начин Gerund/Infinitive 

 

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација 

интересовања, 

потребе, осете и 

осећања;  

– размени 

неколико 

повезаних 

информација у 

вези са жељама, 

интересовањима, 

осетима и 

осећањима;  

– искаже и 

образложи жеље, 

интересовања, 

потребе, осете и 

осећања; 
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 ИСКАЗИВ

АЊЕ 

ПРОСТОР

НИХ 

ОДНОСА 

И 

УПУТСТА

ВА ЗА 

ОРИЈЕНТ

АЦИЈУ У 

ПРОСТОР

У 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

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. 

Садржаји  
Let’s meet at the entrance to/exit from the museum! 

Could you tell me where the pedestrian area/zone / the 

main square / the city/town hall is. Go past the traffic 

lights and go straight on until you get to the roundabout. 

At the roundabout turn left. You can’t miss it! I live as 

close/near as you from the school. The Science and 

Technology Park is twice as far as the Natural History 

Museum. What would happen if the Sun was twice as far 

from the Earth? Čačak is a large industrial town 

halfway between Kraljevo and Užice. The baker’s/pastry 

shop is halfway between my home and school. I don’t 

know where the icon is. It’s on the left/right side/at the 

top/bottom / in the top/bottom left/right corner of the 

screen. Move over towards the door. I slipped as I 

stepped onto the platform. We went for a walk along the 

beach/river bank at dawn. The boys swam across the 

lake. This is the first time I’ve flown across the Atlantic. 

Индиректна питања са уводним глаголом у 

садашњем времену Предлошки изрази за 

изражавање положаја и просторних односа: 

halfway between / on the left/right side / at the top/ 

bottom / in the top/bottom left/right corner... Предлози 

са глаголима кретања: towards, onto, into, across, 

along... as + adjective + as: as close/near/far... as 

twice/three times... + adjective + as: twice/three times... 

as (far) as 

(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан 

изглед места; географске карактеристике наше 

земље и земаља говорног подручја циљног језика 

– разуме краће 

низове исказа 

који описују 

просторне 

односе, 

оријентацију и 

правац кретања; 

 – затражи и 

пружи 

обавештења о 

просторним 

односима, 

оријентацији и 

правцу кретања; 

 

   

 ИЗРИЦА

ЊЕ 

ДОЗВОЛА

, 

ЗАБРАНА

, 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих исказа у којима 

се изражавају дозволе, забране, упозорења, правила 

понашања и обавезе; постављање питања у вези са 

забранама, дозволама, упозорењима, правилима 

понашања и обавезама и одговарање на њих; усмено 

– разуме 

једноставније 

текстове који се 

односе на 

дозволе, забране, 

упозорења, 
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ПРАВИЛ

А 

ПОНАША

ЊА И 

ОБАВЕЗА 

и писано саопштавање забрана, дозвола, упозорења, 

правила понашања и обавеза 

Садржаји 
You needn’t take that subject. It’s optional! You mustn’t 

cheat in exams. It’s illegal! I’ve had to study hard this 

month. We had to make the decision in a split second. 

We can’t both use the bike at once so we’ll have to take 

turns. I’m underage – I’m not allowed in pubs! It’s a 

rude question – you should apologise to the teacher! I 

don’t think you should drink that water! I wouldn’t 

swim here if I were you! My parents always remind me 

to throw the tissue in the bin after using it. The 

government/local authorities should/ought to take more 

care of the unemployed/homeless/poor/elderly / 

unemployed/ homeless/poor/elderly people. In my 

country the young/young people are not permitted to 

vote until the age of 18. The Louvre is a must for 

visitors to Paris. These are dos and don’ts of social 

etiquette. Модални глаголи и глаголски облици за 

изражавање дозволе, забране, упозорења, правила 

понашања и присуства/ одсуства обавезе: can/can’t, 

must/mustn’t, need/needn’t, should/shouldn’t, ought 

(not) to, have to/don’t/doesn’t have to, had to/didn’t 

have to, (not to) be allowed to Употреба и 

изостављање одређеног члана у изразима: the 

unemployed/homeless/poor/elderly/young... и 

unemployed/ homeless/poor/elderly/young... people 

(Интер)културни садржаји: понашање у кући, 

школи и на јавним местима; значење знакова и 

симбола 

правила 

понашања и 

обавезе и реагује 

на њих;  

– размени 

неколико 

информација 

које се односе на 

дозволе, забране, 

упозорења, 

правила 

понашања и 

обавезе; 

 

 ИЗРАЖА

ВАЊЕ 

ПРИПАД

АЊА И 

ПОСЕДО

ВАЊА 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима 

се говори о томе шта неко има/ нема или чије је 

нешто; постављање питања у вези са припадањем и 

одговарање на њих. 

Садржаји  

He’s a friend of mine. Is that a friend of your couisin’s? 

My father owns a book/food stall. Who’s the owner of 

that restaurant? This house has always belonged to my 

family. Who does that house belong to? Someday, I 

would like to possess a sailboat. How much money does 

he owe you? He ows me 100 dinars. Саксонски, 

нормански и дупли генитив Присвојне заменице 

mine, yours… Stative verbs (have, own, belong, possess, 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

краћих текстова 

који се односе на 

поседовање и 

припадање;  

– размени 

неколико краћих, 

везаних исказа 

који се односе на 

поседовање и 

припадање; 
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owe) 

 

(Интер)културни садржаји: однос према имовини 

 

 ИЗРАЖА

ВАЊЕ 

ДОПАДА

ЊА И 

НЕДОПА

ДАЊА 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање једноставнијих текстова којима 

се изражава допадање/ недопадање; усмено и писано 

изражавање допадања/ недопадања 

Садржаји 

How do you like this colour? I’d prefer a darker/lighter 

shade. My dog loves being cuddled/spending time with 

us. Would you fancy a drink? I didn’t fancy swimming in 

that water. We enjoyed ourselves at the party. Please 

don’t throw these photos away. They’re really close to 

my heart! I like doing jumping jacks. They are great for 

warming up before my gym exercise! 

Cycling/Rollerblading is my most liked/preferred leisure 

activity. What’s your family’s favourite pastime? I 

would say our favourite pastime has always been 

watching informational videos / exploring interesting 

places closer to home. Yoda from the Star Wars series 

has been one of my best-loved science fiction characters 

for as long as I can remember. Who’s your favourite 

film character? One third of the class prefers fantasy 

books, they say they expand their imagination. Stative 

verbs (like/dislike/love/hate/fancy/prefer...) 

Gerund/Infinitive Питања са What, Who, Why, Which, 

How… 

(Интер)културни садржаји: уметност, књижевност 

за младе, стрип, музика, филм, спорт метафоричка 

употреба језика/идиоми. 

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

краћих текстова 

који се односе на 

изражавање 

допадања и 

недопадања; 

– размени 

неколико краћих, 

везаних исказа 

који се односе на 

изражавање 

допадања и 

недопадања и 

даје кратка 

образложења; 

 

   

 ИЗРАЖА

ВАЊЕ 

МИШЉЕ

ЊА 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима 

се тражи и износи мишљење и изражава слагање/ 

неслагање; усмено и писано тражење и изношење 

мишљења и изражавање слагања и неслагања 

Садржаји  
I agree/disagree. So do I. / Well, I don’t. I don’t agree. 

Neither do I. / I don’t agree either. / Well, I do! I didn’t 

think of that - good idea! I guess/suppose we should 

never learn anything by heart. What exactly do you 

mean by ‘lousy singing’? It’s not a big deal/no biggie. 

That’s embarrassing/correct/ 

incorrect/possible/impossible/regular/irregular/conveni

– разуме општи 

смисао и главне 

информације из 

краћих текстова 

који се односе на 

изражавање 

мишљења; – 

тражи и саопшти 

мишљење, 

слагање/ 

неслагање и даје 

кратка 
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ent/inconvenient/honest/dishonest... How 

icredible/disappointing! Stative verbs (think, guess, 

suppose, agree, disagree, believe, mean, promise…) 

Питања са What, Why, How… So/Neither/Either за 

изражавање слагања и неслагања. Префикси un-, in-, 

im-, ir-, il-, dis-... 

(Интер)културни садржаји: поштовање основних 

норми учтивости у комуникацији са вршњацима и 

одраслима; метафоричка употреба језика/идиоми. 

образложења; 

 

 ИЗРАЖА

ВАЊЕ 

КОЛИЧИ

НЕ И 

БРОЈЕВА 

И ЦЕНА 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима 

се наводе количине, димензије и цене; размењивање 

информација у вези с количином, димензијама и 

ценама, усмено и писано. 

Садржаји  

It’s only half-an-hour’s drive / a couple of minutes’ 

walk. He gave me a few tips/a piece of/some advice. 

They told us an interesting piece/a bit of information. 

She bought a bunch of grapes/flowers / a bar of 

chocolate/soap / a jar of honey/jam. The man was so 

weak that he could only take a sip of water. How much 

sugar do you take in your tea? Half a teaspoon, please. I 

don’t have as many DVDs as you! My sister doesn’t eat 

as much chocolate as I do. There is ten times as much 

traffic in my town as in yours. The deep end of the pool 

is 2 metres deep. The shallow end is only half as deep. 

This jacket is twice as expensive as that one. How much 

is the return/one-way fare from London to Brighton? 

What’s the bus fare in London? A single bus fare costs 

£1.50. How much did the roasted chestnuts cost? They 

cost 90 pence/cents a/per cone. How much did they 

weigh? They weighed 100 g. None of my classmates won 

the prize. Neither of my parents speaks/speak a foreign 

language. Саксонски генитив са временским 

периодима: half-an-hour’s, couple of minutes’... 

Партитиви: a piece/bit/bunch/bar/jar/sip of... 

Twice/three times.../half as (adjective) as None/Neither 

 (Интер)културни садржаји: друштвено окружење; 

валутe циљних култура. 

 

– разуме краће 

низове исказа 

који се односе на 

количину, 

димензије и 

цене;  

– размени 

информације у 

вези са 

количином, 

димензијама и 

ценама. 
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Образовни стандарди за крај 8. разреда за предмет – Енглески језик 

 

Ниво образовних 

стандарда 

Област 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-

ПРАГМАТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
РАЗУМЕВАЊЕ 

ГОВОРА 

 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи 

и једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне 

поруке и питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства.  

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка 

саопштења и питања која се односе 

на познате / блиске теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет 

једноставног разговора других лица 

о познатим / блиским темама (нпр. 

личне и породичне ствари, 

непосредно окружење) уколико се 

говори споро и разговетно. 

ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи 

и једноставне изразе из текстова 

савремене музике. 

 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–3) 

саопштења, упутстава, молби који се односе 

на његове потребе и интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне 

информације из разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и познатим темама, 

уколико се говори разговетно и умереним 

темпом. 

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне 

информације споријих, јасно артикулисаних 

монолошких излагања и прича о познатим и 

узрасно адекватним темама, уз одговарајућу 

визуелну подршку, паузе и понављања. 

ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне 

информације из подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уколико се говори споро 

и разговетно. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и 

фреквентне фразе и изразе једноставнијих 

текстова из савремене музике. 

 

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове 

саопштења, упутстава, молби итд. 

који се тичу његових потреба и 

интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и 

главне информације у аутентичном 

разговору два или више 

(са)говорника, уколико се говори 

разговетно и умереним темпом. 

ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и 

главне информације јасно 

артикулисаних монолошких 

излагања, прича, презентација и 

предавања на узрасно адекватне и 

блиске теме, уз одговарајућу 

визуелну подршку. 

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и 

може да издвоји главне 

информације из аутентичних 

подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим, узрасно 

адекватним темама (нпр. репортажа, 

научно-популарних, документарних, 

играних, анимираних филмова, 

спотова) које слуша/гледа у 

смисленим целинама. 

ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и 

већину фраза и израза сложенијих 

разговетних текстова савремене 

музике. 

 

ФУНКЦИОНАЛНО-

ПРАГМАТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке 

које се односе на једноставне 

информације и непосредно 

ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне 

информације у краћим порукама, писмима, 

мејловима о блиским темама.  

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и 

може да издвоји већину 

релевантних информација у 
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РАЗУМЕВАЊЕ 

ПИСАНОГ ТЕКСТА 

 

окружење (нпр. писма, мејлови итд.) 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, 

појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, 

уколико укључују визуелне 

елементе. 

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и 

најважније информације у 

једноставним врстама текстова 

(кратке приче, извештаји, огласи, 

временске прогнозе и сл.) уз 

одговарајуће илустративне 

елементе. 

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–3) 

упутстава која се тичу његових непосредних 

потреба (нпр. оријентација у простору, 

употреба уређаја и апарата, правила игре и 

сл.), праћена визуелним елементима. 

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне 

информације у краћим текстовима, 

различитих врста и једноставне садржине, са 

интернета или других писаних медија, о 

познатим и узрасно адекватним темама. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних 

књижевних текстова прилагођених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и 

једноставније формулације у текстовима 

савремене музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука уколико не садрже игру 

речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично значење. 

порукама, писмима и мејловима о 

блиским темама. 

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се 

односе на сналажење на јавним 

местима (нпр. руковање апаратима и 

уређајима, упозорења, безбедносне 

информације и сл.) 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и 

главне информације различитих 

врста текстова са интернета или 

других писаних медија који су у 

складу са узрастом и 

интересовањима ученика. 

ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, 

поруке и специфичне информације 

адаптираних верзија белетристике 

за младе. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла 

читавог текста и садржаја 

појединачних делова открива 

значења непознатих речи и 

конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно 

изражена осећања, жеље и 

расположења. 

ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и 

већину фраза и израза у текстовима 

из савремене музике. 

ПСТ.3.1.13. Разуме смисао 

једноставних рекламних порука. 

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне 

информације у речницима, 

енциклопедијама, брошурама и на 

интернет страницама. 

ПСТ.3.1.15. Разуме и може да 

издвоји потребне информације из 

табела, графикона, информатора и 

сл. 
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ФУНКЦИОНАЛНО-

ПРАГМАТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
УСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава 

друштвени контакт користећи 

једноставна језичка средстава 

приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, 

окончања комуникације, 

захваљивања, извињавања, давања 

података о себи, распитивања о 

основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, 

чиме се бави итд.) 

ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз 

помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом 

непосредном окружењу, тражи 

одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе.  

ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује 

или представља људе, предмете у 

свакодневној употреби, места, 

уобичајене активности користећи 

најједноставнија језичка средства. 

ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна 

питања о темама које одговарају 

његовим интересовањима (слободно 

време, хоби, школа, породица, 

другови) и одговара на слична 

питања саговорника.  

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на 

питања која се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка 

средства. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и 

извињења. 

 

ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи 

разговор на блиске и познате теме. 

ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну 

помоћ саговорника, размењује информације, 

тражи одређени предмет, објашњење, услугу, 

повезујући неколико краћих исказа у 

смислену целину 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и 

своје непосредно окружење, свакодневне 

активности, искуства из прошлости користећи 

једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2–3 

повезана питања, о познатим темама, у вези са 

личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ 

саговорника и понављање. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, 

слагање и неслагање и једноставним језичким 

средствима даје кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације 

о плановима и обавезама. 

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким 

средствима пореди људе, ствари и појаве. 

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и 

тражи помоћ вербалним и невербалним 

средствима 

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом 

описује себе и околину, школски 

контекст и приватан живот, 

свакодневне навике, 

искуства/догађаје из прошлости и 

планове за будућност. 

ПСТ.3.1.17. Учествује у 

неформалном и формалмном 

разговору (нпр. са наставницима, 

службеним лицима и сл. ), поставља 

и одговара на неколико питања у 

низу на познате теме у вези са 

личним потребама, 

интересовањима, обавезама, 

жељама, уз евентуалну помоћ и 

понављање. 

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се 

нешто допада или не допада, зашто 

се слаже или не слаже, зашто нешто 

воли или не; на једноставан начин 

износи и образлаже своје ставове и 

мишљења. 

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не 

разуме, уме да тражи помоћ и да 

изрази мишљење/потребу 

расположивим језичким средствима. 

ПСТ.3.1.20. На једноставан начин 

излаже на задату тему и одговара на 

питања која се односе на њу. 

ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи 

податке из табела, графикона, 

информатора и сл. 

ПСТ.3.1.22. Резимира текст који 

слуша или чита ослањајући се у 

мањој мери на језичка средства која 

се у њему појављују. 
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ФУНКЦИОНАЛНО-

ПРАГМАТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
ПИСАНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне 

податке о себи и лицима из блиског 

окружења, у обрасцима, 

упитницима или табелама.  

ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о 

важним информацијама и 

тренутним потребама. 

ПСТ.1.1.18. Писаним путем 

доставља/тражи основне 

информације о себи/другима. 

ПСТ.1.1.19. Пише кратке и 

једноставне поруке (нпр. СМС, 

имејл, објаве на друштвеним 

мрежама) у којима се захваљује, 

извињава или нешто честита. 

ПСТ.1.1.20. Повезује неколико 

кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама. 

 

ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи 

или преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и другима. 

ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, 

поруке, мејлове у којима се са пријатељима и 

познаницима договара о активностима или 

одговара на питања. 

ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, 

својој породици и непосредном окружењу. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и 

догађаје из прошлости користећи 

једноставније језичке структуре и увежбану 

лексику. 

 

ПСТ.3.1.23. Пише обична и 

електронска писма у којима са 

пријатељима и познаницима 

договара активности и једноставним 

језичким средствима 

обрађује/спомиње узрасно 

релевантне теме. 

ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од 

неколико логички повезаних 

реченица о узрасно релевантним 

темама (о себи, друштвеном и 

природном окружењу, аспектима 

приватног и школског живота). 

ПСТ.3.1.25. Прецизно описује 

искуства, активности и догађаје из 

садашњости и прошлости у виду 

дескриптивних и наративних 

текстова користећи познате 

сложеније језичке структуре и 

адекватну лексику.  

ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од 

понуђеног језичког материјала на 

узрасно адекватне теме.  

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира 

одслушан или прочитан текст, 

ослањајући се минимално на језичка 

средства која се у њему појављују. 

ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи 

податке из табела, графикона, 

информатора и сл. 

 

ФУНКЦИОНАЛНО-

ПРАГМАТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
МЕДИЈАЦИЈА 

 

ПСТ.1.1.21. На матерњем језику 

преноси саговорнику општи смисао 

јавних натписа и краћих текстова 

опште информативне природе 

(плаката, транспарената, 

јеловника...) 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси 

саговорнику општи смисао и појединачне 

информације краћих и једноставнијих 

писаних текстова опште информативне 

природе. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава 

основну тему и најважније информације 

краћег усменог исказа. 

ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава 

ПСТ.3.1.29. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

појединачне информације нешто 

опширнијег усменог исказа, 

примереног узрасту и 

интересовањима.  

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику 

преноси саговорнику тему, садржај 

и главне информације из краћих и 
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исказа на страном језику. 

ПСТ.1.1.23. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког писаног 

текста на страном језику. 

основну тему и најважније информације 

краћег писаног текста. 

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава 

туристима најједноставније информације коју 

су тражили од трећег лица (назив улице, број 

линије у градском саобраћају, цену). 

 

једноставнијих писаних текстова 

(новинских и књижевних), 

примерених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.3.1.31. На страном језику 

саопштава једноставније 

информације добијене од трећег 

лица у вези с блиским 

комуникативним ситуацијама и 

познатим темама. 

ПСТ.3.1.32. На матерњем језику 

преноси информације, упутства, 

молбе, савете и сл. добијене од 

трећег лица 

ЛИНГВИСТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво 

изговара једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и познаје 

основне интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.2. Правилно записује 

познату лексику. 

ПСТ.1.2.3. Познаје и користи 

ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и 

синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких 

средстава.  

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и 

најфреквентније речи и изразе за 

обављање основних 

комуникативних активности. 

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара 

већину гласова и гласовних група, уз 

одређена прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина). 

ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и 

увежбане речи, познаје и примењује одређени 

број основних правописних правила. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније 

граматичке елементе и конструкције.  

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар 

готових израза и вишечланих конструкција за 

исказивање свакодневних конкретних 

активности и потреба. 

ПСТ.3.2.1. Углавном коректно 

изговара све гласове и гласовне 

групе, чак и у тежим комбинацијама 

гласова, уз поштовање акцентаско-

интонацијских правила или уз мање 

неправилности које не угрожавају 

разумевање поруке коју жели да 

саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз 

минималне ортографске 

неправилности које не ремете 

разумевање датог записа; познаје и 

примењује фреквентна правописна 

правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи 

одређени број граматичких 

елемената и конструкција, 

укључујући и најчешће изузетке, 

као и основне начине творбе и 

флексије именица, глагола, придева, 

прилога. 

ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне 

лексичке елементе који се односе на 

теме и ситуације из његовог 

непосредног искуства. 

ИНТЕРКУЛТУРНА ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и 
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КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

свакодневног живота циљних 

култура (нпр. начин исхране, радно 

време, навике, празници, разонода). 

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у 

којима се страни језик користи као 

већински. 

ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније 

историјске догађаје циљних 

култура. 

ПСТ.1.3.4. Познаје неколико 

најпознатијих историјских и 

савремених личности циљних 

култура; наводи и на матерњем 

језику даје основне податке о некој 

личности из циљних култура за коју 

показује интересовање. 

ПСТ.1.3.5. Познаје неколико 

најпознатијих културних остварења 

циљних култура; наводи и описује 

на матерњем језику неколико 

локација циљних култура за које 

показује интересовање.  

разлике у свакодневном животу (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). 

ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у 

области умећа живљења (начин обраћања и 

поздрављања, тачност, конвенције и сл.). 

ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце 

понашања које је непримерено/неприкладно у 

контексту циљних култура. 

ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у 

вези са својом и циљним културама. 

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и 

држава у којима се страни језик користи као 

већински. 

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који 

владају у појединим екосистемима света 

(клима, географске одлике и сл.) где се 

користи страни језик. 

ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност 

појава из прошлости са појавама из 

садашњости циљних култура. 

ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на 

циљном језику неколико познатих личности и 

појава из циљних култура, као и оне за које 

показује интересовање 

разлике између своје и циљних култура 

у различитим аспектима свакодневног 

живота и прихвата постојање разлика. 

ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и 

разлике између своје и циљних култура 

у области умећа живљења и прихвата 

постојање разлика; примењује неке 

основне елементе у области умећа 

живљења (нпр. начин обраћања и 

поздрављања). 

ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне 

облике непримереног/ неприкладног 

понашања у контексту циљних култура. 

ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји 

пристрасност у тумачењу културних 

појава и негује критичко мишљење у 

њиховом посматрању и разумевању. 

ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у 

којима се користи страни језик. 

ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног 

језика у глобалном контексту и код нас. 

ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније 

представнике појединих екосистема 

света где се користи страни језик и 

доводи их у везу са одликама 

екосистема. 

ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност 

најважнијих појава из историје циљних 

култура и опште историје. 

ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико 

најзначајнијих личности и дела из 

друштвене и уметничке историје 

циљних култура у свету, које доводи у 

везу са друштвеним и уметничким 

појавама из наше историје и обрнуто. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЛИКОВНА КУЛТУРА           РАЗРЕД: 8.                                        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 34 

 

 

 

 

 

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. 
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Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и поступци за 

постизање исхода 

(дидактичко-

методичка решења, 

активности) 

 

Међупредметна 

повезаност 

(исход/садржаји) 

 

Планирани начини 

праћења и 

вредновања 

 КОМПОЗ

ИЦИЈА 

Примена принципа 

компоновања. 

Простор и пропорције 

(ергономија, перспектива 

– бира 

одговарајући 

прибор, 
материјал, 

технику, 
уређај и 

апликативни 

програм за 
изражавање 

идеја, 

имагинације, 
емоција, 

ставова и 
порука; 

– користи 

разноврсне 
податке и 

информације 

као подстицај 
за стваралачки 

рад; 
– примењује 

знања о 

елементима и 
принципима 

компоновања 

у 
стваралачком 

раду и 
свакодневном 

животу;  

– реализује 
једноставне 

Сви ученици могу да 

примене принципе 

компоновања приликом 

креирања презентација, 

фотографија, видео 

записа..., реализовања 

ликовних пројеката, 

уређења животног и 

радног простора, 

смишљања одевне 

комбинације... 

 Могуће је кратко 

објаснити све принципе 

на једном часу (уз 

презентацију), па у току 

године постепено, кроз 

разговор и разноврсне 

проблемске задатке, 

омогућити услове да 

ученици развијају 

знања у складу са 

својим потребама, 

интересовањима и 

способностима. Могуће 

је и разматрати у току 

године један по један 

принцип (почев од оних 

Техника и 

технологија, 

математика, 

биологија, 

– Употреба 
техника и средстава 
(бира одговарајућу 
технику у односу на 
идеју; примењује 
одговарајући процес; 
бира одговарајући 
материјал/подлогу; 
истражује 
могућности технике 
и материјала; 
користи дигиталну 
технологију као 
помоћно средство у 
раду; обликује рад у 
одабраном 
апликативном 
програму). 

– Однос према 
раду (припремљен је 
за час; одговорно 
користи материјал, 
прибор и алатке; 
одржава прибор и 
радни простор; 
потписује радове; 
чува радове у 
мапи...). 
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ликовне 

пројекте, 
самостално и у 

сарадњи са 

другима; 

 

који су ученицима 

непознати), па на крају 

школске године 

сумирати научено 

 

 

 НАСЛЕЂ

Е 

Културна баштина (значај, 

заштита и промоција наслеђа). 

Најзначајнија уметничка 

остварења и уметници, 

локалитети и споменици на 

територији Србије и у свету. 

– тумачи 

садржаје 

одабраних 
уметничких 

дела и 

одабрану 
визуелну 

метафорику; 

-разговара о 

значају 

културне 

баштине за 

лични развој, 

развој туризма 

и очување 

културног 

идентитета 

земље. 

