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1. УВОДНА РЕЧ 

 

Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања 

Основне школе  „Владика Николај Велимировић“ у Ваљеву припремио је стручни актив за 

развој школског програма.Основно образовање и васпитање остварује се на на основу 

Школског програма којег доноси Школски одбор, по правилу на перод од четири године. 

Школски програм израђен је на основу Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), Закона о 

основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ 55/13, 101/17, 10/2019 и 

129/2021), као и важећих Правилника о наставним плановима.   

Школским програм усмерен је: 

-  на процесе и исходе учења; 

- образовне стандарде; 

- узрасне карактеристике ученика у процесу стицања знања, вештина, формирања 

ставова и усвајања вредности код ученика; 

- хоризонталну и вертикалну повезаност у оквиру предмета и између различитих 

наставних предмета; 

- поштовање индивидуалних разлика међу ученицима; 

- партиципативне, кооперативне, активне и искуствене методе наставе и учења; 

- уз уважавање искуства, учења и знања које ученици стичу ван школе и њихово 

повезивање са садржајима наставе; 

- развијање позитивног односа ученика према школи и учењу и подстицање на 

образовање у току целог живота; 

- коришћење позитивне повратне ин формације, похвале и награде као средства 

за мотивисање ученика; 

- уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја 

обезбеђивањем услова за живот и рад у школи. 

 

Језик на коме се програм остварује је српски. 

2. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Истакнути циљеви односе се на циљеве основног образовања и васпитања, док ће 

посебни циљеви бити истакнути у овиру сваког наставног прдмета и/или посебног 

програма. 

1. Обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 

2. Обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовит развој ученика, 

развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3. Свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 
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4. Развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

5. Развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6. Континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

7. Развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се 

мења; 

8. Пун интелектуални, емоционални, соцјални, морални и физички развој сваког ученика, 

у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9. Развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних 

компетенција у складу са развојем савремене науке и технологије; 

10. Развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења; 

11. Оспсобљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота; 

12. Развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 

неговање другарства и пријатељства; 

13. Развијање позитивних људских вредности; 

14. Развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном 

друштву; 

15. Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости; 

16. Развијања личног и националчног идентитета, развијање свести и осећаја припадности 

Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције 

и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, 

поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

17. Повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и 

смањеним напуштањем школовања; 

18. Повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

нстановништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

 

3. ИСХОДИ 

 

Након завршеног образовања и васпитања ученици ће: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и 

друштву и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 

2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на 

српском и језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се 

разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима; 
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3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 

4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз 

показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их 

користе за сопствено изражавање; 

6) бити оспособљени за самостално учење; 

7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко 

и креативно мишљење и релевантна знања; 

9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и 

својим активностима; 

10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању, примењивати 

усвојене здравствене навике неопходне за активан и здрав животни стил; 

11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно 

учествују у њиховом остваривању; 

12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, 

познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити 

способни да сарађују са њиховим припадницима; 

14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, 

организације и заједнице. 

 

4. ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним 

компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова 

релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају 

се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима 

при решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим ученицима за лично 

остваривање и развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за 

целоживотно учење. 

Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у 

Републици Србији су: 

1. Компетенција за учење; 

2. Одговорно учешће у демократском друштву; 

3. Естетичка компетенција; 

4. Комуникација; 

5. Одговоран однос према околини; 

6. Одговоран однос према здрављу; 

7. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8. Рад са подацима и информацијама; 
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9. Решавање проблема; 

10. Сарадња 

11. Дигитална компетенција. 

 

5. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

  ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 
“Просветни гласник РС“ 2/2020 (09.04.2020.)- Правилник о изменама и допуни Правилника о плану 

наставе и учења за први циклус основн ог образовања и васпитања и програму натсаве и учења за 

први разред основн ог образовања и васпитања  

 

Р.б. 

А. ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ  

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

 РАЗРЕД 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1. Српски језик¹ 5 180 5 180 5 180 5 180 
2. Срепски ј. као 

нематерњи² 
2 72 2 72 3 108 3 108 

3. Страни јез.-енгл. 2 72 2 72 2 72 2 72 
4. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 
5. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 
6. Природа и друштв - - - - 2 72 2 72 
7. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 
8. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 
9.  Физичко и здр васп. 3 108 3 108 3 108 3 108 
10. Дигитални свет  1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: А 20-22* 720-

792* 
21-23* 756-

828* 
21-

24* 
756-

864* 
21-24* 756-

864* 
 

Р.б. 

Б. ИЗБОРНИ  

ПРОГРАМИ 
    

1. Верска нас / 

Грађанско васпит.³ 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2.  Матерњи језик-

говор са ел. Нац.к.ª 
2 72 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО: Б   1-3 *       36-108*    1 -3*    36-108* 1-3*      36-108*       1-3*         36-108* 

УКУПНО: А+Б 21-23* 756-

828* 
22-24* 792-

864* 
22-

25* 
792-

900* 
22-25* 792-

900* 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни 

програм 

 
Р.б. ОБЛИК ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗР 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1. Редовна настава 21-23 756-

828 
22-24 792-864 22-25 792-900 22-25 792-

900 
2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 
3. Додатна настава     1 36 1 36 
4. Настава у природи ** 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 
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Р.б. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗР 

НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. НЕД. ГОД. 

1. Час одељенског стар. 1 36 1 36 1 36 1 36 
2. Ваннаставне активн.  1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 
3. Екскурзија 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 1-3 дана годишње 

¹- назив језика националне мањине у школама у којима е настава одржава на матерњем језику националне 

мањине 

²- реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине 

³- ученик бира један од понуђених изборних програма 

ª- ученик припадник наионалне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм 

али није у обавези 

 - - школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта 

*- број часоваза ученике припаднике националних мањина 

**- натава у преироди се реализује у складу са одговарајућим правилником 

 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

НАСТАВНИ ПЛАН 

ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Ред. 
број  

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ РАЗРЕД  

нед.  год.  
блок 

настава  
нед.  год.  

блок 
настава  

1.  Српски језик и књижевност __________ језик1 5  180    4  144    

2.  Српски као нематерњи језик2 3  108     3  108     

3.  Страни језик  2  72     2  72     

4.  Историја  1  36     2  72    

5.  Географија  1  36     2  72    

6.  Биологија  2  72     2  72    

7.  Математика  4  144     4  144    

8.  Информатика и рачунарство  1  36     1  36    

9.  Техника и технологија  2  72     2  72    

10.  Ликовна култура  2  72     1  36    

11.  Музичка култура  2  72     1  36    

12.  Физичко и здравствено васпитање  2  72 + 543    2  72 + 543    

13.  Физика          2  72     

14.  Хемија                  

УКУПНО: А  24-
27*  

918-
1026*  

  25-
28*  

954-
1062*  

  

  Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ              

1  Верска настава/ Грађанско васпитање4 1  36     1  36     

2.  Други страни језик5 2  72     2  72     

3.  Матерњи језик/говор са елементима 2  72     2  72     
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националне културе6 

УКУПНО: Б  3-5*  108-180*    3-5*  108-180*    

УКУПНО: А + Б  27-
30*  

1026-
1134*  

  28-
31*  

1062-
1170*  

  

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 
предмети 

Ред. број  ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Редовна настава  27-30*  1026-1134*  28-31*  1062-1170*  

2.  Слободне наставне активности7 1  36  1  36  

3.  Допунска настава  1  36  1  36  

4.  Додатна настава  1  36  1  36  

   
Ред. број  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  ПЕТИ РАЗРЕД  ШЕСТИ РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Час одељењског старешине  1  36  1  36  

2.  Ваннаставне активности8 1  36  1  36  

3.  Екскурзија  До 2 дана год. До 2 дана год.  

1
 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне 

мањине. 
2
 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

3
 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 

4
 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

5
 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским 

могућностима и изучава га до краја другог циклуса 
6
 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај предмет 

али није у обавези. 
7
 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик 

обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које Школа нуди. 
8
 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и 

друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина.  

НАСТАВНИ ПЛАН 

ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Ред. 
број  

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

СЕДМИ РАЗРЕД  ОСМИ РАЗРЕД  

нед.  год.  
блок 

настава  
нед.  год.  

блок 
настава  

1.  Српски језик и књижевност __________ језик1 4 144  4 136   

2.  Српски као нематерњи језик2 3 108  2 68    

3.  Страни језик  2 72  2 68    

4.  Ликовна култура 1 36  1 34   

5.  Музичка култура 1 36  1 34   

6.  Историја 2 72  2 68   

7.  Географија 2 72  2 68   

8.  Физика   2 72  2 68   
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9.  Математика  4 144  4 136   

10.  Биологија  2 72  2 68   

11.  Хемија  2 72  2 68   

12.  Техника и технологија  2 72  2 68    

13.  Информатика и рачунарство 1 36  1 34    

14.  Физичко и здравствено васпитање  3 108  3 102    

УКУПНО: А  28-
31*  

1008-
1116*  

  28-
30*  

952-
1020*  

  

  Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ              

1  Верска настава/ Грађанско васпитање3 1  36     1  34    

2.  Други страни језик4 2  72     2  68    

3.  Матерњи језик/говор са елементима 
националне културе5 

2  72     2  68    

УКУПНО: Б  3-5*  108-180*    3-5*  102-170*    

УКУПНО: А + Б  31-
34*  

1116-
1224*  

  31-
33*  

1054-
1122*  

  

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети,  изборни 
програми и активности 

Ред. број  ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
СЕДМИ РАЗРЕД  ОСМИРАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Редовна настава  31-34*  1116-1224*  31-33*  1054-1122*  

2.  Слободне наставне активности6 1  36  1  34 

3.  Допунска настава  1  36  1  34 

4.  Додатна настава  1  36  1  34 

   
Ред. број  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  СЕДМИ РАЗРЕД  ОСМИ РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Час одељењског старешине  1  36  1  34  

2.  Ваннаставне активности7 1  36  1  34  

3.  Екскурзија  До 2 дана год. До 2 дана год.  

1 Нази језика наионалне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику 

националне мањине  

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику национане мањине.  

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма.  

4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим 

кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса.  

5 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да 

изабере овај програм, али није у обавези.  

6 Слободне наставне активности школа планира Школским програом и Годишњим планом 

рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне актиности које 

школа нуди. 

7 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, 

културне, као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе.  

* Број часова за ученике припаднике националних мањи 
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6. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Месец Датум АКТИВНОСТ Носиоци активности Докази  Евалуација 

 
IX 

8.9. 
Међународни дан писмености - увођење у 

рад школске библиотеке - израда паноа 

Библиотекар Дневник рада, 

пано 

И
зв
еш

таји
 са ан

ал
и
зо
м
 –

 н
о
си
о
ц
и
 ак

ти
в
н
о
сти

 
 

22.9. 
Добродошлица јесени, уређење хола школе, 

изложба радова 

Наставница ликовне 

културе, ученици 

Изложба, фотографије 

26.9. Дан језика Библиотекар- пано Дневник рада, 

 

 
X 

3-9. 10. 
Дечја недеља- акивности на школском и 

градском нивоу 
1-4. разред План дечје недеље 

 

5.10. 
Међународни дан хране- изложба ликовних и 

литерaрних радова, предавања 

1-4. разред - учитељи 

5.-8. раз- н. биол. и ликовне 

к. 

Дечји радoви 

 Увођење првака у рад библиотеке Библиотекар 

21.10. 
Дан сећања на српске жртве у 

Другом светском рату 
Наставник историје Обавештење 

XI 

11.11. 
Дан примирја- обавештење кроз одељења / 

разглас 
Наставник  историје, 

наставник грађ. васпитања 

Обавештење 

16.11. Међународни  дан толеранције Ђ. парламент, стр. служба припреме 

 Фестивал науке Наставн. природних наука Фотографије, извештаји 

20.11. Дан деце - Филозофија с децом 
Педагог, библитекар, 7 

разред 

Припреме, фотографије 

 
XII 

1.12. Новогодишње представе, 
У сусрет Божићу 

Учитељи, 

вероучитељи 

фотографије 

Крај дец. 

21.12. Добродошлица зими, новогодишњи празници 
Наставница ликовне 

културе, ученици 

Изложба, фотографије 

I 27.1. 
Свети Сава- слава, програм и изложбе 

ученика 

Драмска секција, 

рецитатори, 

учитељи 

Фотографије, 

дечји радови 
 

 
II 

14.2. 
Дан даривања књига - „Књигу даруј, неког 

обрадуј!“ 

Ученици и наставници, 

Библиотанци, родитељи, 

локална заједниц 

 

21.2. 
Међународни дан матерњег језика 

 

Стручно веће за језик Припреме, 

 Дечји радови, 

панои 
III 8.3. Дан жена  1-4. разред,читељи 
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20.3. Светски дан среће 

Ученици 1-4.разреда, 

учитељи 

Ученици 5.-8. Разреда-о. 

