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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА 

V 

РАЗРЕД 

 
СТАТУС ПРЕДМЕТА ПРЕДМЕТИ ГОДИШЊИ 

ФОНД 

 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

-СРПСКИ ЈЕЗИК 

-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

-ИСТОРИЈА 

-ГЕОГРАФИЈА 

-БИОЛОГИЈА 

-МАТЕМАТИКА 

-ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

-ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

-ЛИКОВНА КУЛТУРА 

-МУЗИЧКА КУЛТУРА 

-ФИЗИЧКО И ЗДРАВС. ВАСПИТАЊЕ  

180 

72 

36 

36 

72 

144 

36 

72 

72 

72 

72+54* 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

-ГРАЂАНСКО ВАСП./ ВЕРСКА НАС. 

-НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

36 

72 

 

Р. број  ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
ПЕТИ РАЗРЕД  

НЕД.  ГОД.  

1.  Редовна настава  27 1026 

2.  Слободне наставне активности  1  36  

3.  Допунска настава  1  36  

4.  Додатна настава  1  36  

 

Р. број  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ О-В РАДА  ПЕТИ РАЗРЕД  

НЕД.  НЕД.  

1. Час одељенског старешине  1  36  

2. Ваннаставне активности  1  36  

3. Екскурзија До 2 дана 

год.  

До 2 дана 

год. 
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1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМETA СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА 

ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК         РАЗРЕД: ПЕТИ         ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 180 

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и 

поступци за 

постизање исхода 

(дидактичко-

методичка 

решења, 

активности) 

 

Међупредмет

на 

повезаност 

(исход/садржа

ји) 

 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања 

  

 

 

 

 

КЊИ - 

ЖЕВНОСТ 

ЛИРИКА  

Лектира 
1. Народна песма: Вила зида 

град 

2. Народне лирске песме о 

раду(избор); народне лирске 

породичне песме (избор) 

3. Бранко Радичевић: Певам 

дању, певам ноћу 

4. Милица Стојадиновић 

Српкиња: Певам песму 

5. Душан 

Васиљев: Домовина/Алекса 

Шантић: Моја отаџбина 

6. Војислав Илић: Зимско јутро 

7. Милован 

Данојлић: Шљива/Десанка 

Максимовић: Сребрне 

плесачице 

8. Пеђа Трајковић: Кад књиге 

- разликује књижевни и 

некњижевни текст; упоређује 

одлике фикционалне и 

нефикционалне књижевности 

- чита са разумевањем и 

опише свој доживљај 

различитих врста књижевних 

дела 

- чита са разумевањем 

одабране примере осталих 

типова текстова 

- одреди род књижевног дела 

и књижевну врсту 

- разликује карактеристике 

народне од карактеристика 

уметничке књижевности 

- разликује реалистичну прозу 

и прозу засновану на 

натприродној мотивацији 

- анализира елементе 

композиције лирске песме 

 

ПРЕДАВАЊЕ, 

 ВЕЖБАЊЕ,  

ДИСКУСИЈА, 

ГРУПНИ РАД, 

ИСТРАЖИВАЧКИ 

РАД, ТУМАЧЕЊЕ, 

 АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА ГРАДИВА 

У ВИДУ ОБРАДЕ, 

УТВРЂИВАЊА, 

ПОНАВЉАЊА И  

ПРОВЕРЕ ГРАДИВА 

Страни језик 

Историја 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Верска настава 

Грађанско 

васпитање  

 

ИНИЦИЈАЛНИ 

ТЕСТ, 

ФОРМАТИВНО  

ОЦЕЊИВАЊЕ 

(КОНТРОЛНЕ 

ВЕЖБЕ, ПИСАНЕ 

ВЕЖБЕ, ПИСАНИ 

ЗАДАЦИ, 

ДОМАЋИ 

ЗАДАЦИ, 

ГОВОРНЕ 

ВЕЖБЕ, 

ИЗРАЖАЈНО 

КАЗИВАЊЕ...) 

(САМО)ЕВАЛУА

ЦИЈА 

 

ПРИМЕНА ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАМАТИКЕ,ПРАВОПИСА ,ОРТОЕПИЈЕ,ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И КЊИЖЕВНОСТИ 

СА  ТЕОРИЈОМ  КЊИЖЕВНОСТИ;ОСПОСОБЉЕНОСТ ЗА ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ МАТЕРЊИМ ЈЕЗИКОМ У 

ДАЉЕМ ОБРАЗОВАЊУ И СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ;РАЗВИЈАЊЕ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА ПУТЕМ  

АНАЛИТИЧКО-СИНТЕТИЧКОГ ТУМАЧЕЊА ТЕКСТОВА; РАЗВИЈАЊЕ ЕТИЧКИХ ВРЕДНОСТИ, ЉУБАВИ ПРЕМА 

МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ,КУЛТУРИ И ТРАДИЦИЈИ; ФОРМИРАЊЕ ЛИЧНОГ И НАЦИОНАЛНОГ 

ИДЕНТИТЕТА;УСВАЈАЊЕ  ТОЛЕРАНЦИЈЕ ПРЕМА СВИМ ДРУГИМ ЛИЧНОСТИМА И КУЛТУРАМА 
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буду у моди 

Књижевни термини и појмови 
Песник и лирски субјекат. 

Мотиви и песничке слике као 

елементи композиције лирске 

песме. 

Врста строфе према броју 

стихова у лирској песми: 

катрен; врста стиха по броју 

слогова (десетерац и осмерац). 

Одлике лирске поезије: 

сликовитост, ритмичност, 

емоционалност. 

Стилске фигуре: епитет, 

ономатопеја. 

Врсте ауторске и народне 

лирске песме: описне 

(дескриптивне), родољубиве 

(патриотске); митолошке, песме 

о раду (посленичке) и 

породичне.  

(строфа, стих); епског дела у 

стиху и у прози (делови 

фабуле - поглавље, епизода; 

стих); драмског дела (чин, 

сцена, појава) 

- разликује појам песника и 

појам лирског субјекта; појам 

приповедача у односу на 

писца 

- разликује облике казивања 

- увиђа звучне, визуелне, 

тактилне, олфакторне 

елементе песничке слике 

- одреди стилске фигуре и 

разуме њихову улогу у 

књижевно-уметничком тексту 

- процени основни тон 

певања, приповедања или 

драмске радње (шаљив, ведар, 

тужан и сл.) 

- развија имагинацијски 

богате асоцијације на основу 

тема и мотива књижевних 

дела 

 

  ЕПИКА  

Лектира 

1. Народна песма: Свети Саво 

2. Народна песма: Женидба 

Душанова (одломак о 

савладавању препрека 

заточника Милоша Војиновића) 

3. Еро с онога свијета 

4. Дјевојка цара надмудрила 

5. Милован Глишић: Прва 

бразда 

6. Стеван Сремац: Чича 

Јордан (одломак) 

7. Бранко Ћопић: Поход на 

Мјесец 

8. Иво Андрић: Мостови 

9. Данило Киш: Дечак и пас 

10. Горан Петровић: Месец над 

- одреди тему и главне и 

споредне мотиве  

- анализира узрочно-

последично низање мотива 

- илуструје особине ликова 

примерима из текста 

- вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи ставове 

- илуструје веровања, обичаје, 

начин живота и догађаје у 

прошлости описане у 

књижевним делима 

- уважава националне 

вредности и негује српску 

културноисторијску баштину 

- наведе примере личне 

добити од читања 

- напредује у стицању 

читалачких компетенција 
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тепсијом (први одломак приче 

"Бели хлеб од претеривања" и 

крај приче који чине одељци 

"Можеш сматрати да си задобио 

венац славе" и "Мрави су вукли 

велике трошице тишине") 

11. Антон Павлович 

Чехов: Шала 

Књижевни термини и појмови 

Писац и приповедач. 

Облици казивања: приповедање 

у првом и трећем лицу. 

Фабула: низање догађаја, 

епизоде, поглавља. 

Карактеризација ликова - начин 

говора, понашање, физички 

изглед, животни ставови, 

етичност поступака. 

Врсте епских дела у стиху и 

прози: епска народна песма, 

бајка (народна и ауторска), 

новела (народна и ауторска), 

шаљива народна прича. 

Врста стиха према броју 

слогова: десетерац. 

ДРАМА 

Лектира 
1. Бранислав Нушић: Кирија 

2. Душан Радовић: Капетан 

Џон Пиплфокс 

3. Љубиша Ђокић: Биберче 

Књижевни термини и појмови 
Позоришна представа и драма. 

Чин, појава, лица у драми, 

драмска радња. Сцена, костим, 

глума, режија. 

Драмске врсте: једночинка, 

радио-драма. 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ 

ТЕКСТОВИ 
(бирати до 2 дела) 

- упореди књижевно и 

филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст  
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1. Вук Ст. Караџић: Моба и 

прело (одломак из дела Живот и 

обичаји народа српскога) 

2. Доситеј Обрадовић: О љубави 

према науци 

3. M. Петровић Алас: У царству 

гусара (одломци) 

4. Милутин 

Миланковић: Успомене, 

доживљаји, сазнања(одломак) 

5. Избор из енциклопедија и 

часописа за децу  

ДОМАЋА ЛЕКТИРА: 

1. Епске народне песме (о 

Немањићима и Мрњавчевићима 

- преткосовски тематски круг) 

2. Народне бајке, новеле, 

шаљиве народне 

приче(избор); кратке фолклорне 

форме (питалице, брзалице, 

пословице, загонетке) 

3. Бранислав Нушић: Хајдуци 

4. Данијел Дефо: Робинсон 

Крусо (одломак о изградњи 

склоништа) 

5. Марк Твен: Доживљаји 

Хаклберија Фина/Краљевић и 

просјак/Доживљаји Тома 

Сојера 

6. Избор ауторских бајки 

(Гроздана Олујић; Ивана 

Нешић: Зеленбабини 

дарови (одломци)) 

7. Игор Коларов: Аги и Ема 

8. Избор из савремене поезије за 

децу (Александар Вучо, 

Мирослав Антић, Драгомир 

Ђорђевић, Владимир Андрић, 

Дејан Алексић...) 

Допунски избор лектире 
(бирати до 3 дела) 

1. Јован Јовановић Змај: Песмо 

моја (из Ђулића) 
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2. Стеван Раичковић: Велико 

двориште (избор)/Мале 

бајке (избор) 

3. Иван Цанкар: Десетица 

4. Љубивоје Ршумовић: Ујдурме 

и зврчке из античке 

Грчке (избор)/Густав 

Шваб: Приче из старине 

5. Џон Р. Р. 

Толкин: Хобит (одломци) 

6. Никол Лезије: Тајна жутог 

балона 

7. Корнелија Функе: Господар 

лопова (одломак) 

8. Вида Огњеновић: Путовање у 

путопис (одломак) 

9. Владислава Војновић: Приче 

из главе (избор, осим 

приче Позориште) 

10. Дејан Алексић: Музика 

тражи уши (избор)/Кога се 

тиче како живе приче (избор) 

11. Јован Стерија 

Поповић: Лажа и 

паралажа (одломак о Месечевој 

краљици) и Едмон 

Ростан: Сирано де 

Бержерак (одломак о путу на 

Месец)  

Дело завичајног аутора по 

избору.  

 ЈЕЗИК ГРАМАТИКА(МОРФОЛОГИЈ

А,СИНТАКСА) Променљиве 

речи: именице, заменице, 

придеви, бројеви (с напоменом 

да су неки бројеви 

непроменљиви), глаголи; 

непроменљиве речи: прилози (с 

напоменом да неки прилози 

могу имати компарацију) и 

предлози.  

- разликује променљиве речи 

од непроменљивих 

- разликује категорије рода, 

броја, падежа речи које имају 

деклинацију 

- разликује основне функције 

и значења падежа 

- употребљава падежне 

облике у складу са нормом 

- употребљава глаголске 

облике у складу са нормом 

- разликује основне реченичне 
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Именице - значење и врсте 

(властите, заједничке, збирне, 

градивне; мисаоне, глаголске).  

Промена именица 

(деклинација): граматичка 

основа, наставак за облик, појам 

падежа.  

Основне функције и значења 

падежа (с предлозима и без 

предлога): номинатив 

(субјекат); генитив (припадање 

и део нечега); датив (намена и 

усмереност); акузатив (објекат); 

вокатив (дозивање, обраћање); 

инструментал (средство и 

друштво); локатив (место).  

Придеви - значење и врсте 

придева (описни, присвојни, 

градивни; месни и временски); 

род, број, падеж и компарација 

придева.  

Слагање придева са именицом у 

роду, броју и падежу.  

Заменице - личне заменице: 

промена, наглашени и 

ненаглашени облици, употреба 

личне заменице сваког 

лица себе, се.  

Бројеви - врсте и употреба: 

главни (основни, збирни 

бројеви, бројне именице на -

ица) и редни бројеви.  

Глаголи - глаголски вид 

(несвршени и свршени); 

глаголски род (прелазни, 

чланове (у типичним 

случајевима)  
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непрелазни и повратни 

глаголи); глаголски облици 

(грађење и основно значење): 

инфинитив (и инфинитивна 

основа), презент (презентска 

основа, наглашени и 

ненаглашени облици презента 

помоћних глагола), перфекат, 

футур I.  

Предикатска реченица - 

предикат (глаголски; именски); 

слагање предиката са субјектом 

у лицу, броју и роду; прави и 

неправи објекат; прилошке 

одредбе (за место, за време, за 

начин; за узрок и за меру и 

количину); апозиција.  

(морфологија, 

синтакса)  

  ПРАВОПИС: 

Велико слово у вишечланим 

географским називима; у 

називима институција, 

предузећа, установа, 

организација (типични 

примери); велико и мало слово 

у писању присвојних придева.  

Заменица Ви из поштовања. 

Одрична речца не уз именице, 

придеве и глаголе; речца нај у 

суперлативу; вишечлани 

основни и редни бројеви.  

Интерпункцијски знаци: запета 

(у набрајању, уз вокатив и 

апозицију); наводници (наслови 

дела и називи школа); црта 

(уместо наводника у управном 

говору).  

- доследно примењује 

правописну норму у употреби 

великог слова; састављеног и 

растављеног писања речи; 

интерпункцијских знакова 

- користи правопис (школско 

издање)  
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  ОРТОЕПИЈА 

Место акцента у вишесложним 

речима (типични случајеви).  

Интонација и паузе везане за 

интерпункцијске знакове; 

интонација упитних реченица.  

Артикулација: гласно читање 

брзалица, најпре споро, а потом 

брже (индивидуално или у 

групи).  

- правилно изговара речи 

водећи рачуна о месту 

акцента и интонацији 

реченице 

- говори јасно поштујући 

књижевнојезичку норму 

- течно и разговетно чита 

наглас књижевне и 

неуметничке текстове  

 

  

 ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Препричавање, причање, 

описивање - уочавање разлике 

између говорног и писаног 

језика; писање писма (приватно, 

имејл) 

Богаћење речника: синоними и 

антоними; некњижевне речи и 

туђице - њихова замена 

језичким стандардом; уочавање 

и отклањање безначајних 

појединости и сувишних речи у 

тексту и говору. 

Техника израде писменог 

састава (тежиште теме, избор и 

распоред грађе, основни 

елементи композиције и 

груписање грађе према 

композиционим етапама); пасус 

као уже тематске целине и 

његове композицијско-стилске 

функције. 

Осам домаћих писмених 

задатака. 

Четири школска писмена 

задатка.  

- користи различите облике 

казивања: дескрипцију 

(портрет и пејзаж), 

приповедање у 1. и 3. лицу, 

дијалог 

- издваја делове текста 

(наслов, пасусе) и организује 

га у смисаоне целине (уводни, 

средишњи и завршни део 

текста) 

- саставља говорени или 

писани текст о доживљају 

књижевног дела и на теме из 

свакодневног живота и света 

маште 

- проналази експлицитно и 

имплицитно садржане 

информације у једноставнијем 

књижевном и некњижевном 

тексту 

- напамет говори одабране 

књижевне текстове или 

одломке  
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Образовни стандарди за крај петог разредазапредмет – Српски језик и књижевност 

 

Ниво 

образовних 

стандарда 

 

Област 

Основн иниво Средњи ниво Напредни ниво 

ЈЕЗИК 

(граматика, 

правопис, 

ортоепија) 

CJ.1.3.2. уочаваразликуизмеђукњижевне и 

некњижевнеакцентуације 

CJ.1.3.3. одређујеместореченичногакцента у 

једноставнимпримерима 

CJ.1.3.4. препознајеврстеречи; 

знаосновнеграматичкекатегоријепроменљивихречи; 

примењујекњижевнојезичкунорму у вези с 

облицимаречи 

CJ.1.3.7. разликујеосновневрстенезависнихреченица 

(обавештајне, упитне, заповедне) 

CJ.1.3.8. одређујереченичнечланове у типичним 

(школским) примерима 

CJ.1.3.9. правилноупотребљавападеже у реченици 

CJ.1.3.12. познајеосновнелексичкепојаве: једнозначност 

и вишезначностречи; основнелексичкеодносе: 

синонимију, антонимију, хомонимију;  

CJ.1.3.15. одређујезначењанепознатихречи и 

изразанаосновуњиховогсастава и/иликонтекста у 

комесуупотребљени (једноставнислучајеви) 

CJ.1.3.21. 

разумеважносткњижевногјезиказаживотзаједнице и 

заличниразвој 

CJ.2.3.1. одређујеместоакцента у 

речи;разликујекратке и дугеакценте 

CJ.2.3.3. познајеврстеречи; 

препознајеподврстеречи; 

умедаодредиобликпроменљиверечи 

CJ.2.3.6. одређујереченичнечланове у 

сложенијимпримерима 

CJ.2.3.7. препознајеглавназначењападежа у 

синтагми и реченици 

CJ.2.3.8. препознајеглавназначења и 

функцијеглаголскихоблика 

 

CJ.2.3.10. зназначењаречи и 

фразеологизамакојисејављају у 

школскимтекстовима (у уџбеницима, 

текстовимаизлектире и сл.), као и литерарним 

и медијскимтекстовиманамењениммладима, и 

правилноихупотребљава 

CJ.2.3.11. одређујезначењанепознатихречи и 

изразанаосновуњиховогсастава 

и/иликонтекста у комесуупотребљени 

(сложенијипримери) 

CJ.3.3.1. делиречнаслогове у 

сложенијимслучајевима 

CJ.3.3.3. знаакценатскунорму 

CJ.3.3.4. познајеподврстеречи; 

користитерминологију у везисаврстама и 

подврстамаречи и 

њиховимграматичкимкатегоријама 

CJ.3.3.5. познаје и 

именујеподврстесинтаксичкихјединица 

(независне и зависнепредикатскереченице) 

CJ.3.3.6. познајеглавназначењападежа и 

главназначењаглаголскихоблика 

(умедаихобјасни и знатерминологију у вези с 

њим 

 

CJ.3.3.7. умедаодредизначењанепознатихречи и 

изразанаосновуњиховогсастава, контекста у 

комесуупотребљени, 

илинаосновуњиховогпорекла 

CJ.3.3.8. зназначењаречи и фразеологизама у 

научнопопуларнимтекстовима, 

намењениммладима, и правилноихупотребљава 

КЊИЖЕВНОС

Т 

CJ.1.4.1. повезујенасловепрочитанихкњижевнихдела 

(предвиђенихпрограмом за  V разред ) 

саименимаауторатихдела 

CJ.1.4.2. разликујетиповекњижевногстваралаштва 

(усмена и ауторскакњижевност) 

CJ.1.4.3. разликујеосновнекњижевнеродове: лирику, 

епику и драму 

CJ.1.4.4. препознајеврстестиха (римовани и неримовани; 

осмерац и десетерац) 

CJ.1.4.5. препознајеразличитеобликеказивања у 

књижевноуметничкомтексту: нарација, дескрипција, 

дијалог и монолог 

CJ.1.4.6. препознајепостојањестилскихфигура у 

књижевноуметничкомтексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 

CJ.1.4.7. 

CJ.2.4.1. 

повезуједелоизобавезнелектиресавременом у 

којемјенастало и 

савременомкојесеузимазаоквирприповедања 

CJ.2.4.2. 

повезујенасловделаизобавезнелектире и род, 

врсту и ликиздела; препознајерод и 

врстукњижевноуметничкогделанаосновуодло

мака, ликова, карактеристичнихситуација 

CJ.2.4.3. разликујелирско-епскеврсте (баладу, 

поему) 

CJ.2.4.4. разликујекњижевнонаучневрсте: 

биографију, аутобиографију, дневник 

CJ.2.4.5. препознаје и разликујеодређене 

(тражене) стилскефигуре у 

књижевноуметничкомтексту 

CJ.3.4.1. наводинасловдела, аутора, род и 

врстунаосновуодломака, 

ликовакарактеристичнихтема и мотива 

CJ.3.4.2. 

издвајаосновнеодликекњижевнихродова и 

врста у конкретномтексту 

CJ.3.4.3. разликујеаутораделаодлирскогсубјекта 

и приповедача у делу 

CJ.3.4.4. проналази и именујестилскефигуре; 

одређујефункцијустилскихфигура у тексту 

CJ.3.4.5. одређује и именујеврстустиха и 

строфе 

CJ.3.4.6. 

тумачиразличитеелементекњижевноуметничко

гделапозивајућисенасамодело 

CJ.3.4.7. изражавасвојстав о конкретномделу и 
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уочавабитнеелементекњижевноуметничкогтекста: 

мотив, тему, фабулу, време и месторадње, лик... 

CJ.1.4.8. 