Ученици могу да 

истраже који 

споменици културе у 

нашој земљи се налазе 

на листи светске 

културне баштине, а 

који не (иако су 

изузетно значајни), као 

и да заједно размотре 

шта за њих значе 

споменици културе у 

нашој земљи, како би 

као појединци и као 

заједница могли да 

допринесу промоцији 

наслеђа. 

- Истраживање 

- Презентације 

- Пројекти 

Историја, 

музичка култура, 

географија 

– Однос према 
себи (истражује 
информације; 
поставља питања; 
предлаже; истрајан је 
у раду, труди се; 
преузима 
одговорност; 
поштује себе и своје 
радове; учи на 
грешкама; спреман је 
да испроба своје 
способности у новим 
активностима...). 

 

 КОМУНИ

КАЦИЈА 

Декодирање слике (теме, 

мотиви, поруке, метафора, 

алегорија, пиктограми...). 

Пројекти (цртеж, слика, 

скулптура, дигитална 

фотографија, филм, анимација, 

игрице, стрип, графити, 

мурали, инсталације, шминка 

и боди арт, одевне 

комбинације и детаљи...). 

– дискутује 

аргументовано 

о својим и 
радовима 

других 

уважавајући 
различита 

мишљења; 
– прави 

презентације 

усклађујући 

 Наставник може да 

понуди ученицима да 

одаберу знаке о којима 

ће се разговарати на 

часу (и који ће 

послужити као 

подстицај за креирање 

оригиналног знака) или 

да сам направи избор, а 

Информатика и 

рачунарство, 

техника и 

технологија 

– Разумевање 
(разуме задатак; 
разуме појмове; 
разуме процес; 
разуме концепт; 
разуме визуелне 
информације...). 

– Повезивање 
(повезује и пореди 
познате и нове 
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слику и текст 

и приказујући 
кључне 

податке и 

визуелне 
информације; 

 

у складу са знањима 

која су ученици стекли 

до осмог разреда.  

Остали предложени 

садржаји се односе на 

предлоге пројеката. 

Ученицима је потребно 

понудити мотивационе 

садржаје и могућност 

да одаберу пројекте 

који их занимају. 

Пројекти могу да се 

планирају и остварују 

на различите начине. 

Један од могућих 

начина је да ученици 

самостално, у паровима 

или тимовима одрже 

час својим вршњацима. 
Наставник треба да 

постави захтев да тај час 

буде занимљив, да 

„наставник“ заинтересује 

вршњаке за тему, да 

припреми кратку 

презентацију и питања 

која подстичу на 

размишљање и разговор, 

на даље истраживање... 

Налози за ученике не 

треба да буду 

презахтевни, али не треба 

ни да се сведу на забаву. 

информације, људе, 
места, догађаје, 
феномене, идеје, 
дела...). 

– Оригиналност 
(оригиналан је у 
односу на туђе 
радове; оригиналан 
је у односу на своје 
претходне радове...). 
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Образовни стандарди за крај разреда за предмет – Ликовна култура, 8.разред 

 

Ниво образовних стандарда 

 

 

Област  

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

КОМПОЗИЦИЈА Л.К. 1.1.1., Л.К. 1.1.3, 1.2.3. Л.К.2.1.1., 2.1.2 Л.К.3.2.1., 3.2.3. 

НАСЛЕЂЕ Л.К. 1.2.3. Л.К.2.1.2., 2.1.3. Л.К. 3.2.1, 3.2.3. 

КОМУНИКАЦИЈА 

Л.К.1.3.1., 1.3.3. 

 

 

Л.К.2.2.1., 2.2.2 Л.К.3.3.3.,3.3.4. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МУЗИЧКА КУЛТУРА            РАЗРЕД: Осми                        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и поступци 

за постизање исхода 

(дидактичко-

методичка решења, 

активности) 

 

Међупредметн

а повезаност 

(исход/садржаји

) 

 

Планирани начини 

праћења и 

вредновања 

1. ЧОВЕК И 

МУЗИКА 

Романтизам 

Програмска и апсолутна 

музика 

Соло песма 

– повеже 

различите 

видове 

музичког 

- Дијалошка, 

метода  

- Демонстрације 

-  практичан рад 

Историја 

Физика 

Информатика 

- Усмени и 

писмени 

одговори 

ученика 

Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и 

критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа 

и култури свoгa и других нaрoдa. 
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Kлавирска минијатура 

Националне и 

стилизоване игре (полка, 

мазурка, чардаш, казачок, 

сиртаки, валцер, танго...)  

Музичко-сценска дела 

Сметана, Дворжак, 

Шопен, Лист, Шуберт, 

Шуман, Паганини,  

Верди, Пучини, Росини, 

Чајковски, Бородин, 

Мусоргски,  

Мокрањац 

Импресионизам 

Равел, Дебиси 

Савремено доба 

Жанрови: Џез, популарна 

музика, апстрактна 

музика. 

Импровизација (појам) 

Стравински, Прокофјев, 

Коњовић, Константин 

Бабић, Вера Миланковић 

изражавања са 

друштвено-

историјским 

амбијентом у 

коме су 

настали;  

– уочи основне 

карактеристике 

музичког 

стваралаштва у 

роматизму, 

импресионизму 

и савременом 

добу; 

– препознаје 

националне 

игре у делима 

уметничке 

музике; 

– наведе 

изражајна 

средстава 

музичке 

уметности 

карактеристичн

а за период 

романтизма, 

импресионизма 

и савременог 

доба;  

– разликује 

музичке форме 

романтизма, 

-  рад у групи и 

тиму 

- Панои 

- Квизови 

- Презентације 
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импресионизма 

и савременог 

доба; 

– идентификује 

репрезентативн

е музичке 

примере 

најзначајнијих 

представника 

романтизма, 

импресионизма 

и савременог 

доба; 

– идентификује 

елементе 

музике ранијих 

епоха као 

инспирацију у 

музици 

савременог 

доба; 

 

2. МУЗИЧК

И 

ИНСТРУ

МЕНТИ 

Дувачки инструменти 

 

– препозна врсту 

дувачких 

инструмента по 

изгледу и 

звуку;  

– опише начин 

добијања тона 

код дувачких 

инструмената;  

– препозна 

инструмент или 

- Дијалошка, 

метода  

- демонстрације 

-  практичан рад 

- рад у групи и 

тиму 

- Физика  

- Информ

атика 

- Усмени и 

писмени 

одговори 

ученика 

- Панои 

- Квизови 

- Презентације 
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групу према 

врсти 

композиције у 

оквиру датог 

музичког стила; 

 

 

 

3. СЛУША

ЊЕ 

МУЗИКЕ 

Елементи музичке 

изражајности: тeмпo, 

динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и 

инструмeната. 

Слушање световне и 

духовне музике 

романтизма, 

импресионизма и 

савременог доба.  

Слушaњe вокалних, 

вoкaлнo-иструмeнтaлних 

и инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и 

стрaних кoмпoзитoрa. 

Слушање дела 

традиционалне народне 

музике. 

 

– објасни како је 

музика 

повезана са 

другим 

уметностима и 

областима ван 

уметности 

(музика и 

религија; 

технологија 

записивања, 

штампања нота; 

извођачке и 

техничке 

могућности 

инструмената;  

 

- Дијалошка, 

метода  

- демонстрације 

-  практичан рад 

- рад у групи и 

тиму 

- Историја 

 

- Информ

атика 

 

- Веронау

ка 

 

- Географ

ија 

- Усмени и 

писмени 

одговори 

ученика 

- Квизови 

- Презентације 

4. ИЗВОЂЕ

ЊЕ 

МУЗИКЕ 

Пeвaње пeсама пo слуху 

и из нотног текста 

(солмизацијом) 

самостално и у групи.  

Пeвaње пeсама у 

мешовитим тактовима 

– изводи музичке 

примере 

користећи глас, 

покрет и 

инструменте, 

сaмoстaлнo и у 

- Дијалошка, 

метода  

- демонстрације 

-  практичан рад 

- рад у групи и 

тиму 

- Историја 

- Физика  

- Усмени 

одговори 

ученика 

- Усмено 

извођење 

(свирање и 
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(7/8, 5/8 ) пo слуху.  

Певање песама у 

комбинацији са плесним 

покретом. Певање и 

свирaњe из нотног текстa 

нaрoдних и умeтничких 

композиција нa 

инструмeнтимa Oрфoвoг 

инструмeнтaриja и/или 

на другим 

инструментима. 

Извођење једноставнијих 

музичких примера у вези 

са обрађеном темом.  

Извођење (певање или 

свирање) једноставних 

ритмичких и мелодијских 

репрезентативних 

примера (oдломака/тема) 

у стилу музике 

романтизма, 

импресионизма и 

савременог доба. 

групи; 

– користи 

музичке 

обрасце у 

осмишљавању 

музичких 

целина кроз 

пeвaњe, 

свирaњe и 

пoкрeт;  

– комуницира у 

групи 

импрoвизуjући 

мање музичке 

целине глaсoм, 

инструмeнтом 

или пoкрeтом; 

– учествује у 

креирању и 

реализацији 

шкoлских 

прирeдби, 

догађаја и 

пројеката; 

 

певање) 

музике 

- Квизови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ИСТОРИЈА     РАЗРЕД: ОСМИ        ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 68 
 

Р.б

р. 

 

Тема/об

ласт 

 

Исходи 
По 

завршетку 

разреда 

ученик ће 

бити у 

стању да: 

 

Садржаји 

Начин 

остваривања 

програма 

Међупредметно 

повезивање 

(исход/садржаји) 

Начин 

провере  

остварен

ости 

исхода 

Евалуација 

квалитета 

испланираног 

Облик 

рада 

Методе 

1. ОСНОВ

И 

ПРОУЧ

АВАЊА 

ПРОШ

ЛОСТИ 

– смешта кључне 

догађаје, појаве и 

процесе из савремене 
историје на временској 

ленти; 

– уочи динамику 
различитих 

историјских појава и 
промена на историјској 

карти; 

– пореди 
различите историјске 

изворе и рангира их на 

основу њихове сазнајне 
вредности; 

– анализира и 
процени ближе 

хронолошко порекло 

извора на основу 
садржаја;  

– поредећи 

различите изворе о 
истој историјској 

појави или догађају, 
анализира позицију 

аутора; 

– доведе у везу 
узроке и последице 

историјских догађаја, 

Основне одлике 

периода од 

завршетка Првог 
светског рата до 

наших дана.  

Историјски 

извори за 

изучавање 

периода од 

завршетка Првог 

светског рата до 

наших дана и 

њихова сазнајна 

вредност 

(материјални, 

писани, аудио, 

визуелни, усмена 

сведочанства, 

дигитални). 

фронталн

и,  

рад у 

пару, 

индивуду

ални  

моноло

шка 

дијало

шка, 

текст 

Географија: 

приказује на 

историјској 

карти 

динамику 

различитих 

историјскихп

ојава и 

промена / Основне 

одлике, хронолошки и 

просторни оквири периода 

од завршетка Првог 

светског рата до наших 

дана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посматра

ње, 

разговор

и, 

белешке, 

тестирањ

а, есеји, 

реферати

, 

пројекти, 

тимски 

рад 

заинтересованост 

ученика за рад, 

примена наученог, 

критички однос 

ученика према 

историјским 

феноменима и 

према садашњици, 

развијање 

мултикултуралност

и код ученика, 

развијање 

националног и 

интернационалног 

идентитета код 

ученика, развијање 

опште културе код 

ученика 
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појава и процеса на 

конкретним 
примерима; 

– наведе 

специфичности 
друштвених појава, 

процеса, политичких 

идеја, ставова 
појединаца и група у 

историјском периоду 
савременог доба; 

– образложи 

значај и улогу 
истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту;  
– уочи елементе 

континуитета и 
дисконтинуитета 

српске државности; 

– изведе 
закључак о 

повезаности 
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2. Европа, 

свет, 

српска 

држава 

и народ 

на 

почетку 

индустр

ијског 

доба (до 

средине 

XIX 

века) 

 

националне историје са 

регионалном и 
светском, на основу 

датих примера; 

– образложи 
утицај историјских 

догађаја, појава и 

процеса на савремено 
друштво; 

– идентификује 
основне 

карактеристике 

тоталитарних 
идеологија и наводи 

њихове последице у 

историјском и 
савременом контексту; 

– препозна,на примерима 
из савремене историје, 

важност 

поштовањаљудских 
права;наведе примере 

како су идеје о родној, 

верској и етничкој 
равноправности 

утицале на савремене 
политичке прилике и 

развој друштва; 

– пореди 
положај и начин 

живота припадника 

различитих 
друштвених група у 

историјском периоду 
савременог доба; 

– илуструје 

примерима утицај 
научно-технолошког 

развоја на промене у 

друштву, економији и 

Индустријска 

револуција (парна 

машина и њена 

примена; промене 

у друштву – 

јачање грађанске 

и појава радничке 

класе). Политичке 

револуције 

(узроци, 

последице и 

обележја, 

европске 

монархије уочи 

револуција, 

просветитељске 

идеје, примери 

америчке и 

француске 

револуције; 

појмови 

уставности и 

поделе власти, 

Декларација о 

правима човека и 

грађанина, 

укидање 

феудализма). 

Наполеоново 

доба 

(Наполеонова 

владавина, 

ратови, тековине, 

Бечки конгрес). 

Свакодневни 

живот и култура 

(промене у 

начину живота). 

Источно питање 

и. 

фронталн

и,  

рад у 

пару, 

индивуду

ални, 

индивиду

али-

зирани, 

групни 

моноло

шка, 

дијало

шка, 

текст, 

демон-

страциј

е, 

писани 

радови 

Географија:  

-приказује на 

историјској 

карти 

динамику 

различитих 

историјскихп

ојава и 

промена; 

- уочава историјске 

промене, поређењем 

политичке карте 

савременог света са 

историјским картама 

других епоха;  

– пореди информације 

приказане на историјској 

карти са информацијама 

датим у другим 

симболичким 

модалитетима;  

 / Наполеоново доба 

(Наполеонови ратови, 

тековине, Бечки конгрес). 

Источно питање и 

балкански народи 

(политика вели 

Српски језик:  

– сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту;  

– уочава утицај и улогу 

књижевних и уметничких 

дела на формирање 

националног идентитета у 

прошлости;  

 

– пореди писане историјске 
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природном окружењу; 

– образложи 
утицај различитих 

друштвено-економских 

система на 
свакодневни живот 

људи, анализирајући 

дате примере; 
– препозна како 

су културне 
интеракције, и сарадња 

различитих етничких и 

социјалних група 
утицали на политички, 

друштвени и 

привредни живот; 
– наведе 

примере утицаја 
спортских и 

уметничких достигнућа 

на обликовање 
савременог друштва; 

– идентификује 

узроке, елементе и 
последице историјских 

сукоба и ратова и 
дискутује о могућим 

начинима превенције 

конфликата; 

– објасни 

значење појмова 

геноцид и Холокауст; 

– изведе 
закључке о узроцима, 

току и последицама 
ратова условљених 

распадом СФРЈ 

користећи изворе 
различитог порекла и 

сазнајне вредности;  

изворе и класификује их на 

основу њихове сазнајне 

вредности; 

 – анализира и процени 

ближе хронолошко порекло 

извора на основу садржаја;  

– уочи пристрасност, 

пропаганду и стереотипе у 

садржајима историјских 

извора;  

– препознаје смисао и сврху 

неговања сећања на важне 

личности и догађаје из 

историје државе и друштва 

/  

Биологија:  

– анализирајући дате 

примере, уочава утицај 

научно-технолошког 

развоја на промене у 

друштвеним и привредним 

односима и природном 

окружењу /. 

Техничко и 

информатичко 

образовање:  

– анализирајући дате 

примере, уочава утицај 

научно-технолошког 

развоја на промене у 

друштвеним и привредним 

односима /. Истакнуте 

личностиИнформатика и 

рачунарство:  

– презентује, самостално 

или у групи, резултате 

елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу 

одабраних историјских 

извора и литературе, 
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– изрази ставове, 

засноване на 
историјским 

аргументима, 

уважавајући мишљење 
саговорника; 

– препозна 

пропаганду, стереотипе 
и идеолошку позицију 

у историјском извору и 
формулише став који 

се супротставља 

манипулацији; 
– критички се 

односи према 

информацијама из 
медија користећи се 

историјским знањима и 
вештинама; 

– анализира 

историјске догађаје и 
појаве на основу 

доступног аудио-

визуелног изворног 
материјала; 

– осмисли, 
спроведе и презентује 

резултате истраживања 

заснованог на 
одабраним историјским 

изворима и литератури, 

користећи ИКТ. 
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2.  ЕВРО

ПА, 

СВЕТ 

И 

СРПС

КИ  

НАРО

Д У 

ЈУГО

СЛОВ

ЕНСК

ОЈ  

ДРЖА

ВИ У 

ПЕРИО

ДУ 

ИЗМЕ

ЂУ 

ДВА 

СВЕТС

КА 

РАТА 

користећи ИКТ; 

– образложи 
смисао неговања 

сећања на важне 

догађаје и личности из 
историје савременог 

доба; 

– истражи 
меморијалне 

споменике у локалној 
средини и учествује у 

организовању и 

спровођењу 
заједничких школских 

активности везаних за 

развој културе сећања; 
– покаже 

одговоран однос према 
културно-историјском 

наслеђу сопственог и 

других народа; 
– уочи одраз 

историјских догађаја и 

појава у књижевним и 
уметничким делима; 

препозна историјску 

димензију политичких, 

културних и 

технолошких промена 

у савременом свету и 

Републици Србији 

. 

Последице 

Великог рата 
(демографски и 

материјални 

губици, одраз 
рата у 

друштвеном и 

културном 
животу, Мировна 

конференција у 
Паризу – нова 

карта Европе и 

света). 
Револуције у 

Русији и Европи 

(узроци, ток и 
последице). 

Стварање 
југословенске 

државе 

(југословенска 
идеја, процес и 

носиоци 

уједињења, 
међународно 

признање и 
границе). 

Политичке и 

друштвено-
економске 

прилике у Европи 

и свету 
(либералне 

демократије, 
тоталитарне 

идеологије, 

економске кризе; 
култура, наука и 

уметност, 

свакодневни 
живот). 

фронталн

и,  

рад у 

пару, 

индивуду

ални, 

индивиду

али-

зирани, 

групни 

моноло

шка, 

дијало

шка, 

текст, 

демон-

страциј

е, 

писани 

радови 

Географија:  

-приказује на 

историјској 

карти 

динамику 

различитих 

историјскихп

ојава и 

промена; 

– уочава историјске 

промене, поређењем 

политичке карте 

савременог света са 

историјским картама 

других епоха;  

– пореди информације 

приказане на историјској 

карти са информацијама 

датим у другим 

симболичким 

модалитетима 

 / Политичке и друштвено-

економске прилике у 

Европи и свету (либералне 
демократије, тоталитарне 

идеологије, економске 
кризе; култура, наука и 

уметност, свакодневни 

животЈугословенска 
краљевина (простор, 

становништво и друштво; 

конституисање државе, 
политички живот; 

међународни положај; 
економске прилике; 

култура, улога двора; 

национално и верско 
питање). 
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Југословенска 

краљевина 
(простор, 

становништво и 

друштво; 
конституисање 

државе, 

политички живот; 
међународни 

положај; 
економске 

прилике; култура, 

улога двора; 
национално и 

верско питање). 

Истакнуте 

личности: 

Николај II 

Романов, 

Владимир Иљич 

Лењин,  

Роза Луксембург, 

Александар 

Флеминг, Пабло 

Пикасо, Волт  

Дизни, Чарли 

Чаплин, Сергеј 

Ејзенштајн, 

Бенито 

Мусолини,  

Адолф Хитлер, 

Јосиф Стаљин, 

Френклин 

Рузвелт, 

Александар  

I, Марија, Петар 

II и Павле 

Карађорђевић, 

Српски језик:  

– сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту; Истакнуте 

личности: Николај II 

Романов, Владимир Иљич 

Лењин,  

Роза Луксембург, 

Александар Флеминг, 

Пабло Пикасо, Волт  

Дизни, Чарли Чаплин, 

Сергеј Ејзенштајн, Бенито 

Мусолини,  

Адолф Хитлер, Јосиф 

Стаљин, Френклин Рузвелт, 

Александар  

 

– анализира процес 

настанка модерних нација и 

наводи њихове основне 

карактеристике;  

– уочава утицај и улогу 

књижевних и уметничких 

дела на формирање 

националног идентитета у 

прошлости;  

– уочава утицај историјских 

догађаја, појава и процеса 

на прилике у савременом 

друштву;  

 

– пореди писане историјске 

изворе и класификује их на 

основу њихове сазнајне 

вредности; 

 – анализира и процени 

ближе хронолошко порекло 

извора на основу садржаја;  
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Никола Пашић,  

Стјепан Радић, 

Милан 

Стојадиновић, 

Драгиша 

Цветковић, 

Влатко  

Мачек, Слободан 

Јовановић, 

Милутин 

Миланковић, 

Исидора Секулић, 

Ксенија 

Атанасијевић, 

Милена Павловић 

Барили, Иван 

Мештровић.. 

 

 

 

 

 

 

 

– уочи пристрасност, 

пропаганду и стереотипе у 

садржајима историјских 

извора;  

– препознаје смисао и сврху 

неговања сећања на важне 

личности и догађаје из 

историје државе и друштва 

/ Промене у привреди, 

друштву и  

Техничко и 

информатичко 

образовање:  

– анализирајући дате 

примере, уочава утицај 

научно-технолошког 

развоја на промене у 

друштвеним и привредним 

односима и природном 

окружењу /  

Информатика и 

рачунарство:  

– употреба податке из 

графикона и табела у 

елементарном 

истраживању. 
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3.  ДРУГИ 

СВЕТС

КИ 

РАТ 

 ,Свет у рату – 

узроци, 
међународне 

кризе, сукоби и 

освајачка 
политика 

тоталитарних 

држава; почетак и 
ток рата, зараћене 

стране, 
савезништва, 

фронтови, 

најважније 
операције, нови 

начини ратовања; 

ратна 
свакодневица; 

страдање цивила 
и ратни злочини; 

крај рата, победа 

антифашистичке 
коалиције. 

Југославија и 

српски народ у 
рату – улазак у 

рат, војни пораз, 
окупација, 

подела, 

квислиншке 
творевине; 

геноцид и 

злочини; устанак, 
антифашистичка 

борба и грађански 
рат; војне 

операције, живот 

у рату. 
Последице рата – 

људски и 

материјални 
губици; 

фронталн

и,  

рад у 

пару, 

индивуду

ални, 

индивиду

али-

зирани, 

групни 

моноло

шка, 

дијало

шка, 

текст, 

демон-

страциј

е, 

писани 

радови 

Географија:  

-приказује на 

историјској 

карти 

динамику 

различитих 

историјскихп

ојава и 

промена; 

– уочава историјске 

промене, поређењем 

политичке карте 

савременог света са 

историјским картама 

других епоха;  

– пореди информације 

приказане на историјској 

карти са информацијама 

датим у другим 

симболичким 

модалитетима;  

- уочава развој науке на 

почетку 20. века 

/Међународни односи и 

кризе (формирање савеза, 

сукоби око колонија, Руско-

јапански рат, Мароканска 

криза, Анексиона криза, 

Либијски рат, балкански 

ратови). Учешће Србије и 

Црне Горе у Балканским 

ратовима. Велики рат. 

Истакнуте личности: Јован 

Цвијић.   

Српски језик:  

– сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту;  
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демографске и 

друштвене 
промене, 

миграције; 

уништавање 
културног 

наслеђа; суђења 

за ратне злочине; 
стварање ОУН. 

Истакнуте 

личности: 

Френклин 

Рузвелт, Винстон 

Черчил,  

Јосиф Стаљин, 

Адолф Хитлер, 

Бенито 

Мусолини, цар  

Хирохито, 

Франциско 

Франко, Мао 

Цедунг, Ана 

Франк, Петар II 

Карађорђевић, 

Драгољуб 

Михаиловић, 

Јосип Броз, 

Милан Недић, 

Анте Павелић, 

Диана 

Будисављевић. 

пропаганда, 

губици и жртве, 

глад и епидемије; 

човек у рату – 

живот у позадини 

и на фронту; 

живот под 

окупацијом и у 

избеглиштву; 

– наведе специфичности 

друштвених појава и 

процеса у новом веку; 

– уочава утицај и улогу 

књижевних и уметничких 

дела на формирање 

националног идентитета у 

прошлости;  

– пореди положај и начин 

живота припадника 

различитих друштвених 

слојева и група у 

индустријско доба;  

– повеже визуелне и 

текстуалне информације са 

одговарајућим историјским 

контекстом (хронолошки, 

политички, друштвени, 

културни);  

– пореди различите 

историјске изворе и 

класификује их на основу 

њихове сазнајне вредности;  

– анализира и процени 

ближе хронолошко порекло 

извора на основу садржаја;  

– препознаје смисао и сврху 

неговања сећања на важне 

личности и догађаје из 

историје државе и друштва 

/ Положај жена. 

Свакодневни живот. Појава 

југословенства. Човек у 

рату. 

Техничко и 

информатичко 

образовање:  

– анализирајући дате 

примере, уочава утицај 

научно-технолошког 
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Велики рат у 

сећању). 

Истакнуте 

личности: Алберт 

Ајнштајн, Пјер и 

Марија Кири, 

Сигмунд Фројд, 

Михајло Пупин, 

Никола Тесла, 

Хенри Форд, 

Вилхелм II, 

Николај II 

Романов, Вудро 

Вилсон, краљ 

Петар и 

престолонаследни

к Александар 

Карађорђевић, 

Јован Цвијић, 

Надежда 

Петровић, 

Арчибалд Рајс, 

Милунка Савић, 

Флора Сендс, 

Радомир Путник, 

Степа 

Степановић, 

Живојин Мишић, 

Петар Бојовић, 

Јанко Вукотић, 

Драгутин 

Димитријевић 

Апис. 

 

 

 

 

 

 

 

развоја на промене у 

друштвеним и привредним 

односима и природном 

окружењу;   

- уочава развој науке и 

технике на почетку 20. века 

/ Ратна техника и 

технологија. Истакнуте 

личности: Никола Тесла, 

Хенри Форд. 