Старешине, стручма служба 

Припреме, фотографије, 

извештаји 

 

 

21.3. Добродошлица пролећу 1-4. разред,читељи 

IV 

01.4. Дан шале 
18. 

разред,учитељи,наставници 

Припреме, фотографије, 

извештаји 

 

 

2.4. Дан дечје књиге  
Ученици 1-4.разреда, 

учитељи 

Ученици 5.-8 

22.4. Дан планете земље 
Еколошко- ликовна секција, 

Данијела Николић и 

Добрила Марковић 

Предавања, ликовни 

радови 

29.04. Светски дан игре 
Педагог и учитељи 1. И 2. 

разреда 

Игре, припреме, 

фотографије 

V 

9.5. Дан победе - обавештење 
Наставник историје-

обавештење 

Књига обавештење 

12.5. Прослава Дана школе Сви ученици и запослени Фотографије 

31.5. Светски дан без дуванског дима Ђачки парламент,панои Дечји радови, 

фотографије 
11.5. Дан писања писама - 5/8 разред 

Стручно веће за српски 

језик 

VI 
15.6. 

 
Прослава за крај школске године 

Представљање генерације осмака 

Одељенске заједнице 

О. Старешине 8. 

VIII  Свечани пријем првака 
Стручно веће 4. 

Разреда/могућа замена 

  

 
Друге активности: 
- Организација позоришних представа, концерата, сусрета са књижевницима, глумцима, музичарима, посете позоришту  

- Посете позоришних представа за децу  

-Посета Народном музеју Ваљево (3 и 4 разред), споменик Стеван Филиповић, Интернационални студио „Трнавац” 

-Учешће у културним активностима на нивоу града - сарадња са Центром за културу (током године) 

- Носиоци активности: наставници српског језика и музичке културе задужени за организацију представа, концерата, сусрета 

- Организовање изложби ученичких ликовних радова  

- Изложба ликовних радова првака  

- Изложба ликовних и литерарних радова ученика 7. и 8. разреда „Ја за десет година“  

- Изложба поводом Дана школе  

- Новогодишња изложба ученичких радова  
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- Светосавска изложба ученичких радова  

- Пролећна изложба и Ускршња олимпијада јаја  

- Годишња изложба радова ученика школе  

 

Напомена:  У школи ће се током године организовати побројане активности које се односе на посете разних културним и другим 

установама уколико за то буде постојала сагласност родитеља и уколико Законска и подзаконска акта и правилници буду усаглашени са 

досадашњим правним актима према којима школа организује и планира свој рад.  

 

 

7. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Време АКТИВНОСТИ Носиоци акт. Циљеви Докази и Евал. Напомене  

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

1.Спортски дан на СРЦ 

Петница 

Ученици,  одељењске 

старешине , наст. физичког в. 
 

 

-Развој и 

практиковање 

здравог начина 

живота 

 

 

-Развој свести о 

важности 

сопственог здравља 

и безбедности 

 

 

 

-Развијање и 

стицање потреба 

неговања и развоја 

физичких 

спсобности 

 

 

 

 

 

 

 

Припреме 

Фотографије 

Извештаји 

 

П
р
о
гр
ам
о
м
 ш
к
о
л
ск
о
г 
сп
о
р
та
 и
 с
п
о
р
тс
к
и
х
 а
к
ти
в
н
о
ст
и
 

о
б
у
х
в
аћ
ен
и
 с
у
 с
в
и
 у
ч
ен
и
ц
и
 ш
к
о
л
е 
у
з 
са
р
ад
њ
у
 с
а 
је
д
и
н
и
ц
о
м
 

л
о
к
ал
н
е 
са
м
о
у
п
р
ав
е.

 
Н
ед
ељ

а 
ш
к
о
л
ск
о
г 
сп
о
р
та
 о
б
у
х
в
ат
а 
та
к
м
и
ч
ењ

а 
св
и
х
 

у
ч
ен
и
к
а 
у
 с
п
о
р
тс
к
и
м
 д
и
сц
и
п
л
и
н
ам
а,
 п
р
и
л
аг
о
ђ
ен
и
м
 у
зр
ас
ту
 и
 

м
о
гу
ћ
н
о
ст
и
м
а 
у
ч
ен
и
к
а.

 
П
р
о
гр
ам
о
м
 ј
е 
п
л
ан
и
р
ан
о
 д
а 
м
ес
ец
 с
еп
те
м
б
ар
 и
 м
ај
 б
у
д
у
 

н
ед
ељ

е 
ш
к
о
л
ск
о
г 
сп
о
р
та
 и
 с
п
о
р
тс
к
и
х
 а
к
ти
в
н
о
ст
и
 

-Одбојка на песку 5.-8. раз 

- Такмичење у пливању 5.-8. раз. 
Н. физич. В., учитељи, 

о.стареш. 

Мали фудбал 1.-8. разред Н. физич. В., учитељи, о.с. 

 2.Излет на реку Градац Ученици,  одељењске 

старешине , наст. физичког в. 

-крос на реци Градац 1-8 р. Н. физи.в, учитељи 

-одбојка, фудбал, стони тенис, 

пецање 

Н. физичког в.  
Од. стрешине 

3.Мини олимпијске игре 1-4 

разред 

Учитељи 
Н. физичког в.  

4.Школско такмичење у 

одбојци 5-6 разред 

Н. физичког в.  
 

5.Школско такмичење у 

одбојци 7-8 разред 

Н. физичког в.  
 

М
А

Ј
 

1.Крос РТС-а 1-8 раз. Н. физичког в.  
Од. стрешине, учит 

 

 

 

Припреме 

2.Крос поред реке Градац 1-8 

разред 

Н. физичког в.  
Од. стрешине,учит 

3.Шк. такмичење „Између 4 Н. физичког в.  
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ватре“-1-4 р учитељи  

 

 

-Превенција 

насиља, 

наркоманије и 

малолетничке 

деликвенције 

 

Фотографије 

Извештаји 

РЕЗУЛТАТИ 
Одељенска такмичења у 

фудбалу-1-4 разреди 

Н. физичког в.  
учитељи 

4.Шк. такмичење у шутирању 

тројки 5.-8 раз. 

Н. физичког в. Од. стрешине 

5.Штафетне игре 5-8 разред Н. физичког в.  
Од. стрешине 

 

 

8. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Р.Б. АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ ЦИЉНА ГРУПА 

1. Информисање свих интересних група о 

процедурама и поступцима заштите од 

насиља и реаговање у ситуацијама 

насиља, нивоима насиља 

ОС, Тим за 

ЗНЗЗ,директор 

септембар Савет родитеља, НВ, 

ученици, родитељи, 

ШО, 

2. Вођење евиднције свих врста насиља 

ученика у свеску за евиденцију 

Тим за ЗНЗЗ, 

наставници  

Током године  Ученици , дежурни 

наставници  

3. Организовање дежурства наставника Директор август Дежурни наставници 

4. Анализа стања безбедности у школи Тим за ЗНЗЗ, 

наставници  
Током године Савет родитеља, 

5. Доношење правила понашања у оквиру 

одељенске заједнице  

ОС  Октобар  Ученици од 1. до 8. 

разреда  

6. Припрема програма превентивних 

радионица – у Годишњи план школе 
Тим за ЗНЗЗ, август Ученици 

7. Реализација програма превентивних 

радионица 

(по 10 у оквиру часова од. старешине) 

Одељенске старешине, 

ученици 

Током године Ученици 
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8. Предавање за ученике на тему Насиље 

као негативна појава  

Директор, МУП 

Ваљево, ТИМ, ОС  

септембар  Ученици 4. и 6. разреда 

и ОС  

9. Пројекат Полицијске управе: Основи 

безбедности деце 

Полицијска управа 

Ваљево, директор 

школе 

Током године Ученици 

10. Информисање колектива и ученика о 

проблемима вршњачког насиља и 

других облика ризичног понашањауч 

ОС, педагог, директор,  

Тим  

Најмање 1пут у току 

класиф периода  

Ученици, родитељи  

11. Саветодаван рад са ученицима и 

родитељима  

Педагог, Тим за ЗНЗЗ  Током године  Ученици, родитељи  

12. Сарадња са надлежним службама  Директор, Тим за ЗНЗЗ  Током године  Ученици  

13. Дежурство наставника- безбедносни 

ефекти  

директор  Током год на седници 

НВ  

Наставници  

14. Предлози родитеља- смањити насиље 

мећу децом...Заједнички састанци 

мањих група родитеља и ученика који 

имају проблеме у понашању  

ОС, родитељи, 

директор, педагог  

Током године на 

посебним 

родитељским 

састанцима  

Ученици, родитељи  

15. Израда извештаја о реализацији плана 

за заштиту ученика од насиља 

Тим за ЗНЗЗ, јун Н. веће, Савет 

родитеља, 

Школск иодбор 

 
ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ  

Министарство унутрашњих послова РС и МПНТР РС потписали су протокол о сарадњи на програму „Основи безбедности деце“ 

са циљем стицања и унапређења знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика четвртог и шестог разреда. 

Програм ће реализовати обучени предавачи МУП-а током осам месеци ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ године, кроз један час ОС 

на месечном нивоу. На тим часовима ће бити обрађиване следеће теме: 1.Безбедност деце у саобраћају; 2.Полиција у служби 

грђана; 3.Насиље као негативна појава; 4.Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; 5.Безбедно коришћење 

интернета и друштвених мрежа; 6.Превенција и заштита деце од трговине људима; 7.Заштита од пожара; 8.Заштита од техничко-

технолошких опасности и природних непогода. 

Родитељи и ученици су информисани и континуирано се упућују на посету националне платформе „ЧУВАМ ТЕ“  
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Садржаји 

програма 

 

Активности  Начин и поступак остваривања 
Циљеви и задаци садржаја 

програма 

У
С
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О

С
Т
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А
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Р
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Њ
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Ш
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Т
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о
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њ
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о
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у

п
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е
д
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о
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а
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и
т
у

а
ц

и
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н
а

си
љ

а
 и

 е
в

и
д

е
н

т
и

р
а

њ
е
 

- Наставници након заустављања насиља 

евидентирају случај, обавештавају одељенског 

стареш. 

Прекидање насиља, уклањање 

публике, позив у помоћ колега, 

милиција, ...евидентирање 

-едукација свих актера школе 

у циљу сензибилизације на 

појаву и препознавање 

насиља,злостављања и 

занемаривања; 

- перманентно разрађивање 

начина и техника за праћење 

и процену предузетих мера и 

остваривање ефикасности; 

- сарадња са надлежним 

службама- Центар за 

социјални рад, МУП, Дом 

здравља, психолози, 

неуропсихијатри, Суд.. 

- Ученици уочене насилне случајеве и ситуације 

пријављују дежурном наставнику, одељенском 

старешини  

Поверавање ученика наставнику, 

писмена пријава, кутија поверења, 

Ђачки парламент-разговор 

- Одељенски старешина обавља разговоре са 

учесницима насиља, евидентира и предлаже 

заштитне мере 

Разговор, исказивање јасног става 

о неприхватању насиља 

- Одељенски старешина информише родитеље, 

педагога, Тим, по потреби се остварује сарадња са 

спољним стручним службама  

Међусобно информисање, писани 

документи 

- Педагог обавља разговоре са учесницима насиља, 

родитељима, наставницима, евидентира и предлаже 

заштитне мере 

По потреби разговори, 

индивидуални, групни 

- Тим се укључује по потреби и покреће процес 

заштите деце (процењује степен ризика, предлаже 

мере заштите и доноси одлуку о укључивању 

релебантних установа) 

На сатанку Тима 

Р
А

Д
 С

А
 

У
Ч

Е
Н

И
Ц

И
М

А
 И

 

Р
О

Д
И

Т
Е

Љ
И

М
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а
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о
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љ
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а
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а
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к
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за
јњ

ед
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и
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Рад са децом која врше насиље 

 

Кроз радионице, индивидуалне 

разговоре са од. стар-, педагогом, 

упути за стручна лица 

Рад и подршка деци која трпе насиље 

 

Кроз радионице, индивидуалне 

разговоре са од. стар-, педагогом, 

упути за стручна лица 

Оснаживање деце посматрача насиља за 

конструктивно реаговање Кроз радионице, ЧОЗ 
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Саветодавни рад са родитељима Индивидуални или групни 

разовори са родитељима- одељ. 

старешина, педагог по потреби 
П

Р
А

Ћ
Е

Њ
Е

 

Е
Ф

Е
К

А
Т

А
 

П
Р

Е
Д

У
З

Е
Т

И
Х

 М
Е

Р
а

 Праћење понашања деце која су трпела насиље 

и која су се насилно понашала 
Посматрање, разговори 

Праћење сарадње са родитељима Анализа Тима за ЗУНЗЗ и Тима за 

сарадњу са породицом 
 

- Тромесечна анализа Тима о безбедности у 

школи (број и облици насилног понашања, 

предузете мере, сарадња са родитељима, 

другим службама...) 