имаизграђенупотребузачитањемкњижевноуметничкихте

кстова и поштујенационално, књижевно и 

уметничконаслеђе 

CJ.1.1.9. способанјезаестетскидоживљајуметничкихдела 

 

(персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст) 

CJ.2.4.6. одређујемотиве, идеје, композицију, 

форму, карактеристикелика (психолошке, 

социолошке, етичке) и 

њиховумеђусобнуповезаност 

CJ.2.4.7. разликујеобликеказивања у 

књижевноуметничкомтексту: приповедање, 

описивање, монолог/унутрашњимонолог, 

дијалог 

CJ.2.4.8. уочаваразликуизмеђупрепричавања 

и анализедела 

аргументованогаобразлаже 

CJ.3.4.8. повезујекњижевноуметничкетекстове 

с другимтекстовимакојисеобрађују у настави 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

CJ.1.1.1. разуметекст (ћирилични и латинични) 

којичитанаглас и у себи 

CJ.1.1.2.  умедаодредисврхутекста: експозиција 

(излагање), дескрипција (описивање), нарација 

(приповедање) 

CJ.1.1.4. разликујеосновнеделоветекста и књиге (наслов, 

наднаслов, поднаслов, основнитекст, поглавље, пасус, 

фуснота, садржај, предговор, поговор); препознајецитат; 

служисесадржајемдабипронашаоодређенидеотекста 

CJ.1.1.5. проналази и 

издвајаосновнеинформацијеизтекстапремадатимкритери

јумима 

CJ.1.1.6. рaзликује у текстубитнооднебитног, 

главноодспоредног 

CJ.1.1.7. повезујеинформације и идејеизнете у тексту, 

уочавајасноисказанеодносе (временскислед, средство – 

циљ, узрок – последица и сл.) и 

извoдизакључакзаснованнаједноставнијемтексту 

CJ.1.2.1. зна и користиобаписма (ћирилицу и латиницу) 

у писаном изражавању 

CJ.1.2.2. састављаразумљиву, 

граматичкиисправнуреченицу 

CJ.1.2.3. састављаједноставанекспозиторни, наративни и 

дескриптивнитекст и умедагаорганизује у 

смисаонецелине (уводни, средишњи и 

завршнидеотекста) 

CJ.1.2.4. умедапрепричатекст 

CJ.1.2.6. владаосновнимжанровимаписанекомуникације: 

састављаписмо; попуњаваразличитеобрасце и 

формуларе с којимасесусреће у школи и 

свакодневномживоту 

CJ.1.2.7. знадасеслужиПравописом (школскимиздањем) 

CJ.1.2.8. примењујеправописнунорму 

(изсвакеправописнеобласти) у једноставнимпримерима 

CJ.2.1.1. чита текст користећи различите 

стратегијечитања: „летимичночитање“ 

(радибрзогналажењаодређенихинформација); 

читање „с оловком у руци“ (радиучења, 

радиизвршавањаразличитихзадатака, 

радирешавањапроблема) 

CJ.2.1.4. разликујесведеловетекста и књиге, 

укључујућииндекс, појмовник и 

библиографију и умењимадасекористи 

CJ.2.1.5. проналази, издваја и 

упоређујеинформацијеиздвакраћатекстаиливи

шењих (премадатимкритеријумима) 

CJ.2.1.6. разликујечињеницуодкоментара, 

објективностодпристрасности и 

пропаганденаједноставнимпримерима 

 

CJ.2.2.1. састављаекспозиторни, наративни и 

дескриптивнитекст, којијејединствен, 

кохерентан и унутарсебеповезан 

CJ.2.2.2. састављавест ,реферат и извештај 

CJ.2.2.3. пишерезимекраћег 

и/илиједноставнијегтекста 

CJ.2.2.5. знаправописнунорму и примењујеје 

у већинислучајева 

 

 

CJ.3.1.1. проналази, издваја и 

упоређујеинформацијеиздвадужaтекстaсложен

ијеструктуреиливишењих 

(премадатимкритеријумима) 

CJ.3.1.2. издвајакључнеречи и резимиратекст 

CJ.3.1.3. издвајаизтекстааргументе у 

прилогнекојтези (ставу) 

илиаргументепротивње; 

изводизакључкезаснованенасложенијемтексту 

CJ.3.2.1. организујетекст у логичне и 

правилнораспоређенепасусе; 

одређујеприкладаннасловтексту и 

поднасловеделовиматекста 

CJ.3.2.2. састављааргументативнитекст 

CJ.3.2.4. пишерезимедужег 

и/илисложенијегтекста 

CJ.3.2.5. зна и 

доследнопримењујеправописнунорму 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                  РАЗРЕД: ПЕТИ                       ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и поступци за 

постизање исхода 

(дидактичко-

методичка решења, 

активности) 

 

Међупредметна 

повезаност 

(исход/садржаји) 

 

Планирани 

начини праћења 

и вредновања 

 Поздрављање и 

представљање 

себе и других и 

тражење / 

давање 

основних 

информација о 

себи и другима 

у ширем 

друштвеном 

контексту 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

краћих, једноставнијих 

текстова који се односе 

на дате комуникативне 

ситуације (дијалози, 

наративни текстови, 

формулари и сл.); 

реаговање на усмени 

или писани импулс 

саговорника 

(наставника, вршњака и 

сл.) и иницирање 

комуникације; усмено и 

писaно давање 

информација о себи и 

тражење и давање 

информација о другима 

(СМС, имејл, 

формулари, чланске 

карте, опис 

фотографије и сл.).  

Садржаји  
Hello. Hi. I’m Maria. 

What’s your name? I’m / 

My name is… Tony is 11. 

- разуме краће текстове 

који се односе на 

поздрављање, 

представљање и тражење 

/ давање информација 

личне природе;  

- поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи једноставна 

језичка средства;  

- постави и одговори на 

једноставнија питања 

личне природе;  

- у неколико везаних 

исказа саопшти 

информације о себи и 

другима; 

Слушање и реаговање на 

команде наставника на 

страном језику или са аудио 

записа (слушај, пиши, 

повежи, одреди али и 

активности у вези са радом 

у учионици: цртај, сеци, 

боји, отвори/затвори свеску, 

итд.).  

Рад у паровима, малим и 

великим групама (мини-

дијалози, игра по улогама, 

симулације итд.).  

Мануелне активности 

(израда паноа, презентација, 

зидних новина, постера и 

сл.).  

Вежбе слушања (према 

упутствима наставника или 

са аудио-записа повезати 

појмове, додати делове 

слике, допунити 

информације, селектовати 

тачне и нетачне исказе, 

утврдити хронологију и 

сл.).  

Игре примерене узрасту  

Класирање и упоређивање 

Други страни језик 

(сличности и разлике 

у односу на енглески 

језик) 

-Увиђа сличности и 

разлике у правопису 

и граматичким 

структурама ова два 

језика 

Српски језик и 

књижевност 

(сличности и разлике 

у односу на енглески 

језик) 

-Увиђа сличности и 

разлике у правопису 

и граматичким 

структурама ова два 

језика 

Матеметика 

(разломци, табеле и 

графикони) 

− прочита, запише, и 

упореди разломке ; 

− примени размеру у 

једноставним 

реалним 

 

Праћење 

остварености исхода 

почиње проценом 

нивоа знања ученика 

на почетку школске 

године како би 

наставници могли да 

планирају наставни 

процес и процес 

праћења и 

вредновања 

ученичких 

постигнућа и 

напредовања. Тај 

процес се реализује 

формативним и 

сумативним 

вредновањем. Док се 

код формативног 

оцењивања током 

године прате 

постигнућа ученика 

различитим 

инструментима 

(дијагностички 

тестови, 

самоевалуација, 

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

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

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
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How old are you? I live 

in (town, city, village). 

Where do you live? I live 

at number 46 Black 

Street. Мy best friend 

lives next door. What’s 

your address? What’s 

your phone number? 

Have you got/Do you 

have an email address? 

These are my parents. 

Their names are … I 

can’t play tennis, but I 

can do karate. Can you 

play the guitar?My 

birthday is on the 21st of 

May. When is your 

birthday? This is Miss 

May. She’s my teacher. 

This is Mr Crisp. He’s my 

tennis coach.  

The Present Simple Tense 

за изражавање сталних 

радњи .  

Have got/Have за 

изражавање 

поседовања. 

Личне заменице у 

функцији субјекта - I, 

you …  

Присвојни придеви - 

my, your…  

Показне заменице - 

this/these, that/those  

Питања са  

Who/What/Where/When/

How(old)…  

Основни бројеви (1-

1000).  

Предлози за 

изражавање места - in, 

аt…  

Предлози за 

изражавање времена –

(по количини, облику, боји, 

годишњим добима, 

волим/не волим, 

компарације...).  

Решавање "текућих 

проблема" у разреду, тј. 

договори и мини-пројекти.  

"Превођење" исказа у гест и 

геста у исказ.  

Повезивање звучног 

материјала са илустрацијом 

и текстом, повезивање 

наслова са текстом или, пак, 

именовање наслова.  

Заједничко прављење 

илустрованих и писаних 

материјала (планирање 

различитих активности, 

извештај/дневник са 

путовања, рекламни плакат, 

програм приредбе или неке 

друге манифестације).  

Разумевање писаног језика: 

уочавање дистинктивних 

обележја која указују на 

граматичке специфичности 

(род, број, глаголско време, 

лице...);  

 -  препознавање везе 

између група слова и 

гласова;  

 -  одговарање на 

једноставна питања у вези 

са текстом, тачно/нетачно, 

вишеструки избор;  

 -  извршавање прочитаних 

упутстава и наредби.  

Писмено изражавање:  

 -  повезивање гласова и 

групе слова;  

 -  замењивање речи 

цртежом или сликом;  

ситуацијама;  

− сакупи податке и 

прикаже их табелом 

и дијаграмом. 

Географија (Земља, 

клима и храна) 

повеже смер 

ротације са сменом 

дана и ноћи;

објасни и прикаже 

структуру Сунчевог 

система и положај 

Земље у њему;  

 -  разликује небеска 

тела и наводи 

њихове 

карактеристике;  

Техничко 

образовање (средства 

за цртање и 

пројектовање) 

-Уме да препозна и 

именује, као и да 

дефинише употребу 

различитих средства 

за цртање и 

пројектовање. 

Биологија 

(кичмењаци) 

− групише жива бића 

према њиховим 

заједничким 

особинама;  

идентификује 

основне 

прилагођености 

спољашње грађе 

живих бића на 

услове животне 

средине, укључујући 

и основне односе 

исхране и 

распрострањење;  

језички портфолио, 

пројектни задаци и 

др.), сумативним 

оцењивањем 

(писмени задаци, 

завршни тестови, 

тестови језичког 

нивоа) прецизније се 

процењује 

оствареност исхода 

или стандарда на 

крају одређеног 

временског периода 

(крај полугодишта, 

године, циклуса 

образовања). 

Формативно 

вредновање није само 

праћење ученичких 

постигнућа, већ и 

праћење начина рада 

и средство које 

омогућава наставнику 

да у току наставног 

процеса мења и 

унапређује процес 

рада. Током 

оцењивања и 

вредновања 

ученичких 

постигнућа треба 

водити рачуна да се 

начини на које се оно 

спроводи не 

разликује од 

уобичајених 

активности на часу 

јер се и оцењивање и 

вредновање сматрају 

саставним делом 

процеса наставе и 

учења, а не 

изолованим 

активностима које 
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in, on, at...  

Употреба неодређеног 

члана са именицама у 

једнини.  

Изостављање члана 

испред назива спортова.  

Употреба одређеног 

члана уз називе 

музичких 

инструмената.  

(Интер)културни 

садржаји: устаљена 

правила учтивости; 

титуле уз презимена 

особа (Mr, Miss, Mrs, 

Ms, Sir); имена и 

надимци; начин писања 

адресе. 

 -  проналажење недостајуће 

речи (употпуњавање низа, 

проналажење "уљеза", 

осмосмерке, укрштене речи, 

и слично);  

 -  повезивање краћег текста 

и реченица са 

сликама/илустрацијама;  

 -  попуњавање формулара 

(пријава за курс, налепнице 

нпр. за пртљаг);  

 -  писање честитки и 

разгледница;  

 -  писање краћих текстова.  

 

Увођење дечије 

књижевности и 

транспоновање у друге 

медије: игру, песму, 

драмски израз, ликовни 

израз. 

 

Ликовна култура 

(комуникативна 

функција слика ) 

пореди различите 

начине 

комуницирања од 

праисторије до 

данас;  

Физичко васпитање 

(спортови и 

активности који се 

обављају напољу) 

 

стварају стрес код 

ученика и не дају 

праву слику њихових 

постигнућа. 

Оцењивањем и 

вредновањем треба да 

се обезбеди 

напредовање ученика 

у остваривању 

исхода, као и 

квалитет и 

ефикасност наставе. 

Сврха оцењивања 

треба да буде и 

јачање мотивације за 

напредовањем код 

ученика, а не 

истицање њихових 

грешака. Елементи 

који се вреднују су 

разноврсни и треба да 

допринесу свеопштој 

слици о напредовању 

ученика, јачању 

њихових 

комуникативних 

компетенција, развоју 

вештина и 

способности 

неопходних за даљи 

рад и образовање. То 

се постиже 

оцењивањем 

различитих елемената 

као што су језичке 

вештине (читање, 

слушање, говор и 

писање), усвојеност 

лексичких садржаја и 

језичких структура, 

примена правописа, 

ангажованост и 

залагање у раду на 

часу и ван њега, 

 Описивање 

карактеристика 

живих бића, 

предмета, 

појава и места 

- разуме једноставнији 

опис особа, биљака, 

животиња, предмета, 

појaва или места;  

- упореди и опише 

карактеристике живих 

бића, предмета, појава и 

места, користећи 

једноставнија језичка 

средства; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

једноставнијих описа 

живих бића, предмета, 

појава и места и њиховог 

поређења; усмено и 

писано описивање / 

поређење живих бића, 

предмета, појава и места; 

израда и презентација 

пројеката (постера, 

стрипова, ППТ-а, 

кратких аудио / видео 

записа, радио емисија и 

слично).  

Садржаји  
Who’s the boy with short 

fair hair and a black 

jacket? What’s Maria 

wearing? She’s wearing a 

nice white T-shirt and dark 

blue jeans. My brother is 

clever, but lazy. My best 

friend is kind and fiendly. 



17 

 

There is / isn’t a cinema / 

hospital in my town. There 

are two big bookshops in 

my town. What’s this / that 

over there? It’s a sports 

centre. How far is it? 

Zebras are white wild 

animals with black and 

white stripes. A cheetah is 

a fast, dangerous animal. 

How deep is the Adriatic 

Sea/the Pacific Ocean? 

How long is the 

Danube/the Thames River? 

Layla is prettier than 

Susan. Who’s the best 

student in your class? This 

car is more expensive than 

that one. London is larger 

than Belgrade. About eight 

million people live there. 

Belgrade is much smaller, 

but…  

The Present Simple Tense 

и The Present Continuous 

Tense за изражавање 

радњи и стања 

примена 

социолингвистичких 

норми. Приликом 

оцењивања и 

вредновања 

неопходно је да 

начини провере и 

оцењивања буду 

познати ученицима 

односно усаглашени 

са техникама, 

типологијом вежби и 

врстама активности 

које су примењиване 

на редовним 

часовима, као и 

начинима на који се 

вреднују постигнућа.  

 

Предвиђена је израда 

два писмена задатка 

у току школске 

године, као и две 

писмене вежбе. 

 Позив и 

реаговање на 

позив за 

учешће у 

заједничкој 

активности 

- разуме једноставније 

предлоге и одговори на 

њих;  

- упути једноставан 
предлог;  
- пружи одговарајући 

изговор или 

одговарајуће 

оправдање; 

Језичке активности  

у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

једноставниjих текстова 

који садрже предлоге;  

усмено и писано 

преговарање и 

договарање око предлога 

и учешћа у заједничкој 

активности; писање 

позивнице за прославу / 

журку или имејла / СМС-

а којим се уговара 

заједничка активност; 

прихватање /одбијање 

предлога, усмено или 
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писано, уз поштовање 

основних норми 

учтивости и давање 

одговарајућег оправдања 

/ изговора.  

Садржаји  
I think we can go out this 

afternoon. Why not? Let’s 

do it. Sorry. I can’t. I must 

do my homework. Sorry, I 

think that’s boring. Let’s 

do something else. How 

about going to the cinema? 

Great. What time? See you 

then.  

Let’s make pancakes. 

That’s a good idea. What 

shall we do? Let’s play 

Monopoly. Why don’t we 

meet at the sports centre? 

What time? Half past two. 

Fine. I’ll see you at the 

sports centre at half past 

two.  

Would you like to come to 

my birthday party on 

Sunday? I’m sorry, but I 

can’t make it. I’d love to, 

thanks.  

Императив  

How about + глаголска 

именица  

Why don’t we + 

инфинитивна основа 

глагола 

 Изражавање 

молби, захтева, 

обавештења, 

извињења, и 

захвалности 

- разуме и једноставне 

молбе и захтеве и 

реагује на њих;  

- упути једноставне 

молбе и захтеве;  

- затражи и пружи 

кратко обавештење;  

- захвали и извине се на 

једноставан начин;  

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

једноставнијих исказа 

којима се тражи /нуди 

помоћ, услуга, 

обавештње или се 

изражава жеља, 
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- саопшти кратку 

поруку (телефонски 

разговор, дијалог 

уживо, СМС, писмо, 

имејл) којом се 

захваљује; 

извињење, захвалност; 

усмено и писано тражење 

и давање обавештења, 

упућивање молбе за 

помоћ / услугу и 

реаговање на њу, 

изражавање жеља, 

извињења и захвалности.  

Садржаји  
Can I help you? It's OK, I 

can do it. May I ask a 

question? Sure. What do 

you want? Do you want an 

orange? Yes, please. No, 

thank you. Can you pass 

me an orange, please? Of 

course, here you are. 

Thank you very much / so 

much. I want an apple. 

Can I have this one? 

Anything else? Can I 

borrow your pen? Sorry, 

you can’t. I want to go 

home. Can we buy 

lemonade there? No, we 

can’t. Оh no. I’m sorry. 

When does the movie start? 

It starts at 8.  

Модални глаголи за 

изражавање молбе и 

захтева – can/could/may.  

(Интер)културни 

садржаји: правила 

учтиве комуникације. 

 Разумевање и 

давање 

упутстава 

- разуме и следи 

једноставнија упутства 

у вези с уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног живота 

(правила игре, рецепт за 

припремање неког јела 

и сл.) са визуелном 

подршком без ње;  

- да једноставна 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

текстова који садрже 

једноставнија упутства 

(нпр. за компјутерску или 

обичну игру, употребу 

апарата, рецепт за 

прављење јела и сл.) са 
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упутства (нпр. може да 

опише како се нешто 

користи / прави, 

напише рецепт и сл.); 

визуелном подршком и 

без ње; усмено и писано 

давање упутстава.  

Садржаји  
Drag (the word) and drop 

it in the correct place. 

Throw the dice. Move your 

token… Press the button 

and wait. Insert the coin in 

the slot. Peel the onions 

and chop them. Put the 

saucepan on the stove. 

 Описивање и 

честитање 

празника, 

рођендана и 

значајних 

догађаја, 

честитање на 

успеху и 

изражавање 

жаљења 

- разуме честитку и 

одговри на њу;  

- упути пригодну 
честитку;  

- разуме и, 

примењујући 

једноставнија језичка 

средства, опише начин 

прославе рођендана, 

празника и важних 

догађаја; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

једноставнијих текстова 

у којима се описују и 

честитају празници, 

рођендани и значајни 

догађаји; описивање 

празника, рођендана и 

значајних догађаја; 

реаговање на упућену 

честитку у усменом и 

писаном облику; 

упућивање пригодних 

честитки у усменом и 

писаном облику; израда и 

презентација пројеката у 

вези са прославом 

празника, рођендана и 

значајних догађаја.  

Садржаји  
Children in Britain usually 

have their birthday parties 

at home. Everybody sings 

Happy Birthday! In 

Britain, people open their 

presents on Christmas 

Day. On Easter Sunday 

children often hunt for 

eggs. Happy Valentine’s 

Day! Same to you! Roses 
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are red, violets are blue, 

my heart is full of love for 

you. In my country we 

celebrate a lot of different 

festivals, but my favourite 

is... Good luck! 

Congratulations! Well 

done! Lucky you! I’m so 

happy for you! I’m sorry to 

hear that/about that! It’s a 

pity!  

The Present Simple Tense 

за изражавање 

уобичајених радњи.  

Изостављање члана 

испред назива празника.  

Изостављање члана 

испред именица 

употребљених у општем 

смислу.  

(Интер)културни 

садржаји: значајни 

празници и догађаји и 

начин обележавања / 

прославе; честитање. 

 Описивање 

догађаја и 

способности у 

садашњости 

- разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују сталне, 

уобичајене и тренутне 

радње и способности;  

- размени информације 

које се односе на дату 

комуникативну 

ситуацију;  

- опише сталне, 

уобичајене и тренутне 

догађаје / активности и 

способности користећи 

неколико везаних 

исказа; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање описа 

и размењивање иксаза у 

вези са сталним, 

уобичајеним и тренутним 

догађајима / 

активностима и 

способностима; усмено и 

писано описивање 

сталних, уобичајених и 

тренутних догађаја / 

активности 

и способности (разговор 

уживо или путем 

телефона, разгледница, 

СМС порука, имејл и 

сл.).  
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Садржаји  
I live in a flat on the first 

floor. What do you usually 

do on Sundays? Do you 

live in a house or in a flat? 