Ликовна култура:  

– повеже визуелне са 

одговарајућим историјским 

контекстом; 

– идентификује историјске 

споменике у локалној 

средини / Истакнуте 

личности: Надежда 

Петровић 

Информатика и 

рачунарство: 

– презентује, самостално 

или у групи, резултате 

елементарног истраживања 

заснованог на коришћењу 

одабраних историјских 

извора и литературе, 

користећи ИКТ. 

Физика: уочава развој 

науке и технике почетком 

20. века / Истакнуте 

личности: Алберт 

Ајнштајн, Михаило Пупин, 

Никола Тесла 

Хемија: уочава развој 

науке и технике почетком 

20. века / Истакнуте 

личности: Пјер и Марија 

Кири 
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4. СВЕТ, ЕВРОПА И 

СРПСКИ  
НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ  
ДРЖАВИ У 

ПЕРИОДУ  
ХЛАДНОГ РАТА 

 Свет после Другог светског 

рата – блоковска подела, трка 

у наоружању, глобална 

димензија хладног рата, 

ратна жаришта и кризе, 

деколонизација, европске 

интеграције, покрети 

еманципације – покрети за 

женска и мањинска права, 

антиратни и антирасни 

покрети; научна достигнућа, 

освајање свемира, медији, 

популарна култура. 
Југославија и српски народ 

после Другог светског рата – 

изградња новог државног и 

друштвеног уређења, 

једнопартијски систем, однос 

власти према политичким 

противницима, међународни 

положај, економске и 

културне прилике, 

самоуправљање, 

несврстаност; свакодневица, 

популарна култура, нове 

тенденције у култури. 
Истакнуте личности: Џон 

Кенеди, Никита Хрушчов, 

Махатма  
Ганди, Мартин Лутер Кинг, 

Роза Паркс, Нелсон Мандела, 

Голда  
Меир, Енди Ворхол, Јосип 

Броз, Александар Ранковић, 

Милован Ђилас, Иво Андрић, 

Милош Црњански, Александар 

Петровић, Мира Траиловић, 

Душан Ковачевић. 
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Образовни стандарди за наставни предмет Историја 

 
 

Тема/област 

Ниво образовних стандарда 

Основни  

Ученик/ученица: 

Средњи  

Ученик/ученица: 

Напредни 

Ученик/ученица: 

Основи проучавања 

прошлости 

ИС. 1.1.1. именује и разликује основне 

временске одреднице 

ИС. 1.1.2. именује историјске периоде и зна 

редослед историјских периода 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају 

важне године из прошлости 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском 

периоду припадају важне године из 

прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних 

појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости 

ИС. 1.2.2. препознаје разлику између 

текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику, који говоре о 

истим историјским појавама 

ИС. 1.2.3. препознаје једноставне 

и карактеристичне историјске информације 

дате у форми слике 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност 

националне, регионалне и светске историје 

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице 

важних историјских прекретница из опште 

историје 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 

историјском феномену је реч на основу 

карактеристичних сликовних историјских 

извора 

 

ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности 

важних историјских појмова и да их 

примени у одговарајућем историјском 

контексту 

ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане 

појаве из националне, регионалне, опште 

историје 

ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве 

из прошлости и садашњости 

ИС.3.2.2. уме да анализира и процени 

релевантност историјског извора 

 

Европа, свет, српска 

држава и народ на почетку 

индустријског доба (до 

средине XIX века) 

 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском 

периоду припадају важне године из 

прошлости 

ИС 1.1.7. именује назважније појаве из 

националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште 

историје 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из националне и 

опште историје 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и 

историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским 

периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност 

националне, регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност 

појава из прошлости са појавама из 

садашњости 

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице 

важних историјских прекретница из 

општеисторије ИС.2.1.5. зна и разуме 

ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности 

важних историјских појмова и да их 

примени у одговарајућем историјском 

контексту 

ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане 

појаве из националне, регионалне, опште 

историје 

ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве 

из прошлости и садашњости 

ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло 

до одређених историјских догађаја и које 

супоследице важних историјских 
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ИС.1.2.2. препознаје разлику између 

текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику, који говоре о 

истим историјским појавама 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске информације дате 

у форми историјске карте у којој је наведена 

легенда ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне 

и карактеристичне историјске информације 

дате у форми табеле 

ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу 

различито да се тумаче 

 

узроке и последице важних историјских 

феномена у националној историји 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 

догађају, феномену и личности је реч на 

основу садржаја карактеристичних писаних 

историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 

историјском феномену је реч на основу 

карактеристичних сликовних историјских 

извора 

ИС.2.2.3. уме да одреди из које 

епохе или са ког географског простора 

потиче историјски извор када је текст 

извора непознат ученику, али су у њему 

наведене експлицитне информације о 

особинама епохе или географског простора 

ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на 

историјску појаву (победника или 

побеђеног) 

на основу поређења два историјска извора 

који говоре о истом историјском догађају, 

феномену 

дешавања 

ИС.3.2.3. уме да анализира и процени 

ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.5. уме да прочита историјске 

информације у различитим симболичким 

модалитетима и повеже их са претходним 

историјским знањем (закључује на основу 

историјске карте без понуђене легенде, 

упоређује два графикона и закључује о 

појави) 

ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и 

сличности у тумачењима и изворима који 

се односе на исту историјску појаву 

 

 

Европа, свет, српска 

држава и народ у другој 

половини XIX и у првој 

деценији  XX века 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају 

важне године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних 

појмова из историје цивилизације 

ИС 1.1.7. именује назважније појаве из 

националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште 

историје 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из националне и 

опште историје 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 

карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, материјалних) о 

којој историјској појави, догађају и личности 

је реч 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и 

историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским 

периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност 

националне, регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност 

појава из прошлости са појавама из 

садашњости 

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице 

важних историјских феномена у 

националној историји 

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице 

важних историјских прекретница из опште 

историје 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем 

догађају, феномену и личности је реч на 

основу садржаја карактеристичних писаних 

ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности 

важних историјских појмова и да их 

примени у одговарајућем историјском 

контексту 

ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из 

националне и опште историје 

ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане 

појаве из националне, регионалне, опште 

историје 

ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве 

из прошлости и садашњости 

ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло 

до одређених историјских догађаја и које 

су 

последице важних историјских дешавања 

ИС.3.2.2. уме да анализира и процени 

релевантност историјског извора 

ИС.3.2.3. уме да анализира и процени 



54 

 

ИС.1.2.2. препознаје разлику између 

текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику, који говоре о 

истим историјским појавама 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске информације дате 

у форми историјске карте у којој је наведена 

легенда ИС.1.2.8. препознаје различита 

тумачења исте историјске појаве на 

једноставним примерима 

историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 

историјском феномену је реч на основу 

карактеристичних сликовних историјских 

извора 

ИС.2.2.3. уме да одреди из које 

епохе или са ког географског простора 

потиче историјски извор када је текст 

извора непознат ученику, али су у њему 

наведене експлицитне информације о 

особинама епохе или географског простора 

ИС.2.2.5. препознаје да постоји 

пристрасност у појединим тумачењима 

историјских 

личности, догађаја, феномена 

ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе 

историјског извора контекст у којем је 

настао 

извор и контекст о којем говори извор 

(идеолошки, културолошки, социјални, 

политички, географски контекст извора) 

ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и 

сличности у тумачењима и изворима који 

се односе на исту историјску појаву 

 

Европа, свет, српска 

држава и народ у другој 

деценији XX века 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају 

важне године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних 

појмова из историје цивилизације 

ИС 1.1.7. именује назважније појаве из 

националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште 

историје 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле 

најважније појаве и догађаји из националне и 

опште историје 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице 

најважнијих појава из прошлости 

ИС.1.2.1. препознаје на основу 

карактеристичних историјских извора 

(текстуалних, сликовних, материјалних) о 

којој историјској појави, догађају и личности 

је реч 

ИС.1.2.2. препознаје разлику између 

текстуалног историјског извора и других 

текстова познатих ученику, који говоре о 

истим историјским појавама 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне 

и карактеристичне историјске информације 

дате у форми слике 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и 

историјски феномен са одговарајућом 

временском одредницом и историјским 

периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност 

националне, регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност 

појава из прошлости са појавама из 

садашњости 

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице 

важних историјских феномена у 

националној историји 

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице 

важних историјских прекретница из опште 

историје 

ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, 

феномену и личности је реч на основу 

садржаја карактеристичних писаних 

историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем 

историјском феномену је реч на основу 

карактеристичних сликовних историјских 

извора 

ИС.2.2.3. уме да одреди из које 

епохе или са ког географског простора 

ИС.3.1.1. уме да примени знање 

из историјске хронологије (уме прецизно 

да одреди којој деценији и веку, 

историјском периоду припада одређена 

година, личност и историјски феномен) 

ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности 

важних историјских појмова и да их 

примени у одговарајућем историјском 

контексту 

ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане 

појаве из националне, регионалне, опште 

историје 

ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве 

из прошлости и садашњости 

ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло 

до одређених историјских догађаја и које 

супоследице важних историјских 

дешавања 

ИС.3.2.3. уме да анализира и процени 

ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.5. уме да прочита историјске 

информације у различитим симболичким 

модалитетима и повеже их са претходним 

историјским знањем (закључује на основу 

историјске карте без понуђене легенде, 
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ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и 

карактеристичне историјске информације дате 

у форми историјске карте у којој је наведена 

легенда 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте 

историјске појаве на једноставним примерима 

потиче историјски извор када је текст 

извора непознат ученику, али су у њему 

наведене експлицитне информације о 

особинама епохе или географског простора 

ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на 

историјску појаву (победника или 

побеђеног) 

на основу поређења два историјска извора 

који говоре о истом историјском догађају, 

феномену 

упоређује два графикона и закључује о 

појави) 

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о 

одређеном тумачењу историјског 

феномена и да одреди врсту 

пристрасности (манипулација, пропаганда, 

стереотип...) 

 

 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА      РАЗРЕД: ОСМИ           ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и поступци за 

постизање исхода 

(дидактичко-

методичка решења, 

активности) 

 

Међупредм

етна 

повезаност 

(исход/садр

жаји) 

 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања 

1. 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ,  
ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА  
ТЕРИТОРИЈЕ 

СРБИЈЕ 

Југоисточна Европа, 

интеграциони и 

дезинтеграциони процеси. 

Географски положај Србије. 

Историјско-географски развој 

Србије. 

Симболи Србије. 

Границе и проблеми 

пограничних крајева. 

– учествује у предлагању и 
реализацији истраживачког 

пројекта у локалној 
средини; 

– анализира тематске карте и 

статистичке податке и 
графички их приказује; 

– одреди географски положај 

Србије и доведе га у везу 
са историјско-географским 

развојем; 

– анализира карактеристике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вербално-текстуалне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја  

На почетку 

школске године 

наставници 

географије 

треба да 

направе план 

временске 

динамике и 

садржаја 

оцењивања 

2. ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

Геотектонски процеси на 

територији Србије. 

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. 
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Сеизмизам Србије. 

Тектонски облици рељефа. 

Падински процеси и рељеф 

настао деловањем воде. 

Рељеф настао деловањем леда, 

ветра и човека. 

Утицаји ерозивних и 

акумулативних процеса на 

човека. 

Климатски фактори и 

елементи.  

Климатске области у Србији. 

Подземне воде Србије. 

Реке Србије. 

Језера Србије. 

Заштита вода и заштита од 

вода. 

Земљишта Србије. 

Распрострањеност биљног и 

животињског света. 

граница и пограничних 

крајева Србије; 
– опише узроке и последице 

геотектонских процеса на 

територији Србије; 
– класификује облике 

рељефа на територији 

Србије и именује 
репрезентативне; 

– анализира утицај 
климатских фактора и 

климатских елемената на 

климу Србије; 
– класификује и описује 

својства водних објеката 

користећи карту Србије;  

– наводи начине коришћења 

вода Србије; 

– препознаје ефекте утицаја 

физичко-географских 
процеса на човека и 

адекватно реагује у случају 

природних непогода; 
– доведи у везу 

распрострањеност биљних 
и животињских врста и 

физичко-географске 

карактеристике простора; 

– објашњава популациону 

динамику становништва 

Србије:  

кретање броја становника, 

природни прираштај и 

миграције; 

– изводи закључке о утицају 
популационе динамике на 

структуре становништва у 

нашој земљи; 
– изводи закључке о 

важности предузимања 

методе 

Илустративно-

демонстративне методе 

Метода практичних 

радова 

 

Облици рада:  

Форонтални 

Рад у пару 

Групни 

Индивидуални 

Биологија  

Музичка к. 

Ликовна к. 

Информатик

а 

 

знања и умења 

(процењивања 

постигнућа) 

ученика водећи 

рачуна о 

адекватној 

заступљености 

сумативног и 

формативног 

оцењивања. 

Будући да се у 

новим 

програмима 

наставе и учења 

инсистира на 

функционалним 

знањима, 

развоју 

међупредметни

х компетенција 

и пројектној 

настави, важно 

је да 

наставници на 

почетку 

школске године 

добро осмисле 

и са ученицима 

договоре како 

ће се обављати 

формативно 

оцењивање. У 

том смислу 

3. 

ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

Кретање броја становника и 

њихов просторни размештај. 

Природно кретање. 

Миграциони процеси. 
Структуре становништва. 

Демографски проблеми и 

популациона политика. 

Прва насеља у Србији. 

Село и рурални процеси. 

Градови.  

Урбанизација и проблеми 

урбаног развоја. 

Београд. 

Природни ресурси и 

привредни развој. 

Друштвени услови привредног 

развоја и промене у структури 

привреде. 
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Пољопривреда и географски 

простор. 

Индустрија и географски 

простор. 

Саобраћај и географски 

простор. 

Туризам и трговина. 

Делатности квартарног 

сектора. 

мера популационе 

политике; 

– израђује и анализира 

графичке приказе 

структура становништва; 

– објашњава утицај 
природних и друштвених 

фактора на настанак, развој 

и трансформацију насеља у 
нашој земљи; 

– уз помоћ карте Србије и 
других извора информација 

анализира утицај 

природних и друштвених 
фактора на развој и 

размештај привредних 

делатности у нашој земљи; 
– доводи у везу размештај 

привредних делатности са 
квалитетом животне 

средине у нашој земљи; 

– препознаје ефекте 
производње и коришћења 

различитих извора енергије 

на квалитет животне 
средине; 

– описује репрезентативне 
објекте природне и 

културне баштине и 

означава их на карти; 
– процењује важност 

очувања природне и 

културне баштине Србије; 

објашњава утицај 

историјских и савремених 

миграција на размештај 

Срба у свету. 

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...). 

 

4. ПРИРОДНА И 

КУЛТУРНА 

БАШТИНА 

СРБИЈЕ 

Природна баштина Србије. 

Културна баштина Србије. 

Светска баштина под 

заштитом Унескоа у Србији. 

  

5. 
ГЕОГРАФИЈА 

ЗАВИЧАЈА 

Појам и географски положај 

завичаја. 

Природне карактеристике. 

Друштвене карактеристике. 

  

6. 

СРБИ У 

РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

Срби у Црној Гори. 

Срби у БиХ − Република 

Српска. 

Срби у Хрватској. 

Срби у осталим суседним 

државама. 

Срби у дијаспори. 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИКА              Разред осми                            ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и поступци 

за постизање исхода 

(дидактичко-

методичка решења, 

активности) 

 

Међупредметн

а повезаност 

(исход/садржаји

) 

 

Планирани 

начини праћења 

и вредновања 

1. 

ОСЦИЛАТ

ОРНО И 

ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ 

Осцилаторно кретање 

(осциловање тела 

обешеног о опругу, 

осциловање куглице 

клатна). Појмови и 

величине којима се 

описује осциловање 

тела (амплитуда, 

период, фреквенција). 

Закон 

о одржању механичке 

енергије при 

осциловању тела. 

Механички таласи. 

Основни параметри 

којима се описује 

таласно 

кретање (таласна 

дужина, фреквенција, 

брзина). 

– повезује физичке 

величине које 

описују осцилације и 

таласе; 

– описује 

карактеристике 

звука, ултразвукa и 

инфразвукa и наводи 

примере примене 

ултразвука; 

– демонстрира и 

објасни: осциловање 

куглице клатна и 

тела 

обешеног о опругу, 

осциловање жица и 

ваздушних стубова; 

 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:метода 

усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна 

метода, метода 

презентације. 

Активност 

наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика 

са презентација и 

модела, вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник 

инструкцијама 

Информатика и 

рачунарство, 

математика 

Техника и 

технологија 

медицина  

 

 

 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на часу, 

самосталан рад, 

рад у групи. 

Циљ учења Физике јесте упознавање ученика са природним појавама и основним законима природе, стицање основе 

научне писмености, оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и активно стицање знања о физичким 

феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног метода и усмеравање према примени физичких закона у 
свакодневном животу и раду. 
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Звук. Карактеристике 

звука и звучна 

резонанција. 

Демонстрациони 

огледи. 

Осциловање куглице 

клатна и тела 

обешеног о опругу (у 

ваздуху 

и у течности). 

Осциловање жица и 

ваздушних стубова 

(ксилофон, 

различите затегнуте 

жице, једнаке стаклене 

флаше са различитим 

нивоима воде). Одакле 

долази звук (гумено 

црево са два левка, 

канап и две пластичне 

чаше...). Таласи 

(таласна машина или 

када). 

Демонстрација звучне 

резонанције променом 

висине ваздушног 

стуба (дужа стаклена 

цев са водом) 

Лабораторијска вежба 

1. Мерење периода 

осциловања клатна 

или периода 

осциловања тега на 

усмерава ученике који 

самостално истражују, 

структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у 

дискусију, повезивање 

са претходно стеченим 

знањем, извођење 

закључака. 
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опрузи 

2. Одређивање 

убрзања Земљине теже 

помоћу 

математичког клатна 

 

2. 

СВЕТЛОС

НЕ 

ПОЈАВЕ 

Карактеристике 

светлости. 

Праволинијско 

простирање светлости 

(сенка и полусенка, 

помрачење Сунца и 

Месеца). 

Закон одбијања 

светлости. Равна и 

сферна огледала и 

конструкција 

ликова предмета. 

Брзина светлости у 

различитим 

срединама. Индекс 

преламања и 

закон преламања 

светлости. Тотална 

рефлексија. 

Преламање светлости 

кроз призму и сочива. 

Одређивање положаја 

ликова код сочива. 

Оптички инструменти. 

Лупа и микроскоп. 

Демонстрациони 

огледи. 

– анализира примере 

одбијања и 

преламања 

светлости, тоталне 

рефлексије 

(огледала, сочива) и 

користи лупу и 

микроскоп; 

– демонстрира и 

објасни: појаву 

сенке, 

функционисање ока 

и 

корекцију вида; 

– примењује 

превентивне мере 

заштите од буке и од 

прекомерног 

излагања Сунчевом 

зрачењу; 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада: метода 

усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна 

метода, метода 

презентације. 

Активност 

наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика 

са презентација и 

модела,вођење и 

усмеравање тока 

часа,наставник 

инструкцијама 

усмерава ученике који 

самостално истражују, 

структуришу 

чињенице и доносе 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

Техника и 

технологија 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на часу, 

самосталан рад, 

рад у групи, 

контролне вежбе  
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Сенке. Хартлијева 

плоча за илустровање 

закона о одбијању и 

преламању светлости. 

Преламање светлости 

(штапић делимично 

уроњен у чашу с 

водом, новчић у чаши 

са водом и испод ње). 

Преламање беле 

светлости при пролазу 

кроз призму. 

Преламање 

светлости кроз сочиво, 

око и корекција вида 

(оптичка клупа, 

геометријска оптика на 

магнетној табли, 

стаклена флаша са 

водом 

као сочиво). Лупа и 

микроскоп. 

Лабораторијске вежбе 

1. Провера закона 

одбијања светлости 

коришћењем 

равног огледала. 

2. Одређивање жижне 

даљине сабирног 

сочива. 

укључивање у 

дискусију, повезивање 

са претходно стеченим 

знањем, извођење 

закључака. 

 

3. 

ЕЛЕКТРИ

ЧНО 

ПОЉЕ 

Наелектрисавање тела. 

Елементарна количина 

наелектрисања. 

– демонстрира 

узајамно деловање 

наелектрисаних тела 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

Техника и 

технологија 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на часу, 
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Закон о одржању 

количине 

наелектрисања. 

Узајмно деловање 

наелектрисаних тела. 

Кулонов закон. 

Електрично поље 

(линије сила, хомогено 

и нехомогено поље). 

Рад 

силе електричног 

поља. Напон. Веза 

напона и јачине 

хомогеног 

електричног поља. 

Електричне појаве у 

атмосфери. 

Демонстрациони 

огледи. 

Наелектрисавање 

чврстих изолатора и 

проводника. 

Електрофор, 

електрично клатно и 

електроскоп. Линије 

сила електричног поља 

(перјанице, гриз у 

рицинусовом уљу и 

јаком електричном 

пољу). 

Фарадејев кавез. 

Антистатичке подлоге. 

Инфлуентна машина. 

и објасни 

од чега оно зависи; 

– прикаже и опише 

електрично поље, 

израчуна силу којом 

поље 

делује на 

наелектрисање и 

повеже електрични 

напон и јачину 

електричног поља; 

рад у пару. 

Методе рада: метода 

усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна 

метода, метода 

презентације. 

Активност 

наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика 

са презентација и 

модела,вођење и 

усмеравање тока 

часа,наставник 

инструкцијама 

усмерава ученике који 

самостално истражују, 

структуришу 

чињенице и доносе 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у 

дискусију, повезивање 

са претходно стеченим 

знањем, извођење 

закључака. 

 

самосталан рад, 

рад у групи, 

контролне вежбе  
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Мехури сапунице у 

електричном пољу. 

Модел громобрана. 

4. 

ЕЛЕКТРИ

ЧНА 

СТРУЈА 

Електрична струја 

(једносмерна, 

наизменична). Услови 

за 

настајање електричне 

струје и извори струје 

(EMS). Мерење 

електричне струје и 

напона. 

Електрична отпорност 

проводника. 

Проводници и 

изолатори. 

Омов закон за део 

струјног кола. Рад и 

снага електричне 

струје. 

Џул-Ленцов закон. 

Омов закон за цело 

струјно коло. 

Везивање 

отпорника. 

Електрична струја у 

течностима и 

гасовима. 

Мере заштите од 

електричне струје 

(жива бића, објекти и 

електрични уређаји). 

Демонстрациони 

– објасни провођење 

струје кроз метале, 

течности и гасове и 

упореди отпорности 

металних 

проводника на 

основу њихових 

карактеристика; 

– наводи и користи 

различите изворе 

електричне струје 

(ЕМS) и 

зна да их разврста 

ради рециклаже; 

– познаје основне 

елементе 

електричног кола и 

уме да их повеже, 

изабере одговарајући 

опсег мерног 

инструмента и мери 

јачину 

струје и напон, 

одређује вредност 

отпорности редно и 

паралелно 

везаних отпорника и 

резултате прикаже 

табеларно и 

графички; 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада: метода 

усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна 

метода, метода 

презентације. 

Активност 

наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика 

са презентација и 

модела, вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник 

инструкцијама 

усмерава ученике који 

самостално истражују, 

структуришу 

чињенице и доносе 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у 

дискусију, повезивање 

сапретходно стеченим 

Техника и 

технологија, 

Информатика и 

рачунарство 

Кроз усмене 

одговоре, активност 

на часу, самосталан 

рад, рад у групи, 

контролне вежбе  
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огледи. 

Демонстрациони 

амперметар у струјном 

колу. Регулисање 

електричне струје у 

колу реостатом и 

потенциометром. 

Графитна 

мина (оловке) као 

потенциометар. 

Мерење електричне 

отпорности 

омметром. Загревање 

проводника при 

протицању електричне 

струје. Протицање 

електричне струје у 

воденом раствору 

кухињске 

соли. Лимун као 

батерија. Пражњење у 

Гајслеровим цевима 

помоћу Теслиног 

трансформатора. 

Лабораторијске вежбе 

 

1. Зависност 

електричне струје од 

напона на отпорнику 

(таблични и графички 

приказ зависности). 

2. Одређивање 

електричне 

– описује ефекте који 

се испољавају при 

протицању 

електричне 

струје; 

знањем, извођење 

закључака. 

 



65 

 

отпорности отпорника 

у колу 

помоћу амперметра и 

волтметра. 

3. Мерење електричне 

струје и напона у колу 

са серијски 

и паралелно повезаним 

отпорницима и 

одређивање 

еквивалентне 

отпорности. 

5. 
МАГНЕТН

О ПОЉЕ 

Магнетно поље 

сталних магнета. 

Магнетно поље Земље. 

Магнетно 

поље електричне 

струје. Дејство 

магнетног поља на 

струјни 

проводник. 

Допринос Николе 

Тесле и Михајла 

Пупина развоју науке 

о 

електромагнетним 

појавама и њиховој 

примени. 

Демонстрациони 

огледи. 

Линије сила магнетног 

поља потковичастог 

магнета и магнетне 

– описује ефекте који 

се испољавају при 

протицању 

електричне 

струје; 

– описује узајамно 

деловање два 

паралелна 

проводника са 

струјом, 

деловање магнетног 

поља на струјни 

проводник и 

принцип рада 

електромагнета и 

електромотора; 

– објасни принцип 

рада компаса и 

природу Земљиног 

магнетног 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:метода 

усменог 

излагања,текстуална 

метода, 

демонстративна 

метода, метода 

презентације. 

Активност 

наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика 

са презентација и 

модела, вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник 

инструкцијама 

Техника и 

технологија 

 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на часу, 

самосталан рад, 

рад у групи. 
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шипке. Магнетна игла 

и школски компас. 

Ерстедов оглед. 

Електромагнет. 

Узајамно деловање два 

паралелна проводника 

кроз 

које протиче струја. 