Извештавање на тромесечјима на 

Наставничком већу 
 

ЕВАЛУАЦИЈА  Евалуација интервентних активности и предлог 

измена 
Дискусија Тима, Наставничког 

већа 
 

 

 

ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ 

ПОНАШАЊА 

Садржаји програма 
Активности 

ученика   

Активности 

наставника  

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Дан толеранције 
- Обележавање 

- радионице 

Радионице 
Учешће 

Вршњачка 

едукација 

Припрема 

радионице, 

координише 

вршњачком 

едукацијом 

Реализовање радионица 
Израда паноа 

-Упознавање са појмом толеранције и 

толерантног понашања 

-Развијање емаптије 

-поштовање различитости 

 
10 корака у 

превенцији болести 

зависности  

 
Учешће деце 7. и 

8. Разреда у 

програму 

 
Учешће наставника 

у реализацији 

програма 

Реализовање радионица 
Израда паноа 

-Унапређење квалитета живота ученика: 

 -развијањем негативног става код ученика, 

према коришћењу ПАС, развијање 

социјално пожељних облика комуникације 

и стварање безбедне средине за живот и рад 

- помоћ ученицима у 

стицању увида у 

персоналне проблеме 

и указивање на могуће 

начине њиховог 

решавања; 
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Радионице о 

репродуктивном 

здрављу  

 
Учешће деце 7. и 

8. Разреда у 

програму 

 
Учешће наставника 

у реализацији 

програма 

Реализовање радионица 
 

ученика 

-упознавање ученика са значајем очувања 

репродуктивног здравља 

 

 

Обавештавање 

родитеља и разговор 

о ситуацијама 

употребе ПАС и/или 

испољавања 

ризичних облика 

понашања 

 
Разговори, 

размена 

информација 

Разговори ОС и 

предметних 

наставника  

Дан отворених врата, 

родитељски састанци 

Евалуација програма 

и евентуалне измене 

на основу 

документације 

Исказивање 

мишљења о 

активностима 

програма 

Исказивање 

мишљења о 

активностима 

програма 

На састанцима, седници 

Наставничког већа  
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9. ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Садржаји програма 
Активности 

ученика   

Активности 

наставника  

Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Друштвене 

активности 

(географи, еколози, 

клуб љубитеља 

страних језика...) 

 

Израда паноа, 

зидних новина, 

посете, изложбе, 

учешће у акцијама 

локалне заједнице 

 

 

 

 

 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

Дијалошка, текстуална, 

метода писаних радова, 

излагање, 

демонстративна,систематско 

посматрање, практични рад, 

илустративна, 

експериментална,  

Кооперативна, 

Истраживачка метода 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: У годишњем 

плану рада школе биће 

наведени задужени 

наставници за поједине 

ваннаставне активности 

као и програм рада сваке 

Сарадња са локалном заједницом Развијање 

свести о здравом начину живота, поштовање 

разлика и уважавање својих и туђих потреба, 

изграђивање личних критичких ставова   

Техничке 

активности 

(саобраћајна, 

секундарне 

сировине...) 

Израда модела, 

уређњење 

простора, израда 

кућица за птице 

Развијање креативности, стваралачког рада, 

уредности, прецизности,изграђивање личних 

критичких ставова   

Хуманитарне 

активности 

Прикупљање 

помоћи, учешће у 

хуманитрним 

акцијама, помоћ 

ученицима који 

слабије напредују  

Развијање хуманости, Поштовање разлика и 

туђих потреба, развијање такмичарског духа 

Спортске 

активности  

такмичење у 

спортским 

вештинама, учешће 

у кросу,  

Игре без гранца 

Развијање такмичарског духа, Развијање 

моторичке спретности и физичких способности 

Културне 

активности 

(драмска, 

рецитатори, 

библиотечка, 

новинарска...) 

Посете музеју, 

биоскопу, 

позоришту, 

библиотеци, 

драмска, 

рецитатрорска 

секција.... 

Развијање опште културе, Развијање и 

подстицање стваралачке активности, развијање 

маште орггиналности и  смисла за 

лепо,оспособљавање ученика за испуњење 

слободног времена садржајима из области 

културе, науке, технике, уметности,.... 



Школски програм 2022/23-2025/2026. 
 

  
18 

 
  

10. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

Садржаји програма 
Активности 

ученика  

Активности 

наставника 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Самоспознаја 
(радионице за 7. и 8. 

разред- по приручнику 

Пет корака до одлуке о 

школи и занимању) 

Ученици слушају, 

посматрају, причају, 

описују, упоређују, 

цртају, одговарају 

на питања, 

дискутују, 

предлажу, користе 

рачунаре, праве 

паное, сарађују у 

групи или пару. 

Наставник припрема 

материјал за 

радионице, организује, 

реализује радионице, 

информише, пише, 

црта, мотивише, прати 

активности ученика, 

подстиче на рад, 

објашњава, 

демонстрира 

Радионице 

Српски језик 

Ликовна култура 

ЧОС 

Ученици треба да  кроз радионице, тестове, 

интроспекцију и саветовање препознају своје таленте, 

интересовања, вредности, склоности и могућности; 

Општициљ ове области је 

освешћивањеличнихафинитетаи капацитетаученика у 

оквирустицања реалне сликеосеби. 

Информисање о 

занимањима 
(радионице за 7. и 8. 

разред- по приручнику 

Пет корака до одлуке о 

школи и занимању) 

Ученицислушају, 

посматрају, причају, 

описују, упоређују, 

цртају, одговарају 

на питања, 

дискутују, 

предлажу, користе 

рачунаре, праве 

паное, сарађују у 

групи или пару. 

Наставник припрема 

материјал за 

радионице, организује, 

реализује радионице, 

информише, пише, 

црта, мотивише, прати 

активности ученика, 

подстиче на рад, 

објашњава, 

демонстрира 

радионице 

Ученици треба да  истражују свет занимања и 

професија, која су знања, вештине и особине потребне 

за успешно бављење занимањем, какве могућности 

постоје на тржишту рада; 

Општи циљ ове области је стицање знања о различитим 

информационим понудама о школи и занимању, као и 

оспособљавање ученика да активно и самостално 

користе расположиве информације. 

Могућности 

школовања 
(радионице за 7. и 8. 

разред- по приручнику 

Пет корака до одлуке о 

школи и занимању) 

Ученицислушају, 

посматрају, причају, 

описују, упоређују, 

цртају, одговарају 

на питања, 

дискутују, 

предлажу, користе 

рачунаре, праве 

паное, сарађују у 

групи или пару. 

Наставник припрема 

материјал за 

радионице, организује, 

реализује радионице, 

информише, пише, 

црта, мотивише, прати 

активности ученика, 

подстиче на рад, 

објашњава, 

демонстрира 

радионице 

Ученици треба да  се упознају са могућностима за 

школовање - школама, факултетима и другим 

образовним установама и сазнају како изгледа 

школовање за њихово жељено занимање; 

Општи циљ је упознавање ученика са начинима 

информисања о могућностима школовања. 

Реални сусрети 

Ученици одлазе на 

реалне сусрете ако 

су ван школе, 

присуствују 

Наставник организује 

долазак експерата, 

организује одлазак деце 

у друге школе или 

Сусрети са 

експерима у 

школи и/или 

одласци у друге 

Ученици треба да  се упознају са представницима 

жељених занимања и радним окружењем, испробавају 

поједине радне задатке и распитују се о занимањима и 

потребном школовању; 
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излагању експерата, 

постављају питања, 

учествују у неким 

практичним  

активностима. 

установе 

(организације), води 

ученике на реалне 

сусрета, охрабрује 

ученике да поставлјају 

питања. 

школе или 

организације 

Општи циљ ове области је упознавање са светом рада и 

опробавање ученика у аутентичним систуацијама у 

свету рада 

Одлука о избору 

занимања 

Ученицислушају, 

посматрају, причају, 

описују, упоређују, 

цртају, одговарају 

на питања, 

дискутују, 

предлажу, користе 

рачунаре, праве 

паное, сарађују у 

групи или пару. 

Наставник припрема 

материјал за 

радионице, организује, 

реализује радионице, 

информише, пише, 

црта, мотивише, прати 

активности ученика, 

подстиче на рад, 

објашњава, 

демонстрира 

радионице 

Ученици треба да  боље познају себе, имају потребне 

информације и да су сигурнији у доношењу одлука. 

Општи циљ је оснажити ученике  да самостално донесу 

одлуку о даљем школовању и занимању. 

 

11. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Програм здравствене заштите има за општи циљ унапређење међупредметне компетенције Одговоран однос према 

здрављу. Здравствене активности се реализују кроз редовну наставу ( у садржајима Света око нас, Природе и друшта, 

Физичког и здравственог васпитања, Биологије, Српског језика, Грађанско васпитање...), кроз ваннаставне и ваншколске 

активности. 

             

Задаци програма здравствене заштите:  

 стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези здравог начина зивота, здраве исхране и развоја; 

 унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље; 

 остваривање активних односа у сарадњи школе, породице и заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља 

ученика; 

 развијање свести о важности превенције и заштите здравља уста и зуба, 

 развијање свсти о правилном држању тела, учесталости деформитета кичме, превентивним активностима; 

 развијање свести о здравом начину исхране. 

 Развијање свести о значају менталног здравља... 
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Садржај програма Начин реализације Носиоци активности 

Систематски прегледи ученика и вакцинација 

 
Редовни систематски 

прегледи 

Одељенске старешине, родитељи  

Дом здравља Ваљево 

Систематски прегледи ученика који иду на рекреативну 

наставу, летовања... 

прегледи пред одлазак 

у школу у природи, на 

екскурзије,  

Одељенске старешине, Дом здравља 

Ваљево 

Стоматоошки систематски прегледи и санација 
Редовни прегледи код 

школског стоматолога 

Одељенске старешине, Дом здравља 

Ваљево 

Континуирана сарадња са ЗЗЈЗ, Црвеним крстом 
Предавања, трибине, 

радионице 

ЗЗЈЗ Ваљево, Црвени крст, 

одељенске старешине, педагог 

Теме: Правилно држање тела, хигијена руку, 

обележавање дана без дуванског дима, правилна 

исхрана... 

Предавања, трибине, 

радионице 

Доом здравља Ваљево, одељенске 

старешине,спољни и стручни 

сарадници 

Теме: 
1. Шта значи добро здравље;  

2. Лична хигијена 

3. Правилнан исхрана 

4. Физичка активност 

5. Ментално здравље 

6. Самоприхватање- свиђа ми се како изгледам 

7. Погоди како се осећам 

8.заблуде и митови о интернету 

9. Пушење, алкохол, дрога 

10. Комуникација без стреса 

Предавања, радионице 

(кроз часове ОЗ, или 

интегрисано кроз 

редовну наставу или 

ваннаставну активост) 

одељенске старешине, стручни 

сарсдници, наставници, 

Безбедност у саобраћају Предавања (МУП) 
МУП Ваљево, одељенске старешине, 

педагог 

Спорт у животу младих 
Настава физичког 

васпитања 

Одељенске старешине, наставници 

физичког васпитања 

Одржавање хигијене личног простора и школског 

простора 

Кроз часове 

одељенских заједница 

Одељенске старешине, педагог, лица 

за одржавање хигијене школског 

простора 
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Неопходно је да здравствено васпитање буде инкорпорирано у живот и рад школе, а када се ради о његовом 

информатвном аспекту, да се реализује што чешће применом активних метода и путем групног рада, а не само фронталним 

монолозима предавача. Поред истакнутих активности, школа ће реализовати активности у овиру здравственог васпитања. У 

разредној настави, интегрисано или на посебним часовима ОЗ, и то са 36 часова годишње, поштујући план. (План 

здравственог васпитања по разредима саставни је део ГПШ). У предметној настави, у петом разреду кроз обавезну 

ваннаставну активност – физичке активности, а у осталим разредима кроз часове ОЗ,или пак интегрисано, реализоваће се 

програм здравственог васпитања. 

 

12. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Садржаји програма 
Задужени  

наставник 

Начин и  

поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Праћење социјално-економских прилика 

ученика и упућивање на остваривање 

социјално-заштитних права 

Одељенске 

старешине, педагог 
Интервјуисање 

родитеља, разговори 

-брига о социјалној 

заштити и помоћ у 

остваривању права 

Покретање хуманитарних акција за помоћ 

ученицима са неповољним социо-

економским статусом  

Одељенске 

старешине, Ђачки 

парламент 

Иницијатива, 

обавештење 

- Развијање хуманости, 

емпатије 

Покретање хуманитарних акција, по 

исказаној иницијативи- за лечење, књиге 

итд. 