My sister doesn’t go to 

school. What time do you 

go to bed / does she get 

up? He never tidies his 

room. I can clean my dad’s 

car. When do Americans 

celebrate Halloween? 

When does winter start? 

Where do penguins live? 

What are you doing at the 

moment? I’m feeding my 

cat. We’re going on a 

school trip today. They’re 

having dinner now. I 

normally go to school by 

bus, but today I’m going on 

foot. I’m doing my 

homework. I always do it 

after dinner. I can speak 

three languages, but now 

I’m speaking English. I am 

good at maths.  

The Present Simple Tense 

за изражавање 

уобичајених и сталних 

радњи  

The Present Continuous 

Tense за изражавање 

тренутних и 

привремених радњи  

Модални глагол can за 

изражавање способности  

Прилози за учесталост – 

usually, often…  

Предлози за изражавање 

правца кретања - to, 

from...  

Предлози за описивање 

начина кретања - by (car), 
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on (foot)...  

(Интер)културни 

садржаји: породични 

живот; живот у школи – 

наставне и ваннаставне 

активности; распусти и 

путовања.  

 Описивање 

догађаја и 

способности у 

прошлости 

 

- разуме краће текстове 

у којима се описују 

догађаји и способности 

у прошлости;  

- размени информације 

у вези са догађајима и 

способностима у 

прошлости;  

- опише у неколико 

краћих, везаних исказа 

догађај у прошлости;  

- опише неки 

историјски догађај, 

историјску личност и 

сл.;  

 

 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање описа 

и усмено и писано 

размењивање иксаза у 

вези са догађајима / 

активностима и 

способностима у 

прошлости;  

усмено и писано 

описивање догађаја / 

активности и 

способности у 

прошлости; израда и 

презентација  

пројеката о историјским 

догађајима, личностима и 

сл.  

Садржаји  
Where were you at eight 

o’clock last Saturday? I 

was at home. What was on 

TV last night? What time 

was it on? I watched / 

didn’t watch TV last 

night. I played volleyball 

on Monday. What did you 

do? We went to Paris in 

July. We travelled by 

plane. Where did you 

spend  

your summer holiday? 

How did you travel? I lost 

my passport yesterday. Did 

you have a good time on 

holiday? Yes, we did. / No, 
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we didn’t. I could swim 

when I was five. I couldn’t 

ski last year.  

The Past Simple Tense 

правилних и најчешћих 

неправилних глагола  

Модални глагол could за 

изражавање способности 

у прошлости  

(Интер)културни 

садржаји: историсјки 

догађаји, епохална 

открића; важније 

личности из прошлости 

(историјска личност, 

писац,  

 Исказивање 

жеља, планова 

и намера  

 

- разуме жеље планове 

и намере и реагује на 

њих;  

- размени једноставне 

исказе у вези са својим 

и туђим жељама, 

плановима и намерама;  

- саопшти шта он/ она 

или неко други жели, 

планира, намерава;  

 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

краћих текстова у вези са 

жељама, плановима и 

намерама; усмено и 

писано договарање о 

жељама, плановима и 

намерама (телефонски 

разговор, разговор 

уживо, СМС, имејл и 

сл.).  

Садржаји  
I would like/want to be a 

doctor when I grow up. He 

would like a new mobile 

phone/to go out with his 

friends. I’m going to do my 

homework in the afternoon. 

What are you going to do 

this afternoon? Мy parents 

are going to visit their 

friends this evening, so I’m 

going to play all my 

favourite computer games. 

Оh! Are you?  

The Present Simple Tense ( 
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want)  

Would like + 

именица/инфинитив 

глагола.  

Going to за изражавање 

будућих планова.  

Употреба неодређеног 

члана уз називе 

занимања.  

(Интер)културни 

садржаји: свакодневни 

живот и разонода; 

породични односи.  

 Исказивање 

потреба, осета 

и осећања  

 

- разуме и реагује на 

свакодневне изразе у 

вези са непосредним и 

конкретним потребама, 

осетима и осећањима;  

- изрази, основне 
потребе,  
осете и осећања 

једноставнијим 

језичким средствима; 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

исказа у вези са 

потребама, осетима и 

осећањима; усмено и 

писано договарање у вези 

са задовољавањем 

потреба;  

предлагање решења у 

вези са осетима и 

 потребама; усмено и 

писано исказивање, 

својих осећања и 

реаговање на туђа.  

Садржаји  
I’m hot / cold / hungry / 

thirsty… Take off / Put on 

your coat. Why don’t you 

take a sndwich / a glass of 

water? Do you want some 

juice/biscuits too? Yes, 

please. Would you like 

some fruit? I’m tired. What 

shall we do? Why don’t we 

stop and take some rest? 

How about going home? 

I’m happy to see you. I’m 

glad / sorry to hear that. 

Oh dear! It’s a pity!  

   



26 

 

The Present Simple Tense ( 

be, want)  

Императив  

Why don’t we /you + 

инфинитивна основа 

глагола  

How about + глаголска 

именица  

Would like + 

именица/инфинитив 

глагола  

(Интер)културни 

садржаји: мимика и 

гестикулација;употреба 

емотикона 

 Исказивање 

просторних 

односа и 

величина 

- разуме једноставнија 

питања и одговори на 

њих;  

- разуме обавештења о 

простору и величинама;  

- опише специфичније 

просторне односе и 

величине једноставним, 

везаним исказима; 

 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

краћих текстова у вези са 

специфичнијим 

просторним односима и 

величинама; усмено и 

писано размењивање 

информација у вези са 

просторним односима и 

величинама; усмено и 

писано описивање 

просторних односа и 

величина.  

Садржаји  
Which room is it in? 

Where’s the library?  

It’s on the left / right. Is the 

sofa by the door? What’s 

next to/ near the table? 

Where are the (books)? 

They’re on the top / bottom 

shelf. It’s in front of / 

behind the wardrobe. 

Where do you do your 

homework? Where is she? 

She’s at the supermarket / 

in / at the park… The 
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bakery is between the 

school and the 

supermarket. How wide / 

long / deep is the river? 

It’s 45 metres wide / 2 

kilomеtrеs long. An 

elephant is bigger than a 

hippo. The Blue whale is 

the biggest animal in the 

world. What is the largest 

room in your house / flat? 

The room above / below. 

My town is in the north-

east of Serbia 

Предлози за изражавање 

положаја и просторних 

односа - in front of, 

behind, between, 

opposite...  

Питања са 

What/Where/Which/How ( 

far, deep, long…)  

Поређење придева 

(правилно и неправилно 

поређење).  

Употреба одређеног 

члана са суперлативом 

придева.  

(Интер)културни 

садржаји: јавни простор; 

типичан изглед школског 

и стамбеног простора; 

локалне мерне јединице 

(инч, стопа…); природа. 

 Исказивање 

времена 

(хронолошког 

и 

метеоролошког

) 

 
- разуме, тражи и даје 

једноставнија 

обавештења о 

хронолошком времену 

и метеоролошким 

приликама у ширем 

комуникативном 

контексту;  

- опише дневни / 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

једноставнијих текстова 

у вези са хронолошким 

временом, 

метеоролошким 

приликама и климатским 

условима;  
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недељни распоред 

активности;  

- опише метеоролошке 

прилике и климатске 

услове у својој земљи и 

једној од земаља циљне 

културе једноставним 

језичким средствима;  

 

усмено и писано тражење 

и давање информација о 

времену дешавања неке 

активности, 

метеоролошким 

приликама и климатским 

условима у ширем 

комуникативном 

контексту; израда и 

презентација пројеката 

(нпр. о часовним зонама, 

упоређивање климатских 

услова у својој земљи са 

климатским условима 

једне од земаља циљне 

културе и сл.).  
Садржаји  
What time is it? It’s five 

o’clock. It is half past six. 

It’s (а) quarter to/past 

seven. It’s ten past/to 

eleven. When do your 

lessons start? At (а) 

quarter to nine. When do 

you have your dance 

classes? On Monday and 

Wednesday. I was born in 

January/on the first of 

January/ January the first.. 

…on 

Christmas/Easter Day… 

Columbus discovered 

America in 1492 / in the 

15th century. What is the 

weather like? It’s cold/ 

sunny... The wind is 

blowing. What was the 

weather like yesterday? It 

was foggy /cloudy/windy… 

It didn’t rain, it snowed. It 

is usually warm in 

spring/hot in 

summer/freezing in winter. 

It’s wetter in the west than 
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in the east. It is much drier 

in Australia than in Serbia.  
The Present Simple Tense 

за изражавање утврђених 

програма, планова и 

распореда (ред вожње, 

ТВ/ биоскопски програм 

и сл.) и уобичајених 

радњи.  

The Present Continuous 

Tense за изражавање 

тренутних и 

привремених радњи  

The Past Simple Tense  

Предлози за изражавање 

времена – in, on, at, to, 

past, after...  

Питања са When, What 

(time/day)…  

Редни бројеви до 100.  

(Интер)културни 

садржаји: климатски 

услови у Великој 

Британији; разлика у 

часовној зони (Београд – 

Лондон). 

 Изрицање 

дозвола, 

забрана, 

правила 

понашања и 

обавеза  

- разуме и реагује на 

једноставније забране, 

своје и туђе обавезе;  

- размени једноставније 

информације које се 

односе на забране и 

правила понашања у 

школи и на јавном 

месту (у превозном 

средству, спортском 

центру, биоскопу, 

зоолошком врту и сл.) 

као и на своје и туђе 

обавезе;  

- представи правила 

понашања, забране и 

листу својих и туђих 

обавеза користећи 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

исказа у вези са 

забранама, правилима 

понашања и обавезама; 

постављање питања у 

вези са забранама, 

правилима понашања и 

обавезама и одговарање 

на њих; усмено и писано 

саопштавање забрана, 

правила понашања и 

обавеза (нпр. креирање 

постера са правилима 

понашања, списка 

обавеза и сл.).  
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одговарајућа језичка 

средства;  

 

Садржаји  
Remember to bring your 

membership card. You 

can't sit here, the seat isn’t 

free. Can you use your 

phone in class? No, we 

can’t. You mustn't use your 

phone in class. You must 

write in ink. Do you have 

to wear uniforms at 

school? They have to/don’t 

have to wear uniforms at 

school.I must study today. I 

have to feed our dog every 

morning. I must/ have to go 

now.  

Модални глаголи за 

изражавање дозволе, 

забране, правила 

понашања и обавезе – 

can/can’t, must/mustn’t  

(Not) Have to за 

изражавање обавезе и 

одсуства обавезе  

(Интер)културни 

садржаји: понашање на 

јавним местима; значење 

знакова и симбола.  

 Изражавање 

припадања и 

поседовања  

 

- разуме и формулише 

једноставније изразе 

који се односе на 

поседовање и 

припадност;  

- пита и каже шта неко 

има / нема и чије је 

нешто;  

 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

једноставнијих текстова с 

исказима у којима се 

говори шта неко 

има/нема или чије је 

нешто; постављање 

питања у вези са датом 

комуникативном 

ситуацијом и одговарање 

на њих.  

Is this your dog? No, it’s 

Steve’s dog. Whose house 

is this? It’s Jane and 
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Sally’s house. They’re 

Jane’s  

and Sally’s bags. These are 

the children’s toys. That’s 

my parents’ car. This is my 

blanket. This blanket is 

mine. This isn’t your card. 

It’s hers. I’ve got/I have a 

ruler. Have you got/Do you 

have a pen? Sally hasn’t 

got /doesn’t have an 

umbrella.  

Садржаји  
Саксонски генитив са 

именицом у једнини и 

множини (правилна и 

неправилна множина) – 

my friend’s/friends’/ 

children’s books  

Присвојни придеви my, 

your…  

Присвојне заменице 

mine, yours…  

Have got/Have за 

изражавање поседовања  

Питања са Whose  

(Интер)културни 

садржаји: породица и 

пријатељи; однос према 

својој и туђој имовини. 

 Изражавање 

интересовања, 

допадања и 

недопадања  

 
- разуме и реагује на 

једноставније исказе 

који се односе на 

описивање 

интересовања, хобија и 

изражавање допадања и 

недопадања;  

- опише своја и туђа 

интересовања и хобије 

и изрази допадање и 

недопадање уз 

једноставно 

образложење;  

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

једноставнијих текстова 

у вези са нечијим 

интересовањима, 

хобијима и стварима које 

воли / не воли, које му / 

joj се свиђају / не свиђају;  

размена информација о 

својим и туђим 

интересовањима, 

хобијима, допадању и 

   



32 

 

 недопадању (телефонски 

разговор, интервју, 

обичан разговор са 

пријатељима у школи и 

сл.);  

усмено и писано 

описивање интересовања, 

допадања и недопадања 

(писање имејла о личним 

интересовањима, 

хобијима, допадању и 

недопадању, листе 

ствари које му / joj се 

свиђају / не свиђају и 

сл.); истраживачке 

пројектне активности 

(нпр. колики број 

ученика у одељењу воли 

/ не воли пливање, 

скијање, тенис и сл.) 

графичко приказивање и 

тумачење резултата.  

Садржаји  
I’m interested in 

(swimming). What (sports) 

are you interested in? My 

hobby is (collecting 

bagdes). What’s your 

hobby?I love swimming 

because I’m good at it. I 

don’t like skiing. I’m bad 

at it. What do you like 

doing? Peter dosen’t like 

football. Sally is crazy 

about dancing. My 

favourite sport is tennis. 

What’s your favourite 

sport? What are your 

hobbies and interests? 

Fifteen out of thirty people 

 like tennis – eight boys 

and seven girls.  

Придевско-предлошке 

фразе - interested in, 
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good/bad at, crazy about…  

Глаголи like/love/hate + 

глаголска именица  

Питања са What, Who, 

Why …  

(Интер)културни 

садржаји: интересовања, 

хобији, забава, разонода, 

спорт и рекреација; 

уметност (књижевност за 

младе, стрип, музика, 

филм). 

 Изражавање 

мишљења 

(слагања и 

неслагања)  

 

- разуме и формулише 

једноставније исказе 

којима се тражи 

мишљење, изражава 

слагање/неслагање;  

 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

једноставнијих текстова 

у вези са тражењем 

мишљења и изражавањем 

слагања/неслагања; 

усмено и писано тражење 

мишљења и изражавање 

слагања и неслагања.  

Садржаји  
What do you think of / 

about…? How do you like 

it? Please tell me about… 

Do you agree with (me)? I 

think / feel it’s OK/Okay. 

You’re right / wrong! 

That’s true. Exactly. Tht’s 

not true. I’m not sure. I like 

/ don’t like it because it’s 

boring.  

The Present Simple Tense 

(think, like, agree…)  

Питања са What, Why, 

How …  

(Интер)културни 

садржаји: поштовање 

основних норми 

учтивости у 

комуникацији са 

вршњацима и одраслима.  
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 Изражавање 

количине, 

бројева и цена  

 

- разуме једноставније 

изразе који се односе на 

количину нечега;  

- пита и каже колико 

нечега има/ нема, 

користећи једноставија 

језичка средства;  

- на једноставан начин 

затражи артикле у 

продавници 

једноставним изразима 

за количину, наручи 

јело и/или пиће у 

ресторану и пита/каже/ 

израчуна колико нешто 

кошта;  

- састави списак за 

куповину – намирнице 

и количина намирница 

(две векне хлеба, пакет 

тестенине, три конзерве 

туњевине и сл.)  

- изрази количину у 

мерама – 100 гр шећера, 

300 гр брашна и сл. 

 

Језичке активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

једноставнијих текстова 

који говоре о количини 

нечега; постављање 

питања у вези с 

количином и одговарање 

на њих, усмено и писано; 

слушање и читање 

текстова на теме 

поруџбине у ресторану, 

куповине, играње улога 

(у ресторану, у 

продавници, у кухињи 

…); писање списка за 

куповину; записивање и 

рачунање цена.  

Садржаји  
How many people are 

there in the park? There 

are two men/women and 

three children in the park. 

How much milk does he 

need? Is there any butter in 

the fridge? No, there isn’t 

any butter, but there’s 

some margarine. I haven’t 

got any food for you. I’ve 

got some lemonade / 

strawberries. There isn’t 

much fruitin the bowl. 

There aren’t many biscuits 

left in the cupboard. There 

are a lot of spoons and 

forks and some / six knives 

on the table. I need a 

hundred grams of sugar 

(100 g) / a bottle of (fizzy) 

water/2 kilos of potatoes. 

Can I have a sandwich and 

a glass of juice please? 

That’s £7.80. Shopping 
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list: a packet of butter, two 

loaves of bread, three pots 

of yoghurt, a bunch of 

bananas…  

Основни бројеви до 1000.  

Правилна множина 

именица.  

Множина именица које 

се завршавају на -y, -f/fe: 

strawberries, shelves, 

knives...  

Множина именица које 

се завршавају на –o: kilos, 

potatoes…  

Синкретизам једнине и 

множине: sheep, fish...  

Најчешћи облици 

неправилне множине 

(men, women, children, 

people, feet, teeth, mice....)  

Бројиве и небројиве 

именице – pounds, 

money...  

Детерминатори - some, 

any, no.  

Квантификатори – much, 

many, a lot of.  

Питања са How much / 

many.  

(Интер)културни 

садржаји: друштвено 

окружење; локална мерна 

јединица за тежину 

(фунта); валута, 

намирнице и производи 

специфични за циљну 

културу. 
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Образовни стандарди за крај 5. разреда за предмет – Енглески језик 

 

Ниво образовних 

стандарда 

Област 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-

ПРАГМАТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА  
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и 

једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и 

питања која се односе на једноставне 

информације и непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, 

разговетно и споро изговорена упутства.  

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и 

питања која се односе на познате / 

блиске теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног 

разговора других лица о познатим / 

блиским темама (нпр. личне и 

породичне ствари, непосредно 

окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и 

једноставне изразе из текстова 

савремене музике. 

 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–3) саопштења, 

упутстава, молби који се односе на његове потребе 

и интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне 

информације из разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и познатим темама, 

уколико се говори разговетно и умереним темпом. 

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне 

информације споријих, јасно артикулисаних 

монолошких излагања и прича о познатим и 

узрасно адекватним темама, уз одговарајућу 

визуелну подршку, паузе и понављања. 

ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне 

информације из подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим и узрасно адекватним темама, 

уколико се говори споро и разговетно. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне 

фразе и изразе једноставнијих текстова из 

савремене музике. 

 

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове 

саопштења, упутстава, молби итд. који 

се тичу његових потреба и 

интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и 

главне информације у аутентичном 

разговору два или више (са)говорника, 

уколико се говори разговетно и 

умереним темпом. 

ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и 

главне информације јасно 

артикулисаних монолошких излагања, 

прича, презентација и предавања на 

узрасно адекватне и блиске теме, уз 

одговарајућу визуелну подршку. 

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и 

може да издвоји главне информације из 

аутентичних подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим, 

узрасно адекватним темама (нпр. 

репортажа, научно-популарних, 

документарних, играних, анимираних 

филмова, спотова) које слуша/гледа у 

смисленим целинама. 

ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и 

већину фраза и израза сложенијих 

разговетних текстова савремене музике. 

 

ФУНКЦИОНАЛНО-

ПРАГМАТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА  
РАЗУМЕВАЊЕ 

ПИСАНОГ ТЕКСТА 

 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се 

односе на једноставне информације и 

непосредно окружење (нпр. писма, 

мејлови итд.) 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна 

упутства која се тичу његових 

непосредних потреба, уколико укључују 

визуелне елементе. 

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и 

ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне 

информације у краћим порукама, писмима, 

мејловима о блиским темама.  

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–3) упутстава 

која се тичу његових непосредних потреба (нпр. 

оријентација у простору, употреба уређаја и 

апарата, правила игре и сл.), праћена визуелним 

елементима. 

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне 

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може 

да издвоји већину релевантних 

информација у порукама, писмима и 

мејловима о блиским темама. 

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се 

односе на сналажење на јавним местима 

(нпр. руковање апаратима и уређајима, 

упозорења, безбедносне информације и 

сл.) 
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најважније информације у једноставним 

врстама текстова (кратке приче, 

извештаји, огласи, временске прогнозе и 

сл.) уз одговарајуће илустративне 

елементе. 

информације у краћим текстовима, различитих 

врста и једноставне садржине, са интернета или 

других писаних медија, о познатим и узрасно 

адекватним темама. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних 

књижевних текстова прилагођених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније 

формулације у текстовима савремене музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних 

порука уколико не садрже игру речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично значење. 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и 

главне информације различитих врста 

текстова са интернета или других 

писаних медија који су у складу са 

узрастом и интересовањима ученика. 

ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и 

специфичне информације адаптираних 

верзија белетристике за младе. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог 

текста и садржаја појединачних делова 

открива значења непознатих речи и 

конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно 

изражена осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и 

већину фраза и израза у текстовима из 

савремене музике. 

ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука. 

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне 

информације у речницима, 

енциклопедијама, брошурама и на 

интернет страницама. 

ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји 

потребне информације из табела, 

графикона, информатора и сл. 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:  ИСТОРИЈА                         РАЗРЕД:   ПЕТИ              ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и 

поступци за 

постизање исхода 

(дидактичко-

методичка 

решења, 

активности) 

 

Међупредметна 

повезаност 

(исход/садржаји) 

 

Планирани начини 

праћења и 

вредновања 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

OSNOVI 

PROUČA

VANJA 

PROŠLOS

TI 

Osnovni sadržaji  

Pojam prošlosti i istorija 

kao nauka o prošlosti 

ljudskog društva. 