 

 

 

 

 

поља; 

– користи компас и 

апликације за 

паметне телефона за 

оријентацију у 

природи; 

– препозна основна 

својства 

наизменичне струје, 

израчуна 

потрошњу 

електричне енергије 

у домаћинству и да 

се придржава 

основних правила 

безбедности при 

коришћењу 

електричних 

уређаја у 

свакодневном 

животу; 

– решава 

квалитативне, 

квантитативне и 

графичке задатке из 

сваке 

наведене области; 

усмерава ученике који 

самостално истражују, 

структуришу 

чињенице и доносе 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика 

:слушање, активно 

укључивање у 

дискусију, повезивање 

са претходно стеченим 

знањем, извођење 

закључака. 

 

 

6. 

ЕЛЕМЕНТ

И 

АТОМСКЕ 

Структура атома 

(језгро, електронски 

омотач). Нуклеарне 

– објасни структуру 

атомског језгра и 

нуклеарне силе; 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

Техника и 

технологија 

 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на часу, 
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И 

НУКЛЕАР

НЕ 

ФИЗИКЕ 

силе. Природна 

радиоактивност. 

Радиоактивно зрачење 

(алфа, 

бета и гама зраци) и 

њихово дејство на 

биљни и животињски 

свет. 

Заштита од 

радиоактивног 

зрачења. 

Вештачка 

радиоактивност. 

Фисија и фузија. 

Примена нуклеарне 

енергије и 

радиоактивног 

зрачења. 

Демонстрациони 

оглед. 

Детекција присуства 

радиоактивног 

зрачења. (школски 

Гајгер- 

Милеров бројач) 

– опише 

радиоактивност, 

врсте зрачења, 

радиоактивне 

изотопе, 

познаје њихово 

дејство, примену и 

мере заштите; 

– разликује фисију и 

фузију и наводи 

могућности њихове 

примене. 

рад у пару. 

Методе рада:метода 

усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна 

метода, метода 

презентације. 

Активност 

наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика 

са презентација и 

модела, вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник 

инструкцијама 

усмерава ученике који 

самостално истражују, 

структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у 

дискусију, повезивање 

са претходно стеченим 

знањем, извођење 

закључака. 

самосталан рад, 

рад у групи. 

7. 
ФИЗИКА И 

САВРЕМЕ

НИ СВЕТ 

Значај физике за развој 

других природних 

наука 

-упознавањеи 

медицине ученика са 

достигнућима 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

 Кроз усмене 

одговоре, 

активност на часу, 
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Допринос физике 

развоју савремене 

медицине (ултразвук, 

ЕКГ, 

скенер, магнетна 

резонанција, Гама 

нож…) 

Физика и савремене 

технологије (интернет, 

мобилна телефонија, 

даљинско управљање, 

нанофизика....) 

физике у области 

хемије, биологије и 

медицине, 

као и у области 

технике и 

технологије. 

-развијање 

самосталности у 

раду, као и да своја 

знања увећавају на 

бази коришћења 

интернета 

рад у пару. 

Методе рада:метода 

усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна 

метода, метода 

презентације. 

Активност 

наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика 

са презентација и 

модела, вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник 

инструкцијама 

усмерава ученике који 

самостално истражују, 

структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у 

дискусију, повезивање 

са претходно стеченим 

знањем, извођење 

закључака. 

самосталан рад, 

рад у групи. 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА     Разред осми                                  ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 136 
 

Назив предмета: Математика Разред:ОСМИ 

Циљ Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе 

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

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

развој математичких појмова. 

Број 

теме 

Н
а
зи

в
 

т
ем

е
 

Садржај теме 

Број часова Исходи – по 

завршеној теми 

ученик ће бити у 

стању да: 

Начини и поступци остваривања 

програма (облици, методе, 

активности ученика и 

наставника…) 

Међупредм

етно 

повезивањ

е 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновањ

а 
Ук О У 

1. 

С
л

и
ч

н
о
ст

 т
р

о
у
г
л

о
в

а
 

Пропорционалне 

величине 

Талесова теорема 

Сличност троуглова 

Примене сличности 

 

16 6 10  Примени Талесову 

теорему у 

геометријским 

задацима и реалном 

контексту. 

 Примени сличност 

троуглова у 

геометријским 

задацима и реалном 

контексту. 

Облици рада:фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару. 

Методе рада:метода усменог 

излагања,текстуална метода,демонстративна 

метода,метода презентације. 

Активност наставника: мотивисање ученика 

за учење предмета, демонстрација слика са 

презентација и модела,вођење и усмеравање 

тока часа,наставник инструкцијама усмерава 

ученике који самостално истражују, 

структуришу чињенице и извлаче закључке; 

оцењивање. 

Активности ученика:слушање, активно 

укључивање у дискусију, повезивање са 

претходно стеченим знањем, извођење 

закључака. 

Информатика 

и 

рачунарство, 

Историја, 

Техника и 

технологија 

Српски језик 

и књижевност 

 

 

 

 

Кроз 

усмене 

одговоре, 

активност 

на часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке. 
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2. 

Т
а
ч

к
а
, 
п

р
а
в

а
 и

 р
а
в

а
н

 

Однос тачке и праве, 

тачке и равни 

Односи правих; 

мимоилазне праве 

Односи праве и равни, 

нормала на раван, 

растојање тачке од 

равни 

Односи две равни 

Ортогонална пројекција 

на раван (тачке, дужи и 

праве) 

Угао између праве и 

равни 

Полиедар 

 

 

 

12 6 6  анализира односе 

тачака, правих и равни 

у простору и запише те 

односе математичким 

писмом; 

 представља цртежом 

односе геометријских 

објеката у равни и 

простору и користи их 

приликом решавања 

задатака; 

 уочи правоугли 

троугао у простору и 

примени Питагорину 

теорему у 

геометријским 

задацима и реалном 

контексту; 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару. 

Методе рада:метода усменог 

излагања,текстуална 

метода,демонстративна 

метода,метода презентације. 

Активност наставника: мотивисање 

ученика за учење предмета, 

демонстрација слика са презентација 

и модела,вођење и усмеравање тока 

часа,наставник инструкцијама 

усмерава ученике који самостално 

истражују, структуришу чињенице и 

доносе закључке; оцењивање. 

Активности ученика:слушање, 

активно укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно стеченим 

знањем, извођење закључака. 

Техника и 

технологија

, 

Историја, 

Географија, 
Српски језик 

и књижевност 

 

Кроз 

усмене 

одговоре, 

активност 

на часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке 
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3. 

Л
и

н
еа

р
н

е 
је

д
н

а
ч

и
н

е 
и

 н
еј

ед
н

а
ч

и
н

е 
с 

је
д

н
о
м

 

н
еп

о
зн

а
т
о
м

 
Линеарнаједначина 

Решавањелинеарнихједн

ачина с 

једномнепознатом 

Линеарнанеједначина 

Решавањелинеарнихнеје

дначина с 

једномнепознатом 

Примена у 

реалнимситуацијама 

18 6 12  реши линеарну 
једначину и 

неједначину с једном 

непознатом; 

 реши реалне пробле 

мекористећи 

линеарну једначину 

или неједначину с 

једном непознатом; 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару. 

Методе рада: метода усменог 

излагања, текстуална метода, 

демонстративна метода, метода 

презентације. 

Активност наставника: мотивисање 

ученика за учење предмета, 

демонстрација слика са презентација 

и модела,вођење и усмеравање тока 

часа,наставник инструкцијама 

усмерава ученике који самостално 

истражују, структуришу чињенице и 

доносе закључке; оцењивање. 

Активности ученика: слушање, 

активно укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно стеченим 

знањем, извођење закључака. 

Физика,  

хемија 

Кроз 

усмене 

одговоре, 

активност 

на часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке 
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4. 

П
р

и
зм

а
 

Призма: појам, врсте, 

елементи 

Мрежа праве призме 

Површина праве призме 

Запремина праве призме 

14 6 8  израчуна површину и 

запремину праве 

призме; 

 примени обрасце за 

површину и запремину 

тела у реалним 

ситуацијама 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару. 

Методе рада: метода усменог 

излагања, текстуална метода, 

демонстративна метода, метода 

презентације. 

Активност наставника: мотивисање 

ученика за учење предмета, 

демонстрација слика са презентација 

и модела, вођење и усмеравање тока 

часа, наставник инструкцијама 

усмерава ученике који самостално 

истражују, структуришу чињенице и 

доносе закључке; оцењивање. 

Активности ученика: слушање, 

активно укључивање у дискусију, 

повезивање сапретходно стеченим 

знањем, извођење закључака. 

Техника и 

технологија

, Физика, 

Српски 

језики 

књижевнос

т 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на 

часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке 
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5. 

П
и

р
а
м

и
д

а
 

Пирамида; појам, врсте, 

елементи 

Мрежа пирамиде 

Површина пирамиде 

Запремина пирамиде 
 

 

 

 

 

 

 

16 6 10  израчуна површину и 

запремину 

четворостране 

пирамиде (основа 

правоугаоник), 

правилне тростране и 

шестостране 

пирамиде; 

 примени обрасце за 

површину и запремину 

тела у реалним 

ситуацијама 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару. 

Методе рада: метода усменог 

излагања, текстуална метода, 

демонстративна метода, метода 

презентације. 

Активност наставника: мотивисање 

ученика за учење предмета, 

демонстрација слика са презентација 

и модела, вођење и усмеравање тока 

часа, наставник инструкцијама 

усмерава ученике који самостално 

истражују, структуришу чињенице и 

доносе закључке; оцењивање. 

Активности ученика: слушање, 

активно укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно стеченим 

знањем, извођење закључака. 

Техника и 

технологија

, Физика, 

Српски 

језики 

књижевнос

т 

Кроз 

усмене 

одговоре, 

активност 

на часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке 
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6. 

Л
и

н
еа

р
н

а
 ф

у
н

к
ц

и
ја

 

Линеарна функција  

(y = kx+ n) 

График линеарне 

функције; нула и знак 

функције, монотоност 

Имплицитни облик 

задавања линеарне 

функције 

Цртање и читање 

графика линеарних 

функција 

12 5 7  нацрта и анализира 

график линеарне 

функције; 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару. 

Методе рада: метода усменог 

излагања, текстуална метода, 

демонстративна метода, метода 

презентације. 

Активност наставника: мотивисање 

ученика за учење предмета, 

демонстрација слика са презентација 

и модела, вођење и усмеравање тока 

часа, наставник инструкцијама 

усмерава ученике који самостално 

истражују, структуришу чињенице и 

доносе закључке; оцењивање. 

Активности ученика: слушање, 

активно укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно стеченим 

знањем, извођење закључака. 

 

 

 

 

 

 

 

Физика,  

Српски 

језик и 

књижевнос

т 

Кроз 

усмене 

одговоре, 

активност 

на часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке 
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7. 

С
и

ст
ем

 л
и

н
еа

р
н

и
х
 ј

ед
н

а
ч

и
н

а
 с

 д
в

е 
н

еп
о
зн

а
т
е
 Појам линеарне 

једначине с две 

непознате 

Појам система од две 

линеарне једначине с две 

непознате 

Решавање система 

методом замене и 

методом супротних 

коефицијената; графичка 

интерпретација система 

Примена у реалним 

ситуацијама 

15 6 9  реши систем 

линеарних једначина 

са две непознате; 

 реши реалне 

проблеме користећи 

систем линеарних 

једначина са две 

непознате; 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару. 

Методе рада: метода усменог 

излагања, текстуална метода, 

демонстративна метода, метода 

презентације. 

Активност наставника: мотивисање 

ученика за учење предмета, 

демонстрација слика са презентација 

и модела, вођење и усмеравање тока 

часа, наставник инструкцијама 

усмерава ученике који самостално 

истражују, структуришу чињенице и 

доносе закључке; оцењивање. 

Активности ученика: слушање, 

активно укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно стеченим 

знањем, извођење закључака. 

Физика,  

Хемија, 

српски 

језик и 

књижевнос

т 

Кроз 

усмене 

одговоре, 

активност 

на часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке. 
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8. 

В
а
љ

а
к

, 
к

у
п

а
 и

 л
о
п

т
а
 

Ваљак и његови 

елементи 

Мрежа ваљка 

Површина и запремина 

правог ваљка 

Купа и њени елементи 

Мрежа купе 

Површина и запремина 

праве купе 

Појам лопте и сфере 

Пресеци лопте (сфере) и 

равни 

Површина и запремина 

лопте 

16 6 10  израчуна површину и 

запремину ваљка, купе 

и лопте; 

 примени обрасце за 

површину и запремину 

тела у реалним 

ситуацијама 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару. 

Методе рада: метода усменог 

излагања, текстуална метода, 

демонстративна метода, метода 

презентације. 

Активност наставника: мотивисање 

ученика за учење предмета, 

демонстрација слика са презентација 

и модела, вођење и усмеравање тока 

часа, наставник инструкцијама 

усмерава ученике који самостално 

истражују, структуришу чињенице и 

доносе закључке; оцењивање. 

Активности ученика: слушање, 

активно укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно стеченим 

знањем, извођење закључака. 

Физика,  

Српски 

језик и 

књижевнос

т 

Кроз 

усмене 

одговоре, 

активност 

на часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке. 
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9. 

П
р

о
је

к
т
н

и
 з

а
д

а
т
а
к

 

 5 / /  учествује у избору 

истраживачког 

пројекта и начина рада 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару. 

Методе рада: метода усменог 

излагања, текстуална метода, 

демонстративна метода, метода 

презентације. 

Активност наставника: мотивисање 

ученика за учење предмета, 

демонстрација слика са презентација 

и модела, вођење и усмеравање тока 

часа, наставник инструкцијама 

усмерава ученике који самостално 

истражују, структуришу чињенице и 

доносе закључке; оцењивање. 

Активности ученика: слушање, 

активно укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно стеченим 

знањем, извођење закључака. 

  

10. 

О
б
н

а
в

љ
а
њ

е 
г
р

а
д

и
в

а
 

р
а
н

и
ји

х
 р

а
зр

ед
а
 

 4  4     
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11. 

 

П
и

см
ен

и
 з

а
д

а
ц

и
 

 8  8     

 

 

Начини и поступци остваривања програма за наставни предмет:  

Облици рада: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

Методе рада: метода усменог излагања, текстуална метода, демонстративна метода, метода презентације 

Провера постигнућа: наставни листићи, провера остварености исхода на крају сваког часа, тестови, решавање проблемских 

задатака, прављења мапа појмова 

Активност наставника: мотивисање ученика за учење новог предмета, демонстрација слика са презентација и модела, вођење 

и усмеравање тока часа, наставник инструкцијама усмерава ученике који самостално истражују, структуришу чињенице и 

извлаче закључке; оцењивање 

Активности ученика: слушање, активно укључивање у дискусију, повезивање са претходно стеченим знањем, извођење 

закључака 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: БИОЛОГИЈА    Разред осми                       ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 68 
 

 

Назив предмета: Биологија 

 

Разред: Осми 

 

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. 

Број 

теме 

Назив теме Садржај теме Број часова Исходи – по завршеној теми ученик ће 

бити у стању да: 

 

 

Међупредметне 

компетенције 

У
к
у
п

н
о
 ч

ас
о
в
а 

Ч
ас

о
в
и

 о
б

р
ад

е
 

О
ст

ал
и

 ч
ас

о
в
и

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

Улога и значај појединачних 

ћелијских органела у 

метаболизму ћелије; Матичне 

ћелије; Принцип 

економичности грађе и 

функције живих бића; 

Улога и значај ензима; 

Надражљивост, проводљивост, 

контрактилност; 

Чулно-нервни систем 

животиња; Рефлекси и 

рефлексни лук;  

Ендокрини систем и хуморална 

регулација; Поремећаји 

функције нервног система, чула 

и ендокриног система; 

Неуротрансмитери, нервни 

импулси и синапсе; Хомеостаза 

- принцип повратне спреге; 

Фотосинтеза, ћелијско дисање, 

транспирација; Температурна 

регулација. 

26 14 
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5у 

3у+в 

3в 

1с 

 

 

 

- повеже грађу ћелијских органела са њиховом 

улогом у метаболизму ћелије; 

- повеже однос површине и запремине ћелије и 

тела са начином обављања основних животних 

функција; 

- идентификује регулаторне механизме у 

одржавању хомеостазе; 

- илуструје примерима везу између 

физиолошких одговора живих бића и промена у 

спољашњој средини; 

 

Дигитална 

компетенција, 

Естетичка 

компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, 

Сарадња, Решавање 

проблема, Одговоран 

однос према здрављу, 

Рад са подацима и 

информацијама  

2. ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 
Одговорност за споствено 9 4 5 -одговорно се односи према свом здрављу;  Дигитална 

компетенција, 
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здравље и здравље других 

људи;  

Утицаји из спољашње и 

унутрашње средине на 

функције ендокриног система, 

нервног система и чула; 

Биолошки смисао 

адолесценције, родни и полни 

идентитет; 

Полно преносиве болести и 

адолесценција. 

 

3у 

2в 

-изрази критички став према медијским 

садржајима који се баве здравим стиловима 

живота; 

- повеже промене настале у пубертету 

са деловањем хормона; 

-идентификује поремећаје у раду органа и 

система органа изазваних нездравим начином 

живота; 

Естетичка 

компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, 

Сарадња, Решавање 

проблема, Одговоран 

однос према здрављу, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Одговоран однос према 

околини, Одговорно 

учешће у демократском 

друштву 

 

3. ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

Календар живота; 

Велика изумирања врста; 

Излазак из воде на копно. 

 

7 3 4 

 

3у 

1в 

-доведе у везу промену животних услова са 

еволуцијом живота на планети; 

-истражи давно нестале екосистеме; 

Дигитална 

компетенција, 

Естетичка 

компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, 

Сарадња, Решавање 

проблема, Одговоран 

однос према здрављу, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Одговоран однос према 

околини, Одговорно 

учешће у демократском 

друштву 

 

4. НАСЛЕЂИВАЊЕ 

И ЕВОЛУЦИЈА 

 

Активност гена и регулација 

животних циклуса; 

Теорија еволуције; 

Постанак врста кроз 

еволуционе процесе; 

Еволуција човека. 

7 4 3 

 

2у 

1в 

-повеже промене које се догађају у организму 

током животног циклуса са активностима гена; 

-повеже промене наследног материјала са 

настанком нових врста путем природне 

селекције; 

 

Дигитална 

компетенција, 

Естетичка 

компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, 

Сарадња, Решавање 

проблема, Одговоран 

однос према здрављу, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Одговоран однос према 
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околини, Одговорно 

учешће у демократском 

друштву 

 

5. ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

 

Еволуција и развој екосистема; 

Концепт климакса; 

Симбиоза, симбиотски 

организми (лишајеви), 

микориза, азотофиксација; 

Капацитет средине и одрживи 

развој; 

Нестанак врста и фактори 

угрожавања (H.I.I.P.O 

концепт); 

Интродукција, реинтродукција 

и инвазивне врсте; 

Типични екосистеми Србије; 

Ретке, угрожене и широко 

распрострањене врста Србије;  

Последице глобалних промена. 

19 9 10 

 

6у 

3в 

1с 

-установи узрочно-последичну везу између 

губитака врста у екосистему и негативних 

последица у преносу супстанце и енергије у 

мрежама исхране; 

-критички процени последице људских 

делатности у односу на расположиве ресурсе на 

Земљи; 

-повеже утицај еколошких чинилаца са 

распоредом карактеристичних врста које 

насељавају простор Србије; 

-истражи присуство инвазивних врста у својој 

околини и вероватне путеве насељавања; 

-истражи разлоге губитка биодиверзитета на 

локалном подручју; 

Дигитална 

компетенција, 

Естетичка 

компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, 

Сарадња, Решавање 

проблема, Одговоран 

однос према здрављу, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Одговоран однос према 

околини, Одговорно 

учешће у демократском 

друштву, 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

 

Начини и поступци остваривања програма за наставни предмет:  

Облици рада: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

Методе рада: метода усменог излагања, текстуална метода, демонстративна метода, метода презентације 

Провера постигнућа: наставни листићи, провера остварености исхода на крају сваког часа, тестови, решавање проблемских 

задатака, прављења мапа појмова 

Активност наставника: мотивисање ученика за учење новог предмета, демонстрација слика са презентација и модела, вођење 

и усмеравање тока часа, наставник инструкцијама усмерава ученике који самостално истражују, структуришу чињенице и 

извлаче закључке; оцењивање 

Активности ученика: слушање, активно укључивање у дискусију, повезивање са претходно стеченим знањем, извођење 

закључака 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ХЕМИЈА             РАЗРЕД: осми   ГОДИШЊИ  ФОНД  ЧАСОВА  68 

Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних хемијских појмова и вештине за правилно руковање 
лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и вештина за 
решавање проблема у свакодневном животу у наставку образовања, да развије способности апстрактног и критичког 
мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, и одговоран однос према себи, другима и животној средини. 

 

 

Р.б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и поступци за 

постизање исхода 

(дидактичко-методичка 

решења, активности) 

 

Међупредметна 

повезаност 

(исход/садржаји) 

 

Планирани начини 

праћења и вредновања 

1 Метали, оксиди 

и хидроксиди 

10 

1. Метали у неживој и 

живој природио 

2.Општа физичка и 

хемијска својства металао 

3. Општа физичка и 

хемијска својства металау 

4. Алкални и земноалкални 

металио 

5. Алкални и земноалкални 

металиу 

6. Гвожђе, бакар, 

алуминијум, олово и цинк, 

њихове легуре и практична 

применао 

7. Вежба I: Испитивање 

својстава метала 

8. Оксиди метала и 

хидроксиди, својства и 

применао 

9. Метали, оксиди и 

хидроксидиу 

Х8И1 – правино рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и животној 

средини; 

Х8И2 – изведе експеримент 

према датом упутству, 

табеларно и графички прикаже 

податке, формулише 

објашњења и изведе закључке; 

Х8И3 – наведе заступљеност 

метала и неметала, 

неорганских и органских 

једињења у живој и неживој 

природи; 

Х8И4 – испита и опише 

физичка својства метала и 

неметала, и повеже их с 

њиховом практичном 

применом; 

Х8И5 – испита и опише 

хемијска својства метала и 

неметала, и објасни их на 

основу структуре атома и 

положаја елемената у 

Периодном систему; 

Х8И6 – напише формуле и 

именује оксиде, киселине, базе 

и соли; 

Х8И7 – испита, опише и 

објасни својства оксида, 

Облици рада 

фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару. 

Методе: 

Метода усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративн аметода, 

метода презентација 

Биологија, 

Физика, математика, 

географија, ликовна 

уметност,  

Формативно и 

сумативно оцењивање 

учника кроз 

индивидуални и групни 

рад на часовима обраде, 

утврђивања градива и 

вежби. 
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10. Метали, оксиди и 

хидроксидиписмена 

провера 

 

неорганских киселина, база и 

соли, препозна на основу 

формуле или назива 

представнике ових једињења у 

свакодневном животу и 

повеже њихова својства са 

практичном применом; 

Х8И8 – напише и тумачи 

једначине хемијских реакција 

метала и неметала; 

Х8И9 – разликује својства 

неорганских и органских 

супстанци и објашњава 

разлику на основу њихових 

структура; 

Х8И10 – препозна физичке и 

хемијске промене неорганских 

и органских супстанци у 

окружењу, и представи 

хемијске промене хемијским 

једначинама; 

 

2 Неметали, 

оксиди и 

киселине 

10 

 

1. Неметали у неживој и 

живој природио 

2.  Неметали у неживој и 

живој природио 

3. Општа физичка и 

хемијска својства 

неметалау 

4. Халогени елементио 

5. Сумпор, азот, фосфор и 

угљенико 

6. Вежба II: Испитивање 

физичких својстава 

неметала 

7. Оксиди неметала и 

киселине, својства и 

Х8И1 – правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и животној 

средини; 

Х8И2 – изведе експеримент 

према датом упутству, 

табеларно и графички прикаже 

податке, формулише 

објашњења и изведе закључке; 

Х8И3 – наведе заступљеност 

метала и неметала, 

неорганских и органских 

једињења у живој и неживој 

природи; 

Х8И4 – испита и опише 

физичка својства метала и 

неметала, и повеже их с 

њиховом практичном 

применом; 

Х8И5 – испита и опише 

хемијска својства метала и 

Облици рада 

фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару. 

Методе: 

методаусменогизлагања, 

текстуалнаметода, 

демонстративнаметода, 

методапрезентације, метода 

Биологија, 

Физика, математика, 

географија, ликовна 

уметност,  

Формативно и 

сумативно оцењивање 

учника кроз 

индивидуални и групни 

рад на часовима обраде, 

утврђивања градива и 

вежби. 
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применао 

8. Оксиди неметала и 

киселине, својства и 

применау 

9. Вежба III: Доказивање 

киселости неорганских 

киселина помоћу лакмус 

хартије 

10. Неметали, оксиди и 

киселинесистематизација 

 

 

неметала, и објасни их на 

основу структуре атома и 

положаја елемената у 

Периодном систему; 

Х8И6 – напише формуле и 

именује оксиде, киселине, базе 

и соли; 

Х8И7 – испита, опише и 

објасни својства оксида, 

неорганских киселина, база и 

соли, препозна на основу 

формуле или назива 

представнике ових једињења у 

свакодневном животу и 

повеже њихова својства са 

практичном применом; 

Х8И8 – напише и тумачи 

једначине хемијских реакција 

метала и неметала; 

Х8И9 – разликује својства 

неорганских и органских 

супстанци и објашњава 

разлику на основу њихових 

структура; 

Х8И10 – препозна физичке и 

хемијске промене неорганских 

и органских супстанци у 

окружењу, и представи 

хемијске промене хемијским 

једначинама 

3 СОЛИ 

8 

21.Формуле и називи солио 

22. Добијање солио 

23. Формуле, називи и 

добијање солиу 

24. Дисоцијација соли. 