Ђачки парламент и 

Тим за социјалну 

заштиту 

Иницијатива, 

обавештење, 

извештаји 

- Развијање хуманости, 

емпатије 

Сарадња са Центром за социјални рад 

Одељенске 

старешине, педагог- 

по потреби 

Дописи, обавештења 

-брига о социјалној 

заштити и помоћ у 

остваривању права 

Одређиваое ученика кпји ће дпбити гратис 
екскурзију  

Одељенске стареш. 

директор 

Анализа СЕС 

породица 
Помоћ породицама 

Прикупљаое дпкументације за бесплатне 
уџбенике  

Од. старешине 

библиотекар 

Информисање о 

условима 
Помоћ породицама 

Сарадња са Полицијском управом у вези 

ученика са проблемима у понашњу 

Одељенске 

старешине, педагог- 
Дописи, обавештења 

Подршка породицама које 

су у ризику 



Школски програм 2022/23-2025/2026. 
 

  
22 

 
  

по потреби 

Праћење ученика који раде поИОП-у и 

сарадња са Тимом за инклузивно образов. 

Од.старешине, 

педагог 
Евалуације ИОП-а 

Брига о ученицима са 

тешкоћама у учењу и 

упућивање на 

остваривањее њихових 

права 
Сарадња са Интерресорном комисијом 

Од.старешине, 

педагог 
Састанци, дискусије, 

предлози мера 

 

 

13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

ЦИЉ: 

Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и очување природних ресурса. 

Очување природних ресурса обухвата и упознавање са коришћењем и рационалном употребом тих ресурса у области 

енергетике. 

Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине- локалним еколошким 

акцијама, заједничким активностима школе, родитеља, односно старатеља и јединице локалне самоуправе у анализи стања 

животне средине и акција за заштиту животне средине у складу са законом. 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Планиране активности ученика у току ове школске године везане за заштиту животне средине су следеће: 

 

1. Чишћење и уређење школског дворишта-реализују ученици 1.-8.  разреда по један пут у току године. 

 

2. Сађење младих стабала украсног дрвећа-реализују ученици 8.разреда. 

                                                

3. Формирање акваријума и одржавање у кабинету биологије-реализују ученици 6. разреда. 

 

4. Израда паноа са еколошком тематиком –реализују ученици 1.-8. разреда у току целе школске године поводом обележавања 

битних дана у еколошком календару.  
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 5. Акција скидања лустера у холу који имају велики број енергетски неефикасних сијалица и замена истих са енергетски 

ефикасним сијалицама-реализују ученици 8.разреда у току другог полугодишта. 

 

 6. Посета једном заштићеном природном добру (Река Градац)-реализуј се на нивоу целе школе у току другог полугодишта. 

 

 7. Посета Петничкој цркви,Петничком језеру, Петничкој пећини и ИСП-реализују ученици 5-8.разреда 

 

8. Посета природњачком музеју у Новом Саду-реализују ученици 5.разреда  (екскурзија). 

 

9. Посета манифестацији ,,Дани Гљива“-реализују ученици 5-8.разреда у    првом полугодишту. 

 

10.Посета селу Злакуса, етно домаћинству Терзића авлија као и Потпећкој  пећини реализују ученици 6.разреда.у току 

школске године. 

 

Обележавање еко датума 

Октобар: 

4.10. Светски дан заштите животиња. У сарадњи са Удружењем Чарна правимо кућице за куце луталице и имамо предавања 

везана за стерилизацију и удоомљавање. 

 

16.10. Дан здраве хране. Плакати и предавања 

 

18.10. Дан пешачења. Наставник веронауке, наставница физичког , наставнице биологије и ликовног воде ученике у шетњу 

дужином Градца до Дегурићке пећине. 

- Дан пешачења у организацији града и планинарског друштва „Повлен“- одазваћемо се акцији. 

Новембар: 

3.11. Светски дан чистог ваздуха. Изложба фотографија 

 

27.11. Дан уздржавања од куповине. Снижења, Црни петкови и остали мамци. Буђење свести о стварним потребама човека за 

куповином. 

 

Децембар: 

11.12. Дан планина. Ликовни радови и разговор на тему планина и планинарења.  Сарадња са ПСД „Маглеш“      
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Март: 

15.3. Светски дан заштите потрошача. Обележавамо изложбом радова и имамо предавања везана за стварне потребе купаца, 

права купаца и рециклажу. 

 

21.3. Светски дан шумарства. Такође изложба ликовних радова и предавања у корелацији са наставницом биологије. 

 

Април: 

22.4. Дан планете Земље. Изложба и предавања 

 

Мај: 

22.5. Светски дан заштите биодиверзитета. Старији разреди праве презентације, корелација са биологијом, наставнице 

ликовног и биологије организују изложбу ликовних радова и урађене презентације. 

 

Јун: 

5.6. Дан заштите животне средине. Осмишљавање и осликавање плаката као апел за помоћ планети. 

    

14. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Садржаји програма 
Носиоци 

активности 
Начин и  

поступак остваривања 
Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Корелација са 

наставним 

предметима 

Дечја недеља-

октобар 

Ученици млађих 

разреда и учеитељи 

Ученици ће учествовати у 

спортским, ликовним, драмско-

рецитаторским и хуманитарним  

активностима на нивоу нашег града 

Подстицање дечије 

креативности, јавних наступа 

-ликовна култура 

-свет око нас, пр. и друш 

-српски језик 

-одељенска заједница 

Дани гљива-

октобар 

Ученици млађих 

разреда и учеитељи, 

наставници 

биологије и хемије, 

наставник ликовне к 

ученици ће учествовати на 

ликовном конкурсу на тему Гљиве 

и лековите биљке нашег краја 

-Подршка Гљиварском друштву 

Ваљева, развој креативности 

ученика и промовисање града 

-свет око нас, природа и 

друштво 

-српски језик, хемија, 

биологија,ликовно 

-одељенска заједница 

Октобар месец 

правилне исхране 

Ученици млађих 

разреда и учеитељи 
ученици ће узети учешће у 

ликовним и литерарним 

конкурсима 

-Подршка рада завода за јавно 

здравље и развој свести о 

правилној исхрани 

-ликовна култура 

-свет око нас, пр и друш 

-српски језик 

-одељенска заједница 
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Децембар 

Међународни дан 

планина 

Ученици 1.-8. 

разреда 

Педагог, учитељи, 

од. старешине 

Сарадња са ПСД“Маглеш“- 

презентација друштва, ваљевских 

планина, значаја  

Афирмација планина и 

ваљевских планина и 

разматрање интегеисане наставе 

(географија- крашки облици 

рељефа, воде, биоогија...) 

Географија, биологија, 

рпски језик (описи 

пејзажа), ликовна 

култура, природа и 

друшто, свет око нас... 

Новогодишња 

представа 

Ученици млађих 

разреда и учеитељи 
Ученици ће гледати представу 

-сарадња са Центром за културу 

и неговање културе понашања 

на јавним местима 

-ликовна култура 

-музичка култура 

-српски језик 

-одељенска заједница 

Недеља здравих 

уста и зуба у мају 

Ученици млађих 

разреда и учеитељи 

учешће на ликовном конкурсу 
-неговање свести о значају 

хигијене зуба и уста 

-ликовна култура 

-свет око нас, природа и 

друштво, биолоогија 

-српски језик-одељенска 

заједница 

Смотра 

рецитатора 

ученици свих 

разреда, наставници 

српског језика 

Учешће на смотри рецитатора на 

школском, општинском, окружном 

или републич.  нивоу. 

Развој стваралачких 

способности, естетског укуса, 

изражавања, јавног наступа 

-српски језик 

 

Десанкини мајски 

дани 

Ученици, учитељи и 

наставници српског 

језика 

Учешће наших ученика у 

манифестацији Десданкини дани 

Развој стваралачких 

способности, естетског укуса, 

изражавања, јавног наступа 

-српски језик 

Дани дечје 

културе 

Ученици, учитељи и 

наставници српског 

језика, ликовне и 

музичке  културе 

учешће у области музике, 

литературе, ликовног и сценског 

стваралаштва које се буде 

организовало 

Развој стваралачких 

способности, естетског укуса, 

изражавања, јавног наступа 

-ликовна култура 

-музичка култура 

-српски језик 

-одељенска заједница 

Сарадња са 

Градским музејом 

Ученици, учитељи, 

радници музеја  

Посета музеја и галерија у нашем 

граду, радионице за ученике у 

организацији Музеја 

Развој стваралачких 

способности, естетског укуса, 

изражавања, јавног наступа кроз 

црзање и израду предмета 

-ликовна култура 

-свет око нас, природа и 

друштво, народна 

традиција,историја 

-српски језик 

-одељенска заједница, 

слободне активности 

Сарадња са 

градском 

библиотеком 

Ученици, учитељи, 

н. српског језика, 

библиотекари  

Учешће у радионицама које се 

организују у библиотеци 

Посета првака 

Развој и неговање љубави према 

књизи и читању 

ЧОС 

Ваннаставне активности 

Слободне активности 
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Посета 

Пољопривредној 

школи у Ваљеву 

Ученици, учитељи, 

наставници 

природних наука, 

професори 

пољопривредне 

школе и њихови 

ученици 

Посете радионичарског типа у 

организацији запослених у нашој и 

пољопривредноој школи 

Професионална оријентација 

ученика и уочавање узрочно-

последичних веза у природи 

-свет око нас, природа и 

друштво, хемија, 

биологија 

-српски језик 

-одељенска заједница, 

слободне активности 

Посета аеродрома 

у Дивцима 

Ученици, 

учитељи,родитељи, 

радници на 

аеродрому Посете радионичарског типа у 

организацији запослених у нашој и 

запослених на аеродрому 

Професионална оријентација 

ученика,уочавање начина 

функционисања авиона 

-ликовна култура 

-свет око нас, природа и 

друштво, техничко и 

технологија 

-српски језик 

-одељенска заједница, 

слобоодне активности 

 

15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Циљ програма сарадње са породицом: 

Подстицање и неговање партнерских односа са родитељима, тј. старатељима ученика, заснован на принципима 

међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

 

Области сарадње са породицом: 

1. Међусобно информисање 

2. Укључивање у наставне и остале активности школе 
3. Учешће у доношењу одлука 

4. Педагошко образовање родитеља 

 

ВРСТА АКТИВНОСТИ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

Одељењски родитељски 

састанци  

*Информације о почетку школске 

године са родитељима ученика 1.р.  

*Одабир изборних предмета који ће се 

изучавати у 1 циклусу (ГВ/верска) 

VIII  Директор, ОС 1.р., 

вероучитељ, наст. 

енгл.језика  

Одељењски родитељски 

састанци  

*Информације о почетку школске 

године и припремама за рад  

*Избор члана Савета родитеља школе  

IX  ОС  
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Општи родитељски 

састанак  

*Безбедност ученика у саобраћају - 

предавање 

X  МУП,директор  

Одељењски родитељски 

састанци  

*Разматрање успеха уч. на крају 1. 

класиф. периода  

XI  ОС  

Одељењски родитељски 

састанци  

*Саопштавање успеха уч. на крају I 

полуг. и подела књижица и мишљења о 

напредовању и постигнућима уч. у 

писаном облику.  

I  ОС  

Одељењски родитељски 

састанци  

*Разматрање успеха уч. на крају 

3.класиф. периода  

IV  ОС  

Општи родитељски 

састанак  

*Реализација екскурзија ученика  

-правила понашања  

V  Директор  

Одељењски родитељски 

састанци  

*Саопштавање успеха уч. на крају II 

полугод. и подела мишљења о 

напредовању и постигнућима уч. у 

писаном облику.  

28. VI  ОС  

Општи родитељски 

састанак  

*Свечана додела диплома и награда 

ученицима  

28. VI  Директор  

Индивидуални разговори  *Размена мишљења о актуелнм темама 

у животу и раду ученика  

Током године  ОС, педагог, директор  

Групни разговори  *Размена мишљења о актуелнм темама 

у животу и раду ученика  

Током године  ОС, педагог, директор  

Рад Савета родитеља  *Обављање послова и надлежности 

прописаних правним актима  

Током године  Директор  

Отворени дан школе  *Присуство родитеља на часовима 

образовно-васпитног рада  

Једном месечно  наставници  

Дан отворених врата  *Индивдуални разговори родитеља и 

предметних наставника  

Једном недељно  Наставници  

Учешће у активностима 

школе  

*Позивање родитеља на активно учешће и 

присуство свим школским активностима, 

приредбама и свечаностима  

Током године  носиоци планираних 

активности  

Анкетирање родитеља  

 

*Анкетирање родитеља –задовољство 

програмом сарадње са школом  

*Анктирање родитеља у процесу самовреднов 

2 пута годишње  

 

ОС, педагог, директор, 

Тим за самовредновање  
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16. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Циљ: 

 Савлађивање и усвајање дела наставног плана и програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и 

друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и 

рекреативно-здравствени опоравак ученика. 