Hronologija - računanje 

vremena. 

Podela prošlosti i 

periodizacija istorije. 

Istorijski izvori - definicija, 

osnovna podela i ustanove 

u kojima se čuvaju. 

Prošireni sadržaji  

Srodne nauke i pomoćne 

istorijske nauke. 

Istorija oko nas. 

Istorijsko nasleĎe - 

tekovine. 

 

Po završenoj 

oblasti/temi učenik 

će biti u stanju da: 

- razlikuje osnovne 

vremenske 

odrednice (godinu, 

deceniju, vek, 

milenijum, eru); 

- locira odreĎenu 

vremensku 

odrednicu na 

vremenskoj lenti; 

- razlikuje načine 

računanja vremena 

u prošlosti i 

sadašnjosti; 

- imenuje periode 

prošlosti i istorijske 

periode i navede 

granične dogaĎaje; 

- razvrsta istorijske 

izvore prema 

Фронтални облик 

рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација,  

дијалог  

драматизација 

 

употреба ИК 

технологије 

корипшћењем 

ПП презентација 

 

KORELACIJA SA 

DRUGIM 

PREDMETIMA 

Srpski jezik  

Geografija 

Likovna kultura 

Muzička kultura 

Verska nastava 

GraĎansko 

vaspitanje  

 

Посматрање 

ангажованости, 

самосталности 

икооперативно

сти.  

Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, разговори 

 

 

 праћење 

остварености 

исхода 

 тестове знања 

 усмени рад на 

часу, 

 краће писмене 

провере, 

 домаћи задаци,  

 самопроцењивање

, 

Cilj nastave i učenja istorije je da učenik, izučavajući istorijske dogaĎaje, pojave, procese i ličnosti, stekne osnovna 
istorijska znanja i kompetencije neophodne za razumevanje savremenog sveta, razvije veštine kritičkog mišljenja i 
odgovoran odnos prema sebi, sopstvenom i nacionalnom identitetu, kulturno-istorijskom nasleĎu, društvu i državi u kojoj 
živi 
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njihovoj osnovnoj 

podeli; - poveže 

vrste istorijskih 

izvora sa 

ustanovama u 

kojima se čuvaju 

(arhiv, muzej, 

biblioteka); 

 бележење 

успешности 

решавања 

 постављених 

захтева 

 израда пројеката 

 писање 

реферата,задатака 

есејског типа 

 рад у групи –пару 

 истраживачки рад 

 

 

 

2. PRAISTO

RIJA 

Osnovni sadržaji 

Osnovne odlike praistorije 

(način života ljudi, 

pronalasci). 

Podela praistorije (kameno, 

metalno doba).  

Prošireni sadržaji 

Najvažniji praistorijski 

lokaliteti u Evropi i Srbiji 

(Lasko, Altamira, Lepenski 

Vir, Vinča...). 

- navede glavne 

pronalaske i opiše 

njihov uticaj na 

način života ljudi u 

praistoriji; 

- razlikuje osnovne 

odlike kamenog i 

metalnog doba 

Фронтални облик 

рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, 

дијалог  

 

употреба ИК 

технологије 

корипшћењем 

ПП презентација 

 

KORELACIJA SA 

DRUGIM 

PREDMETIMA 

Srpski jezik  

Geografija 

Likovna kultura 

Muzička kultura 

Verska nastava 

GraĎansko 

vaspitanje  

 

 

3.  STARI 

ISTOK 

Osnovni sadržaji 

Pojam Starog istoka - 

geografske odlike, 

najznačajnije civilizacije 

(Mesopotamija, Egipat, 

Judeja, Fenikija). 

Društveni odnosi 

(robovlasničko i teokratsko 

društvo) i državno ureĎenje 

(monarhija - 

- - locira na 

istorijskoj karti 

najvažnije 

civilizacije i države 

Starog istoka; 

- koristeći 

istorijsku kartu, 

dovede u vezu 

osobine reljefa i 

klime sa 

Фронтални облик 

рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, 

дијалог  

 

 

употреба ИК 

технологије 
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carstva/kraljevstva) u 

civilizacijama Starog 

istoka. 

Osnovne odlike privrede i 

svakodnevni život - 

običaji, zanimanja, kultura 

ishrane i stanovanja. 

Kultura i istorijsko nasleĎe 

naroda Starog istoka - 

religija (monoteizam i 

politeizam), pismo, 

književnost, umetnost, 

nauka, civilizacijske 

tekovine (matematika, 

arhitektura, kalendar, 

irigacioni sistem, 

saobraćajna sredstva, 

medicina, zakoni...).  

Prošireni sadržaji 

Specifičnosti egipatske 

religije. Specifičnosti 

religija civilizacija 

Mesopotamije. 

Osnovne odlike judaizma. 

Najvažnije civilizacije 

Dalekog istoka (Indija, 

Kina). 

 

nastankom 

civilizacija Starog 

istoka; 

- odredi mesto 

pripadnika 

društvene grupe na 

grafičkom prikazu 

hijerarhije 

zajednice; 

- poredi način 

života pripadnika 

različitih 

društvenih slojeva 

na Starom istoku; 

- navede najvažnije 

odlike državnog 

ureĎenja 

civilizacija Starog 

istoka; - 

identifikuje 

osnovna obeležja i 

značaj religije u 

civilizacijama 

Starog istoka; 

- razlikuje vrste 

pisama civilizacija 

Starog istoka; 

- ilustruje 

primerima važnost 

 

корипшћењем 

ПП презентација 

 

4. ANTIČKA 

GRČKA 

Osnovni sadržaji 

Pojam antičke Grčke - 

geografske odlike. 

Najstariji period grčke 

istorije (Kritska i Mikenska 

civilizacija). 

- opiše osobenosti 

prirodnih uslova i 

geografskog 

položaja antičke 

Grčke; 

; - opiše osobenosti 

prirodnih uslova i 

Фронтални облик 

рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, 

дијалог  

 

KORELACIJA SA 

DRUGIM 

PREDMETIMA 

Srpski jezik  

Geografija 

Likovna kultura 

Muzička kultura 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

и и 

кооперативно
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Grčki mitovi (pojam, 

primeri) i homerski epovi. 

Kolonizacija i osnovne 

odlike privrede. 

Polisi - Sparta i Atina 

(pojam polisa, struktura 

društva, državno ureĎenje). 

Grčko-persijski ratovi. 

Peloponeski rat - uzroci i 

posledice. Kultura i 

svakodnevni život (religija, 

olimpijske igre, mitologija, 

umetnost, nauka, običaji, 

zanimanja). 

Helenističko doba i 

njegova kultura. 

Istorijsko nasleĎe 

(institucije, zakoni, 

književnost, pozorište, 

filozofija, demokratija, 

medicina, umetnost, 

arhitektura, besedništvo, 

olimpijske igre).  

Prošireni sadržaji 

Peloponeski rat (tok rata, 

najvažniji dogaĎaji i 

ličnosti). 

Najistaknutije ličnosti: 

Drakont, Perikle, Filip II, 

Aristotel, Arhimed... 

Grčka mitologija, panteon 

Sedam svetskih čuda 

antičkog doba 

 

geografskog 

položaja antičke 

Grčke; 

- locira na 

istorijskoj karti 

najvažnije 

civilizacije i države 

antičke Grčke; 

- prikazuje 

društvenu strukturu 

i državno ureĎenje 

grčkih polisa na 

primeru Sparte i 

Atine; 

- poredi način 

životapripadnika 

različitih 

društvenih slojeva 

u antičkoj Grčkoj; 

- identifikuje 

uzroke i posledice 

grčko-persijskih 

ratova i 

Peloponeskog rata; 

- istraži osnovna 

obeležja i značaj 

religije starih Grka; 

- razlikuje legende 

i mitove od 

istorijskih 

činjenica; 

- navede značaj i 

posledice osvajanja 

Aleksandra 

Velikog; 

- ilustruje 

primerima važnost 

 

употреба ИК 

технологије 

корипшћењем 

ПП презентација 

 

Verska nastava 

GraĎansko 

vaspitanje  

 

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, разговори 
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uticaja privrednih, 

naučnih i kulturnih 

dostignuća antičke 

Grčke i 

helenističkog doba 

na savremeni svet; 

- koristeći datu 

informaciju ili 

lentu vremena, 

smesti istorijsku 

pojavu, dogaĎaj i 

ličnost iz istorije 

antičke Grčke i 

helenizma u 

odgovarajući 

milenijum, vek ili 

deceniju; 

- izračuna 

vremensku 

udaljenost izmeĎu 

pojedinih 

dogaĎaja; 

- koristi osnovne 

istorijske pojmove 

5. ANTIČKI 

RIM 

Osnovni sadržaji 

Pojam antičkog Rima - 

geografske odlike i 

periodizacija. 

Osnivanje Rima (legenda o 

Romulu i Remu). 

Struktura društva i 

ureĎenje Rimske republike. 

Širenje Rimske države 

(osvajanja i provincije, 

privreda). 

Rim u doba carstva - 

principat i dominat. 

- locira na 

istorijskoj karti 

prostor nastanka i 

širenja Rimske 

države; 

- navede osnovne 

razlike izmeĎu 

antičke rimske 

republike i carstva; 

- razlikuje uzroke 

od posledica 

najznačajnijih 

dogaĎaja u istoriji 

Фронтални облик 

рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, 

дијалог  

 

 

употреба ИК 

технологије 

корипшћењем 

ПП презентација 

 

KORELACIJA SA 

DRUGIM 

PREDMETIMA 

Srpski jezik 

Geografija 

Likovna kultura 

Muzička kultura 

Verska nastava 

GraĎansko 

vaspitanje  

 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

и и 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, разговори 
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Kultura i svakodnevni 

život (religija, umetnost, 

nauka, običaji, zanimanja). 

Hrišćanstvo - pojava i 

širenje. Pad Zapadnog 

rimskog carstva (početak 

Velike seobe naroda, 

podela carstva i pad 

Zapadnog carstva). 

Istorijsko nasleĎe (abeceda, 

kalendar, medicina, 

umetnost, arhitektura, 

putevi, vodovod, 

kanalizacija, terme, rimski 

brojevi, hrišćanstvo, 

rimsko nasleĎe na teritoriji 

Srbije). Prošireni sadržaji 

Etrurci. 

Rimska vojska. 

Rimski gradovi na teritoriji 

Srbije. 

Najistaknutije ličnosti: 

Hanibal, Ciceron, Julije 

Cezar, Kleopatra, 

Oktavijan Avgust, 

Konstantin Veliki...). 

Rimski panteon. 

Gladijatorske borbe. 

 

antičkog Rima; 

- istraži osnovna 

obeležja i značaj 

religije antičkog 

Rima; 

- ilustruje 

primerima važnost 

uticaja privrednih, 

naučnih i kulturnih 

dostignuća 

antičkog Rima na 

savremeni svet; 

- poredi način 

života pripadnika 

različitih 

društvenih slojeva 

u antičkom Rimu; 

- navede 

najznačajnije 

posledice nastanka 

i širenja 

hrišćanstva; 

- locira na karti 

najvažnije rimske 

lokalitete na 

teritoriji Srbije; 

- koristeći datu 

informaciju ili 

lentu vremena, 

smesti istorijsku 

pojavu, dogaĎaj i 

ličnost iz istorije 

antičkog Rima u 

odgovarajući 

milenijum, vek ili 

deceniju. 
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Образовни стандарди за крај петог разреда за предмет- ИСТОРИЈА 
 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА  
2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских и појмова историјске науке.  

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке термине у 

одговарајућем историјском и савременом 

контексту.  

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски простор 

на историјској карти.  

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније личности и 

наводи основне процесе, појаве и догађајеиз 

опште и националне историје.  
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, 

ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  
2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе информација о 

прошлости и садашњости у функцији 

истраживања.  

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје различита 

виђења исте историјске појаве на основу 

поређења више историјских извора.  

2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, 

стереотипе, пропаганду и друге видове 

пристрасности у тумачењу историјских 

појава у историјским и савременим изворима 

информација.  

2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира историјски 

наратив и саопштава резултате самосталног 

елементарног истраживања.  

2.ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате 

елементарног истраживања уз употребу 

текстуалне word датотеке (фајла).  

3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ 

 

1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА  
2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених 

историјских појмова.  

2.ИС.2.1.2. Показује историјске појаве на 

историјској карти и препознаје историјски 

простор на географској карти.  

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује улогу 

личности, процесе, појаве, догађаје из 

националне и опште историје.  

2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  
 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност и квалитет 

различитих извора информација о прошлости и 

садашњости и примењује их у истраживању и 

презентацији.  

2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, стереотипе, 

пропаганду и друге видове пристрасности у 

тумачењу историјских појава у историјским и 

савременим изворима информација и уочава 

њихове последице.  

3. Област  
ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ 

ДРУШТВА  
2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве различитог 

историјског трајања и уочава сличности и прави 

разлику у односу на њихов савремени и 

историјски контекст.  

 

 

 

 

1. Област ИСТОРИЈСКА 

ЗНАЊА  
2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског 

простора у различитим периодима, 

уз употребу историјске, 

географске и савремене политичке 

карте.  

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује 

важне процесе, појаве, догађаје и 

личности из опште и националне 

историје.  

2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, 

ТУМАЧЕЊЕ И 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  
 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу 

истраживања различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости. 2.ИС.3.2.2. Издваја и 

објашњава специфичне сличности 

и разлике у тумачењима исте 

историјске појаве на основу 

различитих историјских извора.  

2.ИС.3.2.3. Усмено објашњава 

резултате самосталног 

елементарног истраживања и 

аргументовано брани изнете 

ставове и закључке.  

2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 

истраживања уз употребу нових 
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САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА  
2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску димензију 

савремених друштвених појава и процеса.  

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу историјских 

личности у обликовању савремене државе и 

друштва.  

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно-

историјском наслеђу сопственог и других 

народа.  

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао обележавања и 

неговања сећања на важне личности, 

догађаје и појаве из прошлости народа, 

држава, институција.  

2.ИС.1.3.5. Уочава елементе 

интеркултуралних односа и препознаје 

вредности друштва заснованог на њиховом 

неговању.  

2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и савремени 

контекст поштовања људских права и 

активно учествује у интеркултуралном 

дијалогу.  

2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, елементе и 

последице историјских конфликата и криза 

са циљем развијања толеранције, културе 

дијалога и сензибилитета за спречавање 

потенцијалних конфликата. 

 

технологија.  

3. Област ИСТОРИЈСКЕ 

ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ 

ДРУШТВА  
 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене 

појаве и процесе у историјском 

контексту и на основу добијених 

резултата изводи закључке. 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:  ГЕОГРАФИЈА               РАЗРЕД: ПЕТИ          ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:36 

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и поступци 

за постизање исхода 

(дидактичко-

методичка решења, 

активности) 

 

Међупредметна 

повезаност 

(исход/садржаји) 

 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Човек и 

географиј

а 

Ширење географских 

хоризоната и велика 

географска открића. 

Одговорнос човека према 

планети Земљи. 

-повеже постојећа 

знања о природи и 

друштву са 

географијом као 

науком; 

-повеже географска 

знања о свету са 

историјским 

развојем људског 

друштва и научно 

технолошким 

процесима; 

-на примерима 

покаже значај 

учења географије са 

свакодневним 

животом човека; 

-разликује 

одговорно од 

неодговорног 

понашања човека 

према природним 

ресурсима и 

опстанку живота на 

планети Земљи; 

-посматрање 

-разговор 

-белешке 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

Природа и 

друштво 

биологија 

-усмена провера 

постигнућа 

Да ученик изучавањем географских објеката, појава и процеса у природном и друштвеном окружењу и међусобној 

повезаности са њима развије одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље. 
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2. 

 

 

 

 

 

Васиона 

Васиона, 

галаксија,Млечни пут, 

звезде, сазвежђа. 

-разликује појмове 

васиона, 

галаксија,Млечни 

пут,Сунчев систем, 

Земља; 

-објасни и прикаже 

структуру Сунчевог 

система и положај 

Земље у њему; 

-разликује небеска 

тела и наводи 

њихове 

каракреристике; 

-одреди положај 

Месеца у односу на 

Земљу и именује 

месечеве мене; 

-посматрање 

-разговор 

-белешке 

-демонстрација 

-писмени материјални 

извори 

-слике 

-филмови 

-интернет 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

-биологија 

-математика 

-информатика и 

рачунарство 

-ликовна 

култура 

-усмена провера 

постигнућа 

-радови ученика 

3. 

П
л

а
н

ет
а
 З

ем
љ

а
 

О
б
л

и
к

 З
ем

љ
е 

и
 с

т
р

у
к

т
у
р

а
 њ

ен
е 

п
о
в

р
ш

и
н

е 

Облик и димензије 

Земље, распоред копна и 

воде на Земљи. 

Сила Земљине теже,  

глобус, екватор,полови. 

-помоћу глобуса 

опише облик Земље 

и наведе доказе о 

њеном облику; 

-помоћу карте 

опише распоред 

копна и воде на 

Земљи и  

наведеназиве 

континената и 

океана; 

Примерима објасни 

деловање Земљине 

теже на географски 

омотач 

-посматрање 

-разговор 

-демонстрација 

-белешке 

-писмени материјални 

извори 

-слике 

-филмови 

-интернет 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

-историја 

-математика 

-информатика и 

рачунарство 

-ликовна 

култура 

-усмена провера 

постигнућа 

-радови ученика 
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3. 

З
ем

љ
и

н
а
 к

р
ет

а
њ

а
 

Ротација Земље и 

последица ротације: 

смена обданице и ноћи, 

привидно кртање Сунца, 

локално време. 

Револуција Земље и 

последице револуције. 

Неједнака дужина 

обданице и ноћи током 

године,смена годишњих 

доба, календар, топлотни 

појасеви. 

-разликује и 

објасни Земљина 

кретања и њихове 

последице; 

-повеже смер 

ротације са сменом 

дана и ноћи; 

-повеже нагнутост  

-посматрање 

-разговор 

-белешке 

-писмени материјални 

извори 

-слике 

-филмови 

-интернет 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

-историја 

-биологија 

-математика 

-информатика и 

рачунарство 

-ликовна 

култура 

-усмена провера 

постигнућа 

-радови ученика 

-писмена 

провера 
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У
н

у
т
р

ш
њ

а
  
г
р

а
ђ

а
 и

 р
ељ

еф
 З

ем
љ

е
 

Постанак и унутрашња 

грађа Земље, литосферне 

плоче: кретање плоча, 

промена положаја 

континената. 

Вулканизам и 

земљотреси. Елементи, 

настанак, зоне појаве у 

свету и Србији, 

последице и шта радити у 

случају земљотреса. 

Стене:магматске,седимен

тне, метаморфне. 

Постанак рељефа 

процесима набирања и 

раседања, планине, 

низије, надморска и 

релативна висина. 

Обликовање рељефа 

дејством  воде( радом 

река, таласа, леда, 

растварање стена) и 

ветра. 

Човек и рељеф 

(позитивни и негативни 

утицаји). 

-разликује 

деловање 

унутрашњих 

сила(силаЗемљине 

теже, унутрашња 

топлота Земље); 

-разликује основне 

омотаче унутрашње 

грађе Земље; 

-наведе спољашње 

силе(ветар, вода) 

Земље; 

-помоћу карте и 

цртежа опише 

начине и последице 

кретања 

литосферних плоча( 

вулканизам, 

земљотреси, 

набирање и 

раседање); 

-разликује 

хипоцентар и 

епицентар  и наведе 

трусне зоне у свету 

и у Србији; 

-наведе поступке 

које ће предузети  

-посматрање 

-разговор 

-белешке 

-писмени материјални 

извори 

-слике 

-филмови 

-интернет 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

-историја 

-биологија 

-математика 

-информатика и 

рачунарство 

-ликовна 

култура 

-физичко и 

здравствено 

васапитање 

-усмена провера 

постигнућа 

-радови ученика 

-писмена 

провера 
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   -опише процес 

вулканске ерупције 

и њене последице; 

-помоћу 

фотографија или 

узорка стена 

разликује основне 

врсте стена,описује 

њихов настанак и 

наводи примере за 

њихово коришћење; 

-помоћу 

карте,цртежа и 

мултимедија 

објашњава настанак 

планина и низија и 

разликује 

надморску 

релативну висину; 

-разликује ерозивне 

и акумулативне 

процесе; 

-наведе примере 

деловања човека на 

промене у рељефу( 

бране, насипи, 

копови) 
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3. 
 

П
л
ан

ет
а 

З
ем

љ
а
 

      

В
а
зд

у
ш

н
и

 о
м

о
т
а
ч

 З
ем

љ
е 

Атмосфера(састав, 

структура и значај). 

Време и клима: 

климатски елементи и 

појаве (температура, 

притисак, влажност 

ваздуха, падавине, 

облачност, ветар). 

Климатски чиниоци, 

основни типови климе. 

Човек и клима( 

атмосферске непогоде, 

утицај човека на климу). 