Физичка и хемијска 

својства соли о 

25.Вежба IV: Добијање и 

испитивање 

растворљивости соли 

Х8И1 – правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и животној 

средини; 

Х8И2 – изведе експеримент 

према датом упутству, 

табеларно и графички прикаже 

податке, формулише 

објашњења и изведе 

закључке;Х8И6 – напише 

формуле и именује оксиде, 

киселине, базе и соли; 

Х8И7 – испита, опише и 

Облици рада 

фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару. 

Методе: 

методаусменогизлагања, 

текстуалнаметода, 

демонстративнаметода, 

методапрезентације, метода 

Биологија, 

Физика, математика, 

географија, ликовна 

уметност, 

Формативно и 

сумативно оцењивање 

учника кроз 

индивидуални и групни 

рад на часовима обраде, 

утврђивања градива и 

вежби. 
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26. Примена солио 

27. Неметали, оксиди и 

киселине. Соли, 

систематизација 

28.Неметали, оксиди и 

киселине. Соли писмена 

провера 

објасни својства оксида, 

неорганских киселина, база и 

соли, препозна на основу 

формуле или назива 

представнике ових једињења у 

свакодневном животу и 

повеже њихова својства са 

практичном применом; 

 

 

4. 4.Органска 

једињења и 

њихова општа 

својства 

2 

29.Својства атома 

угљеника о 

30. Функционалне групе, 

класе органских једињења 

и општа својства о 

Х8И3 – наведе заступљеност метала и 

неметала, неорганских и 

органских једињења у живој и 

неживој природи; 

Х8И9 – разликује својства 

неорганских и органских 

супстанци и објашњава 

разлику на основу њихових 

структура; 

Х8И10 – препозна физичке и хемијске 

промене неорганских и 

органских супстанци у 

окружењу, и представи 

хемијске промене хемијским 

једначинама; 

Х8И11 – напише формуле и именује 

представнике класа органских 

једињења имајући у виду 

структурну изомерију; 

 

Облици рада 

фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару. 

Методе: 

методаусменогизлагања, 

текстуалнаметода, 

демонстративнаметода, 

методапрезентације, метода 

Биологија, 

Физика, математика, 

географија, ТИО 

Формативно и 

сумативно оцењивање 

учника кроз 

индивидуални и групни 

рад на часовима обраде, 

и утврђивања градива. 

5.  Угљоводоници 

12 

31. Подела угљоводоника о 

32. Номенклатура о 

33. Вежба V: Састављање 

модела молекула 

угљоводоника 

34.Изомерија o 

35. Номенклатура. 

Изомеријау 

36. Физичка својства 

Х8И3 – наведе заступљеност метала и 

неметала, неорганских и 

органских једињења у живој и 

неживој природи; 

Х8И11 – напише формуле и именује 

представнике класа органских 

једињења имајући у виду 

структурну изомерију; 

Х8И2 – изведе експеримент према 

датом упутству, табеларно и 

графички прикаже податке, 

формулише објашњења и 

изведе закључке; 

 

Облици рада 

фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару. 

Методе: 

методаусменогизлагања, 

текстуалнаметода, 

демонстративнаметода, 

методапрезентације, метода 

Биологија, 

Физика, математика, 

географија, биологија, 

ТИО 

Формативно и 

сумативно оцењивање 

учника кроз 

индивидуални и групни 

рад на часовима обраде, 

утврђивања градива и 

вежби. 

 



86 

 

угљоводоника о 

37. Хемијска својства 

угљоводоника о 

38. Физичка и хемијска 

својства угљоводоника у 

39. Полимери о 

40. Нафта и земни гас о 

41. Угљоводоници 

систематизација 

42. Угљоводоници 

писмена провера 

 

Х8И13 – испита, опише и објасни 

физичка и хемијска својства 

представника класа органских 

једињења и повеже својства 

једињења са њиховом 

практичном применом; 

Х8И14 – објасни и хемијским 

једначинама представи 

хемијске промене 

карактеристичне за поједине 

класе органских једињења; 

Х8И19 – изведе стехиометријска 

израчунавања и израчуна 

масену процентну 

заступљености супстанци; 

 

 

6.  6Органска 

једињења са 

кисеоником 

8 

 

43Алкохоли о 

44. Алкохоли у 

45 Карбоксилне киселине. 

Масне киселине о 

46. Вежба VI: Физичка и 

хемијска својства 

органских једињења с 

кисеоником 

47. Карбоксилне киселине. 

Масне киселине у 

48. Естри о 

49. Органска једињења са 

кисеоником 

систематизација 

50. Органска једињења са 

кисеоником писмена 

провера 

 

Х8И1 – правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и животној 

средини; 

Х8И2 – изведе експеримент према 

датом упутству, табеларно и 

графички прикаже податке, 

формулише објашњења и 

изведе закључке; 

Х8И3 – наведе заступљеност метала и 

неметала, неорганских и 

органских једињења у живој и 

неживој природи; 

Х8И12 – разликује органске 

супстанце са аспекта чиста 

супстанца и смеша, величина 

молекула, структура, порекло 

и то повезује са њиховом 

улогом и применом; 

Х8И13 – испита, опише и објасни 

физичка и хемијска својства 

представника класа органских 

једињења и повеже својства 

једињења са њиховом 

практичном применом; 

Облици рада 

фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару. 

Методе: 

методаусменогизлагања, 

текстуалнаметода, 

демонстративнаметода, 

методапрезентације, метода 
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Х8И14 – објасни и хемијским 

једначинама представи 

хемијске промене 

карактеристичне за поједине 

класе органских једињења; 

Х8И19 – изведе стехиометријска 

израчунавања и израчуна 

масену процентну 

заступљености супстанци; 

 

7. Биолошки 

важна органска 

једињења 

12 

51.Масти и уља о 

52. Хемијска својства 

масти и уља о 

53. Масти и уља у 

54. Угљени хидрати о 

55. Својства и примена 

угљених хидрата о 

56. Угљени хидрати у 

57. Амино киселине. 

Протеини. О 

58. Вежба VII: Испитивање 

растворљивости масти и 

уља, и угљених хидрата; 

доказивање скроба; 

денатурација протеина 

59. Масти и уља. Угљени 

хидрати. Протеини. У 

60. Витамини о 

61. Биолошки важна 

органска једињења 

систематизација 

62. . Биолошки важна 

органска једињења 

Х8И1 – правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и животној 

средини; 

Х8И2 – изведе експеримент према 

датом упутству, табеларно и 

графички прикаже податке, 

формулише објашњења и 

изведе закључке; 

Х8И3 – наведе заступљеност метала и 

неметала, неорганских и 

органских једињења у живој и 

неживој природи; 

Х7И15 – опише физичка својства: 

агрегатно стање и 

растворљивост масти и уља, 

угљених хидрата, протеина и 

растворљивост витамина; 

Х8И16 – опише основу структуре 

молекула који чине масти и 

уља, угљене хидрате и 

протеине; 

Х8И17 – објасни сапонификацију 

триацилглицерола и 

хидрогенизацију незасићених 

триацилглицерола, наведе 

производе хидролизе 

дисахарида и полисахарида и 

опише услове под којима 

долази до денатурације 

протеина; 

Х8И18 – наведе улоге масти и уља, 

угљених хидрата, протеина и 

Облици рада 

фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару. 

Методе: 

методаусменогизлагања, 

текстуалнаметода, 

демонстративнаметода, 

методапрезентације, метода 

Биологија, 

Физика, математика, 

географија, биологија, 

ТИО 

Формативно и 

сумативно оцењивање 

учника кроз 

индивидуални и групни 

рад на часовима обраде, 

утврђивања градива и 

вежби. 
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писмена провера 

 

витамина у живим 

организмима и доведе их у 

везу са здрављем и здравом 

исхраном људи; 

 

8. Заштита 

животне 

средине 

6 

63.Загађивачи, загађујуће 

супстаце и последице 

загађивања о 

64.Рециклирање о 

65. Загађивачи, загађујуће 

супстаце и последице 

загађивања. Рециклирање у 

66. Зелена хемија о 

67. Заштита животне 

средине и зелена хемија у  

68. Систематизација 

градива за 8. разред 

 

 

Х8И20 – рукује супстанцама и 

комерцијалним производима у 

складу с ознакама опасности, 

упозорења и обавештења на 

амбалажи, придржава се 

правила о начину чувања 

производа и одлагању отпада; 

Х8И21 – наведе загађујуће супстанце 

ваздуха, воде и земљишта и 

опише њихов утицај на 

животну средину; 

Х8И22 – критички процени последице 

људских активности које 

доводе до загађивања воде, 

земљишта и ваздуха; 

Х8И23 – објасни значај планирања и 

решавања проблема заштите 

животне средине. 

 

Облици рада 

фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару. 

Методе: 

Метода усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације, метода 

Биологија, 

 географија, биологија, 

ТИО 

Формативно и 

сумативно оцењивање 

учника кроз 

индивидуални и групни 

рад на часовима обраде, 

утврђивања градива и 

вежби. 

 

 
 

Образовни стандарди за крај разреда за предмет – Хемија 

 

Ниво образовних стандарда 

Област 
Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

1.Метали, оксиди и хидроксиди Х8И1, Х8И3, Х8И10,  Х8И4,Х8И6, Х8И9 Х8И2, Х8И5, Х8И8, Х8И7 

2.Неметали, оксиди и киселине 

 
Х8И1, Х8И3, Х8И10 Х8И4,Х8И6, Х8И9 Х8И2, Х8И5, Х8И7, Х8И8, 

3.Соли Х8И1 Х8И6 Х8И2, Х8И7 
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4.Органска једињења и њихова 

општа својства 

 

Х8И3,  Х8И10   

 

5.Угљоводоници 
Х8И3, Х8И13 Х8И9,Х8И11,Х8И14, Х8И19, Х8И2, 

6.Органска једињења са 

кисеоником 

 

Х8И1, Х8И13 Х8И12, Х8И14 Х8И2, Х8И19 

7.Биолошки важна органска 

једињења 

 

Х8И20, Х8И16, Х7И15, Х8И3, Х8И1,  Х8И18, Х8И16Х8И2, Х8И17 

8.Заштита животне средине 

 

Х8И21 Х8И22 Х8И23 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА    РАЗРЕД: Oсми       ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и 

поступцизапостизање

исхода (дидактичко-

методичкарешења, 

активности) 

 

Међупредметна

повезаност 

(исход/садржаји) 

 

Планираниначинип

раћења и 

вредновања 

1. ЖИВОТН

О И 

РАДНО 

ОКРУЖЕ

ЊЕ 

Увод у електротехнику, 
рачунарство и мехатронику. 

Електрична инсталација-

опасност и мере заштите. 

Примена електричних 

апарата и уређаја у 

 Процени 

значај 

електротехник

е, рачунарства 

и мехатронике 

у животном и 

радном 

Дијалошка, метода 

демонстрације, 

практичан рад 

Рад на часу је у 

корелацији са 

наставним 

садржајима 

предмета Физика, 

Вреднују се 

процес и продуктиу 

чења. 

Узети у обзир 

све активности 

ученика (уредност, 

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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домаћинству, штедња 

енергије и енергетска 
ефикасност. 

Професије (занимања) у 

области електротехнике и 

мехатронике. 

 

окружењу; 

– анализира 

опасности од 

неправилног 

коришћења 

електричниха

парата и 

уређаја и 

познаје 

поступке 

пружања прве 

помоћи; 

– образложи 

важност 

енергетске 

ефикасностие

лектричних 

уређаја у 

домаћинству; 

– повеже 

професије 

(занимања) у 

области 

електротехник

е и 

мехатроникеса 

сопственим 

интересовањи

ма; 

 

Техника и 

технологија из 

претходних 

разреда, 

Математика 

Компетенција за 

целоживотно 

учење, 

Комуникација, 

Дигитална 

компетенција, 

Сарадња, 

Естетичка 

компетенција 

систематичност, 

залагање, 

самоиницијативност, 

креативност и др). 

 

2. САОБРА

ЋАЈ 

Саобраћајна средства на 

електро погон − врсте и 

карактеристике. Хибридна 
возила. 

Електрични и електронски 

уређаји у саобраћајним 

– упореди 

карактеристик

е електричних 

и хибридних 

саобраћајнихс

редстава са 

Дијалошка, метода 

демонстрације, 

практичан рад 

Рад на часу је у 

корелацији са 

наставним 

садржајима 

предмета Физика, 

Вреднују се 

процес и продукти 

учења. 

Узети у обзир 

свеактивности 
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средствима. 

Основи телекомуникација. 

 

конвенционал

ним; 

– разуме 

значај 

електричних и 

електронскиху

ређаја у 

саобраћајним 

средствима; 

 

Техника и 

технологија из 

претходних 

разреда, 

Математика 

Компетенција за 

целоживотно 

учење, 

Комуникација, 

Дигитална 

компетенција, 

Сарадња, 

Естетичка 

компетенција 

ученика (уредност, 

систематичност, 

залагање, 

самоиницијативност, 

креативност и др 

3. ТЕХНИЧ

КА И 

ДИГИТА

ЛНА 

ПИСМЕН

ОСТ 

Основне компоненте ИКТ 

уређаја. 

Управљање процесима и 

стварима на даљину помоћу 

ИКТ. 

Основни симболи у 

електротехници. 

Рачунарски софтвери за 

симулацију рада 

електричних кола. 

Израда и управљање 

електромеханичким 
моделом. 

 

–

 класификујек

омпоненте 

ИКТ уређаја 

према намени; 

– процени 

значај 

управљања 

процесима и 

уређајима 

помоћу ИКТ; 

– црта 

електричне 

шеме 

правилно 

користећи 

симболе; 

– користи 

софтвере за 

симулацију 

Дијалошка, метода 

демонстрације, 

практичан рад 

Рад на часу је у 

корелацији са 

наставним 

садржајима 

предмета Физика, 

Техника и 

технологија из 

претходних 

разреда, 

Информатика и 

рачунарство, 

Математика 

Компетенција за 

целоживотно 

учење, 

Комуникација, 

Дигитална 

Вреднују се 

процес и продукти 

учења. 

Узети у обзир све 

активности ученика 

(уредност, 

систематичност, 

залагање, 

самоиницијативност, 

креативност и др 
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рада 

електричних 

кола; 

– састави 

електромехан

ички модел и 

управља њиме 

помоћу 

интерфејса; 

 

компетенција, 

Сарадња, 

Естетичка 

компетенција 

4. РЕСУРС

И И 

ПРОИЗВ

ОДЊА 

 
Електроенергетски систем. 

Производња, 

трансформација и пренос 
електричне енергије. 

Обновљиви извори 
електричне енергије. 

Електроинсталациони 

материјал и прибор. 

Кућне електричне 
инсталације. 

Састављање електричних 
кола 

Коришћење фазног 

испитивача и мерење 

електричних величина 

мултиметром. 

Електричне машине. 

Електротехнички апарати и 

уређаји у домаћинству. 

Објасни 

систем 

производње, 

трансформац

ије и преноса  

електричне 

енергије; 

– анализира 

значај 

коришћења 

обновљивихи

звора 

електричне 

енергије; 

– разликује 

елементе 

кућне 

електричне 

инсталације; 

– повеже 

електрично 

и/или 

електронско 

коло према 

Дијалошка, метода 

демонстрације, 

практичан рад 

Радначасује у 

корелацији са 

наставним 

садржајима 

предмета Физика, 

Техника и 

технологија из 

претходних 

разреда, 

Математика 

Компетенција за 

целоживотно 

учење, 

Комуникација, 

Дигитална 

компетенција, 

Сарадња, 

Естетичка 

компетенција 

Вреднујусепроц

ес и продукти учења. 

Узети у обзир све 

активности ученика 

(уредност, 

систематичност, 

залагање, 

самоиницијативност, 

креативност и др 
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Основни електронике. 

Рециклажа 

Електронских 

компоненти. 

задатој 

шеми; 

– користи 

мултиметар; 

– анализира 

карактеристи

ке 

електричних

машина и 

повезује их 

са њиховом 

употребом; 

–

 класификује

електронске 

компоненте 

на основу 

намене; 

–

 аргументује 

значај 

рециклаже 

електронских

компоненти; 

 

5. КОНСТР

УКТОРС

КО 

МОДЕЛО

ВАЊЕ 

Моделовање електричних 

машина и уређаја. 

Огледи са 

електропанелима. 

Коришћењеинтерфејсаза

управљањепомоћурачуна

ра. 

 самостално/т

имски 

истражује и 

осмишљава 

пројекат; 

– креира 

документациј

у, развије и 

Практичан рад Рад на часу је у 

корелацији са 

наставним 

садржајима 

предмета Физика, 

Техника и 

технологија из 

Вреднују се 

процес и продукти 

учења. 

Узети у обзир све 

активности ученика 

(уредност, 

систематичност, 

залагање, 
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Израда једноставног 

школског робота 

сопствене конструкције 

или из конструкторског 

комплета. 

Рад на пројекту: 

– израда 

производа/модела; 

– управљање моделом; 

– представљање 

производа/модела. 

 

представи 

бизнис план 

производа; 

– састави 

производ 

према 

осмишљеном

решењу; 

– састави и 

управља 

једноставним

школским 

роботом или 

мехатроничк

им моделом; 

– представи 

решење 

готовог 

производа/мо

дела; 

– процењује 

свој рад и 

рад других и 

предлаже 

унапређење 

реализованог 

пројекта. 

 

претходних 

разреда, 

Математика, 

Ликовна култура, 

Информатика и 

рачунарство, 

Компетенција за 

целоживотно 

учење, 

Комуникација, 

Дигитална 

компетенција, 

Сарадња, 

Естетичка 

компетенција 

самоиницијативност, 

креативност и др 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО    РАЗРЕД: Осми      ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА   34 

 

 

 

 

 

 

 

Р.б

. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и 

поступцизапостизањеи

схода (дидактичко-

методичкарешења, 

активности) 

 

Међупредметнап

овезаност 

(исход/садржаји) 

 

Планираниначинип

раћења и 

вредновања 

1. ИКТ Радноокружењепрограмазат

абеларнепрорачуне. 

Креирањераднетабеле и 

уносподатака (нумерички, 
текстуални, датум, време....). 

Формуле и функције. 

Примена формула за 

израчунавање статистика. 

Сортирање и филтрирање 

података. 

Груписање података и 

израчунавање статистика 

пог рупама. 

Визуелизација података – 
израда графикона. 

Форматирање табеле 

(вредности и ћелија) и 

припрема за штампу. 

Рачунарство у облаку – 

дељене табеле (нивои 

унесе и мења 

податке у 
табели; 

– разликује 

типове 

података у 

ћелијама 

табеле; 

– сортира и 

филтрира 

податке по 

задатом 
критеријуму; 

– користи 

формуле за 

израчунавање 
статистика; 

– представи 

визуелно 

податке на 

oдговарајућина

Дијалошка, метода 

демонстрације, 

практичан рад, рад у 

групи и тиму 

Рад на часу је у 

корелацији са 

наставним 

садржајима 

предмета 

Енглески језик, 

Техника и 

технологија, 

Математика 

Компетенција за 

целоживотно 

учење, 

Комуникација, 

Дигитална 

компетенција, 

Сарадња, 

Естетичка 

компетенција 

Континуирано 

пратити рад ученика 

Вреднују се процес и 

продукти учења. 

Вредновање више 

усмерити ка праћењу 

и вредновању 

практичних радова и 

вежбања 

 

Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за упрaвљање информацијама, безбедну 
комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање 
различитих проблема у друштву које се развојeм дигиталних технологија брзо мења. 
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приступа, измене и 

коментари). 

 

чин; 

– примени 

основне 

функције 

форматирања 

табеле, 

сачувај е у 

пдф формату  
и одштампа; 

 

2. ДИГИТАЛ

НА 

ПИСМЕН

ОСТ 

 

Заштита личних података. 

Права детета у дигиталном 
добу 

Отворени подаци. 

 

– приступи 

дељеном 

документу, 

коментарише и 

врши измене 

унутар 

дељеног 
документа; 

– разуме на 

које све начине 

делимо личне 

податке 

приликом 

коришћења 
интернета; 

– разуме 

потенцијалнер

изике дељења 

личних 

података 

путеми 

нтернета, 

поготову 

Дијалошка, метода 

демонстрације, 

практичан рад, рад у 

групи и тиму 

Рад на часу је у 

корелацији са 

наставним 

садржајима 

предмета 

Енглески језик, 

Техника и 

технологија, 

Математика 

Компетенција за 

целоживотно 

учење, 

Комуникација, 

Дигитална 

компетенција, 

Сарадња, 

Естетичка 

компетенција 

Континуирано 

пратити рад ученика 

Вреднују се процес и 

продукти учења. 

Вредновање више 

усмерити ка праћењу 

и вредновању 

практичних радова и 

вежбања 
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личних 

података деце; 

– разуме везу 

између ризика 

на интернету и 

кршења права; 

– објасни 

појам 

„отворени 

подаци”; 

– успостави 

везу између 

отварања 

података и 

стварања 

услова за 

развој 

иновација и 

привредних 

грана за кoје су 

доступни 

отворени 

подаци; 

 

3. РАЧУНА

РСТВО 

Програмски језици и 

окружења погодни за 

анализу и обраду података 
(Jupyter, Octave, R, ...). 

Унос података у 
једнодимензионе низове. 

Једноставне анализе низова 

података помоћу 

библиотечких функција 

 Унесе серију 
(низ) података; 

– изврши 

једноставне 

анализе 

низаподатака(и

зрачуна збир, 

просек, 
проценте, ...); 

Дијалошка, метода 

демонстрације, 

практичан рад, рад у 

групи и тиму 

Рад на часу је у 

корелацији 

предмета 

информатике и 

рачунарства са 

наставним 

садржајима– 

претходном 

Континуирано 

пратити рад ученика 

Вреднују се процес и 

продукти учења. 

Вредновање више 

усмерити ка праћењу 

и вредновању 

практичних радова и 

вежбања 
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(сабирање, просек, 

минимум, максимум, 
сортирање, филтрирање). 

Графичко представљање 
низова података. 

Унос и представљање 

табеларно записаних 
података. 

Анализе табеларно 

записаних података (нпр. 

Просек сваке колоне, 
минимум сваке врсте, ...). 

 

– графички 

представи 

низове 

података (у 

облику 

линијског, 

стубичастог 

или секторског 
дијаграма); 

– унесе 

табеларне 

податке или их 

учита из 

локалних 

датотека и 

сними их; 

– изврши 

основне 

анализе и 

обраде 

табеларних 

података (по 

врстама и по 

колонама, 

сортирање, 

филтрирање, 

...); 

– изврши 

анализе које 

укључују 

статистике по 
групама; 

 

наставном 

јединицом, 

математике 

Рад са подацима, 

Компетенција за 

целоживотно 

учење, Естетичка 

компетенција, 

Дигитална 

компетенција, 

Сарадња, 

Комуникација 

 

4. ПРОЈЕКТ Онлајн упитник (креирање – Онлајн Дијалошка, метода Рад на часу је у Континуирано 
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НИ 

ЗАДАЦИ 

типови питања, дељење – 

нивои приступа и 
безбедност). 

Онлајн упитник 

(прикупљање и обрада 

података, визуaлизација). 

Отворени подаци. 

Инфографик. 

Управљање дигиталним 

уређајима (програмирање 
уређаја). 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до 
представљања решења. 

Израда пројектног задатка у 

корелацији са другим 

предметима. 

Вредновање резултата 
пројектног задака. 

 

упитник 

(креирање – 

типови 

питања, 

дељење – 

нивои 

приступа и 
безбедност). 

Онлајн 

упитник 

(прикупљање и 

обрада 

података, 

визуaлизација)
. 

Отворени 

подаци. 

Инфографик. 

Управљање 

дигиталним 

уређајима 

(програмирање 
уређаја). 

Фазе 

пројектног 

задатка од 

израде плана 

до 

представљања 
решења. 

Израда 

пројектног 

задатка у 

демонстрације, 

практичан рад, рад у 

групи и тиму 

корелацији са 

наставним 

садржајима 

предмета 

информатике и 

рачунарства, 

математика, 

биологија, 

историја, 

географија, 

физика, грађанско 

васпитање 

Компетенција за 

целоживотно 

учење, 

Комуникација, 

Решавање 

проблема, 

Естетичка 

компетенција, 

Дигитална 

компетенција, 

Сарадња, Брига о 

здрављу, Учешће 

у демократском 

друштву 

 

пратити рад ученика 

Вреднују се процес и 

продукти учења. 

Вредновање више 

усмерити ка праћењу 

и вредновању 

практичних радова и 

вежбања 
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корелацији са 

другим 
предметима. 

Вредновањерез

ултата 

пројектног 
задатка. 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
КЉУЧНИ ПОЈМОВИ 

САДРЖАЈА  

− одабере и примени комплексе 

простих и општеприпремних 

вежби одговарајућег обима и 

интензитета у вежбању; 

− користи научене вежбе у спорту, 

рекреацији и другим ситуацијама; 

− упоређује и анализира сопствене 

резултате са тестирања са 

референтним вредностима; 

− примени усвојене технике 

кретања у игри, спорту и другим 

различитим ситуацијама; 

− примени атлетске дисциплине у 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој покретљивости. 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије 

тестова за праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

 

Атлетика 

 

Истрајно трчање 

Спринтерско трчање. 

Штафетно трчање 

Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине 

и знања изобласти физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког 

вежбања у савременим условима живота и рада. 
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складу са правилима; 

− развија своје физичке 

способности применом вежбања 

из атлетике; 

− одржава равнотежу у различитим 

кретањима, изводи ротације тела; 

− примени вежбања из гимнастике 

за развој физичких способности;  

− изведе елементе усвојених 

тимских и спортских игара;  

− примени основна правила 

тимских и спортских игара; 

− користи усвојене елементе 

технике у спортским играма; 

− примени основне тактичке 

елемете; 

− учествује на унутар одељенским 

такмичењима; 

− изведе кретања у различитом 

ритму; 

− игра народно коло; 

− изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других 

култура;  

− изведе вежбе и саставе уз музичку 

пратњу; 

− плива техником краула и леђног 

краула и прсном техником; 

− преплива најмање 50m; 

- процени своје способности и 

вештине у води; 

− скочи у воду на ноге и на главу; 

− рони у дужину у складу са својим 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 Скок удаљ. 