 

Задаци: 

 проучавање објеката и феномена у природи; 

 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним односима; 

 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 

 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

 развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима; спортским потребама и навикама; 

позитивним социјалним односима; 

 схватање значаја здравља и здравих стилова живота; 

 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

Ексурзије: 

Разред Маршута 

-једнодневне екскурзије- 

Време 

извођења 

Носиоци 

активности 

I 
Ваљево-Манастир Каона- Бранковина- Ваљево  или 

Ваљево- Засавица- Ваљево 
Мај 

 

Учитељи 1. разреда 

II Ва-Беог (Авала, Бот. башта, ЗОО врт, музеј ваздухопловства)-Ва Мај Учитељи 2. разреда 

III Ваљево- Тршић- Троноша- Крупањ- Б. Ковиљача-Добри поток- Ва Мај Учитељи 3. разреда 

IV Ваљево- Засавица- Ваљево Мај Учитељи 4. Разреда 

V Ваљево-Нови Сад-Петроварадин-Манастир Хопово-Ваљево Мај  Од.старешине 5.р. 

VI Ваљево-Врњачка Бања-Манастир Жича-Манастир Љубостиња –Ва Мај  Од.старешине 6.р. 

VII Ваљево-Златибор-Мокра Гора-Тара- Ваљево Мај  Од.старешине 7р. 

Разред Маршрута 

-дводневне екскурзије- 

Време 

извођења 

Носиоци 

активности 

VIII 
Ваљево-Суботица-Палић-Ваљево    или 

Ваљево- Ниш- Ваљево 
Мај  

 

Од.старешине 8.р. 
НАПОМЕНА: Наведене су релације  које су до сада биле уобичајене. У годишњем плану рада за сваку годину понаособ, постоји могућност мењања. 
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Настава у природи* 

РАЗРЕД ДЕСТИНАЦИЈА Време реализације 

ПРВИ Тара, Сребрно језеро Мај  

ДРУГИ Соко Бања, Сребрно језеро Март  

ТРЕЋИ Тара, Соко Бања Март  

ЧЕТВРТИ Кушићи, Тара Мај  

*- У Годишњем плану рада школе Настава у природи ће бити детаљно планирана за сваку годину. Овде је дат само предлог, 

измене су током четворогодишњег трајања програма  могуће, а да ли ће се реализовати зависи од одзива родитеља. 

 

Излети и посете: 

Место Циљ посете Корелација Разред 

КЛИСУРА  РЕКЕ 

ГРАДАЦ 

изглед околине, промене у природи, животне заједнице, понашање 

у групи, поштовање правила понашања у природи, правила кретања 

пешака 

Биологија, Свет око нас, 

Природа и друштво, 

Српски језик, физичко... 

I-VIII 

МУЗЕЈ И 

МУСЕЛИМОВ 

КОНАК 

значајне личности нашег краја, уочавање значаја музејских 

поставки, културно понашање на јавном месту 

Историја, српски језик,  III-VIII 

ПАРК ПЕЋИНА изглед околине, промене у природи, животне заједнице, спортска 

такмичења 

Биологија, Свет око нас, 

Природа и друштво, 

Српски језик, физичко... 

I-VIII 

ПЕТНИЦА пећина, истраживачка станица, природна станишта, култивисана 

станишта, уочавање одлика рељефа, развијање спортског духа, 

базени 

Биологија, географија, 

физичко васпитање 

V-VIII 

ГЉИВАРСКО 

ДРУШТВО 

упознавање са лековитим биљкама, гљиве ваљевског краја, јестиве 

и отровне гљиве, неговање еколошких навика 

Чувари природе, Свет ок 

онас, природа и друштво 

I- IV 

ТЕШЊАР стари део града, стари занати Српски језик, историја V-VIII 

СПОМЕНИЦИ 

ЗНАМЕНИТИМ 

ЛИЧНОСТИМА 

Живојин Мишић, Прота Матеја Ненадовић, Алекса Ненадовић, 

Десанка Максимовић, Милован Глишић 

Природа и друштво, српски 

језик, историја 

I-VIII 

БЕЛОШЕВАЦ И 

ПАУНЕ 

упознавање сеоског домаћинства, сарадња са сеоским школама, 

спортска такмичења 

Народна традиција, Чувари 

природе 

I- IV 

ПРИРОДЊАЧКИ 

МУЗЕЈ НОВИ САД 

Непосредно учење садржаја биологије Биологија V 

ПОВЛЕН 

СРЕМУШИЈАДА 

Непосредно учење садржаја биологије, географије Биологија 

Географија  

V 
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ЗЛАКУСА 

Етно домаћинство 

Тезића авлија 

Непосредно учење садржаја биологије, географије Биологија 

Географија  

VI 

ПОВЛЕН, 

ЈАБЛАНИК (ПСД 

„МАГЛЕШ“) 

изглед околине, крашки облици рељефа, воде,  промене у природи, 

опис пејзажа, животне заједнице 

Биологија, Географија 

Српски језик... 

 

 

17. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

ВРЕМЕ ПОВОД НАЗИВ САДРЖАЈ УЧЕСНИЦИ/САРАДНИЦИ КОМПЕТЕ 

НЦИЈЕ 

 

 

Септембар 

– јун 

Промоција 

читања 

„Библиоте 

ка ВНВ“ 

Вођење ФБ групе 

– постављање 

корисних 

линкова, 

обавештења… 

Библиотанци, Стручно веће 

наст.српског језика, Стручно веће 1-

4.раз, Библиотекарско друштво Србије, 

Друштво за српски језик, Матична 

библиотека, Локална заједница,  

званични сајтови институција које се 

баве образовањем, издаваштвом… 

Комуникација, 

учење, 

дигитална 

компетенција, 

естетичка 

 

 

Септембар 

Дан 

писмености 

(8.септ), 

Дан 

језика(26.септ) 

„Негујмо 

српски језик“ 

Израда паноа Библиотанци – чланови секције Учење, 

комуникација, 

сарадња 

Октобар Увођење 

првака у рад 

библиотеке 

„Златокоса и 

три медведа“ 

Радионица 

поводом садржаја 

бајке 

(корелација 

српски – 

математика – 

ликовна култура- 

грађанско 

васпитање) 

Стручно веће 1.раз. 

Ученици 1.раз. 

Учење, 

естетичка 

компетенција, 

сарадња, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

решавање 

проблема 
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4.понедељ

ак у 

октобру 

Дан школских 

библиотека 

„Књига“  Радионица из 

програма 

Филозофија са 

децом 

Ученици7.разреда,Стручновећенаставн

ика српског језика, педагог 

Учење, 

комуникација, 

сарадња, 

одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

решавање 

проблема 

Октобар - 

јун 

Читалачки 

клуб 

„Читалачки 

маратон“ 

Радионице 

поводом анализе 

5 романа ИК 

„Клет“ 

Чланови Читалачког клуба Учење, 

естетичка 

компетенција, 

комуникација 

Новембар Дан 

толеранције 

(16.нов), 

Дан дечјих 

права 

(20.нов) 

„Чика Нобел, 

добар друг, 

дао крила 

један круг“ 

Радионица о 

дислексији и 

дисграфији кроз 

портрете 

познатих 

личности које су 

имале поменуте 

сметње 

Ученици 6.раз. 

Педагог 

Логопед  

Учење, 

комуникација, 

сарадња, 

толеранција, 

дигитална 

компетенција 

Децембар  Нова година „Чуда су 

свуда, па и у 

школској 

библиотеци“ 

Исписивање 

жеља на 

изложеном паноу 

Посетиоци библиотеке, 

Библиотанци 

Естетичка 

компетенција, 

комуникација 

 

Јануар Савиндан 

(27.јан) 

„Ореол 

(про)светите

ља“ 

Међуодељењски 

квиз о светитељу 

Сави 

Ученици 8.раз, вероучитељ, Стручно 

веће наст. историје и наст.српског 

језика 

Учење, сарадња, 

рад са подацима 

и 

информацијама, 

дигитална 

компетенција 

Фебруар  Дан даривања 

књига (14.феб) 

„Књигу 

даруј, неког 

Акција 

поклањања књига 

Ученици и наставници, Библиотанци, 

родитељи, локална заједница 

Сарадња, 

предузимљивост  



Школски програм 2022/23-2025/2026. 
 

  
32 

 
  

обрадуј!“ школској 

библиотеци 

 

Фебруар  Дан матерњег 

језика  

„Чик, 

погоди!“  

Богатство 

матерњег језика -

народне 

умотворине  

Ученици 4.разреда, Стручно веће 4.раз Учење, 

комуникација, 

сарадња 

Март  Дан жена 

(8.март) 

„Уместо 

црвених 

каранфила“ 

Израда 

паноа/презентациј

е  о знаменитим 

женама Србије 

Библиотанци Учење, сарадња, 

рад са подацима 

и информ. 

дигитална 

компетенција 

Март  Дан поезије 

(21.март) 

„Лекције из 

поезије“ 

Конкурс школске 

библиотеке - 

представљање 

најзанимљивијих 

радова 

Ученици 1-4.разреда, Стручно веће 1-

4.раз, Стручно веће наст.српског 

језика, Библиотанци 

 

Естетичка 

компетенција, 

комуникација 

Април  Дан дечје 

књиге 

(2.апр),Дан 

књиге и 

издаваштва(23.

апр) 

„Три 

прасета“ 

Радионица 

поводом садржаја 

бајке 

Ученици 3.разреда, 

Стручно веће 3.раз. 

Учење, 

комуникација, 

сарадња, 

естетичка 

компетенција, 

решавање 

проблема 

Мај  Дан школе, 

Дан писања 

писама 

(11.мај),Дан 

породице(15.м) 

„Пишем 

срцем“ 

Наградни 

литерарни 

конкурс – писмо 

члану/члановима 

породице 

Ученици 5-8.разреда, Стручно веће 

наст,српског језика, Библиотанци,  

Комуникација, 

естетичка 

компетенција 

Јун  Дан животне 

средине (5.јун) 

„Опланети се 

– не буди 

врста која 

угрожава!“ 

Израда паноа Стручно веће наст.биологије, 

Библиотанци, Ђачки парламент 

 

Одговоран однос 

према околини, 

сарадња, рад са 

подацима и 

информацијама 
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18. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ КОЈИ УТИЧУ НА 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 

 

МИСИЈА: Ми смо школа која се труди да ученицима обезбеди услове за неометан психофизички развој и негује љубав, 

другарство, различитости и међусобно разумевање и поштовање. Својим образовно-васпитним активностима делујемо на 

подизање еколошке свести користећи природне ресурсе у окружењу школе.  

 

ВИЗИЈА: У наредних пет година, планирамо да и даље одржавамо позитивне међуљудске односе у колективу, подижемо 

еколошку свест и љубав према природи кроз пажљиво планиране ваннаставне активности. Да бисмо то постигли тежићемо 

преласку на једносменски режим рада. Како бисмо постигли виша образовна постигнућа ученика, континуирано ћемо се 

стручно усавршавати и пратити савремене трендове у образовању.  

Желимо да наша школа буде подстицајна средина за учење и рад у којој постоји међусобна сарадња и остварују се потребе и 

интереси свих учесника у образовно-васпитном процесу. 

 

Циљеви по областима развојног плана (у Развојном плану су разрађене активности) 

Област Циљеви Очекивани ефекти 

ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

Подизање нивоа постигнућа ученика континуираним 

праћењем њихове успешности и појачаним ангажовањем 

кроз допунску наставу и додатни рад. 

Боља образовна постигнућа ученика услед 

појачаног рада допунске наставе, 

додатног рада и већег ангажовања 

наставника, родитеља и ученика. 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

Осавремењивање наставе увођењем иновативних метода и 

облика рада, који су засновани на општим 

међупредметним компетенцијама помоћу којих се ученици 

припремају за целоживотно учење. 

Међупредметно повезивање и иновирање 

наставе довешће до унапређења општих 

међупредметних компетенција ученика. 

ПРОГРАМИРАЊЕ, 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Унапредити планирање и извештавање јасним поделама 

задужења а програмирањем васпитно-образовног рада 

инсистирати на међупредметном повезивању 

Јасно дефинисана задужења, јасна подела 

ваннаставних активности, повећано 

задовољство запослених услед јасно 

дефинисаних задужења. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

Унапређивање руковођења, квалитетније организације 

рада школе и побошљање услова рада. 

Надоградња школског простора, прелазак 

на једносменски рад, отварање групе 

предшколаца и одељења за целодневну 

наставу.  

ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја 

ученика у циљу повећања задовољства свих и смањења 

осипања ученика 

Сви ученици добијају подршку адекватну 

њиховим потребама. 

ЕТОС 

Унапређење промоције резултата ученика и наставника и 

сарадња на свим нивоима. Одржавање безбедне средине у 

школи.   

Школа је видљива у локалној заједници  

 

19. ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ 

 

Индивидуални образовни планови чине саставни део школског програма и чувају се у посебној школској документацији. 

Ови планови су процесни, тј. током школске године се допуњују (опсервација првака прва три месеца, остали полугодишње, 

решења ИРК...).   

 

 

20. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

У школској документацији постоји Правилник о безбедности и одговорности на раду, као и Правилник заштите од 

пожара, израђен од стране фирме „Норис“ у сарадњи са представницима школе. 

 

 

21. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

Програми допунске и додатне наставе у овом документу планирани су оријентационо, по садржајима, што ће у 

Годишњем плану рада школе бити операционализовано, када се буде знао годишњи фонд, тј. задужења наставника за 

допунску и додатну наставу. 
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ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Садржаји 
Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника 

у образовно-васпитном 

раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

 

 
Књижевност; 

језик,граматика и 

правопис;  
Култура изражавања 

(усмено и писмено) 
 

- именује и чита слова, 
- прави речи од слова, 
- прави од речи реченице, 
- чита текстове, препознаје 
слова,речи, реченице 

- игра се мењајући гласове у 
речима, 

- вежба у изговарању обавештења, 
питања и заповести 

- вежба у изговору и писању 
гласова ч, ћ, ђ, х, р 

-  започиње реченицу великим 

словом 

- пише лична имена и презимена и 
једночлана имена насеља 

- употребљава тачку, упитник и 
узвичник 

- пише по диктату 
слушање  
- читање текстова 
- учествовање у 
  причању 

- - рецитовање 
активно слушање 
- састављање реченица 
- именује и чита слова латинице 
- - писање по диктату 

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

примену знања 

- демонстрат
ивна 

- текстуална 
- дијалошка 

- правилно изговорати 
гласове 

- правилно 
интонирати 

реченицу правилно 

изговарати гласове, 

речи и реченице 

- поштовати тачку, 
упитник и узвичник 

правилно 

употребљавати 

велико слово на 

почетку реченице у 

писању имена и 

презимена и имена 

једночланих назива 
-савладавање просте 

реченице 
- стицање основних 

појмова о именицама, 

глаголима и придевима 
- -савладавање 

реченица по значењу 

и облику 
- - овладавање 

усменим и писменим 

изражавањем према 

захтевима програма 
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МАТЕМАТИКА 

Садржаји 
Активности ученика у 

образовно-васпитном раду 

Активности наставника 

у обр-васп. раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

Предмети у 

простору и односи 

међу њима;  
Линија и област; 
Природни бројеви до 

100;  
Мерење и мере 
Блок бројева до 

1000; 
 Геометријски 

објекти и њихови 

међусобни односи 

- сабирање и одузимање  
- множење и дељење 
- примењивање стечених знања 
- запажање 
-      Уочава 
-  посматра 
-     именује 

-     разликује 
-     именује 
- посматра 
- групише 
- пребројава 

- броји 
- сређује по редоследу 

- упоређује 
- мери и процењује 

 

 

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

примену знања 
-подстиче на логично 

мишљење 
-развија кооперативност 

- 

демонстративна 
- дијалошка 
- илустративна 
- истраживачка 

- орјентисати се у 
простору користећи 

одреднице горе, доле, 

изнад, испод, лево, 

десно... 
- разликовати и 
именовати 

геометријска тела 
- одређивати положај 
предмета 

- разликовати и 

именовати тачку, 

дуж и линију 

- умети да их нацрта 
- овладати руковањем 
геометриским 

прибором 
- упоређивати по 

облику и дужини 

- користити 
математичке 

термине: скуп, 

елеменат 
- уочити једноставне 

правилности 

- читати, писати и 

упоређивати бројеве 

од  0 до 100 

- употребљавати знаке 
једнакости и 

неједнакости 
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- савладати сабирање и 
одузимање до 100 

- схватити појам 0 
- упознати метар, 

динар, пару 

- знати вредност 

новчаница и 

поступак плаћања 

- мерити дужину: 
стопом, кораком... 

- формирају представу о 

правој и полуправој 
- уочавају и цртају 

углове (оштар, прав и 

туп угао) 
- цртају правоугаоник, 

квадрат, троугао и 

кружницу 
-да савладају читање и 

писање  природних 

бројева у декадном 

бројевном систему  
- упознају скуп 

природних бројева и 

исте приказу ју тачкама 

бројевне полуправе 
- знају да читају, 

састављају израчунавају 

вредност израза са више 

операција 
- знају да решавају 

једноставније једначине 

и неједначине  у скупу 

природних бројева 
-упознају 

разломке,њихово 
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читање,писање и 

значење 
-да упознају и науче 

формуле за 

израчунавање 

површине 

правоугаоника, 

квадрата,коцке и квадра 
 

 

 

ПРОГРАМ ДОДАНЕ НАСТАВЕ У ПРВОМ ЦИКЛУСУ 

 

МАТЕМАТИКА 

Садржаји 

програма 

Активности 

ученика у обра-

васп. раду 

Активности 

наставника у 

образ-васп. раду 

Начин и 

поступак 

остваривања 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

Скуп природних 

бројева 

- сабирање и 

одузимање  
- множење и 

дељење 
- примењивање 

стечених знања 
- запажање 
- уочавање 

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

повезивање и 

примену знања 
-подстиче на логично 

мишљење 
-развија 

кооперативност 

- демонстративна 
- интерактивна 
- илустративна 
- игра 
 

-  савладати читање и писање  природних 

бројева у декадном бројевном систему  
 
- упознати скуп природних бројева и исте 

приказати  тачкама бројевне полуправе 
 
- знаће да читају, састављају израчунавају 

вредност израза са више операција 
 
- знаће да решавају једноставније једначине 

и неједначине  у скупу природних бројева 
 
- упознају разломке,њихово читање,писање и 

значење 
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Мерење и мере 

 

- упоређивање 
- мерење 
- прављење модела 
- примена 

стечених 
  знања 
- посматрање 

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

повезивање и 

примену знања 
-подстиче на логично 

мишљење 
-развија 

кооперативност 

- експериментална 
- демонстративна 
- игра 
- илустративна 

 
- упознати  јединице за површину 
 
- претварати јединице у мање и веће 

јединице мере  

Површина 

- упоређивање 
- мерење 
- рачунање 
- примена 

стечених  
  знања 

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

повезивање и 

примену знања 
-подстиче на логично 

мишљење 
-развија 

кооперативност 

- експериментална 
- демонстративна 
- игра 
- илустративна 

- упознати и научити  формуле за 

израчунавање површине правоугаоника, 

квадрата,коцке и квадра 
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ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Разред  Садржаји програма 

Активности 

ученика у обра-

васп. раду 

Активности 

наставника у образ-

васп. раду 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

ПЕТИ  
РАЗРЕД 

ПРАВОПИС:Основна 

правописна правила 
ГРАМАТИКА: Врста и 

служба речи 
ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА:Читање 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима,објашњава, 

одговара на постављена 

питања, демонстрира, 

мотивише, ослобађа 

треме, подстиче, 

охрабрује, 

похваљује,сугерише, 

објашњава, 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

ПРАВОПИС:Основна 

правописна правила 
ГРАМАТИКА: Глаголски 

облици 
Основна подела гласова 
ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА:Читање 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ПРАВОПИС:Основна 

правописна правила 
ГРАМАТИКА: Синтагма 
Реченице 
КЊИЖЕВНОСТ:Књижевни 

родови и врсте 
Стилске фигуре 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

ПРАВОПИС:Основна 

правописна правила 
ГРАМАТИКА: Зависне 

реченице 
КЊИЖЕВНОСТ:Књижевни 

родови и врсте 
Стилске фигуре 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 
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МАТЕМАТИКА 

Разред  Садржаји програма 
Активности ученика 

у обра-васп. раду 

Активности наставника 

у образ-васп. раду 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

ПЕТИ  
РАЗРЕД 

Скупови 
Угао 
Разломци 
Дељивост брјева 

 

 

 

 

 

 

 
слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

- презентује наставни садржај и 

прилагођава методе ученичким 

способностима,објашњава, 

одговара на постављена питања, 

демонстрира, мотивише, 

ослобађа треме, подстиче, 

охрабрује, похваљује,сугерише, 

објашњава, 

Боље разумевање појмова, 

усвајање основних знања, 

препознавање, разумевање 

наставникових инструкција, 

повезивање  градива 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Операције у Z 

Операције у Q 

Троугао 

Четвороугао 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Рационални бројеви, Реални 

бројеви 

Питагорина теорема 

Степен 

Многоугао 

Полиноми 

Круг 

Сличност троуглова 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

Сличност 

Линеарне једначине и 

неједначине 

Призма 

Линеарна функција и 

графичко представљање 

података 

Пирамида 

Системи линеарних 

једначина 

Ваљак и купа 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разред  Садржаји програма 
Активности ученика у 

обра-васп. раду 

Активности наставника 

у образ-васп. раду 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

ПЕТИ  
РАЗРЕД 

Tenses 

Comparatives 

Vocabulary 

Writing 

Numbers 

Time 

Reading 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима,објашњава, 

одговара на постављена 

питања, демонстрира, 

мотивише, ослобађа 

треме, подстиче, 

охрабрује, 

похваљује,сугерише, 

објашњава, 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Tenses 

First Conditional 

Comparatives 

Relative pronouns 

Speaking 

Vocabulary 

Some/any 

Writing 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Tenses 

Adjectives/adverbs 

If-conditional 

Passive 

Relative pronouns 

Question-tags 

Adjectives in ing/ed 

Reading 

Writing 

Speaking 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

Tenses 

Conditionals 

Reported speech 

Passive 

Writing 

Speaking 

Vocabulary 

Word formation 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Разред  Садржаји програма 

Активности 

ученика у обра-

васп. раду 

Активности 

наставника у образ-

васп. раду 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

ПЕТИ  
РАЗРЕД 

Sich vorstellen 

Meine Klasse 

Mein Haustier 

Mein Hobby 

Meine Familie 

 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима,објашњава, 

одговара на постављена 

питања, демонстрира, 

мотивише, ослобађа 

треме, подстиче, 

охрабрује, 

похваљује,сугерише, 

објашњава, 

Увежбавати усмено представљање на не-

мачком је-зику, кратке дијалоге на немачком 

језику уз првилну употребу основног 

вокабулара, представљање кућног љубимца и 

свог хобија на немачком језику уз првилну 

употребу основног вокабулара и граматич-ких 

кон-струкција 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Mein Haus und mein 

Zimmer 

Essen und Trinken 

Mein Körper 

Meine Stadt 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

Описивати кућу/ Усмено изражавање уз 
употребу основног вокабулара везаног за 

задату тему. Проширива-ње лексике... Тражење 
и давање ин-формације у циљу ори-јентације у 

граду. 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Ferien/ Perfekt 

Meine Freunde/ 

Adjektive 

Computer-sprache 

Mehr über mich 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

Писано и усмено из-вештавање о распусту уз 

утвршивање перфекта.Опсивање најбољег 

друга уз коришћење што више придева. 