 

-опише структуру 

атмосфере; 

-наведе временске 

промене које се 

дешавају у 

тропосфери( 

ветрови, падавине, 

облаци, загревање 

ваздуха) 

-разликује појам 

времена од појма 

клима; 

-наведе климатске 

елементе и  

чиниоце и основне 

типове климе; 

-графички 

представи и чита 

климатске 

елементе(климадија

грам) користећи 

ИКТ; 

-користи дневне 

метеоролошке 

извештаје из медија 

и планира своје 

акактивности 

-посматрање 

-разговор 

-демонстрација 

-кооперативни рад 

-белешке 

-писмени материјални 

извори 

Графички радови 

-слике 

-филмови 

-интернет 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

-историја 

-биологија 

-математика 

-информатика и 

рачунарство 

-ликовна 

култура 

-физичко и 

здравствено 

васапитање 

-усмена провера 

постигнућа 

-радови ученика 

-писмена 

провера 
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 активности у 

складу са њима; 

-наводи примере 

утицаја човека на 

загађивање 

атмосфере и 

предвиђа последице 

таквог понашања; 

-наводи примере о 

утицају 

атмосферских  

непогода на човека( 

екстремне 

температуре и 

падавине, град, 

гром, олуја); 
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3. 

П
л

а
н
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а
 З

ем
љ

а
 

В
о
д

е 
н

а
 З

ем
љ

и
 

Светско море и његова 

хоризонтална подела, 

својства морске воде( 

сланост, температура, 

боја, провидност), 

кретање морске воде( 

таласи,цунами, плима и 

осека, морске струје). 

Воде на копну: подземне 

воде и извори, реке, 

језера и ледници. 

Човек и вода-поплаве, 

бујице,заштита воде од 

загађивања. 

-уочава и разликује 

на географској 

карти океане, веча 

мора,заливе и 

мореузе. 

-наведе и опише 

својства морске 

воде. 

-помоћу карте 

прави разлику 

између речне мреже 

и речног слива; 

-наведе и опише 

елементе реке( 

извор, ушће, 

различити падови 

на речном току); 

-разликује типове 

језерских басена 

према начину 

постанка; 

-наведе узроке 

настанка поплава и 

бујица и објасни 

последице њиховог 

дејства; 

-посматрање 

-разговор 

-демонстрација 

-белешке 

-писмени материјални 

извори 

-слике 

-филмови 

-интернет 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

-историја 

-биологија 

-математика 

-информатика и 

рачунарство 

-ликовна 

култура 

-физичко и 

здравствено 

васапитање 

-усмена провера 

постигнућа 

-радови ученика 

-писмена 

провера 

 

  

 -наведе поступке 

које ће се предузети 

за време поплаве и 

након ње; 

-наведе примере 

утицаја човека на 

загађивање водеи 

предвиђа последице 

таквог понашања; 
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3. 

П
л

а
н
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а
 З
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љ

а
 

Б
и

љ
н

и
 и

 ж
и

в
о
т
и

њ
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и
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в
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Распрострањеност 

биљног и  животињског 

света на Земљи. 

Угроженост и заштита 

живог света: 

-помоћу карте 

повеже климатске 

услове са 

распростањеношћу 

живог света на 

Земљи; 

-помоћу карте 

наведе зоне и 

карактеристичан 

живи свет у њима, 

-опише утицај 

човека на 

изумирање 

одређених биљних 

и животињских 

врста; 

-наведе примере за 

заштиту живог 

света на Земљи; 

-посматрање 

-разгово 

-демонстрација 

-кооперативни рад 

-белешке 

-писмени материјални 

извори 

-слике 

-филмови 

-интернет 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

-историја 

-биологија 

-математика 

-информатика и 

рачунарство 

-ликовна 

култура 

-физичко и 

здравствено 

васапитање 

-усмена провера 

постигнућа 

-радови ученика 

 

 

Образовни стандарди за крај петог разреда за предмет – ____Географија___ 

Ниво образовних 

стандарда 

Област  

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Човек и географија 

 
ГЕ.1.2.3.   

Васиона 
ГЕ.1.2.1. 

ГЕ.1.2.2. 

ГЕ.2.2.1. 

ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.3.2.1. 

Планета Земља 
ГЕ.1.2.2. 

ГЕ.1.2.3. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.2.1. 

ГЕ.2.2.2. 

ГЕ.3.2.1. 

ГЕ:3.2.2. 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:  БИОЛОГИЈА              РАЗРЕД: ПЕТИ          ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:72 

Циљ Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и биолошких процеса 

развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

Број 

теме 

Н
а
зи

в
 

т
ем

е Садржај теме 
 

 

Број 

часова Исходи – по завршеној теми 

ученик ће бити у стању да: 

Начини и поступци 

остваривања програма 

(облици, методе, 

активности ученика и 

наставника…) 

Корелација 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања Ук О У 

1. 

П
о
р
ек

л
о
 и

 р
аз

н
о
в
р
сн

о
ст

 ж
и

в
о
та

 

Жива бића, нежива природа и 

биологија. 

Особине живих бића: ћелијска 

грађа, исхрана, дисање, 

излучивање, надражљивост, 

покретљивост, 

размножавање, раст и развиће. 

Једноћелијски и вишећелијски 

организми. 

Основе класификације: главни 

(морфолошки) карактери и 

особине важне за класификацију. 

Формирање скупова карактера 

који се уклапају једни у друге 

(груписање живих бића). 

Исхрана. Храна као извор енергије 

и градивних супстанци потребних 

за обављање свих животних 

процеса. 

Дисање као размена гасова у различитим 

срединама. 

Излучивање. Надражљивост. 

Покретљивост– кретање. 

Размножавање: бесполно и полно. 

Раст и развиће. Дужина живота. 

Промене које човек пролази током 

развића; пубертет и полна зрелост. 

3

4 

1

6 

1

8 

– истражује особине живих 

бића према упутствима 

наставника и води рачуна о 

безбедности током рада; 

– групише жива бића према 

њиховим заједничким 

особинама; 

– одабира макро-

морфолошки видљиве 

особине важне за 

класификацију живих бића; 

Облици рада:  

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада: 

метода усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације. 

Активност наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно 

стеченим знањем, 

извођење закључака. 

 

Географија, 

ликовна 

култура, 

историја, 

математика, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

техника и 

технологија 

 

 

 

Иницијални 

тест, 

учествовање 

у разговору, 

прикупљање 

информациј

а из 

различитих 

извора, 

свакодневна 

посматрања,  

активност на 

часу, 

учествовање 

у разговору 

и дискусији, 

рад у групи, 

рад у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентације

, есејско 

излагање 
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2. 

Је
д
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Живот у воденој и копненој 

средини 

– изглед, прилагођености на начин 

живота. 

Живот у води – изглед, 

прилагођености на начин живота. 

Живот на копну – изглед, 

прилагођености на начин живота. 

Живот под земљом – изглед, 

прилагођености на начин живота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1 

5 6 – идентификује основне 

прилагођености спољашње 

грађе живих бића на услове 

животне средине, 

укључујући и основне 

односе исхране и 

распрострањење; 

– једноставним цртежом 

прикаже биолошке објекте 

које посматра и истражује и 

означи кључне детаље 

Облици рада:  

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:  

метода усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације. 

Активност наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно 

стеченим знањем, 

извођење закључака. 

 

Географија, 

ликовна 

култура, 

техника и 

технологија

, српски 

језик 

Учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљање 

информациј

а из 

различитих 

извора, 

свакодневна 

посматрања, 

активност на 

часу, 

учествовање 

у разговору 

и дискусији, 

рад у групи, 

рад у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентације

, есејско 

излагање 
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Н
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Преношење особина са родитеља 

на потомке. 

Разлике родитеља и потомака. 

Разлике полног и бесполног 

размножавања у настанку 

варијабилности. 

Јединке унутар једне врсте се 

међусобно разликују 

(варијабилност) 

– узроци варијабилности: 

Наслеђивање и утицај средине на 

развиће сваке јединке. 

Варијабилност организама унутар 

врсте је предуслов за еволуцију. 

7 3 4 – прикупља податке о 

варијабилности организама 

унутар једне врсте, 

табеларно и графички их 

представља и изводи 

једноставне закључке; 

– разликује наследне 

особине и особине које су 

резултат деловања средине, 

на моделима из 

свакодневног живота; 

– поставља једноставне 

претпоставке, огледом 

испитује утицај срединских  

фактора на ненаследне 

особине живих бића и 

критички сагледава 

резултате; 

– користи доступну ИКТ и 

другу опрему у 

истраживању, обради 

података и прикупљању 

резултата 

Облици рада:  

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада: 

метода усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације. 

Активност наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно 

стеченим знањем, 

извођење закључака. 

 

Географија, 

ликовна 

култура,  

математика, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

техника и 

технологија

, српски 

језик 

Учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљање 

информациј

а из 

различитих 

извора, 

свакодневна 

посматрања, 

активност на 

часу, 

учествовање 

у разговору 

и дискусији, 

рад у групи, 

рад у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентације

, есејско 

излагање 
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4. 

Ж
и
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т 
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к
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Жива бића из непосредног  

окружења. 

Позитиван и негативан утицај 

људи на жива бића и животну 

средину. 

Заштита живих бића и животне 

средине. 

Пројекат очувања природе у мом 

крају. 

Дивље животиње као кућни 

љубимци 

Значај врста за човека (самоникло 

јестиво, лековито, отровно биље; 

животиње као храна и могући 

преносиоци болести, отровне 

животиње) 

1

2 

4 8 – доведе у везу промене у 

спољашњој средини 

(укључујући утицај човека) 

са губитком разноврсности 

живих бића на Земљи; 

– направи разлику између 

одговорног и неодговорног 

односа према живим 

бићима у непосредном 

окружењу; 

– предлаже акције бриге о 

биљкама и животињама у 

непосредном окружењу, 

– илуструје примерима 

деловање људи на животну 

средину и процењује 

последице таквих дејстава 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада: 

метода усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације. 

Активност наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и 

модела,вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама 

усмерава ученике који 

самостално истражују, 

структуришу чињенице и 

извлаче закључке; 

оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно 

стеченим знањем, 

извођење закључака. 

 

Географија,  

Техника и 

технологија 

Кроз 

усмене 

одговоре, 

активност 

на часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке 
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5. 

Ч
о
в
ек

 и
 з

д
р
ав

љ
е 

Здрава исхрана и унос воде. 

Енергетски напици. 

Штетност дуванског дима и 

психоактивних супстанци. 

Физичка активност и здравље. 

Промене у пубертету и последице 

прераног ступања у сексуалне 

односе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 4 4 - идентификује елементе 

здравог начина живота и у 

односу на њих уме да 

процени сопствене животне 

навике и избегава ризична 

понашања 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада: 

метода усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације. 

Активност наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно 

стеченим знањем, 

извођење закључака. 

 

Географија, 

ликовна 

култура, 

физичко и 

здравствено 

васпитање, 

техника и 

технологија

, српски 

језик 

Учествовањ

е у 

разговору, 

прикупљање 

информациј

а из 

различитих 

извора, 

свакодневна 

посматрања, 

активност на 

часу, 

учествовање 

у разговору 

и дискусији, 

рад у групи, 

рад у пару, 

пројекти, 

ПП 

презентације

, есејско 

излагање, 

завршни 

тест 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:МАТЕМАТИКА                     РАЗРЕД: ПЕТИ                  ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 144 

 

 

 

 

 

 

Циљ 

 

 

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

вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, 

способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем 

школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој 

математичких појмова. 
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Број 

теме 

Н
а
зи

в
 

т
ем

е
 

Садржај теме 

Број 

часова Исходи – по завршеној 

теми ученик ће бити у 

стању да: 

Начини и поступци 

остваривања програма 

(облици, методе, 

активности ученика и 

наставника…) 

Корелациј

а 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновањ

а 
Ук О У 

1. 

П
р
и

р
о
д

н
и

 б
р
о
је

в
и

 и
 д

ељ
и

в
о
ст

 

Својства операција сабирања, 

множења, одузимања и дељења у 

скупу N0. 

Дељење са остатком у скупу N0 

(једнакост a=bq+р, 0≤р<b).  

Својства дељивости; чиниоци и 

садржаоци природног броја.  

Дељивост са 2, 5 и декадним 

јединицама. Дељивост са 4 и 25. 

Дељивост са 3 и 9. 

Скупови и скуповне операције: унија, 

пресек и разлика.  

Прости и сложени бројеви.  

Ератостеново сито.  

Растављање природних бројева на 

просте чиниоце.  

Заједнички делилац и највећи 

заједнички делилац.  

Еуклидов алгоритам за налажење 

НЗД. 

Заједнички садржалац и најмањи 

заједнички садржалац.  

Веза између НЗД и НЗС. 

3

4 

1

6 

1

8 

- израчуна вредност 

једноставнијег бројевног 

израза и реши једноставну 

линеарну једначину или 

неједначину (у скупу 

природних бројева); 

- реши једноставан 

проблем из свакодневног 

живота користећи 

бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину 

(у скупу природних 

бројева); 

- примени правила 

дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 

25 и декадним јединицама; 

- разликује просте и 

сложене бројеве и растави 

број на просте чиниоце; 

- одреди и примени НЗС и 

НЗД; 

- изводи скуповне 

операције уније, пресека, 

разлике и правилно 

употребљава одговарајуће 

скуповне ознаке; 

- правилно користи речи и, 

или, не, сваки у 

математичко-логичком 

смислу. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад 

у пару. 

Методе рада:метода 

усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације. 

Активност наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и извлаче 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно 

стеченим знањем, 

извођење закључака. 

 

Информатика 

и 

рачунарство, 

Историја, 

Техника и 

технологија 

Српски језик 

и књижевност 

 

 

 

 

Кроз 

усмене 

одговоре, 

активност 

на часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке. 
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2. 
О

сн
о
в
н

и
 п

о
јм

о
в
и

 г
ео

м
ет

р
и

је
 

Тачке и праве; односи припадања 

и распореда.  

Однос правих у равни; 

паралелност.  

Мерење дужине и једнакост дужи. 

Кружница и круг. Кружница и 

права.  

Преношење и надовезивање дужи.  

Централна симетрија. Вектор и 

транслација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7 

7 1

0 

- анализира односе датих 

геометријских објеката и 

запише их математичким 

писмом;  

- опише основне појмове у 

вези са кругом (центар, 

полупречник, тангента, 

тетива) и одреди положај 

тачке и праве у односу на 

круг; 

 - нацрта праву паралелну 

датој правој користећи 

геометријски прибор;  

- упореди, сабира и 

одузима дужи, 

конструктивно и 

рачунски;  

- преслика дати 

геометријски објекат 

централном симетријом и 

транслацијом,  

- правилно користи 

геометријски прибор 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад 

у пару. 

Методе рада: метода 

усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације. 

Активност наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и 

модела,вођење и 

усмеравање тока часа, 

наставник инструкцијама 

усмерава ученике који 

самостално истражују, 

структуришу чињенице и 

доносе закључке; 

оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно 

стеченим знањем, 

извођење закључака. 

 

Техника и 

технологија

, 

Историја, 

Географија, 
Српски језик 

и књижевност 

 

Кроз 

усмене 

одговоре, 

активност 

на часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке 
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3. 
У

га
о
 

Угао, централни угао; једнакост 

углова.  

Надовезивање углова (суседни 

углови, конструктивно упоређивање, 

сабирањеи одузимање углова).  

Упоредни углови; 

врсте углова.  

Мерење углова, сабирање и 

одузимање мере углова.  

Угао између две праве; нормалне 

праве; унакрсни углови.  

Углови на трансверзали. 

Транслација и углови. 

1

7 

7 1

0 

- идентификује врсте и 

опише својства углова 

(суседни, упоредни, 

унакрсни, углови на 

трансверзали, углови са 

паралелним крацима) и 

примени њихове узајамне 

односе;  

- нацрта праву нормалну 

на дату праву користећи 

геометријски прибор;  

- измери дати угао и 

нацрта угао задате мере;  

- упореди, сабере и одузме 

углове рачунски 

иконструктивно, реши 

једноставан задатак 

применом основних 

својства паралелограма 

(једнакост наспрамних 

страница и наспрамних 

углова); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад 

у пару. 

Методе рада: метода 

усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације. 

Активност наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и 

модела,вођење и 

усмеравање тока 

часа,наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и доносе 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно 

стеченим знањем, 

извођење закључака. 

 

Техника и 

технологија

, 

Географија, 
Српски језик 

и књижевност 

 

Кроз 

усмене 

одговоре, 

активност 

на часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке 
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4. 
Р

аз
л
о
м

ц
и

 
Појам разломка облика

 

 
 (a, b∈N).  

Придруживање тачака 

бројевнеполуправе разломцима.  

Проширивање, скраћивање и 

упоређивање разломака.  

Децимални запис броја и превођење у 

запис облика 
 

 
 (b≠0).  

Упоређивање бројева у децималном 

запису.  

Заокругљивање бројева.  

Основне рачунске операције с 

разломцима (у оба записа) и њихова 

својства.  

Изрази. Једначине и неједначине у 

скупу разломака.  

Примене разломака (проценти, 

аритметичка средина, размера). 

Основна неједнакост   
   

 
  . 

5

5 

2

3 

3

2 

 Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад 

у пару. 

Методе рада: метода 

усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна метода, 

метода презентације. 

Активност наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и доносе 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика: 

слушање, активно 

укључивање у дискусију, 

повезивање сапретходно 

стеченим знањем, 

извођење закључака. 

 

Географија,  

Техника и 

технологија

, 

Информати

ка и 

рачунарство

, 
Српски језик и 

књижевност 

 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на 

часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке 
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5. 
О

сн
а 

си
м

ет
р
и

ја
 

Осна симетрија у равни и њене 

особине.  

Оса симетрије фигуре.  

Симетрала дужи и конструкција 

нормале.  

Симетрала угла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3 

5 8 идентификује 

осносиметричну фигуру и 

одреди њену осу 

симетрије;  

- симетрично преслика 

тачку, дуж и једноставнију 

фигуру користећи 

геометријски прибор;  

- конструише симетралу 

дужи, симетралу угла и 

примењује њихова 

својства;  

- конструише праву која је 

нормална на дату праву 

или паралелна датој прави. 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад 

у пару. 

Методе рада:метода 

усменог 

излагања,текстуална 

метода, демонстративна 

метода, метода 

презентације. 

Активност наставника: 

мотивисање ученика за 

учење предмета, 

демонстрација слика са 

презентација и модела, 

вођење и усмеравање тока 

часа, наставник 

инструкцијама усмерава 

ученике који самостално 

истражују, структуришу 

чињенице и доносе 

закључке; оцењивање. 

Активности ученика 

:слушање, активно 

укључивање у дискусију, 

повезивање са претходно 

стеченим знањем, 

извођење закључака. 

 

Ликовна 

култура, 

Техника и 

технологија

, 

Географија, 

Историја, 
Српски језик 

и књижевност 

 

Кроз 

усмене 

одговоре, 

активност 

на часу, 

самосталан 

рад, рад у 

групи, 

контролне 

вежбе и 

писмене 

задатке 
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Образовни стандарди за крај петог разреда за предмет – математика 

Ниво образовних 

стандарда 

Област 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

PRIRODNI BROJEVI I 

DELJIVOST 

 
МА.1.1.1  МА.1.1.3 МА.1.1.4  МА.1.1.5 МА.2.1.1  МА.2.1.3 МА.2.1.3     

МА.3.1.1  МА.3.1.2   

МА.3.1.3   

OSNOVNI POJMOVI 

GEOMETRIJE 

 
МА.1.3.1  МА.3.3.1   

UGAO 

 
МА.1.3.1 МА.2.3.1   МА.3.3.1   

RAZLOMCI 

 
МА.1.1.2  МА.1.1.3 МА.1.1.4   МА.2.1.1  МА.2.1.2  МА.2.1.4   МА.3.2.5   

OSNA SIMETRIJA  МА.2.3.6    
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО      РАЗРЕД: ПЕТИ    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:36 

Циљ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и 

поступци за 

постизање исхода 

(дидактичко-

методичка 

решења, 

активности) 

 

Међупредметна 

повезаност 

(исход/садржаји) 

 

Планирани начини 

праћења и 

вредновања 

1 ИКТ Предмет изучавања 

информатике и 

рачунарства. ИКТ 

уређаји, јединство 

хардвера и 

софтвера.Подешавање 

радног окружења. 

Организација 

података. Рад са 

сликом.Рад са текстпм. 

Рад са 

мултимедијом.Рад са 

презентацијама. 

Ученик је способан 

да: -наведе 

примену 

информатике и 

рачунарства у 

савременом животу 

-правилно користи 

ИКТ уређаје 

-именује основне 

врсте и компоненте 

ИКТ уређаја 

-прави разлику 

између хардвера, 

софтвера и сервиса 

-прилагоди радно 

окружење кроз 

основна 

подешавања 

-креира дигитални 

Фронтални облик 

рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, 

дијалог  

 

 

 

Сви предмети 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

и и 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, разговори 

Циљ наставе и учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, 

безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних садржаја и креирање рачунарских 

програма за решавање различитих проблема у друштву којe се развојем дигиталних технологија брзо мења. 
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слику и примени 

основне акције 

едитовања и 

форматирања 

-креира текстуални 

документ и 

примени основне 

акције едитовања и 

форматирања 

(самостално и 

сараднички) 

примени алате за 

снимање и 

репродукцију 

аудио и видео 

записа 

-креира 

мултимедијалну 

презентацију и 

примени основне 

акције едитовања и 

форматирања -

самостално и 

сараднички 

сачува и организује 

податке 

-разликује основне 

типове датотека 

2 Дигиталн

а 

писменост 

Уптреба ИКТ уређаја 

на одговоран и сигуран 

начин.  

Правила безбедног 

рада на Интернету. 