Бацања кугле. 

Скок увис (леђна техника). 

Бацање „вортекс-а“. 

Четворобој 

Спортска 

гимнастика 

Основни садржаји: 
Вежбе и комбинације вежби 

карактеристичних за поједине 

справе: 

Тло 

Прескок 

Трамполина 

Вратило 

Двовисински разбој 

Паралелни разбој 

Кругови 

Коњ са хватаљкама 

Греда 

Проширени садржаји: 
На тлу и справама сложеније 

вежбе и комбинације вежби 

 Тимске и 

спортске игре 

Футсал: 

Елементи технике и тактике. 

Игра уз примену правила 

Рукомет: 

Елементи технике и тактике. 

Игра уз примену правила. 

Кошарка: 

Елементи технике и тактике. 

Игра уз примену правила. 

Одбојка: 

Елементи технике и тактике. 

Игра уз примену правила. 
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могућностима; 

− поштује правила понашања у 

води, и око водене средине; 

− уочи ризичне ситуације у води и 

око ње; 

− вреднује утицај примењених 

вежби на организам 

- одреди ниво сопствене дневне 

физичке активноси; 

- користи вежбе ради побољшања 

својих физичких способности;  

- предвиди елиминише последице 

недовољне физичке активности; 

− примени мере безбедности у 

вежбању у школи и ван ње; 

− одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима; 

− примени и поштује правила игара 

у складу са етичким нормама; 

− примерено се понаша као учесник 

или посматрач на такмичењима; 

− решава конфликте на 

друштвеноприхватљив начин; 

− користи различите изворе 

информација за упознавање са 

разноврсним облицима физичких 

и спортско-рекреативних 

активности; 

− прихвати победу и пораз;  

− процени вредност различитих 

спортова без обзира на лично 

интересовање; 

Активност по избору 

Плес и ритимика 

 

Вежбе са вијачом. 

Вежбе са обручем. 

Народно коло „Моравац“. 

Народно коло из краја у којем се 

школа налази. 

Енглески валцер. 

 

Пливање и 

Ватерполо 

Пливање 

Техника крауле, леђног краула и 

прсног пливања. 

Одржавање на води на разне 

начине и самопомоћ. 

Роњење у дужину 10-15m. 

Скокови на ноге и главу. 

Мешовито пливање. 

Игре у води. 

Помоћ другима у води 

Ватерполо 

Пливање са лоптом. 

Хватање и додавање. 

Основни елементи тактике и игра. 

Полигони 

Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима. 

Полигон са препрекама 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Физичко вежбање 

и спорт 

Подела моторичких способности.  

Функција срчано-дисајног 

система. 

Основна правила и тактика 

спортских игара. 

Понашање на такмичењима и 

спортским манифестацијама. 

Чување и одржавање простора, 

справа и реквизита који се користе 
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− примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

ситуацијама; 

− вреднује лепоту покрета у 

физичком вежбању и спорту; 

− подстиче породицу на редовно 

вежбање; 

− повеже врсте вежби, игара и 

спорта са њиховим утицајем на 

здравље; 

− планира дневни ритам рада, 

исхране и одмора у складу са 

својим потребама;  

− разликује здраве од нездравих 

облика исхране  

− правилно користи додатке 

исхрани;  

− примењује здравствено-

хигијенске мере у вежбању;  

− правилно реагује и пружи 

основну прву помоћ приликом 

повреда; 

− чува животну средину током 

вежбања; 

− анализира штетне последице 

конзумирања дувана, алкохола, 

штетних енергетских напитака и 

психоактивних супстанци. 

у вежбању. 
Превенција насиља у физичком 

васпитању и спорту. 
Решавање спорних ситуација. 
Коришћење писаних и електронских 

извора информација из области 

физчког васпитања и спорта. 
Вежбање у функцији сналажења у 

ванредним ситуацијама. 
Значај и улога физичког вежбања за 

професионална занимања у спорту, 

образовању, здравству, војсци, 

полицији и другим занимањима. 
Структура физичке културе (физичко 

васпитање, спорт и рекреација). 

Здравствено 

васпитање 

Утицај различитих вежбања на 

кардио-респираторни систем, 

скелетно-мишићни и организам 

уопште. 
Здравствено-хигијенске мере пре и 

после вежбања. 
Значај правилне исхране. 
Енергетски напици и њихова 

штетност. 
Прва помоћ након површинских 

повреда, уганућа у прелома. 
Значај вежбања у природи. 
Чување околине при вежбању. 
Последице конзумирања дувана и 

алкохола и психоактивних супстанци 
Правилно конзумирање додатака 

исхрани. 
Мере заштите репродуктивног 

здравља у процесу вежбања 
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2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТЊЕ   РАЗРЕД:VIII               ГОДИШЊИ  ФОНД ЧАСОВА:34 

 

 

 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

– изрази осећај љубави и поноса према својој 

домовини на начин који никога не угрожава; 

– образложи зашто су понашања која се могу 
описати као ксенофобија, расизам, антисемитизам, 

антициганизам облици дискриминације и кршења 

људских права;  
– наведе примере повезаности различитих култура у 

једној заједници и образложи потребу 
интеркултуралног дијалога за квалитетан живот 

свих чланова те заједнице;  

– покаже интересовање за упознавање различитих 

култура; 

– наведе права која националне мањине у Србији по 

Уставу имају; 

– разликује појмове пол и род и препознаје родне 

стереотипе; 

– уочава у рекламама, филмовима, књигама, 

изрекама, стриповима и другим продуктима 
културе на који начин се преносе родни обрасци; 

– указује на примере родне равноправности и 

неравноправности у ситуацијама из свакодневног 
живота; 

– дискутује о значају уважавања родне перспективе 

приликом доношења одлука значајних за једну 
заједницу;  

– наведе неколико привремених позитивних мера за 
постизање родне равноправности и аргументе за 

њихову примену; 

– препозна у понашању особе карактеристике 

ЉУДСКА ПРАВА 

Заједница 

припадника 

различитих 

културних 

група 

Припадност држави и нацији  

Патриотизам – осећај љубави и поноса према домовини и свим 
њеним припадницима.  

Начини изражавања патриотизма.  

Обесправљивање и угрожавање слободе људи.  

 Ксенофобија, расизам, антисемитизам, антициганизам. Заједница 

различитих културних група 
Културна разноликост у форми мултикултуралности и 

интеркултуралности.  
Интеркултурни дијалог као средство развоја поштовања 

различитих култура и заједничког живота. 

Припадници националних мањина у Србији – заштита права и 

слобода припадника националних мањина. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Родна 

(не)равноправност  

Пол и род 

Биолошке разлике (анатомске и физиолошке), насупрот 
разликама које друштво ствара (очекивања друштва од 
мушкараца и жена).  

Преношење родних образаца. 

Стереотипи и предрасуде о роду. 

Родна перспектива 

Укључивање родне перспективе приликом доношења одлука 
важних за једну заједницу (образовање, здравље, породица, 
запошљавање, спорт...).  

Родна равноправност 

Родна равноправност и једнаке могућности за све ради 
развоја друштва. Препреке родној равноправности. 
Одговорност државе, организација цивилног друштва и 

Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности и 

процедура грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе других и спреман да 

активно делује у заједници. 
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насилника и жртве; 

– наведе могуће начине реаговања у ситуацији 

сусрета са насилником; 

– наведе основне функције медија и образложи 
зашто је важно да постоје кодекс новинара и 

кодекс деца и медији;  

– образложи значај слободе медија за развој 

демократије; 

– у медијима проналази примере предрасуда, 

стереотипа, дискриминације, нетолеранције по 

различитим основама и критички их анализира; 
– препозна механизме манипулације медија и утицај 

медија на сопствено мишљење и деловање; 
– проналази и користи информације из различитих 

извора, критички их разматра и вреднује; 

– препозна пример злоупотребе деце у медијима; 

– у дискусији показује вештину активног слушања, 

износи свој став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван начин; 

– учествује у припреми, реализацији и евалуацији 

кратког филма,–  учествује у избору садржаја и 

начина рада. 

појединца у постизању родне равноправности. Привремене 
позитивне мере за постизање родне равноправности (квоте 
уписа на факултет, субвенције за запошљањање...). 

Родно засновано насиље 

Родне разлике као основа неравнотеже моћи. Злоупотреба 

моћи насилника. Карактеристике особе која врши насиље, 

која је изложена насиљу или која му сведочи. Мере заштите 

од родно заснованог насиља. 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ  

СВЕТУ 

Медији 

Медији 

Врсте и функције медија. 

Слобода медија и њихов допринос развоју демократије. 

Медији као извор информација и дезинформација. 
Манипулације путем медија (одлагање информације, 
скретање пажње, побуђивање емоција, стварање осећаја 
кривице, неговање некултуре...). 

Медијска писменост  

Способност разумевања, критичког и аналитичког 
усвајања медијских садржаја. Кодекс у медијима 

Кодекс деца и медији. 

Кодекс новинара. Притисци на новинаре као инструмент 

ограничавања слободе изражавања. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Вредности 

грађанског 

друштва 

Снимање кратког филма о вредностима грађанског 
друштва Избор теме и формулисање идеје. 

Писање сценарија. 

Подела задатака. 

Снимање. 

Монтажа. 

Презентација. 

Евалуација. 
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ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и 

поступцизапостиза

њеисхода 

(дидактичко-

методичкарешења, 

активности) 

 

Међупредмет

наповезаност 

(исход/садржај

и) 

 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања 

1.  

Увод 

Упознавањесасадр

жајемпрограма и 

начиномрада 

•моћидасагледасадржајек

ојимаћесебавитинаставаП

равославногкатихизиса у 

току 8. 

разредаосновнешколе; 

•моћидауочикаквојењегов

опредзнањеизградиваПра

вославногкатихизисаобра

ђеног у 

претходномразредушколо

вања. 

•битимотивисандапохађа

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, 

дијалог  

 

Корелацијасад

ругимпредмет

има: 

Српскијезик и 

књижевност 

Посматра

ње 

ангажова

ности, 

самостал

ностии 

кооперат

ивности. 

Продукти 

ученички

х 

активност

Циљ наставе православног катихизиса јесте: Ученицима пружити основ за разумевање човека као бића заједнице, пружити 

ученицима елементарно знање о Богу као бићу аједнице, пружити основ за разликовање и упоређивање породичних односа 

и односа који владају у Цркви, пружити основ за упознавање односа који владају између човека и Бога, пружити основ за 

разумевање да је молитва наш разговор са Богом. Омогућити ученицима да увиде да се породични односи и односи у 

Цркви исказују на конкретан начин. Ученицима пружити основ за разумевање да се кроз међусобне односе љубави 

остварује јединство, пружити ученицима неопходно знање о доласку Спаситеља у свет указати ученицима да је послање 

Сина Божјег дар љубави Бога Оца свет. Пружити ученицима елементарно знање о Светоме Сави, пружити ученицима 

елементарно знање о стварању света. Омогућити ученицима да схвате и доживе Цркву као заједницу сабраног Божјег 

народа, подстицати ученике на лично учешће у животу Цркве, указати ученицима на величину Христове љубави према 

људима и свету, пружити ученицима елементарно знање о Христовом страдању и васкрсењу. Омогућити ученицима да у 

Христу препознају узор љубави према свету и човеку, подстицати ученике да љубав према Богу изражавају кроз љубав 

према људима и природи. Установити обим разумевања и квалитет стечених знања у току школске године из Православног 

катихизиса. 
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часовеПравославногкатих

изиса 

и. 

Белешке,разгово

ри 

2.  

Човекјеикона

Божија 

-Човек - 

иконаБожја и 

свештениктвари 

-

Хришћанскосхвата

њеличности 

-

Грехкаопромашајч

овековогназначења 

-

Двевеликезаповест

и о љубави 

-Слобода и љубав у 

хришћанскометосу 

•моћидаувидидајечовекик

онаБожијајерјеслободнал

ичност и 

дајеслужбачовековадабуд

еспонаизмеђуБога и 

света. 

•моћидаувидидасечовекос

тварујекаоличност у 

слободнојзаједнициљубав

исадругим. 

•битиподстакнутдаучеств

ује у 

литургијскојзаједници. 

•моћидасагледагрехкаопр

омашајљудскогназначења

; 

•моћидаразликујеслободу

одсамовоље; 

•моћидаувидидачовекмож

ебитиробсвојихлошихосо

бина и навика; 

•битиподстакнутдаувидив

редностближњега у 

сопственомживоту; 

•моћидаусвојиставдаједи

нокрозљубавчовекможеп

ревазићиконфликт; 

•моћидавреднујесвојепост

упкенаосновуХристовихз

аповести о љубави. 

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, 

дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик и 

књижевност 

Матерњи језик 

Географија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Посматра

ње 

ангажова

ности, 

самостал

ностии 

кооперат

ивности. 

Продукти 

ученички

х 

активност

и. 

Белешке,разгово

ри 
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3.  

Подвижничко 

–

евхаристијск

иетос 

-

Хришћанскиподвиг 

-Примериподвига: 

светиљудисуимали

различитеподвиге 

-Хришћанскипост 

(духовнисмисао, 

начинпоста, 

евхаристијски, 

једнодневни и 

вишедневнипост) 

-

Основнехришћанск

еврлине 

-

Евхаристијскипогл

еднасвет 

•моћидаувидидајеподвигн

ачинживота у Цркви; 

•моћидапрепознаразличит

еподвигекаопутевекојиво

декаистомциљу; 

•моћидаобјасникад и 

какосепости; 

•моћидаувидисмисао и 

значајпоста; 

•битиподстакнутнапост и 

молитвукаоначинслужењ

аБогу; 

•битиподстакнутдаразвија

хришћанскеврлине; 

•битиподстакнутдасекрит

ичкиодносипремасвојимп

оступцима; 

•битиподстакнутдачитаЖ

итијаСветих; 

•битиподстакнутдазаснује

својодноспремаБогуназах

валности 

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, 

дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик и 

књижевност 

Матерњи језик 

Географија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Посматра

ње 

ангажова

ности, 

самостал

ностии 

кооперат

ивности. 

Продукти 

ученички

х 

активност

и. 

Белешке,разгово

ри 

4.  

Литургија 

-Молитва - лична и 

саборна 

-

ЦрквајеТелоХристо

во 

-

Божанственалитург

ија: Проскомидија, 

Литургијаречи(јект

енија, маливход, 

читања), 

•моћидаувидидајемолитва

разговорсаБогом; 

•битиподстакнутдапреисп

ита и 

обогатисвојмолитвенижи

вот; 

•моћидасхватиличнумоли

твукаоприпремузасаборн

умолитву; 

•моћидаобјаснизначењере

чиЛитургија и 

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, 

дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик и 

књижевност 

Матерњи језик 

Географија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Посматра

ње 

ангажова

ности, 

самостал

ностии 

кооперат

ивности. 

Продукти 

ученички

х 
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Евхаристија 

(великивход, 

анафора, 

МолитваГосподња, 

причешће) 

-

Литургијскипросто

р (деловихрама) 

-

Повезивањевремен

асалитургијскимдо

живљајемвечности 

(дневни, недељни и 

годишњибогослужб

еникруг) 

 

Евхаристија; 

•моћидаодносмеђучланов

имаЦрквепоредисаповеза

ношћуудова у 

људскомтелу; 

•моћидапрепознанекеодел

еменатаЛитургије;  

•моћидаувидидаМолитва

Господњаималитургијску

основу; 

•моћиданаведенајважније

деловехрама и 

препознањиховубогослуж

бенунамену. 

•моћидаименујенекабогос

лужења и 

дазнадапостојепокретни и 

непокретнипразници; 

•битиподстакнутдаактивн

ијеучествује у 

богослужењима; 

активност

и. 

Белешке,разгово

ри 

5.  

ЦарствоБожи

је 

-ЦарствоБожије – 

циљстварања 

-Васкрсењемртвих 

и 

животбудућегвека 

-

Етосхришћанакаос

ведочанствоЦарств

аБожијег 

-Обожење – живот 

у 

савршенојзаједниц

•моћидаобјаснидајеБогст

вориосветсациљемдапост

анеЦарствоБожије; 

•моћидаобјаснидаЦарство

Божије у 

пуноћинаступаподругом

Христовомдоласку и 

васкрсењумртвих; 

•моћидаобјаснидајеБогст

вориочовекакаосарадника

наделуспасења; 

•моћидапрепознадајеЛиту

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, 

дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик и 

књижевност 

Матерњи језик 

Географија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Посматра

ње 

ангажова

ности, 

самостал

ностии 

кооперат

ивности. 

Продукти 

ученички

х 

активност
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и с Богом и 

другима 

-

ЗнациприсутваЦарс

тваБожијег у 

овомсвету (чуда, 

мошти...) 

-Икона – прозор у 

вечност 

 

ргијаиконаЦарстваБожије

г; 

•битиподстакнутдаактивн

ијеучествује у 

СветојЛитургији. 

•моћидапрепричадогађај

ПреображењаГосподњег; 

•моћидаповежепојмовесв

етости и 

обожењасадејствомСвето

гаДуха 

•моћидапрепознадајепред

укусЦарстваБожијегприс

утан у моштима, 

чудотворнимиконама, 

исцељењима... 

•моћидапрепознаразлику

измеђуправославнеиконо

графије и 

световногсликарства; 

•моћидапрепознаиконука

осимволЦарстваБожијег; 

•битиподстакнутданаправ

иланначинизражавапошт

овањепремахришћанским

светињама. 

•моћидауочи у 

којојмеријенапредовао и 

савладаоградивоПравосла

вногкатихизиса у 8. 

разреду, као и у 

целомциклусу. 

и. 

Белешке,разгово

ри 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК    Разред: осми           ГОДИШЊИ ФОНФ ЧАСОВА. 68    
 

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима 

и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 

БРОЈ И НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 

функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

Б
р

о
ј 

ч
а
со

в
а
 

п
о
 т

ем
и

 

О
б
р

а
д

а
 

О
ст

а
л

и
 

т
и

п
о
в

и
 

По завршеној теми/области ученици су у стању 

да у усменој комуникацији: 
Ученици у усменој комуникацији уче и 

увежбавају: 

1. Fitness und 

Sport 

Тражење/давање 

основних 

информација о 

себи и другима; 

описивање особа, 

појава, радњи, 

стања, збивања; 

изражавање 

извињења; 

описивање радњи 

у прошлости; 

описивање радњи 

у садашњости; 

- у неколико везаних исказа саопште информације 

о себи и другима 
- разумеју једноставније текстове који се односе 

на опис особа, појава, радњи, стања, збивања 
- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства 
- извине се користећи мање сложена језичка 

средства 
- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују способности и умећа 
- опишу радње, способности и умећа користећи 

неколико везаних исказа 
- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују искуства, догађаји и способности у 

садашњости 
- размене информације о искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости размене информације 

о искуствима, догађајима и способностима у 

прошлости   
- разумеју једноставније текстове у којима се 

описују искуства, догађаји и способности у 

прошлости 
- размене информације о искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости 

- Изразе и речи које се односе на тему;  
- Личне заменице 
- Упитне речи 
- Правилно и неправилно поређење придева 
- Садашње и прошло време 
- Одређени и неодређени члан 
- Придевска промена са чланом 
- Модални глаголи 
 

 

 

9 3 6 

Корелација са 

другим предм.  
Грађанско васпитање, српски језик, информарика, физичко васпитање 
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Стандарди 

постигнућа 

1.1.1.  1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.9.  1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.17. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4.  1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.22. 2.1.23. 

2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.2. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.2.1. 3.2.2. 

3.3.1. 3.3.3. 3.3.5. 

Начин провере 

постигнућа 
Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина  и 

различите технике формативног оцењивања. 

 

2. Unsere Feste 
Описивање радњи 

у садашњости; 

описивање места, 

појава, радњи, 

стања и збивања; 

упућивање позива 

за учешће у 

заједничкој 

активности и 

реаговање на њих; 

изражавање 

мишљења;   

-  разумеју једноставне текстове у којима се 

описују радње и ситуације у садашњости 
- размене појединачне информације и/или некоико 

информација у низу које се односе на радње у 

садашњости  
- разумеју једноставније текстове који се односе 

на опис особа, појава, радњи, стања, збивања 
- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства 
- разумеју позиве на заједничке активности и 

одговоре на њих уз одговарајуће образложење 
- упуте позиве на заједничке активности користећи 

ситуационо прикладне комуникационе моделе 
- затраже и пруже додатне информације у вези са 

позивима на заједничке активности 
- разумеју једноставније исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на њих 
- изражавају мишљење, слагање/неслагање и дају 

кратко образложење 

- Изразе и речи које се односе на тему;  
 - Презент 
- Предлози за изражавање времена 
 - Именице 
- Упитне речи  
- Модални глаголи 
- Везници за изражавање узрока 
- Везници dass, w-, ob 
 

 

11 3 8 

Корелација са 

другим предм.  
Грађанско васпитање, српски језик, информатика  

Стандарди 

постигнућа 

1.1.1.  1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7.  1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1. 1.3.2. 2.1.1.  

2.1.2. 2.1.3.  2.1.6. 2.1.12.  2.1.15. 2.1.19. 2.1.21. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.  2.3.1.  2.3.5.  3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 

3.1.10. 3.1.14. 3.1.18. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.  3.3.1. 3.3.3. 3.3.5. 

Начин провере 

постигнућа 
Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у, симулације у паровима, тестови вештина  и различите технике 

формативног оцењивања. 
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3. Austausch 
Описивање места, 

појава, радњи, 

стања и збивања; 

изношење 

предлога, савета; 

представљање себе 

и тражење/давање 

основних 

информација о 

себи и другима; 

исказивање 

просторних 

односа; упућивање 

позива за учешће у 

заједничкој 

активности и 

реаговање на њих; 

- разумеју једноставније текстове који се односе 

на опис особа, појава, радњи, стања, збивања 
- опишу и упореде жива бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставнија језичка средства 
- разумеју једноставније предлоге, савете  
- упуте предлоге, савете користећи ситуационо 

прикладне комуникационе моделе 
- разумеју једноставније текстове који се односе 

на представљање и тражење/давање информација 

личне природе 
- представе себе користећи једноставнија језичка 

средства 
- у неколико везаних исказа саопште информације 

о себи и другима 
- разумеју једноставнија питања која се односе на 

положај предмета у простору 
- затраже и разумеју обавештења о положају 

предмета у простору 
- разумеју позиве на заједничке активности и 

одговоре на њих уз одговарајуће образложење 
- упуте позиве на заједничке активности користећи 

ситуационо прикладне комуникационе моделе 
- затраже и пруже додатне информације у вези са 

позивима на заједничке активности 

- Изразе и речи које се односе на тему 
- Именице 
- Личне заменице 
- Одређени и неодређени члан 
- Модални глаголи 
- Прилози за време, место, начин 
-Садашње и прошло време 
- Предлози за изражавање положаја и просторних 

односа 
- Упитне речи 
 

 

11 4 7 

Корелација са 

другим предм.  
Грађанско васпитање, српски језик, енглески језик 

Стандарди 

постигнућа 

1.1.1.  1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.9.   1.1.11. 1.1.12. 1.1.16.  1.1.18. 1. 1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.   

1.3.2.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.  2.1.7.  2.1.12. 2.1.13.  2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22.  2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.5.  3.1.2. 3.1.3. 3.1.10. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.5.  

Начин провере 

постигнућа 
Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина  и 

различите технике формативног оцењивања. 
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4. Berliner Luft 
Описивање места; 

описивање радњи 

у садашњости; 

исказивање 

упутстава за 

оријентацију у 

простору; 

изражавање 

количине и цена; 

исказивање жеља;   

- разумеју једноставније текстове који се односе 

на опис места 
- опишу места користећи једноставнија језичка 

средства 
-  разумеју једноставне текстове у којима се 

описују радње и ситуације у садашњости 
- размене појединачне информације и/или 

неколико информација у низу које се односе на 

радње у садашњости  
- разумеју једноставнија питања која се односе на 

оријентацију у простору и правац кретања и 

одговори на њих 
- затраже и разумеју обавештења о оријентацији у 

простору и правцу кретања 
- опишу правац кретања једноставнијим везаним 

исказима 
- разумеју једноставније исказе који се односе на 

количину и цене 
- размене информације у вези са количином и 

ценама 
- разумеју уобичајене изразе у вези са жељама и 

реагују на њих 
- изразе жеље једноставнијим језичким средствима 

- Изразе и речи које се односе на тему 
- Именице 
- Одређени и неодређенеи члан 
- Презент 
- Предлози за изражавање положаја и просторних 

односа 
- Прилози за изражавање просторних односа 
- Императив 
- Основни бројеви 
- Ich hätte gern / Ich möchte bitte... 
 

8 3 5 

Корелација са 

другим предм.  
Грађанско васпитање, српски језик, математика, географија, историја, музичко васпитање 

Стандарди 

постигнућа 

1.1.1.  1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7.   1.1.10. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.19. 1. 1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.   

1.3.2.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.  2.1.6. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13.  2.1.14. 2.1.15.  2.1.16. 2.1.18.  2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 22.1.23. 

2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.5. 2.3.6. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.14. 3.1.17. 3.1.19.  3.1.20. 

3.1.23. 3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.  3.3.5. 3.3.6. 

Начин провере 

постигнућа 
Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина  и 

различите технике формативног оцењивања. 