Усвајање језика тех-нике и компјутер-ских 

израза. Изношење што више информаци-ја о 

себи ко-ришћењем раније усво-јене лексике и 

граматич-ких форми. 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

Sport und Gesundheit 

Feste 

Berlin und Deutschland 

Umweltschutz 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

Богаћење лексике разговор о немачким спортисти-

ма. Разумевање текста о празницима...Упознавање са 

историјом и културом Немачке...Усвајање нових 

граматичких структура 
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ГЕОГРАФИЈА 

Разред  Садржаји програма 

Активности 

ученика у обра-

васп. раду 

Активности 

наставника у образ-

васп. раду 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

ПЕТИ  
РАЗРЕД 

Васиона 
Облик, Земље 

контионенти и океани 
Г. Карта и карт. Знаци 
Меридијани и упоред. 
Ротација, револуција 
Атмосфера и састав 

 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима,објашњава, 

одговара на постављена 

питања, демонстрира, 

мотивише, ослобађа 

треме, подстиче, 

охрабрује, 

похваљује,сугерише, 

објашњава, 

Демонстрира 

Показује на карти 

Боље разумевање појмова, усвајање основних 

знања, препознавање, разумевање 

наставникових инструкција, повезивање  

градива 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Воде на Земљи 

Биљни и животињски свет 

Становништво и насеља 

Г. Средина и љ. делатности 

Рег.г. Европе 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

Боље разумевање појмова, усвајање основних 

знања, препознавање, разумевање 

наставникових инструкција, повезивање  

градива 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Азија 

Африка 

С. Америка 

Средња Америка 

Јужна Америка 

Аустралија 

Арктик и Антарктик 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

Боље разумевање појмова, усвајање основних 

знања, препознавање, разумевање 

наставникових инструкција, повезивање  

градива 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

Природне одлике Србије 

Становништво Србије 

Привреда Србије 

Срби ван граница 

Србија у савременим 

интеграцијским 

процесима 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

Боље разумевање појмова, усвајање основних 

знања, препознавање, разумевање 

наставникових инструкција, повезивање  

градива 
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БИОЛОГИЈА 

Разред  Садржаји програма 

Активности 

ученика у обра-

васп. раду 

Активности 

наставника у образ-

васп. раду 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

ПЕТИ  
РАЗРЕД 

-Особине живих бића и 

разноврсност живог света 

-Царство биљака-грађа и 

животни процеси 

-Разноврсност биљака значај 

и заштита 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима,објашњава, 

одговара на постављена 

питања, демонстрира, 

мотивише, ослобађа треме, 

подстиче, охрабрује, 

похваљује,сугерише, 

објашњава, 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових 

инструкција, повезивање  градива 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 
Праживотиње 

Царство животиња 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових 

инструкција, повезивање  градива 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 
Грађа човечијег тела 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових 

инструкција, повезивање  градива 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

-Екологија и животна 

средина 

-Угрожавање, заштита и 

унапређивање екосистема 

животне средине 

-Глобалне последице 

загађивања животне средине 

- Животна средина и 

одрживи развој 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових 

инструкција, повезивање  градива 
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ФИЗИКА 

Разред  Садржаји програма 

Активности 

ученика у обра-

васп. раду 

Активности 

наставника у образ-

васп. раду 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Кретање –основе, 

подела,ознаке величина 

Мерење-ознаке, 

јединице 

Сила-појам, јединице, 

ознаке 

-Притисак(основни 

појмови) 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 
- презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима,објашњава, 

одговара на постављена 

питања, демонстрира, 

мотивише, ослобађа 

треме, подстиче, 

охрабрује, 

похваљује,сугерише, 

објашњава, 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

-Променљиво кретање 

-Њутнови закони 

-Рад, снага, енергија 

-Темпаратура 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

-Оптика, основни 

елементи 

-Осцилација и таласи 

-Ел. Струја 

- магнетизам 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 
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ИСТОРИЈА 

 

Разред  Садржаји програма 

Активности 

ученика у 

обра-васп. 

раду 

Активности 

наставника у 

образ-васп. раду 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

Основи проучавања прошлости 
Праисторија 
Стари исток 
Античка Грчка 
Антички Рим 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

- презентује наставни 

садржај и 

прилагођава методе 

ученичким 

способностима,објаш

њава, одговара на 

постављена питања, 

демонстрира, 

мотивише, ослобађа 

треме, подстиче, 

охрабрује, 

похваљује,сугерише, 

објашњава, 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

ЕВРОПА И СЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И 

ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА 
ОСМАНЛИЈСКИХОСВАЈАЊА 

УСПОН ЕВРОПЕ 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА 

И ЦРНА ГОРА 
СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ 

ДО 70-ИХ  ГОДИНА 19.века 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ 
СВЕТСКОГ РАТА,            ЈУГОСЛОВЕНСКА 

КРАЉЕВИНА 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – РАТ ТОТАЛНИ,                      
ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ 

РАТУ 

СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА,                                         
ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ 

РАТА 

слуша,  

-поставља питања,  

- чита,  

уочава 

-именује 

-разликује 

-упоређује 

 

Боље разумевање појмова, усвајање 

основних знања, препознавање, 

разумевање наставникових инструкција, 

повезивање  градива 
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ХЕМИЈА 

Ред. 

бр. 

наст. 

теме 

Бр. 

час. 

по 

теми 

 

Назив наставне теме и 

садржаја у теми 

Месец 

реализац. 

 

Образовни минимуми по теми 

1. 

 

2 Хемија и њен значај 

 

IX 

 
 да загрева супстанцу на безбедан начин; 

 да измери масу, запремину и температуру супстанце; 

2. 9 

 

Основни хемијски 

појмови 

 

IX, X и XI 

 
 да прави разлику између елемената, једињења и смеша из 

свакодневног живота, на основу њихове сложености; 

 o практичној примени елемената, једињења и смеша из 

сопственог окружења, на основу њихових својстава; 

 на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим 

врстама промена супстанце подлежу, као и да се при променама 

укупна маса супстанци не мења; 

 да у једноставним огледима испита својства супстанци 

(агрегатно стање, мирис, боју, магнетна својства, 

растворљивост), као и да та својства опише. 

 да састави апаратуру и изведе поступак цеђења; 

 значење следећих термина: супстанца, смеша,  

3. 16 

 

Структура супстанце 

 

XI , XII, I 

и II 
 да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, те да 

се ове честице међусобно разликују по наелектрисању и 

сложености грађе; 

 тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и 

јонским једињењима; 

 квалитативно значење симбола најважнијих хемијских 

елемената, хемијских формула најважнијих представника класа 

неорганских и органских једињења, 

 значење следећих термина: атом, молекул, јон, ковалентна веза, 

јонска веза, 

4. 7 Раствори 

 

III и IV 

 
 шта су раствори, како настају и примере раствора у 

свакодневном животу; 

 значење следећих термина: смеша, раствор, растварање, 

5. 2 Израчунавања у хемији V и VI  квалитативно значење хемијских једначина реакција оксидације; 
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ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Разред  Садржаји програма 

Активности 

ученика у обра-

васп. раду 

Активности 

наставника у образ-

васп. раду 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

ПЕТИ  
РАЗРЕД 

Правопис: одређена правописна 

правила 

Граматика: Служба рећи, врста 

речи, Падежи 

Култура изражавања: Стилске 

вежбе 

Књижевност: Форме приповедања 

Столске фигуре 

примењује претходно 

стечена знања; - уочава 

на примерима; 

- упоређује; 

-уз помоћ наставника 

решава тестове са 

ранијих такмичења, чита, 

анализира, интерпретира. 

Слушају, разговарају, 

пишу, прикупљају 

материјал(исечци из 

штампе,са интернета), 

праве паное,уређују 

кабинет, истражују, 

открива релације и 

изражава их,упоређује, 

уочава 

Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на 

закључивање; 

- Припрема за 

такмичења; 

- Подстиче креативност 

- Мотивише на 

стваралачки однос 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

Наводи на размишљање  

-прилагођава методе 

способностима ученика,           

поставља  проблем 

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  
Примена знања кроз 

решавање сложенијих 

задатака 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Правопис: одређена правописна 

правила 

Граматика: Гласовне промене 

Култура изражавања: Лексичке и 

семантичке вежбе, Изражајно 

читање драмских текстова 

Књижевност: Књижевни родови и 

врсте 

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  
Примена знања кроз 

решавање сложенијих 

задатака 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Правопис: Одређена прав.правила 

Граматика: Синтагма, Независне 

реченице 

Књижевност: Стилске фигуре 

Приказ књижевног дела 

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  
Примена знања кроз 

решавање сложенијих 

задатака 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

Правопис: Одређена прав.правила 

Граматика: Развој српског језика, 

Вуков рад на реформи, Зависне 

реченице 

Књижевност: Књижевни родови и 

врсте, Књиж. Дела и писци 

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  
Примена знања кроз 

решавање сложенијих 

задатака 
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МАТЕМАТИКА 

Разред  Садржаји програма 
Активности ученика 

у обра-васп. раду 

Активности 

наставника у образ-

васп. раду 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

ПЕТИ  
РАЗРЕД 

Скупови тачака 

Дељивост бројева 

Прости бројеви 

Дирихлеов принцип 

Круг и права 

Логичко-ком. Задаци 

Проблемски задаци 

Разломци, симетрија 

примењује претходно 

стечена знања; - уочава 

на примерима; 

- упоређује; 

-уз помоћ наставника 

решава тестове са 

ранијих такмичења, 

чита, анализира, 

интерпретира. Слушају, 

разговарају, пишу, 

прикупљају 

материјал(исечци из 

штампе,са интернета), 

праве паное,уређују 

кабинет, истражују, 

открива релације и 

изражава их,упоређује, 

уочава 

Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на 

закључивање; 

- Припрема за 

такмичења; 

- Подстиче креативност 

- Мотивише на 

стваралачки однос 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

Наводи на размишљање  

-прилагођава методе 

способностима ученика,           

поставља  проблем 

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  

Примена знања кроз решавање 

сложенијих задатака 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Цели бројеви, апслолутна вредност 

Прости бројеви 

Дирихлеов принцип 

Дељивост 

Геометријски докази 

Конструкције кроз недостижне 

тачке 

Значајне тачке троугла 

Логичко-ком. задаци 

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  

Примена знања кроз решавање 

сложенијих задатака 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Ирационални бројеви 

Реални бројеви 

Питагорина теорема 

Степени 

Многоугао 

Полиноми 

Примена процената 

Круг 

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  

Примена знања кроз решавање 

сложенијих задатака 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

Полиноми 

Пропорционалност и сличност 

Примена једначина 

Геометријске фигуре у равни 

Системи једначина 

Геометријска тела 

Функције 

Диофантске једначине 

Комбинаторика 

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  

Примена знања кроз решавање 

сложенијих задатака 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разред  Садржаји програма 
Активности ученика 

у обра-васп. раду 

Активности 

наставника у образ-

васп. раду 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

ПЕТИ  
РАЗРЕД 

Tenses 

Comparatives OF ADJECTIVES 

Numerals 

Time 

Speaking 

Writing 

Vocabulary 

Countables/uncoutables 

примењује претходно 

стечена знања; - уочава 

на примерима; 

- упоређује; 

-уз помоћ наставника 

решава тестове са 

ранијих такмичења, 

чита, анализира, 

интерпретира. Слушају, 

разговарају, пишу, 

прикупљају 

материјал(исечци из 

штампе,са интернета), 

праве паное,уређују 

кабинет, истражују, 

открива релације и 

изражава их,упоређује, 

уочава 

Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на 

закључивање; 

- Припрема за 

такмичења; 

- Подстиче креативност 

- Мотивише на 

стваралачки однос 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

Наводи на размишљање  

-прилагођава методе 

способностима ученика,           

поставља  проблем 

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  

Примена знања кроз решавање 

сложенијих задатака 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Tenses 

a/an/some/any 

wh-questions 

comparison 

Speaking 

Writing 

First conditional 

Word order 

listening 

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  

Примена знања кроз решавање 

сложенијих задатака 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Tenses 

Passive 

wh-questions 

yes/no questins 

adjectives/adverbs 

relative pronouns 

question tags 

conditionals  

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  

Примена знања кроз решавање 

сложенијих задатака 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

Tenses 

Reported speech 

Passive 

Conditionals 

Wh/questions 

Word formation 

Question-tags 

Writing 

speaking 

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  

Примена знања кроз решавање 

сложенијих задатака 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Разред  Садржаји програма 
Активности ученика 

у обра-васп. раду 

Активности 

наставника у образ-

васп. раду 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

ПЕТИ  
РАЗРЕД 

Meine Klasse 

Tiere 

Mein Schultag 

Hobbys 

Meine Familie 

Was kostet das 

примењује претходно 

стечена знања; - уочава 

на примерима; 

- упоређује; 

-уз помоћ наставника 

решава тестове са 

ранијих такмичења, 

чита, анализира, 

интерпретира. Слушају, 

разговарају, пишу, 

прикупљају 

материјал(исечци из 

штампе,са интернета), 

праве паное,уређују 

кабинет, истражују, 

открива релације и 

изражава их,упоређује, 

уочава 

Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на 

закључивање; 

- Припрема за 

такмичења; 

- Подстиче креативност 

- Мотивише на 

стваралачки однос 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

Наводи на размишљање  

-прилагођава методе 

способностима ученика,           

поставља  проблем 

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  

Примена знања кроз решавање 

сложенијих задатака 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Zimmer-beschreibung 

Meine Stadt 

Sprech-übungen 

Hörverstehen 

Leseverstehen 

обрада нових граматичких структура 

и њихово про-дубљивање кроз додат-

на вежбања, усва-јање прави-ла 

грађења перфекта, Говорне вежбе са 

претходно обрађеном тематиком, 

Увежбавање разумевања слушањем и 

читањем. 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Wie war es in den Ferien? 