Претраживања 

интернета. Одабир 

 Ученик је 

способан 

да:реагује 

исправно када 

дође у 

потенцијално 

Фронтални облик 

рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, 

дијалог  

 

Сви предмети Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

и и 

кооперативно

сти. Продукти 
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резултата и 

преузимање садржаја. 

Заштита приватности 

личних података. 

Заштита здравља и 

ризик зависности од 

технологије и 

управљање временом.. 

небезбедну 

ситуацију у 

коришћењу ИКТ 

уређаја; 

-доводи у везу 

значај правилног 

одлагања 

дигиталног отпада 

и заштиту жив. 

средине 

-разликује 

безбедно од 

небезбедног, 

пожељно од 

непожељног 

понашања на 

интернету 

-реагује исправно 

када дођу у 

контакт са 

непримереним 

садржајем или са 

непознатим 

особама путем 

интернета 

приступа 

интернету, 

 -самостално 

претражује, 

проналази 

инфорације у 

дигиталном 

окружењу и 

преузима их на 

ученичких 

активности. 

Белешке, разговори 
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свој уређај 

информацијама на 

интернету 

приступи 

критички 

спроводи 

поступке за 

заштиту личних 

података и 

приватности на 

интернету 

-разуме значај 

ауторских права 

-препознаје ризик 

зависности од 

технологије и 

доводи га у везу 

са својим 

здрављем 

-рационално 

управља 

временом које 

проводи у раду са 

технологијом и на 

интернету 

3 Рачунарст

во 

Увод у логику и 

скупове: унија, 

пресек,разлика; речи 

„и“ „ или“ „ не“ 

„сваки“ „ неки“ 

„ако...онда“ 

Увод у алгоритме 

аритметике: писмено 

сабирање, множење, 

дељење са остатком. 

-изводи скуповне 

операције уније, 

пресека, разлике и 

правилно 

употребљава 

одговарајуће 

скуповне ознаке 

-схвати 

математичко-логи

чки смисао речи 

Фронтални облик 

рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, 

дијалог  

 

Сви предмети Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

и и 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, разговори 
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Еуклидов 

алгоритам.Увод у тему 

програмирања.Радно 

окружење изабраног 

софтвера за визуелно 

програнирање. Алати 

за рад са градичким 

објектима, текстом, 

звуком, и видеом. 

Програм – категорије, 

блокови наредби, 

инструкције. 

Програмске 

структура(линијска, 

циклична, разграната). 

„и”, „или”, „не”, 

„сваки”, „неки”, 

израза 

„ако...онда” 

-користи 

математичке 

операторе за 

израчунавања 

-објасни сценарио 

и алгоритам 

пројекта 

-анализира и 

дискутује програм 

-проналази и 

отклања грешке у 

програму 

4 Пројектна 

настава 

Фазе пројектног 

задатка од израде 

плана до престављања 

решења. Израда 

пројектног задатка у 

групи у корелацији дса 

другим 

предметима.Представ

љање резултата 

пројектног задатка. 

-сарађује са 

осталим 

члановима групе у 

одабиру теме, 

прикупља- њу и 

обради материјала 

у вези са темом, -

формул-ацији и 

предста- вљању 

резултата и 

закључака 

-одабира и 

примењује 

технике и алате у 

складу са фазама 

реали- зације 

пројекта 

-наведе кораке и 

Фронтални облик 

рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, 

дијалог  

Рад у пару или 

групи 

 

Сви предмети Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

и и 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, разговори. 

Самовредновање. 
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опише поступак 

решавања 

пројектног 

задатка 

-вреднује своју 

улогу у групи при 

изради пројектног 

задатка и 

активности за које 

је био задужен 

-поставља 

резултат свог рада 

на интернет, ради 

дељења са 

другима, уз помоћ 

наставника 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА     РАЗРЕД: ПЕТИ    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72  

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и поступци за 

постизање исхода 

(дидактичко-

методичка решења, 

активности) 

 

Међупредметна 

повезаност 

(исход/садржаји) 

 

Планирани начини 

праћења и 

вредновања 

1 Животно 

и радно 

окружење 

Појам, улога и значај 

технике и технологије на 

развој друштва и 

животног окружрња. 

Подручја човековог рада, 

занимања и послови у 

области технике и 

технологије. 

Правила понашања и 

рада у кабинету. 

Организација радног 

места у кабинету и 

примена мера заштите на 

раду. 

Коришћење техничких 

апарата и ИКТ уређаја у 

животном и радном 

окружењу. 

Ученик ће 

бити у стању 

да: 

описује 

улогу 

технике и 

технологије 

и иновација у 

развоју 

заједнице  и 

њихово 

повезивање. 

- разликује 

основна 

подручја 

човековог 

рада, 

производње 

и пословањау 

техничко – 

технолошком 

подручју. 

- наводи 

Фронтални облик рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Информатика и 

рачунарство 

Географија 

Ликовна култура 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

и и 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, разговори 

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко – технолошку писменост, да изгради 
одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких 
ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 
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занимања у 

области 

технике и 

технологије. 

- процењује 

сопствена 

интересовањ

а у области 

технике и 

технологије. 

-организује 

радно 

окружење у 

кабинету 

-правилно и 

безбедно 

користи 

техничке 

апарате и 

ИКТ уређајеl 

у животном и 

радном 

окружењу. 

2 Саобраћај Улога, значај и 

историјски развој 

саобраћаја. 

Врсте даобраћаја и 

саобраћајних средстава 

према намени. 

Професије у подручју 

рада саобраћаја. 

Употреба 

информационих 

технологија у 

савременом саобраћају.  

Саобраћајна 

сигнализација – изглед и 

-Ученици ће 

бити у стању 

да направе 

везу између 

савременог 

саобраћаја и 

класификују 

врсте 

саобраћаја и 

саобраћајних 

средстава, да 

наводе 

професије у 

области 

Фронтални облик рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Информатика и 

рачунарство 

 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

и и 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, разговори 
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правила поступања. 

Правила и прописи 

кретања пешака, возача 

бицикла и дечијих возила 

(ролери, скејт, тротинети) 

у саобраћају. 

Рачунарска симулација и 

саобраћајни полигон. 

Обавезе и одговорност 

деце као учесника у 

саобраћају. 

Заштитна опрема 

потребна за безбедно 

управљање бициклом и 

дечијим возилима. 

саобраћаја, 

разликују 

безбедно од 

небезбедног 

понашања 

пешака и 

бициклиста, 

да се 

правилно 

понашају као 

учесници у 

саобраћају, 

да користе 

заштитну 

опрему за 

управљање 

бициклом, да 

аргументују 

неопходност 

коришћењас

игурносних 

појасева у 

ауту, 

показујуе 

поштовање 

према 

другим 

учесницима 

у 

саобраћају,да 

идентификуј

е ризично 

понашање 

пешака и 

возача 

бицикла.  
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3 Техничка 

и 

дигиталн

а 

писменос

т 

- Прибор за техничко 

цртање(оловка, гумица, 

лењир, троуглови, 

шестар). 

-  Формати цртежа (A3, 

A4).Размера. 

Типови дебљина 

линија.Геометријско 

цртање(паралелних 

правих,нормале на дату 

праву, цртање углова 

помоћу лењира и 

троугаоника. 

- Елементи котирања . 

- Цртање техничког 

цртежа са 

елементима(типови 

линија, размера и 

котирање). 

Пренос података између 

ИКТ уређаја(рачунар, 

таблет,  smartphone, 

дигитални фотоапарат). - 

Апликација за дигиталну 

обраду слика.Операције 

подешавања 

осветљености и 

контраста слике. 

Промена величина/ 

резолуције слике, 

издвајање дела слике 

- Креирање документа у 

програму за обраду 

текста.  

Форматирање текста, 

уметање слике и графике. 

Ученици 

треба да:  

познају 

прибор за 

техничко 

цртање и 

развију 

вештину 

његовог 

коришћења; - 

упознају 

основне 

елементе 

техничког 

цртања, 

науче  да 

преносе 

податке 

између ИКТ 

уређаја, да 

примењују 

основне 

поступке 

обраде 

дигиталне 

слике на 

рачунару, 

користе 

програм за 

обраду 

текста за 

креирање 

документа са 

графичким 

елементима, 

користи 

Фронтални облик рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Информатика и 

рачунарство 

Математика 

Ликовна култура 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

и и 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, разговори 
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Интернет претраживање 

и приступ online  

ресурсима 

 

Интернет 

сервис за 

претрагу и 

приступање 

online 

ресурсима, 

представи 

идеје и 

планове за 

акције које 

предузима 

користећи 

савремену 

информацио

но-

комуникацио

ну 

технологију 

и софтвер. 

 

4 Ресурси    

и 

произво-

дња 

- Природни ресурси на 

Земљи: енергија и 

материјали. 

- Управљање отпадом 

(рециклажа; заштита 

животне средине). 

-Врсте, својства и 

примена природних 

материјала. 

- Технологија прераде и 

обраде дрвета. 

-Технологија прераде и 

обраде коже. 

-Текстилна технологија-

Технологија производње 

папира. -Поступци ручне 

Ученици 

треба да 

повезују 

својства 

природних 

материјала 

са 

применом, 

да науче 

технологију 

прераде и 

обраде 

дрвета, 

текстила, 

папира, 

коже, да 

Фронтални облик рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Информатика и 

рачунарство 

Биологија 

Географија 

Ликовна култура 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

и и 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, разговори 
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обраде и спајања папира, 

текстила, коже и дрвета 

– сечење/резање, спајање 

(лепљење) и заштита 

(лакирање). 

- Коришћење алата и 

прибора за ручну обраду 

и спајање наведених 

материјала – маказе, 

моделарска тестера, 

брусни папир, стега. 

 

користе 

правилно и 

безбедно 

алате и 

приборе за 

ручну 

обраду, 

направи 

план - 

израде 

једноставног 

производа и 

план 

управљања 

отпадом и да 

самостално 

израђују 

једноставне 

моделе.   

5 Конструк

торско 

модело-

вање 

- Израда предмета/модела 

ручном обрадом 

(самостално проналази 

информације потребне за 

израду предмета/модела 

користећи ИКТ и 

Интернет сервисе) 

Приказивање идеје, 

поступка израде и 

решења/производа. 

Тимски рад и подела 

задужења у тиму. 

. 

-Ученици 

треба да 

самостално 

пронађу 

информације 

за израду 

предмета/мо

дела 

користећи 

ИКТ и 

интернет 

сервисе, да 

одаберу 

материјале,а

лате и  и да 

ручно израде 

једноставан 

предмет/мод

Фронтални облик рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

Практичан рад 

Информатика и 

рачунарство 

Математика 

Ликовна култура 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

и и 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, разговори 
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ел, и да 

самостално 

представе 

пројектну 

идеју и 

поступак 

израде, 

учествује 

активно у 

раду пара 

или мање 

групе и 

процењује 

остварен 

резултат и 

развија 

предлог за 

унапређење. 

Користи 

програм за 

обраду 

текста за 

креирање 

документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:         ЛИКОВНА КУЛТУРА             РАЗРЕД:    ПЕТИ           ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ; 72 

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и 

поступци за 

постизање исхода 

(дидактичко-

методичка 

решења, 

активности) 

 

Међупредметна 

повезаност 

(исход/садржаји) 

 

Планирани 

начини праћења 

и вредновања 

1. RITAM Postupci za bezbedno i 
odgovorno korišćenje i 
održavanje pribora i 
radne površine; 
Materijal iz prirode, 
veštački materijal, 
materijal za reciklažu, 
reciklirani materijal, 
improvizovani pribor, 
školski pribor i materijal, 
profesionalni pribor; 
Ritam u prirodi (smena 
dana i obdanice, smena 
godišnjih doba, talasi, 
padavine...); Ritam u 
prostoru (raspored 
trodimenzionalnih oblika 
u prirodi, urbanim 
sredinama i u bližem 
okruženju učenika). 

- opiše ritam koji 
uočava u prirodi, 
okruženju i 
umetničkim delima; 
- poredi utisak koji na 
njega/nju ostavljaju 
različite vrste ritma; 
- gradi pravilan, 
nepravilan i slobodan 
vizuelni ritam, 
spontano ili s 
odreĎenom 
namerom; 
- koristi, u saradnji sa 
drugima, odabrane 
sadržaje kao 
podsticaj za stvaranje 
originalnog vizuelnog 
ritma; 
- razmatra, u grupi, 

Posmatranje, 

demonstracija, 

razgovor, usmeno 

izlaganje, 

analiziranje, 

praktican rad, 

igrovne aktivnosti 

. 

Reprodukcije, 

predmeti iz 

okruzenja, 

kompjuter, 

udzbenik. 

 

Frontalni, grupni I 

individualni rad 

 

 

Matematika, 

biologija,  

srpski jezik, 

fizicko vaspitanje, 

muzicka kultura 

Korektura,  

razgovor,  

izlozbe radova 

    

  Cilj nastave i učenja likovne kulture je da se učenik razvijajući stvaralačko i kreativno mišljenje 
i estetičke kriterijume kroz praktični rad, osposobljava za komunikaciju i rešavanje problema i 
da izgraĎuje pozitivan odnos prema umetničkom nasleĎu i kulturnoj baštini svog i drugih 
naroda.  

 
  

Godišnji fond časova  72 časa  
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Ritam u strukturi (graĎi) 
oblika. Ritam u teksturi 
prirodnih i veštačkih 
materijala; 
Vrste ritma. Pravilan i 
nepravilan ritam. 
Slobodan ritam. 
Spontani ritam (ritam 
linija, oblika, mrlja). 
Funkcije ritma - 
ponavljanje boja, linija 
i/ili oblika da bi se 
postigla dinamičnost 
(živost) ili red. Utisak koji 
različite vrste ritma 
ostavljaju na 
posmatrača. Subjektivni 
utisak kretanja i optička 
iluzija kretanja; 
Ritam kao princip 
komponovanja u delima 
likovnih umetnosti. 
Ritam u drugim vrstama 
umetnosti. Primena 
vizuelnog ritma u 
svakodnevnom životu; 
Različiti ritmovi kao 
podsticaj za stvaralački 
rad - zvuci iz prirode i 
okruženja, muzika, 
kretanje u prirodi i 
okruženju, ples...; 
Umetničko nasleđe - 
značaj praistorijskog 
nasleĎa na prostoru 
Srbije i u svetu. 

kako je učio/la o 
vizuelnom ritmu i gde 
ta znanja može 
primeniti; 
- napravi, 
samostalno, 
improvizovani pribor 
od odabranog 
materijala; 
- iskaže svoje 
mišljenje o tome 
zašto ljudi stvaraju 
umetnost; 

2. LINIJA Vrste linija i izražajna - opiše linije koje Posmatranje, Matematika, Korektura,  
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svojstva linija. Linije u 
prirodi i okruženju. Linija 
kao ivica 
trodimenzionalnih oblika; 
Izražajna svojstva linija u 
odnosu na pribor, 
materijal, pritisak i ugao 
pod kojim se drži 
pribor/materijal. 
Savremena sredstva za 
crtanje - digitalna tabla i 
olovka za crtanje, 3D 
olovka, aplikativni 
programi za crtanje... 
Svojstva linije u 
aplikativnom programu 
za crtanje. Crtanje 
svetlom; 
Umetnički crtež, 
amaterski crtež, dečji 
crtež, shematski crtež, 
tehnički crtež, naučne 
ilustracije... Vrste 
umetničkog crteža - 
skica, studija, ilustracija, 
strip, karikatura, grafiti... 
Zanimanja u kojima je 
neophodna veština 
slobodoručnog crtanja; 
Postupci graĎenja crteža 
dodavanjem i 
oduzimanjem linija. 
Lavirani crtež. Linearni 
crtež. Crtež u boji; 
Tekstura (likovni 
element). Postupci 
graĎenja teksture 

uočava u prirodi, 
okruženju i 
umetničkim delima; 
- poredi utisak koji na 
njega/nju ostavljaju 
različite vrste linija; 
- gradi linije različitih 
vrednosti kombinujući 
materijal, ugao i 
pritisak 
pribora/materijala; 
- koristi odabrane 
sadržaje kao 
podsticaj za stvaranje 
originalnih crteža; 
- crta raznovrsnim 
priborom i 
materijalom 
izražavajući zamisli, 
maštu, utiske i 
pamćenje opaženog; 
- razmatra, u grupi, 
kako je učio/la o 
izražajnim svojstvima 
linija i gde se ta 
znanja primenjuju; 
- iskaže svoje 
mišljenje o tome kako 
je razvoj civilizacije 
uticao na razvoj 
umetnosti; 

demonstracija, 

razgovor, usmeno 

izlaganje, 

analiziranje, 

praktican rad, 

igrovne aktivnosti 

. 

Reprodukcije, 

predmeti iz 

okruzenja, 

kompjuter, 

udzbenik 

biologija, srpski 

jezik, fizicko 

vaspitanje, 

muzicka kultura 

razgovor,  

izlozbe radova 
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linijama. Ritam linija; 
Različiti sadržaji kao 
podsticaj za stvaralački 
rad (oblici iz prirode i 
okruženja, zvuci iz 
prirode i okruženja, 
muzika, kretanje u 
prirodi i okruženju, tekst, 
pismo...); 
Čitanje (dekodiranje) 
crteža, stripa, karikature, 
grafita, reklamnih 
poruka... 
Umetničko nasleđe - 
značaj nasleĎa prvih 
civilizacija. 

3. OBLIK Dvodimenzionalni i 
trodimenzionalni oblici. 
Pravilni geometrijski 
oblici (geometrijske 
figure i tela). Pravilni 
oblici u prirodi i u 
likovnoj umetnosti. 
Nepravilni oblici; 
Svojstva oblika. Veličina 
oblika. Boja oblika. 
Realna i imaginarna 
funkcija oblika. 
Karakteristični detalji i 
svojstva po kojima je 
oblik prepoznatljiv. 
Svetlost kao uslov za 
opažanje oblika. Izgled 
oblika posmatranog iz 
različitih uglova. 
Stilizovanje oblika; 
Statični oblici. Kretanje 

- poredi oblike iz 
prirode, okruženja i 
umetničkih dela 
prema zadatim 
uslovima; 
- gradi apstraktne i/ili 
fantastične oblike 
koristeći odabrane 
sadržaje kao 
podsticaj za 
stvaralački rad; 
- naslika realne oblike 
u prostoru 
samostalno mešajući 
boje da bi dobio/la 
željeni ton; 
- oblikuje 
prepoznatljive 
trodimenzionalne 
oblike odabranim 
materijalom i 

Posmatranje, 

demonstracija, 

razgovor, usmeno 

izlaganje, 

analiziranje, 

praktican rad, 

igrovne aktivnosti 

. 

Reprodukcije, 

predmeti iz 

okruzenja, 

kompjuter, 

udzbenik. 

 

Frontalni, grupni I 

individualni rad 

 

 

Matematika, 

biologija, 

tehnicko I 

informaticko 

obrazovanje 

Korektura, 

usmeravavanje, 

podsticanje, 

izlozba svih 

radova, isticanje 

najkvalitetnijih 
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oblika (kretanje statičnih 
oblika pomoću vetra i 
vode, karakteristično 
kretanje bića i mašina); 
Raspored oblika u 
prostoru i njihovo dejstvo 
na posmatrača. Položaj 
oblika u ravni - linija 
horizonta, planovi i 
veličina oblika u odnosu 
na rastojanje od 
posmatrača. 
Preklapanje, prožimanje, 
dodirivanje oblika; 
Postupci graĎenja 
apstraktnih i fantastičnih 
oblika (prevoĎenje 
realnih oblika u 
apstraktne oduzimanjem 
karakterističnih detalja, 
prevoĎenje realnih 
oblika u fantastične 
dodavanjem 
neočekivanih detalja, 
graĎenje imaginarnih i 
apstraktnih oblika na 
osnovu jedne, dve i tri 
informacije...); 
Luminoobjekti. LED 
tehnologija u 
savremenoj umetnosti. 
Oblikovanje prostora 
svetlom; 
Oblikovanje (dizajn) 
upotrebnih predmeta. 
Preoblikovanje 
materijala i predmeta za 

postupkom; 
- preoblikuje predmet 
za reciklažu dajući 
mu novu upotrebnu 
vrednost; 
- kombinuje ritam, 
linije i oblike 
stvarajući originalan 
ornament za 
odreĎenu namenu; 
- objasni zašto je 
dizajn važan i ko 
dizajnira odreĎene 
proizvode; 
- razmatra, u grupi, 
kako je učio/la o 
oblicima i gde ta 
znanja primenjuje; 
- iskaže svoje 
mišljenje o tome 
zašto je umetničko 
nasleĎe važno; 
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reciklažu; 
Različiti sadržaji kao 
podsticaj za stvaralački 
rad (oblici iz prirode i 
okruženja, kretanje u 
prirodi i okruženju, 
umetnička dela, etno 
nasleĎe, sadržaji drugih 
nastavnih predmeta...); 
Ornament i ornamentika. 
Funkcija ornamenta. 
Simetrija. Ritam linija, 
boja i oblika u 
ornamentu; 
Umetničko nasleđe - 
nasleĎe etno kulture. 
Značajni rimski 
spomenici na tlu Srbije. 

4. VIZUELN
O 
SPORAZ
UMEVAN
JE 

Različite vrste 
komunikacije od 
praistorije do danas; 
Neverbalna 
komunikacija - čitanje 
informacija; izraz lica i 
karakterističan položaj 
tela; 
Čitanje vizuelnih 
informacija 
(dekodiranje). Vizuelno 
izražavanje; 
Umetničko nasleđe - 
značaj nasleĎa za 
turizam i za poznavanje 
sopstvenog porekla. 