115 

 

5. Welt und 

Umwelt 
Исказивање жеља; 

изражавање 

допадања и 

недопадања; 

описивање радњи 

у садашњости; 

изношење 

предлога и савета; 

изражавање 

мишљења;  

- разумеју уобичајене изразе у вези са жељама и 

реагују на њих 
- изразе жеље једноставнијим језичким средствима  
- разумеју једноставније исказе који се односе на 

изражавање допадања/недопадања и реагују на 

њих 
- изразе допадање/недопадање уз једноставно 

образложење 
- разумеју једноставне текстове у којима се 

описују радње и ситуације у садашњости 
- размене појединачне информације и/или 

неколико информација у низу које се односе на 

радње у садашњости  
- разумеју једноставније предлоге и савете 
- упуте предлоге и савете користећи ситуационо 

прикладне комуникационе моделе 
- затраже и пруже додатне информације у вези са 

предлозима и саветима 
- разумеју једноставније исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на њих 
- изражавају мишљење, слагање/неслагање и дају 

кратко образложење 

- Изразе и речи које се односе на тему 
- Ich möchte... 
- Презент 
- Реченице са weil 
- Реченице са wenn 
- Прилог deshalb  
- Модални глаголи 
- Sollte за давање савета 
- Реченице са dass 

12 4 8 

Корелација са 

другим предм. 
Грађанско васпитање, српски језик, биологија, информатика, географија 

Стандарди 

постигнућа 

1.1.1.  1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.9.  1.1.10. 1.1.11. 1.1.13.  1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1. 1.3.2.  2.1.2. 

2.1.3.  2.1.8. 2.1.12. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.22. 2.3.1.  2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.5. 2.3.6. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.14. 3.1.18. 3.1.19.  3.1.20. 3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.2.  3.3.5. 3.3.6. 

Начин провере 

постигнућа 
Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина  и 

различите технике формативног оцењивања. 
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6. Reisen am Rhein 
Описивање места; 

описивање радњи 

у садашњости; 

описивање 

будуђих радњи 

(планова, намера); 

изношење 

предлога и савета; 

изражавање 

количине и цена; 

исказивање жеља;   

- разумеју једноставније текстове који се односе 

на опис места 
- опишу места користећи једноставнија језичка 

средства 
- разумеју једноставне текстове у којима се 

описују радње и ситуације у садашњости 
- размене појединачне информације и/или 

неколико информација у низу које се односе на 

радње у садашњости  
- разумеју једноставније исказе који се односе на  

планове, намере и реагују на њих 
- размене једноставније исказе у вези са 

плановима, намерама 
- саопште шта они или неко други намерава  
- разумеју једноставније предлоге и савете 
- упуте предлоге и савете користећи ситуационо 

прикладне комуникационе моделе 
- затраже и пруже додатне информације у вези са 

предлозима и саветима 
- разумеју једноставније исказе који се односе на 

количину и цене 
- размене информације у вези са количином и 

ценама 
- разумеју уобичајене изразе у вези са жељама и 

реагују на њих 
- изразе жеље једноставнијим језичким 

средствима- разумеју уобичајене изразе у вези са 

жељама и реагују на њих 
- изразе жеље једноставнијим језичким средствима 

- Изразе и речи које се односе на тему:  
-  Описни придеви 
- Компарација придева 
- Деклинација придева 
- Презент 
- Модални глаголи 
- Sollte за давање савета  
- Најфреквентнији глаголи за изражавање 

мишљења 
- Основни бројеви  
- Редни бројеви до 100 
- Ich hätte gern / Ich möchte bitte... 
  

 

11 3 8 

Корелација са 

другим предм.  
Грађанско васпитање, српски језик, географија, математика, информатика 

Стандарди 

постигнућа 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7.   1.1.10. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.19. 1. 1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.   

1.3.2.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.  2.1.6. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13.  2.1.14. 2.1.15.  2.1.16. 2.1.18.  2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 22.1.23. 2.1.24. 

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.5. 2.3.6. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.14. 3.1.17. 3.1.19.  3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.2.1. 

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.  3.3.5. 3.3.6. 
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Начин провере 

постигнућа 
Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина  и 

различите технике формативног оцењивања. 

 

 

БРОЈ И НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 

функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

Б
р

о
ј 

ч
а
со

в
а
 

п
о
 т

ем
и

 

О
б
р

а
д

а
 

О
ст

а
л

и
 

т
и

п
о
в

и
 

По завршеној теми/области ученици су у стању 

да у усменој комуникацији: 
Ученици у усменој комуникацији уче и 

увежбавају: 

7. Ein Abschied 
Oписивање радњи 

у садашњости; 

исказивање 

интересовања, 

осета и осећања; 

изражавање 

мишљења; 

изражавање 

честитања, 

захвалности;  

- разумеју једноставне текстове у којима се 

описују радње и ситуације у садашњости 
- размене појединачне информације и/или 

неколико информација у низу које се односе на 

радње у садашњости  
- разумеју уобичајене изразе у вези са 

интересовањима, осетима и осећањима и реагују 

на њих 
- изразе интересовања, осете и осећања 

једноставнијим језичким средствима 
- разумеју једноставније исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на њих 
- изражавају мишљење, слагање/неслагање и дају 

кратко образложење 
- честитају и захвале се користећи мање сложена 

језичка средства 

- Изразе и речи које се односе на тему 
 -  Презент 
- Глаголи са предложним објектом 
- Реченице са weil 
- Реченице са wenn 
- Реченице са dass 
- Модални глаголи 
 

10 4 6 

Корелација са 

другим предм.  
Грађанско васпитање, српски језик, музичка култура, информатика, географија 

Стандарди 

постигнућа 

1.1.1.  1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7.   1.1.10. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.19. 1. 1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.   

1.3.2.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.  2.1.6. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13.  2.1.14. 2.1.15.  2.1.16. 2.1.18.  2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 22.1.23. 

2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.5. 2.3.6. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.14. 3.1.17. 3.1.19.  3.1.20. 

3.1.23. 3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2.  3.3.5. 3.3.6. 

Начин провере 

постигнућа 
Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина  и 

различите технике формативног оцењивања. 

 

 

Укупан број часова: 72 За обраду: 24 За остале типове часова:48 
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3. ПРОГРАМИ АКТИВНОСТИ СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИНОСТИ 
 

ДОМАЋИНСТВО 

Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици интегришу и функционализују знања стечена у оквиру 

различитих предмета у контексту свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у вези са важним активностима у 

свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала. 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и 

кључни појмови садржаја 

програма 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос 

према околини 

Естетичка 

компетенција 

Предузимљивост и 

– одговорно испуњава обавезе потребне за живот у заједници / 

домаћинству; 

– преиспита сопствене и навике других чланова 

заједнице/домаћинства и утиче на њихову промену ка рационалном 

планирању, економичној потрошњи и развијању одговорних 

еколошких навика; 

– користи рачунарске апликације, 3D приказ грађевинског објекта и 

унутрашњег уређења домаћинства, уважавајући потребе савремене 

културе становања; 

– учествује у активностима уређења и заштите домаћинства и 

окружења у коме се оно налази; 

– анализира карактеристике савремене културе становања и повеже 

развој и значај урбанизма за побољшање услова живљења 

домаћинства; 

– правилно разврастава и одлаже отпад из домаћинства, припрема га 

и предаје на рециклажу; 

– образлаже на примеру у домаћинству употребу обновљивих извора 

енергије и значај топлотне изолације са уштедом енергије у 

домаћинству; 

САВРЕМЕНО 

ДОМАЋИНСТВО И 

ПОРОДИЦА 
Домаћинство. 

Организација домаћинства. 

Породица, односи и потребе у 

породици и њихово 

усклађивање. 

Формирање здраве породице. 

Фазе породичног живота. 

Култура као начин живота и 

културно наслеђе. 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 
Породично домаћинство на селу 

и у граду. 

Породица и домаћинство. 

Функционалне целине 

домаћинства и њихове улоге. 
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оријентација ка 

предузетништву 

– правилно и безбедно користи уређаје за загревање и климатизацију 

простора; 

– разликује природне од вештачких тканина, правилно их 

употребљава и одржава; 

– планира буџет домаћинства и управља њиме; 

– планира радну недељу, укључује и усклађује обавезе које има као 

појединац и у заједници/ домаћинству; 

– припрема и уређује простор за ручавање и формира културне 

навике приликом узимања хране; 

Технички апарати у 

домаћинству. 

Безбедност у домаћинству. 

Уређење домаћинства и околине 

у градској и сеоској средини. 

Економично коришћење и 

потрошња воде у градском и 

сеоском домаћинству. 

Уштеда енергије у домаћинству. 

Хемијска и микробиолошка 

исправност воде. 

Отпадне воде у домаћинству. 

Основни хигијенски захтеви 

домаћинства. 

Прикупљање, сортирање и 

одлагање отпада у домаћинству. 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 
Улога одеће и обуће у животу 

човека. 

Природни и вештачки 

материјали, њихова својства и 

употреба у домаћинству. 

Одржавање одеће, кућног 

текстила, и декоративног плана 

у домаћинству. 

 

– правилно се храни, води рачуна о сопственом здрављу и здрављу 

породице;-планира дневне оброке за своје домаћинство у складу са 

Одржавање и чишћење 

природних и вештачких 
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општим принципима правилне исхране уз уважавање потреба свих 

чланова домаћинства; 

– примењује основне технике и правила обраде и припреме 

намирница уз примену правилног руковања прибором, посуђем, 

справама и апаратима за припрему хране; 

– истражује и прави план набавке средстава за одржавање личне 

хигијене и чистоће домаћинства; 

– процењује значај и утицај информација и извора информација и 

повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих 

проблемских ситуација; 

– комуницира на конструктиван начин; 

– процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни 

живот; 

– осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, 

одговорно се односи према свом животу, животу других и животној 

средини; 

– критички процењује сопствени рад и рад сарадника у групи; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и афирмише 

толеранцију и равноправност у дијалогу. 

материјала. 

Организација складиштења 

кућног текстила, обуће и одеће. 

Рециклажа кућног текстила и 

одеће. 

КУЛТУРА ПОНАШАЊА 
Планирање и расподела буџета. 

План набавке и избор артикала. 

План и припреме за путовање. 

Правила понашања у превозним 

средствима, у граду и на 

путовању. 

Савремена средства 

комуникације и претраживање 

различитих информација. 

СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И 

ХИГИЈЕНЕ ДОМАЋИНСТВА 
Значај воде за одржавање 

хигијене. 

Средства за личну хигијену. 

Козметичка средства. 

Кућна апотека. 

Материјали за опремање 

домаћинства 

Одржавање домаћинства 
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Отпадни материјали у 

домаћинству. 

ИСХРАНА У 

ДОМАЋИНСТВУ 
Хранљиви састојци и животне 

намирнице. 

Класификација животних 

намирница према пореклу 

(биљне и животињске), улози у 

организму (енергетска, 

градивна, заштитна и 

регулаторна) и саставу. 

Енергетска вредност намирница. 

Потребе за састојцима хране 

зависно од узраста, занимања, 

пола, спољашње средине, 

здравственог и физиолошког 

стања организма. 

Рационална исхрана човека. 

Принципи рационалне исхране. 

Законски прописи, правилници о 

намирницама и квалитету хране. 

Последице неправилне исхране. 

Припремање хране, начини 

обраде намирница. 

Хигијенски услови приликом 

припремања хране. 



122 

 

Одлагање, чување и 

конзервисање намирница. 

Апарати и машине за 

припремање, чување и обраду 

хране и намирница 

Загађујуће супстанце хране и 

мере заштите 

Адитиви 

Органска и ГМО храна 

Култура исхране и понашање за 

трпезом: послуживање и 

узимање хране, стоно посуђе и 

прибор. 

Национална кухиња и кухиње у 

свету. 

 

МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција потребних за одговорну улогу у 

друштву у погледу очувања животне средине, биодиверзитета и одрживог разво

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и кључни појмови 

садржаја 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

– образложи избор теме/истраживања из области одрживог развоја, 

циљ и план рада користећи вештину јавног говора; 

– формулише истраживачки задатак; 

– планира ресурсе и управља њима, усмерен на достизање реалног 

циља; 

ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И 

ОПСТАНАК 
Еколошки отисак. Биокапацитет. 

Еколошки дуг. Одрживи развој 

Еколошко право. 
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Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговоран однос према 

околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

– прикупи, одабере и обради информације релевантне за 

истраживање, користећи поуздане изворе информација, наводећи 

извор и аутора; 

– прикаже и образложи резултате истраживања са аспеката очувања 

животне средине, биодиверзитета и здравља, усмено, писано, 

графички или одабраном уметничком техником; 

– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду података и 

представљање резултата истраживања; 

– вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању 

отпада; 

– учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, обнови и 

унапређењу животне средине и одрживом развоју; 

– повеже значај очувања животне средине са бригом о сопственом и 

колективном здрављу; 

– одговорно се односи према себи, сарадницима, животној средини и 

културном наслеђу; 

– користи језик и стил комуникације који су специфични за поједине 

научне и техничке дисциплине и чува језички идентитет; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, 

дајући лични допринос постизању договора и афирмишући 

толеранцију и равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи. 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
Врсте отпада. Управљање 

отпадом. Комунални отпад. 

Депонија. 

РЕЦИКЛАЖА, 

РЕМЕДИЈАЦИЈА И 

ПОНОВНА УПОТРЕБА 

ДОБАРА И СИРОВИНА 
Секундарне сировине: папир, 

уља у исхрани, текстил, 

пластика. 

Предности и недостаци поновне 

употребе добара и сировина. 

3Р правила. 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 
Извори енергије. 

Енергетска ефикасност. 

Обновљиви извори енергије. 

Предности и недостаци 

обновљивих извора енергије. 
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ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ 

Циљ учења слободне наставне активности Филозофија са децом је да ученик овлада знањима, развије вештине и 

формира ставове који ће подстаћи и убрзати његов интелектуални развој и унапредити вештине размишљања, закључивања, 

самосталног, критичког и креативног мишљења. 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 
Кључни појмови садржаја програма 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос 

према околини 

Естетичка 

компетенција 

– критички промишља и анализира питања и проблеме 

свог окружења 

– са пажњом слуша саговорника и комуницира са 

другима на конструктиван начин 

– јасно изрази сопствене мисли и осећања 

– практикује интелектуалну отвореност и радозналост 

– уважава релевантне аргументе 

– практикује толеранцију и разлике у мишљењу 

– искаже објективност и непристрасност у процени 

властитих и туђих становишта, поступака и постигнућа 

– сарађује са члановима групе којој припада и одупре 

се притиску групе на асертиван начин 

– препозна проблеме у свом непосредном окружењу и 

дискутује о могућностима њиховог решавања 

– развије осетљивост за социјални и културни контекст 

– учествује у расправи која доприноси атмосфери 

отворености и узајамног уважавања 

– преузме одговорност за сопствене поступке, однос 

према природном и друштвеном окружењу, 

Појам добра/зла 

Појам уметности 

Појам правде 

Појам слободе 

Појам среће 

Појам толеранције 

Појам вршњачког насиља 

Појам истине/лажи 

Појам живота 

Појам времена и простора 

Појам пријатељства 

Појам храбрости 

Појам бога 

Појам човека 

Појам мудрости и знања 

Појам светПојам природе 
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– усвоји интелектуалне врлине истинољубивости Појам једнакости и различитости 

Појам љубави 

 

 

УМЕТНОСТ 

Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине комуникације и сарадње, критичко и 

стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у различитим 

медијима као и одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа. 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у 

стању да 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Естетичка 

компетенција 

Решавање проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

– образложи значај традиционалне визуелне 

уметности за идентитет народа и појединца; 

– повеже карактеристичан артефакт са 

континентом и културом којој припада; 

– обликује ликовне радове са 

препознатљивим елементима одабране 

културе; 

– опише одабрани продукт визуелних 

уметности и процес његове израде; 

– пореди основне одлике традиционалне 

визуелне уметности два или више народа; 

– објасни значај и улогу културног наслеђа; 

– објасни главне карактеристике 

традиционалне музике на простору Балкана 

и Србије и њихов међусобни утицај; 

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ 

ШИРОМ СВЕТА 
Визуелна уметност народа Аустралије и Новог 

Зеланда (сликарство аустралијских Абориџина, 

традиционална тетоважа Маора) 

Уметност америчких народа (тотеми, керамика, 

ћилими, корпе) 

Култура древне Индије, Кине и Јапана (градови, 

храмови, одећа, писмо) 

Уметност народа Африке (маске и штитови) 

Словенска традиција (митологија, симболика и 

орнаментика) 

Одговорно учешће у – прикаже елементе прожимања ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 
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демократском 

друштву 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос 

према околини 

традиционалне музике различитих народа на 

простору Балкана на музичким примерима; 

– презентује традиционалну музику 

карактеристичну за различите крајеве 

Балкана и Србије; 

– прикаже начине очувања музичког 

културног наслеђа; 

– објасни како савремене технологије утичу 

на развој музике; 

– презентује начине промоције музичких 

дела и догађаја; 

– прикаже примену музике у другим 

уметностима; 

– истражи и објасни шта је музичка критика 

и која је њена улога; 

– аргументовано искаже утисак о слушаним 

делима. 

– комуницира учтиво, јасно и аргументовано 

уз уважавање различитих мишљења, идеја и 

естетских доживљаја; 

– проналази, самостално и у сарадњи са 

другима, релевантне податке и информације 

користећи савремену технологију; 

– учествује активно, према сопственим 

способностима и интересовањима, у 

истраживачком и радионичком раду. 

БАЛКАНА И СРБИЈЕ 
Културно наслеђе (значај и улога) 

Традиционална музичка уметност Балкана (основне 

карактеристике у односу на ентитет и међусобни 

утицаји, сличности и разлике) 

Традиционална музика Србије (певање, свирање, 

обичаји, обреди, ношња, кола...) 

Начини очувања културног наслеђа 

МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА 
Савремене технологије и музика. 

Маркетинг у музици. Примењена музичка уметност. 

Музичка критика и интервју. 
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СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ (1 час недељно, 34 часа годишње) 

 

 Циљ и задаци Циљ изучавања предмета свакодневни живот у прошлости јесте проширивање знањa из области опште 

културе и оспособљавање ученика да, упознавањем с начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме 

живе и развију свест о континуитету и разноврсности историјских појава и процеса. Ученици би требало да се упознају са 

специфичностима динамике друштвених и културних промена и да науче како да сагледају себе у односу према „другом” 

како би сопствени идентитет потпуније и целовитије интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости 

 

 Задаци предмета су да ученици, посредством наставе, која је усмерена упознавању различитих елемената свакодневног 

живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, игре, забава, становање, одевање и друго, уоче њихову 

условљеност историјским догађајима и процесима. Концепција наставе овог изборног предмета нагласак ставља на 

упознавање с основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, Европе и света, с намером да се уоче њихови 

заједнички именитељи и препознају различитости које постоје у датом историјском контексту, као и у односу на савремено 

доба у којем ученик живи. Подстицањем радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању овог предмета, 

ученици треба да овладају елементарним знањима о прикупљању историјске грађе и да развију критички однос према тој 

грађи и другим остацима прошлих времена.  

 

Oперативни задаци Ученици треба да: – разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости – усвоје и прошире 

знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости – стекну знања о свакодневном животу у Европи и 

свету од краја XIX до краја XX века – стекну знања о свакодневном животу код Срба од краја XIX до краја XX века – усвоје 

и прошире знања о улози фотографије, филма, радија и телевизије у свакодневном животу људи некад и сад – развијају 

истраживачку радозналост – развијају способност повезивања знања из различитих области. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
- УВОД Појам свакодневног живота (уочавање разлике између политичке историје, друштвене историје и историје 

свакодневног живота и указивање на основне тематске области истраживања – исхрана, становање, одевање, 

образовање, односи у породици и локалној заједници, лечење, религиозност и веровања обичних људи, забава, 

такмичарске игре и др). Значај проучавања свакодневног живота у прошлости (прошлост не припада само владарима, 

војсковођама и државницима, већ и обичним људима – женама, мушкарцима и деци, чији живот можемо упознати 

једино истраживањем њихове свакодневице).  

- ФОТОГРАФИЈА, ФИЛМ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА НЕКАД И САД Феномен фотографије, филма, радија и 

телевизије (као техничка достигнућа, начин уметничког изражавања, средства масовне комуникације, сазнавања и 

образовања, и као изузетан историјски извор). Фотографија, филм, радио и телевизија у садашњости (као пратиоци 

свих видова живота савременог човека – њихова друштвена функција, употреба и злоупотреба; фотографија, филм, 
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радио и телевизија у тржишној утакмици, економској и политичкој пропаганди). Фотографија, филм, радио и 

телевизија у прошлости (развој – оптичка сочива, дагеротипија, мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне 

слике, биоскоп, радио таласи, катодна цев, екран...; феномен „тромости ока”, прва филмска пројекција 1895 – браћа 

Лимијер, филмски журнали – филм као извор информација о догађајима; „фабрика снова” у Холивуду – филм као 

масовна забава и индустрија, „звезде” немог филма – Чарли Чаплин, Бастер Китон, Рудолф Валентино, Глорија 

Свансон, Лилијен Гиш...; почетак ере звучног филма – Џез певач из 1927. са Ал Џолсоном у насловној улози, појава 

анимираних филмова – Волт Дизни и његови јунаци; појава колор филмова; филмски трикови, фестивали и награде – 

Златна палма, Златни лав, Златни медвед, Оскар...; оснивање радиостаница, појава телевизије 1925. године и увођење 

првих редовних телевизијских програма 1935/36; превласт телевизије над другим медијима у другој половини XX 

века; примери политичке злоупотребе фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку; најзначајнији редитељи – 

Дејвид Ворк Грифит, Сергеј Ејзенштајн, Луис Буњуел, Чарли Чаплин, Џон Форд, Алфред Хичкок, Федерико Фелини, 

Џон Хјустон, Орсон Велс, Франсоа Трифо...). Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији некад и сад (делатност 

дворског фотографа Анастаса Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска пројекција у Србији 1896, први 

српски филмови – Крунисање краља Петра I из 1904. и први играни филм Живот и дела бесмртног вожда Караёорёа из 

1911. године; биоскопи браће Савић и Светозора Боторића у Београду, најзначајнији и 265 најгледанији филмови, 

значајни филмски глумци – Илија Станојевић, Добрица Милутиновић, Љубинка Бобић и други; почетак рада прве 

радио-станице – Радио Београда 1929, јавна демонстрација телевизије на сајму у Београду 1939, тајно праћење 

програма Радио Лондона за време окупације, оснивање Телевизије Београд 1958, заједничко гледање ТВ програма, 

постојање само једног телевизијског програма, кућни радио и ТВ апарати као статусни симболи; међународно 

признати српски редитељи – Александар Петровић, Живојин Павловић, Душан Макавејев, Емир Кустурица, Слободан 

Шијан, Горан Марковић, Срђан Карановић, Горан Паскаљевић, Срђан Драгојевић...).  

- СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ ОД КРАЈА XIX ДО КРАЈА XX ВЕКА Свакодневни живот у Европи и свету од краја 

XIX до краја XX века Начин исхране (промене у припремању намирница, јеловнику, начину чувања и конзервирања 

хране; кухињски апарати – електрични шпорет, фрижидер и др; ресторани „брзе хране”, пиће – појава газираних 

безалкохолних пића, конзумирање кафе, чаја, дувана и др). Одевање (природни и вештачки материјали и начини 

обраде, стилови у одевању, култура одевања, модне куће, појава модне индустрије, свакодневна и свечана одећа, џинс 

као карактеристика одевања младих у читавом свету, накит, фризуре, шминка, парфеми, лична хигијена...). Породични 

односи (традиционални и савремени погледи на породицу, положај детета; промене настале после Првог светског рата 

у односима међу половима, сексуална револуција). Становање (грађевински материјали, начин градње, развој 

грађевинске технике, врсте објеката и организација простора; разлика у начину становања између села и града и 

између богатих и сиромашних; осветљење – гас и струја; грејање, употреба соларне енергије, кућни инвентар, кућни 

апарати – фен, машина за веш, миксер, усисивач...; украшавање стамбеног простора – слике, портрети чланова 

породице, фотографије). Живот у граду (просторно и урбано планирање; индустријске четврти, радничка насеља и 
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предграђа; боемске четврти; појава модерне инфраструктуре – водовод, канализација, метро, проблем загађења, 

одношење и складиштење отпада; живот у време светских ратова, примери Париза, Лондона, Берлина, Њујорка, 

Москве, Санкт Петербурга и др). Живот на селу (основни ритмови аграрне производње, организација радног дана, 

примена савремених агротехничких мера и механизације, миграције сеоског становништва у градове). Образовање и 

васпитање (школе и универзитети, улога цркве и државе – појава световног и обавезног образовања; ширење 

писмености, појава школских уџбеника, забрањене књиге, појава легата и задужбина; положај ученика – награђивање 

и кажњавање, одевање ученика, Скаутски покрет). 266 Верски живот (обележја свакодневног живота припадника 

различитих верских конфесија – сличности и разлике у веровањима и обичајима између католика, протестаната, 

православаца, муслимана, Јевреја; атеизам). Војска (живот војника у рату и миру, жене у војсци, израда и изглед војне 

опреме: артиљерија, авијација, подморнице, носачи авиона, аутоматско оружје, торпеда, тенкови, бојни отрови, 

ракетне јединице, радари, нуклеарно наоружање и др; развој модерне војне стратегије и тактике, униформе и војна 

одликовања; војно образовање, војници и цивили у тоталном рату). Забава (биоскопи, игре, плес уз музику, 

грамофони, магнетофони, ЦД, компјутери, балови, матине, маскирање, улични забављачи, путујућа позоришта; џез, 

рок и поп музика и др). Спорт (модерне Олимпијске игре, аматерски и професионални спорт, најпопуларнији 

спортови – кошарка, фудбал, тенис, рагби и др). Комуникације, путовања и туризам (развој поштанског, телеграфског, 

телефонског, железничког, аутомобилског и авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и новинарство, 

Интернет, откривање нових дестинација, гостионице и хотели, путничке агенције...). Односи и стереотипи према 

другом и различитом (према припадницима друге нације, вероисповести, пола, расе, политичког уверења, професије, 

према хендикепиранима и оболелима...). Брига о телу и здрављу – лечење (болнице, начини здравствене заштите и 

превентиве, развој медицине, рендген зраци, хуманитарне организације – Црвени крст; лекови и лековито биље, 

апотеке, заразне болести, болести морнара, хигијенски услови, епидемије и др). Свакодневни живот код Срба од краја 

XIX до краја XX века Начин исхране (реконструкција могућег јеловника – двор, град, село; промене у припремању 

намирница, начину чувања хране и њеном конзервирању; посни и мрсни циклуси, национална кухиња, утицаји других 

кухиња на карактер исхране; пиће, конзумирање кафе и дувана). Одевање (материјали и тканине, разлике у одевању 

код припадника различитих друштвених група; грађанско одело и униформе; народна ношња у Србији, савремени 

начин одевања). Становање (култура становања, грађевински материјали, начин градње, изглед објеката и 

организација простора; разлике у становању код Срба: дворци, градске куће, конаци, сеоске куће; дворови владара – 

Милана и Александра Обреновића, Петра и Александра Карађорђевића, Николе Петровића, резиденције Јосипа Броза; 

украшавање стамбеног простора – намештај, слике, иконе, портрети чланова породице, фотографије; уређење 

дворишта). Индустрија, трговина и занатство (индустријализација Србије – пиваре, стакларе, текстилна и 

аутомобилска индустрија; стари занати). Живот у граду (основни типови градских насеља – град, варош, варошица, 

„дивља” насеља; оријентални и европски утицаји; електрификација, јавни градски превоз – фијакери, трамваји, 

тролејбуси и аутобуси, живот у граду за време 267 окупације: 1915–1918. и 1941–1945. године, примери Београда, 
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Новог Сада, Ниша, Крагујевца и др). Живот на селу (основни ритмови аграрне производње; основна обележја 

земљорадње, виноградарства и сточарства; задруга, моба, позајмица; пољопривредна оруђа, млинови, ветрењаче, 

чување и складиштење хране, живот на селу за време окупације: 1915–1918. и 1941–1945. године, миграције сеоског 

становништва у градове). Породица (обичаји животног циклуса – рођење, свадба, смрт, сахрана; положај мушкарца, 

жене и детета у породици и локалној заједници, живот у ужој и широј породици). Верски живот (православни 

идентитет, сличности и разлике у веровањима и обичајима између православаца и других вероисповести – католика, 

муслимана, Јевреја, протестаната; атеизам). Друштвени живот (основни празници – породични, верски и државни; 

значај празника, промене празника, промена календара; радни и нерадни дани; улога кафана, барова, „кафића”, 

дискотека; различити облици забавних активности: на селу – коло, прела, посела, сеоске славе; у граду – балови, 

матинеи, соареи, клубови, излети, књижевне дружине и читалишта, позориште, биоскопи...). Спорт (оснивање 

Српског олимпијског клуба 1910, учешће на међународним такмичењима и велики успеси, спортска друштва и 

клубови – „Соко”, „Партизан”, „Црвена звезда”, „Војводина”...; савремени спорт и спортски живот). Односи и 

стереотипи према другом и различитом (према припадницима друге нације, вероисповести, пола, расе, политичког 

уверења, професије, према хендикепиранима и оболелима...). Образовање (ширење писмености у локалним 

срединама, увођење обавезног основног образовања, оснивање музичких и уметничких школа, женских учитељских 

школа и гимназије, универзитети, један дан у школи, школска слава, одевање ученика, школовање женске деце, 

школовање у иностранству, оснивање покрета Трезвена младеж, насиље у школи). Војска (живот војника у рату и 

миру, жене у војсци, израда и изглед војне опреме; развој војне стратегије и тактике, српске и југословенске војне 

униформе и одликовања; војно образовање – оснивање војне академије). Брига о телу и здрављу – лечење (болнице у 

Србији, начини здравствене заштите и превентиве, хуманитарне организације – Црвени крст; народна и алтернативна 

медицина, апотеке, заразне болести, хигијенски услови, епидемије...). Комуникације, путовања и туризам (развој 

поштанског, телеграфског, телефонског, железничког, аутомобилског и авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, 

новине и новинарство, Интернет, откривање нових дестинација, гостионице и хотели, визни режим као пресецање 

комуникација...). 

 

ХОР И ОРКЕСТАР (1 час недељно, 34 часа годишње) 

 Циљ и задаци Општи циљ наставе изборног предмета Хор и оркестар је развијање интересовања за музичку уметност и 

упознавање музичке традиције и културе свога и других народа.  

 

Задаци наставе су: 

 - неговање развоја музичких и креативних способности ученика;  

- утврђивање основа музичке писмености и упознавање изражајних средстава музичке уметности; 

 - подстицање креативности ученика; - припремање програма за културну и јавну делатност школе.  
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Оперативни задаци Ученици треба да:  

- певају/свирају песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, староградске); 

 - упознају музичке дела уз основне информације о делу и композитору; 

 - развијају стваралачке способности и импровизују их на доступним инструментима.  

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
- Знања музичке писмености, стечена у претходним разредима, проширивати и примењивати на примерима за 

певање/свирање. Изабране композиције, великим делом, ослањају се на дела српске културне баштине, тако да су, 

осим дела духовне  музике, у програмима заступљене народне мелодије, али и дела савремених српских композиора. 

У оквиру изборног предмета, потребно је да ученици стекну основна знања о изгледу и начину свирања на Орфовим 

инструментима, осамостале се да свирају из нотног текста, као и да импровизују ритмичке и мелодијске мотиве, 

развијају и негују способност ученика у свирању на инструментима.  

 

- КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ Државна химна Химна Светом Сави Школска химна Божури Пресвјатаја,пречистаја 

Наджњева се момче и девојче Небо је тако ведро  

 

- AРАНЖМАНИ КОМПОЗИЦИЈА ЗА СВИРАЊЕ Државна химна Химна Светом Сави Школска химна Валцер из 

балета ''Зачарана лепотица'' – П.И.Чајковски Дунавски валови- Ј.Штраус 281 Тема из симфоније ''Ударац тимпана'' – 

Ј.Хајдн Весели патаљук – С.Николић 

 

-  AРАНЖМАНИ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ Државна химна Химна Светом Сави Школска 

химна Singing all together – T.Gummesson Маријо, дели бела кумријо – народна Maria me ta kitrina - V.Dimitrion  
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност 8. разред 
 

Општи 

циљеви и 

задаци  

Превладавање утврђених недостатака у знањима и умењима ученика из различитих области (правописа, 

граматике, усменог или писменог изражавања). 

По потреби формирати различите групе према областима у којима ученик заостаје у раду. 

Редни број  Назив теме  

Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1. Правопис:  Писање 

великог слова, спојено и 

одвојено писање речи, 

писање ј, интерпункција   

2 Рад по групама 

Индивидуални задаци 

(најјочигледнији примери, 

најједноставнији задаци) 

Индивидуално праћење 

сваког задатка. 

Ако ученик превлада 

одређену тешкоћу, 

наставити рад на 

редовној настави, а по 

потреби вратити га на 

допунску наставу. 

2. Граматика:   

           Врсте речи   

     Служба речи    

           Реченице 

5 

3. Ортоепија:  
Правилан изговор 

Вежбе читања 
 

2 

 

ПРЕДМЕТ: Енглески језик 8. разред 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 

култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену 

комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом 

језику и културном наслеђу. 
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Редни број  Назив теме  

Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1 Grammar 5 (по 

одељењу) 

Ученици ће кроз различита вежбања 

и примену различитих граматичких 

правила унапредити знање везано за 

граматичке структуре енглеског 

језика 

Задаци са различитим 

граматичким 

структурама 

2 Listening and Reading 4 (по 

одељењу) 

Ученици ће кроз различита вежбања 

развијати разумевање енглеског 

језика 

Вежбе за разумевање 

разноврсних текстова, 

вежбе са разумевањем 

одслушаног. 

ПРЕДМЕТ :ГЕОГРАФИЈА -ДОПУНСКА  НАСТАВА   8. разред 

 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

Допунска настава је наставни процес који се организује због ученика који нису били у стању да усвоје основна знања  

на часовима редовне наставе. 

Циљ допунске наставе је да се накнадно савлада градиво које није савладано на редовним часовима како би ученици 

могли даље да прате и усвајају нове наставне јединице 

Редни број  Назив теме  Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  Начин праћења ефеката и 

остварености циљева  

1. Физичко-географске одлике 

Србије 

6 Индивидуални, групни облик 

наставног рада,прилагођен програм 

Краће усмене, писмене 

провере, позитивна оцена 

2. Друштвено-географске 

одлике Србије 

3 Индивидуални, групни облик 

наставног рада,прилагођен програм 

Краће усмене, писмене 

провере, позитивна оцена 
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ПРЕДМЕТ:Историја 8.разред-допунска 

 

Општици

љеви и 

задаци 

Усвајањенаставнихсадржајакојеученицинисуусвојилитокомредовненаставе. 

Усвајањенаставнихсадржајапредвиђенихнаставнимпланом и програмомнаосновномнивоу. Увежбавање и понављестеченихзнања и 

вештина и давањеупутствазасавладавањепотешкоћа у учењу. Помоћи ученицима у учењу.Пружање индивидуалне помоћи у учењу и 

бољем разумевању наставних садржаја.Омогућитиученицимадакрозвежбуовлада, какотеоријски, тако и практичнидеоградива у 

оквирусвојихмогућности.Подстицањесамопоуздањаученика  ираднихнавикакако у школитако и  кодкуће. 

 

Редниброј Називтеме 

Оријентацио

нибројчасов

а 

Начиностваривања 
Начинпраћењаефеката 

и оствареностициљева 

1 СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА,            

ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА 

3 Идивидуалнимрадом и у 

мањимгрупамаупућиватиученика у 

савладавањеградива  с   

нагласкомнаделовимаградивакоје 

ученикусваја с тешкоћама. 

Пратити ученичкиразвој и напредак.  

 

Индивидуалнопраћењеуспе

шностисавладавањаградива. 

Описнопраћењенапредовања

. 

Краткепроверетокомдопунск

енаставе. 

 

2 ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – РАТ 

ТОТАЛНИ,                      

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

3   

3 СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ 

РАТА,                                         

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

3   
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ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 
Развијање компетенција за учење, 

вештине комуникације, 

вештина сарадње,решавање проблема 

Стицање основних знања о металима, неметалима,солима, органским једињењима и њиховим једињењима којиа се налазе у свакодневној употреби или 

су распрострањена у природи, начинима безбедног руковања њима и безбедног складиштења у складу са очувањем животне средине. 

Редни број  Назив теме  

Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1 МЕТАЛИ, ОКСИДИ 

МЕТАЛА   И 

ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) 

 

2 Бележење, 

припремање, 

показивање 

објашњавање 

подстицање 

усмеравање, 

коментарисање 

Посматрање ученика 

Усмено 

испитивање (разговор, 

говорне вежбе) 

Домаћи задаци 

2 НЕМЕТАЛИ,ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И 

КИСЕЛИНЕ 

 

 

2 Бележење, 

припремање, 

показивање 

објашњавање 

подстицање 

усмеравање, 

коментарисање 

Посматрање ученика 

Усмено 

испитивање (разговор, 

говорне вежбе) 

Домаћи задаци 

3 СОЛИ 2 Бележење, 

припремање, 

показивање 

објашњавање 

подстицање 

Посматрање ученика 

Усмено 

испитивање (разговор, 

говорне вежбе) 

Домаћи задаци 
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усмеравање, 

коментарисање 

5 УГЉОВОДОНИЦИ 1 Бележење, 

припремање, 

показивање 

објашњавање 

подстицање 

усмеравање, 

коментарисање 

Посматрање ученика 

Усмено 

испитивање (разговор, 

говорне вежбе) 

Домаћи задаци 

6 ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

СА КИСЕОНИКОМ 
1 Бележење, 

припремање, 

показивање 

објашњавање 

подстицање 

усмеравање, 

коментарисање 

Посматрање ученика 

Усмено 

испитивање (разговор, 

говорне вежбе) 

Домаћи задаци 

7 БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 
1 Бележење, 

припремање, 

показивање 

објашњавање 

подстицање 

усмеравање,коментарисање 

Посматрање ученика 

Усмено 

испитивање (разговор, 

говорне вежбе) 

Домаћи задаци 
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ДОДАТНА НАСТАВА 
 

 

 

ПРЕДМЕТ:   Српски језик и књижевност     8. разред 

 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

Проширивање и продубљивање знања, умења и вештина ученика, непосредније активирање ученика и њихово 

оспособљавање за самообразовање, развијање маште, подстицање на стваралачки рад и упућивање на кориштење 

различитих извора сазнања. 

Знања, умења и вештине користити на конкурсима, такмичењима, приредбама у школи и ван ње. 

Стимулисати ученике за даље школовање и упис у одоварајућу средњу школу. 

Редни број  Назив теме  

Оријентац

иони број 

часова  

Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1. Синтаксичка анализа 

компликованијих реченица 

2 Радити на примерима из књижевних 

дела која се обрађују или на 

примерима из ученичких задатака. 

Наставник прати и 

евидентира развој и 

напредовање ученика, 

као и њихова 

појединачна 

интересовања. 

2. Усмено расправљање на теме 

из свакодневног живота 

1 Ученици сами бирају теме које их 

тренутно заокупљају и за које су 

припремили аргументе. 

3. Писање аргументативних 

текстова с коришћењем 

литературе 

1 Пишу расправу, наводећи изворе 

доказа. 

4. Анализа реклама с телевизије, 

из новина и часописа, с 

рекламних паноа 

1 Ученици бирају најбизарније или 

тренутно најприсутније рекламе и 

анализирају их. 
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5. Самостално проналажење 

примера бирократског језика 

и његово "превођење" на 

обичан језик.   

 

1 Ученици самостално проналазе 

примере и консултујући се 

међусобно, и са наставником, 

преводе их на обичан језик. 

6. Језичкостилска анализа као 

интеграциони чинилац 

интерпретације 

књижевноуметничког текста 

1 Детаљнија анализа него на редовном 

часу при обради књижевних дела. 

7. Обједињујући и поредбени 

чиниоци у обради одабраних 

књижевних текстова 

(компаративни приступ) 

2 Повезивање обрађених дела на 

основу заједничких мотива и анализа 

начина на који су ти мотиви 

кориштени. 

 

ПРЕДМЕТ: Енглески језик 8. разред 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 

култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену 

комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом 

језику и културном наслеђу. 

Редни број  Назив теме  

Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1 Grammar 5 (по 

одељењу) 

Ученици ће кроз различита вежбања 

и примену различитих граматичких 

правила унапредити знање везано за 

граматичке структуре енглеског 

језика 

Задаци са различитим 

граматичким 

структурама 
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2 Listening and Reading 2 (по 

одељењу) 

Ученици ће кроз различита вежбања 

развијати разумевање енглеског 

језика 

Вежбе за разумевање 

разноврсних текстова, 

вежбе са разумевањем 

одслушаног. 

3 Writing, Speaking 2 (по 

одељењу) 

Ученици ће кроз различита вежбања 

практично користити стечена знања 

из  енглеског језика 

Састави, вербална 

излагања на различите 

теме 

 

ПРЕДМЕТ:Историја 8 разред- додатна 

 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци 

Циљеви додатне наставе -Проширивање знања о националној, општој и завичајној историји који допринесе разумевању 

историјског простора и времена, историјских процеса и токова; развијање националног , европског  и  светског  

идентитета;подстицање ученика да врше самостална истраживања, одговарајућа за њихов узраст и околности, чиме се код 

њих подстиче радозналост и иницијатива у погледу прикупљања података и способност уочавања важних података; 

подстање групе ђака да се баве истраживачким пројектима или активним учењем да би се створили услови за дијалог и 

отворено и толерантно поређење мишљења .Развијање мотивисаности  и спосоности код ученика да науче више, развију 

креативност и  да стечена знања примене  у свакодневном животу; развијање  позитивног однос према раду, уважавање и 

међусобну сарадњу међу ученицима. Припремање заинтересованих ученика за такмичење                                                                                              

Задаци историје су да ученици, уочавајући узрочно- последичне везе, разумеју историјске процесе и токове,улогу 

истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју( политичку, економску, 

друштвену, културну...), као и историју суседних народа.  

Редни број Назив теме 

Оријентацио

ни број 

часова 

Начин остваривања 

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева 

1 СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 
 

 

 

 
ЈУГОСЛОВЕНСКА 

КРАЉЕВИНА 

2 Додатна наставе  реализоваће се кроз рад 

у учионици  и теренски рад уз 

коришћење  образовних потенцијала 

интердисциплинарног и 

мултидисциплинарног приступа,употрбу 

савремених средстава технологије, 

успостављање везе са другим 

предметима у програму у целини, 

Панои, реферати, 

есеји, ППТ през., 

хронолошке табеле, макете, 

лозе династија, усмено 

испитивање. 
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укључујући књижевност, географију, 

уметности и природне науке.  Ученици 

ће сакупљати, читати и анализирати 

историјске изворе и литературу; 

израђивати паное, презентације, ленте 

времена, писати есеја и реферате о 

значајним личностима и 

догађајима;гледати и анализирати 

филмове, документарне историјске 

серије, посећивати културно –историјске 

споменике; утврђивати знања кроз 

интерактивне мултимедијалне 

тестове.Настава ће се изводити кроз 

индивидуални рад и рад у групам 

2 ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – 

ТОТАЛНИ РАТ,    

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

2   

3 СВЕТ  ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТАЈУГОСЛАВИЈА 

ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ 

РАТА 

2   

4 ПРИПРЕМАЊЕ УЧЕНИКА ЗА 

ТАКМИЧЕЊЕ 

 

3   
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ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА 8. разред – додатна настава 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

Подстицање развоја логичког мишљења и његова примена у осталим природним наукама. 

Редни број  Назив теме  
Оријентациони 

број часова  
Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1. 
Полиноми 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

2.  
Примена полинома                                                    

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

3.  Пропорционалност и 

сличност                                

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

4.  
Талесова теорема 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

5.  
Тачка, права , раван 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

6.  
Бројеви, изрази и једначине                                     

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

7.  
Школска такмичења                                                  

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

8.  
Примена једначина                                                    

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 
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9.  
Неједнакости 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

10. 
Општинска такмичења                                              

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

11. Геометријске фигуре у 

равни                                   

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

12. 
Системи једначина                                                   

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

13. 
Геометријска тела                                                    

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

14. 
Комбинаторика 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

15. 
Функције 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

16. Окружна и републичка 

такмичења                        

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

17. 
Диофантске једначине                                             

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

18. 
Разни задаци                                                             

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 
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ПРЕДМЕТ :ГЕОГРАФИЈА -ДОДАТНА НАСТАВА   8. разред 

 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

Додатна настава се организује за ученике који са изузетним успехом савладавају редован наставни план и 

програм и показују посебно интересовање за проширивање знања из области географије.Циљеви и задаци 

ових облика рада са ученицима су: 

- развијање радозналости, интересовања за активно упознавање природног и друштвеног окружења 

-оспособљавање за самостално и тимско учење и проналажење информација 

-развијање основних елемената логичког мишљења 

-решавање једноставних проблемских ситуација у окружењу 

-проширивање и продубљивање знања стечених у току наставе 

-оспособљавање за коришћење,уређивање, исказивање,употребу и вредновање географских информација и 

њихову презентацијују посебно интересовање за проширивање знања из области географије 

Редни број  Назив теме  Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  Начин праћења ефеката и 

остварености циљева  

1. Рељеф Србије 3 Индивидуални, групни облик 

наставног рада,проблемски приступ, 

стваралачки концепт учења 

Такмичења, 

квизови,тестирања 

ученика,реферати, 

извештаји, израда паноа 

2. Клима Србије 2 Индивидуални, групни облик 

наставног рада,проблемски приступ, 

стваралачки концепт учења 

квизови,тестирања 

ученика,израда 

паноа,истраживања 

3. Реке Србије 1 Индивидуални, групни облик 

наставног рада,проблемски приступ, 

стваралачки концепт учења 

истраживања, 

квизови,тестирања 

ученика,писање реферата 

4. Језера Србије 1. Индивидуални, групни облик 

наставног рада,проблемски приступ, 

стваралачки концепт 

учења,истраживачки рад 

Такмичења, 

квизови,тестирања 

ученика,писање 

реферата,изложбе 

5. Национални паркови 1. Индивидуални, групни облик 

наставног рада,проблемски приступ, 

стваралачки концепт 

Презентације, израда 

паноа, реферати 
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учења,истраживачки рад 

6. Туристичка места у Србији 1. Индивидуални, групни облик 

наставног рада,проблемски приступ, 

стваралачки концепт 

учења,истраживачки рад 

Презентације, израда 

паноа, извештаји, панои 

 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 
Развијање компетенција за учење, 

вештине комуникације, 

вештина сарадње,решавање проблема 

Стицање напредних знања о металима, неметалима,солима, органским једињењима и њиховим једињењима којиа се налазе у свакодневној употреби или 

су расрострањена у природи, начинима безбедног руковања њима и безбедног складиштења у складу са очувањем животне средине. 

Редни број  Назив теме  

Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1  

1.Хемијскиелементи 

иједињења. 

Понашањеметала (гвожђе, 

бакар, цинк ) 

саразблаженомHCl. 

2 Бележење, 

припремање, 

показивање 

објашњавање 

подстицање 

усмеравање, 

коментарисање 

Посматрање ученика 

Усмено 

испитивање (разговор, 

говорне вежбе) 

Домаћи задаци 

2 

2. Корозијаметала и 

заштитаодкорозије 

2 Бележење, 

припремање, 

показивање 

објашњавање 

подстицање 

Посматрање ученика 

Усмено 

испитивање (разговор, 

говорне вежбе) 

Домаћи задаци 



145 

 

усмеравање, 

коментарисање 

3 

3.Класе 

неорганскихједињења. 

Испитивањекиселостираств

орасоковаодцрвеногкупуса, 

цвекле,  воћа. 

2 Бележење, 

припремање, 

показивање 

објашњавање 

подстицање 

усмеравање, 

коментарисање 

Посматрање ученика 

Усмено 

испитивање (разговор, 

говорне вежбе) 

Домаћи задаци 

5 4.Органска хемија 

Угљоводоници.Разликовањ

еалкана  иалкена у 

реакцијисарастворомбромн

еводе и  

KMnO4.Сагоревањеугљовод

оника. 

1 Бележење, 

припремање, 

показивање 

објашњавање 

подстицање 

усмеравање, 

коментарисање 

Посматрање ученика 

Усмено 

испитивање (разговор, 

говорне вежбе) 

Домаћи задаци 

6 4.Органска хемија 

Угљоводоници.Разликовањ

еалкана  иалкена у 

реакцијисарастворомбромн

еводе и  

KMnO4.Сагоревањеугљовод

оника. 

1 Бележење, 

припремање, 

показивање 

објашњавање 

подстицање 

усмеравање, 

коментарисање 

Посматрање ученика 

Усмено 

испитивање (разговор, 

говорне вежбе) 

Домаћи задаци 

7 6.Биолошки 

важнаорганскаједињења 

Реакцијаглукозе 

ифруктозесаTоленсовимреа

генсом 

1 Бележење,припремање, 

показивање 

објашњавањеподстицање 

усмеравање, 

коментарисање 

Посматрање ученика 

Усмено 

испитивање (разговор, 

говорне вежбе) 

Домаћи задаци 
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Ваннанставне активности 
 

ВАННАСТАВНА АКТИВНОСТ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И 

НАСТАВНИЦИ 

(могући) 

ДОПРИНОС ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 

ДРУШТВЕНЕ 

Професионална оријентација 

Географи, еколози, клуб љубитеља 

страних језика, . 

,,Не прљај немаш изговор“-

кампања SBB-  

 

 

Наставници српског језика, 

географије, биологије, страних 

језика, педагог и психолог 

zadovoljenje različitih obrazovnih potreba i interesovanja 

učenika;  

- prepoznavanje profesionalnih sposobnosti i interesovanja, 

upoznavanje sa svetom rada;  

- nadogradnja ishoda koji se ostvaruju u okviru redovne nastave i 

doprinos razvoju međupredmetnih ishoda;  

- unapređivanje različitih sposobnosti (intelektualne, fizičke, 

kreativne, radne...);  

- jačanje kapaciteta učenika za razlikovanje bezbednog od 

nebezbednog ponašanja i zaštitu od rizičnog ponašanja;  

- podsticanje humanog i odgovornog odnosa prema sebi, drugima 

i okruženju, jačanje osetljivosti za one kojima je potrebna pomoć 

(npr. stari i bolesni);  

- unapređivanje različitih vrsta pismenosti (jezičke, medijske, 

kulturne, naučne...);  

- kultivisanje korišćenja slobodnog vremena;  

- podsticanje interkulturalnog dijaloga;  

- razumevanje koncepta inkluzije i jačanje osetljivosti za 

različitost;  

- jačanje generacijskih veza između učenika različitih odeljenja 

bez kompetitivnosti;  

- relaksacija, rasterećenje napetosti učenika, samoiskazivanje;  

- jačanje veze sa lokalnom zajednicom;  

- razvoj osećanja pripadnosti svojoj školskoj zajednici;  

- podsticanje samostalnosti, proaktivnosti i preduzimljivost;  

- priprema za rešavanje različitih životnih situacija;  

- promocija škole i njenog identiteta.  

ТЕХНИЧКЕ 

 

(саобраћајна, 

 секундарне сировине...) 

ФОТО СЕКЦИЈА 

Наставници технике и технологије 

 

 

Маја Ракић 

ХУМАНИТАРНЕ 

Чеп за осмех- континуирана акција 

 

Појединачне хуманитарне акције 

(поклони за Нову годину, помоћ 

угроженима...) 

 

Одељењске старешине петог разреда 

Сви заинтерсовани настаници 

СПОРТСКЕ 

Крос 

Игре без граница 

Стони тенис 

Кошарка 

Наставници физичког васпитања 

КУЛТУРНЕ 

Библиотечка секција 

Драмска 

Рецитатори 

Наставници српског језика 

Ликовне и музичке културе... 

 
 