Meine Pläne 

Adjektiv-deklination  

Personal-pronomen 

Усвајање нове лек-сике везане за 

климу,   изражавање жењља и 

планова усвајање правила грађења 

зависних реченица, увежбавање три 

типа придевске деклинације, 

увежбавање деклинације личних 

заменица 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

Präsens 

Prfekt 

Präteritum 

Nebensätze 

Artikelwörter 

Personal-pronomen 

Adjektiv-deklination 

Berlin und 

Deutschland 

Проширење основних знања, 

повезивање градива,  

Примена знања кроз решавање 

сложенијих задатака 
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БИОЛОГИЈА 

Разред  Садржаји програма 
Активности ученика 

у обра-васп. раду 

Активности 

наставника у образ-

васп. раду 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

ПЕТИ  
РАЗРЕД 

-Особине живих бића и 

разноврсност живог света 

-Царство биљака-грађа и 

животни процеси 

-Порекло и разноврсност 

живог света 

- Човек и здравље 

примењује претходно 

стечена знања; - уочава 

на примерима; 

- упоређује; 

-уз помоћ наставника 

решава тестове са 

ранијих такмичења, 

чита, анализира, 

интерпретира. Слушају, 

разговарају, пишу, 

прикупљају 

материјал(исечци из 

штампе,са интернета), 

праве паное,уређују 

кабинет, истражују, 

открива релације и 

изражава их,упоређује, 

уочава 

Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на 

закључивање; 

- Припрема за 

такмичења; 

- Подстиче креативност 

- Мотивише на 

стваралачки однос 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

Наводи на размишљање  

-прилагођава методе 

способностима ученика,           

поставља  проблем 

Проширење основних знања, 

повезивање градива, припрема 

за такмичење 

 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 
Праживотиње 

Царство животиња 

Проширење основних знања, 

повезивање градива, припрема 

за такмичење 

 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 
Грађа човечијег тела 

Проширење основних знања, 

повезивање градива, припрема 

за такмичење 

 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

Екологија и животна средина 

Угрожавање, заштита и 

унапређивање екосистема 

животне средине 

Глобалне последице 

загађивања животне средине 

Животна средина и одрживи 

развој 

Проширење основних знања, 

повезивање градива, припрема 

за такмичење 
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ФИЗИКА 

Разред  Садржаји програма 
Активности ученика 

у обра-васп. раду 

Активности 

наставника у образ-

васп. раду 

ИСХОДИ 

 
Ученик ће: 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

Мерење 

Кретање 

Сила 

 Притисак 

 

примењује претходно 

стечена знања; - уочава 

на примерима; 

- упоређује; 

-уз помоћ наставника 

решава тестове са 

ранијих такмичења, 

чита, анализира, 

интерпретира. Слушају, 

разговарају, пишу, 

прикупљају 

материјал(исечци из 

штампе,са интернета), 

праве паное,уређују 

кабинет, истражују, 

открива релације и 

изражава их,упоређује, 

уочава 

Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на 

закључивање; 

- Припрема за такмичења; 

- Подстиче креативност 

- Мотивише на 

стваралачки однос 

-усмерава ученика 

-подстиче на размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичко, 

индуктивно,дедуктивно 

мишљење 

Наводи на размишљање  

-прилагођава методе 

способностима ученика,           

поставља  проблем 

Примена наученог кроз 

задатке 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

Променљиво кретање 

Њутнови закони 

Рад, снага енергија 

Количина топлоте  

Примена наученог кроз 

задатке 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

Осцилације и таласи 

Оптика 

Ел. Струја 

Магнетизам 

Атомска физика 

Примена наученог кроз 

задатке 
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ИСТОРИЈА 

Разред  Садржаји програма 

Активности 

ученика у 

обра-васп. 

раду 

Активности 

наставника у 

образ-васп. раду 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

Основи проучавања прошлости 
Праисторија 
Стари исток 
Античка Грчка 
Антички Рим 

примењује 

претходно стечена 

знања; - уочава 

на примерима; 

- упоређује; 

-уз помоћ 

наставника 

решава тестове са 

ранијих 

такмичења, чита, 

анализира, 

интерпретира. 

Слушају, 

разговарају, 

пишу, 

прикупљају 

материјал(исечци 

из штампе,са 

интернета), праве 

паное,уређују 

кабинет, 

истражују, 

открива релације 

и изражава 

их,упоређује, 

уочава 

Презентује наставне 

садржаје; 

- Мотивише на 

закључивање; 

- Припрема за 

такмичења; 

- Подстиче 

креативност 

- Мотивише на 

стваралачки однос 

-усмерава ученика 

-подстиче на 

размишљање 

-развија код ученика 

аналитичко,синтетичк

о, 

индуктивно,дедуктив

но мишљење 

Наводи на 

размишљање  

-прилагођава методе 

способностима 

ученика,           

поставља  проблем 

Проширење основних знања, 

повезивање градива, припрема за 

такмичење 
 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

ЕВРОПА И СЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ 
СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И 
ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА 

ОСМАНЛИЈСКИХОСВАЈАЊА 

УСПОН ЕВРОПЕ 

Проширење основних знања, 

повезивање градива, припрема за 

такмичење 

 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА 
И ЦРНА ГОРА 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ 

ДО 70-ИХ  ГОДИНА 19.века 

Проширење основних знања, 

повезивање градива, припрема за 

такмичење 

 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА,            ЈУГОСЛОВЕНСКА 

КРАЉЕВИНА 
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – РАТ ТОТАЛНИ,                      

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ 

РАТУ 
СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА,                                         

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ 

РАТА 

Проширење основних знања, 

повезивање градива, припрема за 

такмичење 

 

Додатна наставе реализоваће се кроз раду учионици  и теренскирад уз коришћење образовних потенцијала интердисциплинарног и 

мултидисциплинарног приступа,употребу савремених средстава технологије,успостављање везе садругим предметима у програму у целини, 

укључујући књижевност, географију, уметности и природненауке.  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 индивидуалнирад и рад у групама 

Операционализовани планови допунске и додатне наставе у Годишњим плановима. 
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22. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

Сачувајмо нашу планету Сачувајмо нашу планету Моја животна средина Домаћинство 

Вежбањем до здравља Музиком кроз живот Домаћинство Моја животна средина 

Медијска писменост Медијска писменост Уметност Филозофија са децом 

Цртање, сликање, вајање Цртање, сликање, вајање Предузетништво  Уметност  

Шах Шах Шах Шах 

Свакодневни живот у 

прпошлости 

Свакодневни живот у 

прпошлости 

Свакодневни живот у 

прпошлости 

Свакодневни живот у 

прпошлости 

Хор и оркестар Хор и оркестар Хор и оркестар Хор и оркестар 

 

Школа ће у складу са својим кадровскимк могућностима сваке године, кроз Годишњи план рада понудити барем три 

слободне наставне акртивности.  

 

23.ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА 

 

СЕКЦИЈА: Литерарна секција 

Циљ и задаци 

секције  

 

Неговање језичке културе, упознавање са књижевним делима различитих жанрова, 

неговање лепоте писане речи, припрема и учешће ученика на литерарним конкурсима ,сарадња са 

новинарском секцијом,сарадња са локалном заједницом , савладавање вештине језичке културе, 

усавршавање технике  писања  састава 

 

Тема/садржај  Узраст  Специфични циљеви и задаци  Начин остваривања  Реализатори  

Анализа 

књижевних 

дела ( песама, 

прича...) 

5,6,7. и 8. 

разред 

Усавршавање језичке културе, 

богаћење речника 

Индивидуалан рад 

Дискусија  

наставник српског језика 

задужен као руководилац 

литерарне секције, 

ученици који похађају 

часове секције 
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Самостални 

радови ученика 

 Развијање самосталности и 

сигурности у литерарном 

стваралаштву 

Индивидуалан рад ученици 

Конкурси  Учешће и презентовање личног  

стваралаштва широј публици 

 шира друштвена 

заједница, на нивоу града, 

региона и републике 

Анализа и 

припрема 

радова за 

школски лист 

 Сарадња са новинарском 

секцијом, развијање критичког 

мишљења, тимског рада   

Групни рад  

ученици уз помоћ 

наставника 

Сусрети са 

писцима и 

другим 

надареним 

ученицима 

 Упознавање са литерарним 

стваралаштвом  остварених 

писаца  

  

 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Циљ и 

задаци 

секције:  

Интегрални развој, задовољство ученика, развијање моторичких вештина, социјализација, 

укључивање у спорт и спортска такмичења...  

Укључити што већи број деце у спортске секције.  

Припремити школске екипе за школска такмичења и то редоследом који буде ишло такмичење...  

Тема/садржај  Узраст  
Специфични циљеви и 

задаци  
Начин остваривања  Реализатори  

Договор о 

раду на 

нивоу 

актива  

Ученици 5.-8.р  Подела секција  у оквиру 

актива  

Комуникација,договор  Актив наставника 

физичког васпитања  
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Турнир у 

стоном 

тенису  

Ученици 5.-8.р  Одабир школске екипе која 

ће представњати школу  

Ангажовање кроз 

непосредни рад:опис 

,демонстрација,приказ кроз 

слајдове и утакмице  

Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  

Припрема 

школске 

екипе у 

стоном 

тенису  

Одабрани 

ученици са 

претходно 

одржаног 

турнира  

Увежбавање екипе  Игра 1.1...2.2  Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  

Припрема 

екипа у 

одбојци  

Заинтересовани 

и талентовани 

ученици од 5.-

8.р  

Увежбавање технике и 

тактике игре  

Приказ  тактике кроз 

слајдове и утакмице  

Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  

 

Одбојка-игра  Школска екипа 

одабраних 

дечака и 

девојчица  

Уигравање екипа и 

такмичење дечаци 

против девојчица  

Појашњење насталих 

ситуација у току игре и 

објашњење истих  

Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  

Турнир у 

кошарци  

Заинтересовани 

ученици 7.-

8.разред  

Уигравање екипа и 

такмичење дечаци 

против девојчица  

Разговор,демонстрација,уиг

равање  

Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  

Припрема 

школске екипе у 

кошарци(дечаци 

и девојчице) 

Ученици 7.-

8.разред  

Одабир ученика који 

ће представљати 

школску екипу  

Ангажовање кроз 

непосредни рад:опис 

,демонстрација,приказ кроз 

слајдове и утакмице  

Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  
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Турнир у 

баскету  

Ученици 5.-

8.разреда  

Окупити што већи 

број ученика  

Организација 

турнира,подела 

екипа,суђење  

Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  

 

Припрема 

школске екипе 

у 

фудбалу(дечаци 

и девојчице)  

Ученици 7.-

8.разред  

Одабир школске 

екипе која ће 

представњати школу  

Ангажовање кроз 

непосредни рад:опис 

,демонстрација,приказ кроз 

слајдове и утакмице  

Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  

Фудбал-игра  Школска екипа 

одабраних 

дечака и 

девојчица  

Уигравање екипа и 

такмичење дечаци 

против девојчица  

Појашњење насталих 

ситуација у току игре и 

објашњење истих  

Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  

Школско 

такмичење у 

атлетици(дечац

и и девојчице)  

Ученици 5.-

8.разред  

Одабир ученика који 

ће представљати 

школу на 

предстојећем 

такмичењу  

Ангажовање кроз 

непосредни рад:опис 

,демонстрација,приказ кроз 

слајдове и утакмице  

Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  

Припрема 

екипе за 

такмичење у 

атлетици  

Школска екипа 

одабраних 

дечака и 

девојчица  

Увежбавање 

атлетских 

дисциплина  

Разговор,демонстрација,уигр

авање  

Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  

Припрема 

школске екипе 

у 

рукомету(дечац

и и девојчице)  

Ученици 7.-

8.разред  

Одабир школске 

екипе која ће 

представњати школу  

Ангажовање кроз 

непосредни рад:опис 

,демонстрација,приказ кроз 

слајдове и утакмице  

Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  
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Рукомет-игра  Школска екипа 

одабраних 

дечака и 

девојчица  

Уигравање екипа и 

такмичење дечаци 

против девојчица  

Појашњење насталих 

ситуација у току игре и 

објашњење истих  

Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  

Припрема 

школске екипе 

за МОИ 

(дечаци и 

девојчице)  

Ученици 1.-3. 

разред  

Одабир школске 

екипе која ће 

представњати школу  

Ангажовање кроз 

непосредни рад:опис 

,демонстрација,приказ кроз 

слајдове и утакмице  

Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  

Увежбавање 

полигона за 

МОИ  

Школска екипа 

одабраних 

дечака и 

девојчица 1.-

3.разред  

Уигравање екипа и 

такмичење дечаци 

против девојчица  

Разговор,демонстрација,уигр

авање  

Актив наставника 

физичког васпитања и 

учитеља са ученицима  

 

Такмичење у 

пливању  

Ученици 1.-

8.разреда  

  Актив наставника 

физичког васпитања са 

ученицима  

СПОРТСКИ 

ДАН  на 

базенима СРЦ 

,,Валис“-

Петница  

Ученици 1.-

8.разреда  

Анимирати што већи 

број деце да посете 

базене и учествују у 

турнирима и 

штафетним играма  

Турнири и штафетне игре  Актив наставника 

физичког васпитања, 

одељенске старешине и 

учитељи са ученицима  

 

 