- poredi različite 
načine komuniciranja 
od praistorije do 
danas; 
- oblikuje ubedljivu 
poruku primenjujući 
znanja o ritmu, liniji, 
obliku i materijalu; 
- izrazi istu poruku 
pisanom, verbalnom, 
neverbalnom i 
vizuelnom 
komunikacijom; 
- tumači jednostavne 
vizuelne informacije; 
- objasni zašto je 
nasleĎe kulture 
važno. 

Posmatranje, 

demonstracija, 

razgovor, usmeno 

izlaganje, 

analiziranje, 

praktican rad, 

igrovne aktivnosti, 

istrazivanje 

. 

Reprodukcije, 

predmeti iz 

okruzenja, 

kompjuter, 

udzbenik, 

fotografije 

 

Frontalni, grupni I 

individualni rad 

Srpski jezik I 

knjizevnost, 

istorija, 

geografija, 

tehnicko I 

informaticko 

obrazovanje 

Korektura, 

usmeravavanje, 

podsticanje, 

objasnjavanje, 

izlozba svih 

radova, isticanje 

najkvalitetnijih 
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Образовни стандарди за крај 5. разреда за предмет –  LIKOVNA KULTURA 

 

Ниво образовних 

стандарда 

Област  

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

RITAM 

Razlikuje i koristi osnovne izrazajne 

mogucnosti klasicnih medija, tehnika I 

materijala vizuelnih umetnosti. 

Obrazlaze svoj rad I radove drugih. 

Odabira adekvatan sadrzaj da bi 

predstavio neku ideju ili koncept. 

Razlikuje i koristi osnovne 

izrazajne mogucnosti klasicnih 

medija, tehnika I materijala 

vizuelnih umetnosti. 

Obrazlaze svoj rad I radove 

drugih. 

Locira odabrana umetnicka dela 

u istorijski I drustveni kontekst.  

Razlikuje i koristi osnovne izrazajne 

mogucnosti klasicnih medija, tehnika I 

materijala vizuelnih umetnosti. 

Obrazlaze svoj rad I radove drugih. 

Locira odabrana umetnicka dela u 

istorijski I drustveni kontekst. 

Izvodi radove sa odredjenom namerom 

koristeci osnovne vizuelne elemente I 

principe da bi postigao odredjeni 

efekat. 

Koristi tacne termine kad obrazlaze 

svoj I radove drugih. 

Razume medjusobnu povezanost I 

uticaj umetnosti I drugih oblasti života. 

LINIJA 

Razlikuje i koristi osnovne izrazajne 

mogucnosti klasicnih medija, tehnika I 

materijala vizuelnih umetnosti. 

Obrazlaze svoj rad I radove drugih. 

Odabira adekvatan sadrzaj da bi 

predstavio neku ideju ili koncept. 

Poznaje mesta i izvore gde moze da 

prosiri svoje znanje o vizuelnim 

umetnostima _muzej, galerija.. 

Razlikuje i koristi osnovne 

izrazajne mogucnosti klasicnih 

medija, tehnika I materijala 

vizuelnih umetnosti. 

Obrazlaze svoj rad I radove 

drugih. 

Locira odabrana umetnicka dela 

u istorijski I drustveni kontekst. 

Opisuje razlike koje uočava na 

umetničkim radovima iz 

različitih zemalja, kultura I 

perioda. 

Razlikuje i koristi osnovne izrazajne 

mogucnosti klasicnih medija, tehnika I 

materijala vizuelnih umetnosti. 

Obrazlaze svoj rad I radove drugih. 

Locira odabrana umetnicka dela u 

istorijski I drustveni kontekst. Izvodi 

radove sa odredjenom namerom 

koristeci osnovne vizuelne elemente I 

principe da bi postigao odredjeni 

efekat. 

Koristi tacne termine kad obrazlaze 

svoj I radove drugih. 

Koristi druga mesta I izvore da proširi 

svoje znanje iz vizuelnih umetnosti. 

OBLIK 

Razlikuje i koristi osnovne izrazajne 

mogucnosti klasicnih medija, tehnika I 

materijala vizuelnih umetnosti. 

Razlikuje i koristi osnovne 

izrazajne mogucnosti klasicnih 

medija, tehnika I materijala 

Razlikuje i koristi osnovne izrazajne 

mogucnosti klasicnih medija, tehnika I 

materijala vizuelnih umetnosti. 
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Obrazlaze svoj rad I radove drugih. 

Odabira adekvatan sadrzaj da bi 

predstavio neku ideju ili koncept. 

Poznaje mesta i izvore gde moze da 

prosiri svoje znanje o vizuelnim 

umetnostima _muzej, galerija 

vizuelnih umetnosti. 

Obrazlaze svoj rad I radove 

drugih. 

Locira odabrana umetnicka dela 

u istorijski I drustveni kontekst. 

Izvodi dvodimenzionalne ili 

trodimenzionalne radove. 

Obrazlaze svoj rad I radove drugih. 

Locira odabrana umetnicka dela u 

istorijski I drustveni kontekst. Izvodi 

radove sa odredjenom namerom 

koristeci osnovne vizuelne elemente I 

principe da bi postigao odredjeni 

efekat. 

Koristi tacne termine kad obrazlaze 

svoj I radove drugih. 

Analizira odabrana umetnička dela na 

osnovu vremena nastanka I kulturne 

pripadnosti. 

VIZUELNO 

SPORAZUMEVANJE 

Razlikuje i koristi osnovne izrazajne 

mogucnosti klasicnih medija, tehnika I 

materijala vizuelnih umetnosti. 

Obrazlaze svoj rad I radove drugih. 

Odabira adekvatan sadrzaj da bi 

predstavio neku ideju ili koncept. 

Poznaje mesta i izvore gde moze da 

prosiri svoje znanje o vizuelnim 

umetnostima _muzej, galerija 

Razlikuje i koristi osnovne 

izrazajne mogucnosti klasicnih 

medija, tehnika I materijala 

vizuelnih umetnosti. 

Obrazlaze svoj rad I radove 

drugih. 

Locira odabrana umetnicka dela 

u istorijski I drustveni kontekst. 

Poznaje mesta i izvore gde moze 

da prosiri svoje znanje o 

vizuelnim umetnostima _muzej, 

galerija.. 

Zna nekoliko primera primene 

vizuelnih umetnosti u 

svakodnevnom životu. 

 

Razlikuje i koristi osnovne izrazajne 

mogucnosti klasicnih medija, tehnika I 

materijala vizuelnih umetnosti. 

Obrazlaze svoj rad I radove drugih. 

Locira odabrana umetnicka dela u 

istorijski I drustveni kontekst. 

Izvodi radove sa odredjenom namerom 

koristeci osnovne vizuelne elemente I 

principe da bi postigao odredjeni 

efekat. 

Koristi tacne termine kad obrazlaze 

svoj I radove drugih. 

Opisuje znanja I vestine koji su 

neophodni u zanimanjima vezanim za 

vizuelne umetnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:МУЗИЧКА КУЛТУРА            РАЗРЕД: ПЕТИ            ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:72 

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и 

поступци за 

постизање исхода 

(дидактичко-

методичка 

решења, 

активности) 

 

Међупредметн

а повезаност 

(исход/садржај

и) 

 

Планирани начини 

праћења и 

вредновања 

1. 
ЧПВЕК И 
МУЗИКА 

 

Човек у праисторији-

Улога музике у 

првобитном друштву; 

Човек и ритуал: улога 

музике у 

ритуалу(музичко-

антроплошка 

истраживања);  

Магијска моћ музике; 

Елементи музичког тока: 

покрет, ритам(ритам као 

основа ритуала), 

коло/групни плес; 

Покрет:порекло плеса; 

Слушање/доживљај 

ритма телом; 

Најстарија фолклорна 

музичка традиција у 

Србији и светске 

баштине. 

-Наведе начине и 

средства музичког 

изражавања у 

праисторији и 

античком добу; 

-објасни како 

друштвени развој 

утиче на начине и 

облике музичког 

изражавања; 

-искаже своје 

мишљење о 

значају и улози 

музике у животу 

човека; 

-реконструише у 

сарадњи са 

другима начин 

комуникације кроз 

музику у смислу 

Да би се постигли 

очекивани исходи 

васпитно-

образовног процеса 

остварује се настава 

и учење корестећи 

глас и покрет, 

музичке 

инструменте, 

елементе 

информационих 

технологија као и 

развијених модула 

мултимедијалне 

наставе. Корелација 

између предмета 

може бити 

полазиште за бројне 

пројектне предлоге 

у којима ученици 

Српски језик и 

књижевност 

Матерњи језик  

Историја 

Страни језици 

Математика 

Биологија 

Географија 

Ликовна култура 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Информатика и 

рачунарство 

Верска настава 

Грађанско 

васпитање  

 

Настава музичке 

културе подразумева 

учешће свих ученика, а 

не само оних који 

имају музичке 

предиспозиције. Како 

је предмет музичка 
култура синтеза 

вештина и знања, 

полазна тачка у 

процесу оцењивања 

треба да буду 

индивидуалне музичке 

способности и ниво 

претходног знања 

сваког ученика. Битни 

фактори за праћење 

музичког развоја и 
оцењивање сваког 

ученика су ниво 

његових постигнућа у 

Циљ наставе и учења  музичке културе је да код ученика, развијајући интересовање за музичку уметност, стваралачко и 

критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естеску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према 

очувању музичког наслеђа и култури свога и других народа. 
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Човек  Антике 

Божанска природа 

музике: 

-митолошка свест 

античког човека; 

-музички атрибути 

богова; 

-музика и држава. 

Музика у храму и музика 

на двору; 

Примери различитих 

инструмената и музичких 

облика у античким 

цивилизацијама; 

Улога и место музике у 

античким 

цивилизацијама:Индија, 

Сумер/Вавилон, Кина, 

Египат, Грчка, Рим; 

Појава првих нотација, 

пентатоника. 

ритуалног 

понашања и 

пантеизма; 

-идентификује 

утицај ритуалног 

понашања у 

музици савременог 

доба (музички 

елементи, наступ и 

сл.) 

могу бити учесници 

као извођачи, 

истрађивачи и 

креатори. 

Код ученика се 

развијају вештине 

приступања и 

коришћења 

информација, 

сараднички рад у 

групама, као и 

комуникацијске 

вештине у циљу 

преношења и 

размене искустава и 

знања. Рад у 

групама и 

радионицама је 

користан у 

комбинацији са 

осталим начинима 

рада, поготово када 

постоји изазов 

значајнијег 

експонирања 

ученика, као вид 

премошћавања 

стидљивости или 

анксиозности. 

односу на дефинисане 

исходе као и рад, 

степен ангажованости, 

кооперативност, 

интересовање, став, 

умешност и 

креативност. Тако се у 

настави музичке 
културе за исте 

васпитно-образовне 

задатке могу добити 

различите оцене, као и 

за различите резултате 

исте оцене, због тога 

што се конкретни 

резултати упоређују са 

индивидуалним 

ученичким 

могућностима.  

Начин провере и оцена 

треба да подстичу 

ученика да напредује и 

активно учествује у 

свим видовима 

музичких активности. 

Главни критеријум за 

процес праћења и 

процењивања је начин 

ученичке 
партиципације у 
музичком догађају, 

односно да ли је у 

стању да прати 

музичко дело при 

слушању и како 

односно, да ли и како 

изводи и ствара музику 

користећи постојеће 

знање.У зависности од 

области и теме, 

2. 

МУЗИЧКИ 
ИНСТРУМ

ЕНТИ 
 

Најстарији инструменти: 

тело, удараљке, дувачки, 

жичани. 

Удараљке- настанак, 

првобитни облик и 

развој; 

Ритмичке удараљке као 

најједноставнија група 

-класификује 

инструменте по 

начину настанка 

звука; 

-опише основне 

каратеристике 

удараљки; 

-препозна везу 
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инструмената; 

Мелодијске удараљке. 

између избора 

врсте инструмента 

и догађаја, 

односно прилике 

када се музика 

изводи; 

-користи 

могућност ИКТ-а и 

примени знања о 

музичким 

инструментима 

(коришћење 

доступних 

апликација). 

постигнућа ученика се 

могу оценити усменом 

провером, краћим 

писаним проверама (до 

15 минута) и проценом 

практичног рада и 

уметничког и 

стваралачког 

ангажовања. Поред 

ових традиционалних 

начина оцењивања, 

треба користити и 

друге начине 

оцењивања као што су: 

1. допринос ученика за 

време групног рада, 

2. израда креативних 

задатака на одређену 

тему,  

3. рад на пројекту 

(ученик даје решење за 

неки проблем и 

одговара на конкретне 

потребе), 

4. специфичне 

вештине. 

У процесу вредновања 

резултата учења 

наставник треба да 

буде фокусиран на 

ученичку мотивацију и 

ставове у односу на 

извођење и 

стваралаштво, 

способност 

концентрације, 

квалитета перцепције и 

начин размишљања 

приликом слушања, 

као и примену 

3. 
СЛУШАОЕ 

МУЗИКЕ 
 

Елементи музичке 

изражајности – темпо, 

динамика, тонске боје 

различитих гласова и 

инструмената;  

Слушање вокалних, 

вокално.инструментални

х и кратких 

инструменталних 

композиција, домаћих и 

страних композитора; 

Слушање дела најстарије 

фолклорне традиције 

Српског и других народа; 

Слушање народних и 

уметничких дела 

инспирисаних фолклором 

народа и народности, 

различитог садржаја, 

облика и расположења 

као и музичких прича. 

-изражава се 

покретима за 

време слушања 

музике; 

-вербализује свој 

доживљај музике; 

-идентификује 

ефекте којима 

различити 

елементи музичке 

изражајности 

(мелодија, ритам, 

темпо, динамика) 

утичу на тело и 

осећања; 

-анализира 

слушано дело у 

односу на 

изво0ђачки састав 

и инструменте; 

-илуструје 

примере 

коришћења 
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плесова и музике 

према намени у 

свакодневном 

животу (војна 

музика, обредна 

музика, музика за 

абаву...); 

-критички 

просуђује лош 

утицај прегласне 

музике на здравље; 

-понаша се у 

складу са 

правилима 

музичког бонтона; 

-користи 

могучност ИКТ-а 

за слушање 

музике. 

тероетског знања у 

музицирању. 

Наставник треба да 

мотивише ученика на 

даљи развој, тако да 

ученик осети да је кроз 

процес вредновања 

виђен и подржан, као и 

да има оријентацију 

где се налази у процесу 

развоја у оквиру 

музике и музичког 

изражавања. Важно је 

укључити самог 

ученика у овај процес 

у смислу дијалога и 

узајамног разумевања 

у вези са тим шта 

ученик осећа као 

препреке (вољне и 

невољне) у свом 

развоју, као и на које 

начине се, из 

ученикове 
перспективе, оне 

могу пребродити. 

Када је у питању 

вредновање области 

Музичко 

стваралаштво, оно 

треба вредновати у 

смислу стваралачког 

ангажовања ученика, а 

не према квалитету 

насталог дела, јер су и 

најскромније музичке 

импровизације, 

креативно 

размишљање и 

стварање, педагошки 

4. 

ИЗВП
ЂЕОЕ 
МУЗИ

КЕ 
 

П

е

в

а

њ

е 

Певање песама по слуху 

самостално и у групи; 

Певање песама из нотног 

текста солмизацијом; 

Извођење једноставних 

ритмичких и мелодијских 

мотива (у стилу( музике 

старих цивилизација 

певањем;  

Певање песама у 

комбинацији са 

покретом. 

 

-пева и свира 

самостално и у 

групи; 

-примењује 

правилну технику 

певања (правилно 

дисање, држање 

тела, 

артикулација); 

-кроз свирање и 

покрет развија 

сопствену 

координацију и 

моторику; 

-користи 

различита средства 

изражајног певања 
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и свирања у 

зависности од 

врсте и намене и 

карактера 

композиције; 

-искаже своја 

осећања у току 

извођења музике; 

-примењује 

принцип сарадње и 

међусобног 

подстицања у 

заједнићком 

музицирању; 

-учествује у 

школским 

приредбама и 

манифестацијама; 

-користи 

могучност ИКТ-а у 

извођењу музике 

(коришћење 

матрица, караоке 

програма, аудио 

снимака). 

оправдане. 

Узимајући у обзир циљ 

предмета неопходно је 

имати на уму да се 

оквир вредновања 

процеса и резултата 

учења одвија највише 

у учениковом живом 

контакту са музиком, 

тј. извођењу и 

стваралаштву, а такође 

и слушању музике. 

Теоретско знање треба 

да има своју примену и 

функцију у ученичком 

изражавању кроз 

музику и у контакту са 

музиком. Како процес 

учења у оквиру сваког 

часа треба да обухвати 

све области, 

посматрање ученика у 

живом контакту са 

музиком је 

истовремено 

показатељ квалитета 

процеса учења, као и 

идеална сцена за 

вредновање 

остварености исхода. 

Сумативно вредновање 

треба да буде 

осмишљено кроз 

задатке и активности 

које захтевају 

креативну примену 

знања. Диктате не 

треба практиковати, ни 

задавати. 

Рад сваког наставника 
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састоји се од 

планирања, 

остваривања и праћења 

и вредновања. Важно 

је да наставник 

континуирано прати и 

вреднује, осим 

постигнућа ученика, и 

процес наставе и 

учења, као и себе и 

сопствени рад. Све 

што се покаже добрим 

и корисним наставник 

ће користити и даље у 

својој наставној 

пракси, а све што се 

покаже као недовољно 

ефикасним и 

ефективним требало би 

унапредити. 

 

 С

в

и

р

а

њ

е 

Свирање песама и 

лакших инструменталних 

дела по слуху на 

инструментима Орфовог 

инструментарија или на 

другим инструментима; 

Свирање дечијих, 

народних и уметничких 

композиција из нотног 

текста; 

Извођење дечијих, 

народних и уметничких 

игара; 

Извођење једноставних 

ритмичких и мелодијских 

мотива (у стилу) музике 

старих цивилизација на 
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инструментима или 

покретом. 

5. 

МУЗИЧКП 
СТВАРАЛА

ШТВП 
 

Креирање пратње за 

песме ритмичким и 

звучним ефектима 

користећи при том 

различите изворе звука. 

Креирање покрета уз 

музику коју ученици 

изводе; 

Осмишљавање музичких 

питања и одговора, 

ритмичка допуњалка, 

мелодијска допуњалка са 

потписаним текстом, 

састављање мелодије са 

понуђеним мотивима. 

Импровизација мелодије 

на задати текст; 

Импровизација дијалога 

на инструментима 

Орфовог 

инструментаријума и 

другим инструментима; 

Израда једноставних 

музичких инструмената; 

Реконструкција музичких 

догађаја у стилу старих 

цивилизација. 

-користи музичке 

обрасце у 

осмишљавању 

музичких целина 

кроз певање, 

свирање и покрет; 

-изражава своје 

емоције 

осмишљавањем 

мањих музичких 

целина; 

-комуницира у 

групи 

импровизујући 

мање музичке 

целине гласом, 

инструментом или 

покретом; 

-учествује у 

креирању 

школских 

приредби, 

пројеката и 

догађаја; 

-користи ИКТ-а за 

музичко 

стваралаштво. 
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Ниво образовних 

стандарда 

 

 

Област  

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

ЧПВЕК И МУЗИКА 

 

● МК.1.1.2. ученик уме да опише основне 
карактеристике музичких жанрова 

● МК.1.3.2. уме да изводи једноставне дечје, 
народне или популарне композиције на 
бар једном инструменту 
 

 МК.2.2.1. ученик уме да 
опише и анализира 
карактеристике звучног 
примера кроз садејство 
опажених музичких 
елемената 

● МК.3.3.1. изводи 
разноврсни музички 
репертоар певањем и 
свирањем као солиста и у 
школским ансамблима 

 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

 МК.1.1.1. уме да препозна основне 

елементе музичке писмености 

● МК.1.1.2. ученик уме да опише основне 
карактеристике музичких жанрова 

● МК.1.3.2. уме да изводи једноставне дечје, 
народне или популарне композиције на 
бар једном инструменту 

● МК.1.1.2. уме да опише основне 
карактеристике музичких инструмената 

● МК.2.2.1. ученик уме да 
опише и анализира 
карактеристике звучног 
примера кроз садејство 
опажених музичких 
елемената 

 

● МК.3.3.1. изводи 
разноврсни музички 
репертоар певањем и 
свирањем као солиста и у 
школским ансамблима 

 

СЛУШАОЕ МУЗИКЕ 
 

 МК.1.1.1. уме да препозна основне 

елементе музичке писмености 

 МК.1.1.2. уме да опише основне 
карактеристике музичких инструмената 

 МК.1.3.1. пева једноставне дечје, народне 
или популарне композиције 

 МК.1.2.1. уме да препозна музичке 

изражајне елементе 

 МК.1.2.2. уме да препозна извођачки 

састав 

 МК.2.2.1. уме да опише и 
анализира карактеристике 
звучног примера кроз 
садејство опажених музичких 
елемената 

 МК.2.1.1. уме да анализира 
повезаност музичких 
елемената са музичком 
изражајношћу 

 

 МК.3.1.3. критички и 
аргументовано 
образлаже свој суд 
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ИЗВПЂЕОЕ МУЗИКЕ 

 

 МК.1.1.1. уме да препозна основне 

елементе музичке писмености 

● МК.1.1.2. ученик уме да опише основне 
карактеристике музичких жанрова 

 МК.1.2.1. уме да препозна музичке 

изражајне елементе 

 МК.1.2.2. уме да препозна извођачки 

састав 

● МК.1.3.2. уме да изводи једноставне дечје, 
народне или популарне композиције на 
бар једном инструменту 

 МК.1.3.1. пева једноставне дечје, народне 
или популарне композиције 
 

● МК.2.2.1. ученик уме да 
опише и анализира 
карактеристике звучног 
примера кроз садејство 
опажених музичких 
елемената 

 МК.2.1.1. уме да анализира 
повезаност музичких 
елемената са музичком 
изражајношћу 

● МК.3.1.3. критички и 
аргументовано 
образлаже свој суд 

● МК.3.3.1. изводи 
разноврсни музички 
репертоар певањем и 
свирањем као солиста и у 
школским ансамблима 

 

МУЗИЧКП 
СТВАРАЛАШТВП 

 

 МК.1.1.1. уме да препозна основне 

елементе музичке писмености 

 МК.1.2.1. уме да препозна музичке 

изражајне елементе 

 МК.1.3.1. уме да пева једноставне дечје, 

народне или популарне композиције 

 МК.1.4.1.уме да направи музичке 

инструменте користећи предмете из 

окружења 

 МК:1.4.2.уме да осмисли мање музичке 

целине на основу понуђених модела 

 МК:1.4.3.уме да изводи пратеће ритмичке 

и мелодијско-ритмичке деонице на 

направљеним инструментима 

МК.2.1.1. уме да анализира 
повезаност музичких 
елемената са музичком 
изражајношћу 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ    РАЗРЕД: ПЕТИ    ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВA :72+54 

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

По завршетку теме ученик 

ће бити у стању да: 

 

Начини и 

поступци за 

постизање 

исхода 

(дидактичко-

методичка 

решења, 

активности) 

 

Међупредме

тна 

повезаност 

(исход/садрж

аји) 

 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања 

 

Физичке 

способности 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој 

покретљивости. 

Вежбе за развој 

аеробне 

издржљивости. 

Вежбе за развој 

брзине. 

Вежбе за развој 

координације. 

Примена националне 

батерије тестоваза 

праћење развоја и 

моторичких 

способности. 

- примени једноставне 

комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

- изведе вежбе (разноврсна 

природна и изведена 

кретања) и користи их у 

спорту, рекреацији и 

различитим животним 

ситуацијама 

- упореди резултате 

тестирања са вредностима за 

свој узраст и сагледа 

сопствени моторички 

напредак 

Вербално и 

демонстрација 

 Оцењивање 

постигнућа 

ученика на 

часу, 

свеобухватно и 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, 

белешке. 

 

Атлетика 

Техника истрајног 

трчања. 

Истрајно трчање - 

припрема за крос. 

Техника спринтерског 

- примени једноставне 

комплексе простих и 

општеприпремних вежби 

- изведе вежбе (разноврсна 

природна и изведена 

Вербално и 

демонстрација 

 Оцењивање 

постигнућа 

ученика на 

часу, 

свеобухватно и 

Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке 

вештине и знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног 

физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 
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трчања. 

Техника високог и 

ниског старта 

Скок увис. 

(прекорачна техника) 

Бацање лоптице (до 

200 г). 

кретања) и користи их у 

спорту, рекреацији и 

различитим животним 

ситуацијама 

- упореди резултате 

тестирања са вредностима за 

свој узраст и сагледа 

сопствени моторички 

напредак 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, 

белешке. 

 

Спортска 

гимнастика 

Вежбе на тлу. 

Прескоци и скокови. 

Вежбе у упору. 

Вежбе у вису. 

Ниска греда. 

Гимнастички полигон. 

- одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела 

- користи елементе 

гимнастике у свакодневним 

животним ситуацијама и 

игри 

- процени сопствене 

могућности за вежбање у 

гимнастици 

Вербално и 

демонстрација 

 Оцењивање 

постигнућа 

ученика на 

часу, 

свеобухватно и 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, 

белешке. 

 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

Рукомет/минирукомет

: 

Основни елементи 

технике и правила; 

- вођење лопте,  

- хватања и додавања 

лопте, 

- шутирања на гол, 

- финтирање, 

- принципи 

индивидуалне одбране 

- основна правила 

рукомета/минирукоме

та 

Спортски полигон. 

- користи елементе технике у 

игри 

- примењује основна правила 

рукомета у игри 

- учествује на 

унутародељенским 

такмичењима 
Вербално и 

демонстрација 

 Оцењивање 

постигнућа 

ученика на 

часу, 

свеобухватно и 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, 

белешке. 

 Плес и Покрети уз ритам и уз - изведе кретања, вежбе и Вербално и Музичка Оцењивање 
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ритмика музичку пратњу. 

Ритмичка вежба без 

реквизита. 

Скокови кроз вијачу. 

Народно коло 

"Моравац". 

Народно коло из краја 

у којем се школа 

налази. 

Основни кораци 

друштвених плесова. 

кратке саставе уз музичку 

пратњу 

- игра народно коло 

- изведе кретања у 

различитом ритму 

- изведе основне кораке 

плеса из народне традиције 

других култура 

демонстрација култура постигнућа 

ученика на 

часу, 

свеобухватно и 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, 

белешке. 

 

Пливање 

Предвежбе у 

обучавању пливања. 

Игре у води. 

Самопомоћ у води. 

- контролише и одржава тело 

у води 

- преплива 25 м слободном 

техником 

- скочи у воду на ноге 

- поштује правила понашања 

у и око водене средине 

Вербално и 

демонстрација 

 Оцењивање 

постигнућа 

ученика на 

часу, 

свеобухватно и 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, 

белешке. 

 

Физичко 

вежбање и 

спорт 

Циљ и сврха вежбања 

у физичком и 

здравственом 

васпитању. 

Основна правила 

Рукомета/минирукоме

та и Малог фудбала. 

Понашање према 

осталим субјектима у 

игри (према судији, 

играчима супротне и 

сопствене екипе). 

Чување и одржавање 

материјалних добара 

која се користе у 

физичком и 

- објасни својим речима 

сврху и значај вежбања 

- користи основну 

терминологију вежбања 

- поштује правила понашања 

у и на просторима за 

вежбање у школи и ван ње, 

као и на спортским 

манифестацијама 

- примени мере безбедности 

током вежбања 

- одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање 

- примени и поштује правила 

Вербално и 

демонстрација 

 Оцењивање 

постигнућа 

ученика на 

часу, 

свеобухватно и 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, 

белешке. 
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здравственом 

васпитању. 

Уредно постављање и 

склањање справа и 

реквизита неопходних 

за вежбање. 

Упознавање ученика 

са најчешћим 

облицима насиља у 

физичком васпитању 

и спорту. 

"Ферплеј" (навијање, 

победа, пораз 

решавање 

конфликтних 

ситуација). 

Писани и електронски 

извори информација 

из области физичког 

васпитања и спорта. 

Значај развоја 

физичких способности 

за сналажење у 

ванредним 

ситуацијама 

(земљотрес, поплава, 

пожар...) 

Физичко вежбање и 

естетика (правилно 

обликовање тела) 

Планирање дневних 

активности . 

 

тимске и спортске игре у 

складу са етичким нормама 

- навија и бодри учеснике на 

такмичењима и решава 

конфликте на социјално 

прихватљив начин 

- користи различите изворе 

информација за упознавање 

са разноврсним облицима 

физичких и спортско-

рекреативних активности 

- прихвати сопствену победу 

и пораз у складу са 

"ферплејом" 

- примењује научено у 

физичком и здравственом 

васпитању у ванредним 

ситуацијама 

- препозна лепоту покрета и 

кретања у физичком 

вежбању и спорту 

- направи план дневних 

активности  

 

 

 

 

Здравствено 

васпитање 

Физичка активност, 

вежбање и здравље. 

Основни принципи 

вежбања и врсте 

- наведе примере утицаја 

физичког вежбања на 

здравље 

- разликује здраве и нездраве 

Вербално и 

демонстрација 

 Оцењивање 

постигнућа 

ученика на 

часу, 
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физичке активности. 

Одржавање личне 

опреме за вежбање и 

поштовање 

здравствено-

хигијенских мера пре 

и после вежбања. 

Лична и колективна 

хигијена пре и после 

вежбања. 

Утицај правилне 

исхране на здравље и 

развој људи. 

Исхрана пре и после 

вежбања. 

Прва помоћ:  

- значај прве помоћи,  

- врсте повреда. 

Вежбање и играње на 

чистом ваздуху - 

чување околине 

приликом вежбања. 

начине исхране 

- направи недељни јеловник 

уравнотежене исхране уз 

помоћ наставника.  

- примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања  

- препозна врсту повреде 

- правилно реагује у случају 

повреде 

- чува животну средину 

током вежбања. 

свеобухватно и 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, 

белешке. 

 

Образовни стандарди за крај петог разреда 

Ниво образовних 

стандарда 

 

 

Област  

Основни ниво 

У овој подобласти ученик/ученица: 
Средњи ниво Напредни ниво 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 

 игра спортску игру примењујући 

основну технику, неопходна правила 

и сарађује са члановима екипе изражавајући 

сопствену личност уз 

поштовање других 

 зна функцију спортске игре, основне 

појмове, неопходна правила, 

 игра спортску игру 

примењујући виши ниво 

технике, већи број 

правила, 

једноставније тактичке 

комбинације и уз висок степен 

сарадње са 

 игра спортску игру 

примењујући 

сложене елементе 

технике, 

испуњавајући тактичке 

задатке, учествује у 

организацији утакмице и 
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основне принципе тренинга и пружа прву 

помоћ 
члановима екипе изражава 

сопствену личност уз 

поштовање других 

 зна функцију и значај 

спортске игре, већи број 

правила, принципе и 

утицај тренинга 

суди на утакмицама 

 зна тактику игре, 

систем такмичења, 

начин организовања 

утакмице и 

суди 

АТЛЕТИКА 

 правилно трчи варијантама технике 

трчања на кратке, средње и дуге 

стазе и мери резултат 

  зна терминологију, значај трчања, 

основе тренинга и пружа прву помоћ 

  зна правилно да скаче удаљ згрчном 

варијантом технике и мери дужину 

скока 

зна терминологију, основе тренинга и пружа 

прву помоћ 

  зна правилно да скаче увис 

варијантом технике маказице 

 зна терминологију, основе тренинга и 

пружа прву помоћ 

 правилно баца куглу из места и мери 

дужину хица 

 зна правила за такмичење, 

сигурносна правила, влада 

терминологијом, 

основама тренинга и пружа прву помоћ 

 правилно изводи 

варијанту технике 

штафетног трчања 

 зна правилно да скаче 

удаљ варијантом 

технике увинуће 

 зна правилно да скаче 

увис леђном варијантом 

технике 

 правилно баца куглу 

леђном варијантом 

технике 

 зна правила за 

такмичење 

  учествује на такмичењу 

у једној атлетској 

дисциплини 

 правилно изводи 

варијанту технике 

штафетног трчања 

 учествује на 

такмичењу у 

атлетском петобоју 

 зна атлетска 

правила неопходна 

за учествовање на 

такмичењу у 

атлетском петобоју 

ВЕЖБЕ на справама и 

тлу 

 ученик/ученица правилно изводи 

вежбе на тлу 

 ученик/ученица правилно изводи 

прескоке 

  ученик/ученица изводи вежбе и 

комбинације вежби на греди 

 ученица правилно изводи основне 

вежбе на двовисинском разбоју 

 ученик правилно изводи основне 

 ученик/ученица 

правилно изводи вежбе 

и комбинације вежби на 

тлу 

  ученик/ученица 

правилно изводи згрчку 

 ученица правилно 

изводи вежбе и 

комбинације вежби на 

 ученик/ученица 

правилно изводи 

вежбе и 

комбинацију вежби 

на тлу 

 ученик/ученица 

правилно изводи 

згрчку и разношку 

са изразитијим 



103 

 

вежбе на коњу са хватаљкама 

 ученик правилно изводи основне 

вежбе на круговима 

 ученик правилно изводи основне 

вежбе на паралелном разбоју 

 ученик правилно изводи основне 

вежбе на вратилу 

 зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву 

помоћ 

греди 

 ученица правилно 

изводи вежбе и 

комбинације вежби на 

двовисинском 

разбоју 

 ученик правилно изводи 

вежбе и комбинације 

вежби на коњу са 

хватаљкама 

 ученик правилно изводи 

вежбе и комбинације 

вежби на круговима 

 ученик правилно изводи 

вежбе и комбинације 

вежби на паралелном 

разбоју 

 ученик правилно изводи 

вежбе и комбинације 

вежби на вратила 

  зна мере сигурности, 

чување и помагање, 

називе вежби и основе 

организације рада 

фазама лета 

 ученица правилно 

изводи вежбе и 

комбинацију вежби 

на греди 

 ученица правилно 

изводи вежбе и 

комбинацију вежби 

на двовисинском 

разбоју 

 ученик правилно 

изводи вежбе и 

комбинацију вежби 

на коњу са 

хватаљкама 

 ученик правилно 

изводи вежбе и 

комбинацију вежби 

на круговима 

 ученик правилно 

изводи вежбе и 

комбинацију вежби 

на паралелном 

разбоју 

 ученик правилно 

изводи вежбе и 

комбинацију вежби 

на вратилу 

 ученик учествује у 

гимнастичком 

петобоју, а ученица 

учествује у 

гимнастичком четворобоју 

 зна мере 

сигурности, чување 

и помагање, називе 
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вежби, основе 

организације рада и 

учествује на школском 

такмичењу 

ПЛЕС/РИТМИКА 

 се успешно креће у ритму и темпу 

музичке пратње у простору 

основним облицима кретања (ходање, 

трчање) 

 правилно изводи основне вежбе из 

ритмичке гимнастике 

 зна називе вежби и основе тренинга, 

пружа прву помоћ 

 повезује просторно и 

временски плесне 

елементе у целину, 

изводи и 

реализује најмање један 

одабрани дечији плес 

 влада основном 

терминологијом, 

препознаје и разликује 

друштвене и 

народне плесове 

 правилно изводи вежбу 

са реквизитима 

 самостално изводи 

сопствену 

композицију 

покрета и кретања 

уз 

музичку пратњу и успешно 

моторички у ритму и темпу 

реализује 

одабрани народни, 

друштвени и дечији плес; 

влада основама тренинга и 

учествује на такмичењу 

 зна терминологију 

плесова и систем 

такмичења 

 правилно изводи 

самостални састав 

без и са 

реквизитима из 

ритмичкегимнастик

е и учествује на 

такмичењу 

ПЛИВАЊЕ 

 плива и поштује правила 

самоспасавања и безбедности око и у 

воденој 

средини 

 плива једном од техника 

спортског пливања, 

поседује вештину 

самопомоћи у води и безбедног 

понашања у и око водене 

средине 

 зна да плива две 

технике спортског 

пливања и такмичи 

се 
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2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊE    ФОНД ЧАСОВА 36 

Циљ: 

Cilj nastave i učenja građanskog vaspitanja je da učenik izučavanjem osnovnih principa, vrednosti i procedura graĎanskog društva 
postane svestan svojih prava i odgovornosti, osetljiv za potrebe pojedinaca i zajednice i spreman da aktivno deluje u zajednici 
uvažavajući demokratske vrednosti. 
 

OBLAST/TEMA  
ISHODI  

Po završenoj oblasti/temi učenik će biti u stanju 
da:  

SADRŽAJI  
КОРЕЛАЦИЈА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

LJUDSKA 
PRAVA 

Prava deteta  

- razlikuje želje od potreba i navede primere 
veze izmeĎu potreba i ljudskih prava; 
- prepozna svoje potrebe, kao i potrebe drugih i 
da ih uvažava; 
- štiti svoja prava na način koji ne ugrožava 
druge i njihova prava; 
- učestvuje u donošenju pravila rada grupe i 
poštuje ih; 
- argumentuje potrebu posebne zaštite prava 
deteta; 
- na primeru prepozna ugraĎenost prava dece 
u osnovnim dokumentima koja ureĎuju rad 
škole; 
- navodi primere i pokazatelje ostvarenosti i 
kršenja dečijih prava; 
- navodi činioce koji utiču na ostvarenje dečijih 
prava; 
- poštuje prava i potrebe učenika koji su u 
inkluziji u njegovom odeljenju/školi; 
- prepozna situacije kršenja svojih prava i 
prava drugih; 
- identifikuje kršenje ljudskih prava na primeru 
nekog istorijskog dogaĎaja;  

Potrebe i prava 
Potrebe i želje. 
Potrebe i prava. 
Prava i pravila u učionici. 
Pravila rada u učionici, 
donošenje grupnih pravila.  

Prava deteta u dokumentima o 
zaštiti prava 
Posebnost prava deteta i ljudska 
prava. 
Konvencija o pravima deteta. 
Vrste prava. 
Pokazatelji ostvarenosti i kršenja 
dečijih prava. 
Konvencija o pravima deteta u 
dokumentima koja se odnose na 
školu.  

Srpski jezik i književnost 
Maternji jezik 
Istorija 
Likovna kultura 
Muzička kultura 
Informatika i računarstvo 

 

 

Ostvarivanje ovako postavljenih 
ishoda zahteva primenu različitih 
interaktivnih oblika rada kao i 
odabir i korišćenje odgovarajućih 
metoda i tehnika rada sa 
učenicima. Nastavnici su u prilici 
da biraju: radionice, simulacije, 
igranje uloga, studije slučaja, 
debate, diskusije, projekte, 
istraživanja, promocije, 
pokretanje akcija kao i da sami 
osmisle neke druge aktivnosti. 
Za učenike petog razreda neke 
od ovih metoda rada su novina te 
ih treba postepeno navikavati na 
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način rada gde su i oni aktivni 
kreatori nastave 

 

 

 

DEMOKRATSKO 
DRUŠTVO 
Škola kao 
zajednica  

- poštuje pravila odeljenske zajednice i pravila 
na nivou škole; 
- postupa u skladu sa moralnim vrednostima 
graĎanskog društva; 
- iskaže svoj stav o značaju pravila u 
funkcionisanju zajednice; 
- ponaša se u skladu sa pravilima i dužnostima 
u školi; 
- navodi načine demokratskog odlučivanja; 
- prepozna odgovornost odraslih u zaštiti prava 
dece; 
- objasni ulogu pojedinca i grupa u zaštiti 
dečijih prava; 
- realno proceni sopstvenu odgovornost u 
situaciji kršenja nečijih prava i zna kome da se 
obrati za pomoć;  

Prava i funkcionisanje 
zajednice  
Moje zajednice. 
Škola kao zajednica. 
Odlučivanje u učionici i školi. 
Glasanje i konsenzus kao 
demokratski načini odlučivanja.  

Odgovornosti i obaveze u 
zajednici  
Odgovornost dece. 
Odgovornosti odraslih (roditelja, 
nastavnika).  

Kršenje i zaštita prava  
Šta mogu i kome da se obratim u 
situacijama nasilja.  

 

PROCESI U 
SAVREMENOM 

SVETU 
Sukobi i nasilje  

- prepozna i analizira sličnosti i razlike izmeĎu 
učenika u grupi; 
- prihvata druge učenike i uvažava njihovu 
različitost; 
- pronalazi primere moralnih postupaka u 
književnim delima koje čita, u medijima i u 
svakodnevnom životu; 
- navodi primere iz svakodnevnog života 
predrasuda, stereotipa, diskriminacije, 
netolerancije po različitim osnovama; 

Naši identiteti  
Naše sličnosti i razlike 
(rasa, pol, nacionalna pripadnost, 
društveno poreklo, veroispovest, 
politička ili druga uverenja, 
imovno stanje, kultura, jezik, 
starost i invaliditet). 
Stereotipi i predrasude. 
Diskriminacija. 
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- pronalazi primere netolerancije i 
diskriminacije u književnim delima koja čita; 
- u medijima pronalazi primere predrasuda, 
stereotipa, diskriminacije, netolerancije po 
različitim osnovama i kritički ih analizira; 
- prepozna i objasni vrste nasilja; 
- pravi razliku izmeĎu bezbednog i 
nebezbednog ponašanja na društvenim 
mrežama; 
- zaštiti od digitalnog nasilja; 
- analizira sukob iz različitih uglova (prepoznaje 
potrebe učesnika sukoba) i nalazi konstruktivna 
rešenja prihvatljiva za sve strane u sukobu; 
- argumentuje prednosti konstruktivnog načina 
rešavanja sukoba;  

Tolerancija.  

Sukobi i nasilje  
Sukobi i načini rešavanja sukoba. 
Prednosti konstruktivnog 
rešavanja sukoba. 
Vrste nasilja: fizičko, aktivno i 
pasivno, emocionalno, socijalno, 
seksualno, digitalno. 
Reagovanje na nasilje. 
Načini zaštite od nasilja.  

GRAĐANSKI 
AKTIVIZAM  

- prepoznaje primere graĎanskog aktivizma u 
svojoj školi i iskazuje pozitivan stav prema 
tome; 
- identifikuje probleme u svojoj školi; 
- prikuplja podatke o problemu koristeći 
različite izvore i tehnike; 
- osmišljava akcije, procenjuje njihovu 
izvodljivost i predviĎa moguće efekte; 
- aktivno učestvuje u timu, poštujući pravila 
timskog rada (u grupnoj diskusiji pokazuje 
veštinu aktivnog slušanja, iznosi svoj stav 
zasnovan na argumentima, komunicira na 
neugrožavajući način); 
- učestvuje u donošenju odluka u timu/grupi 
poštujući dogovorene procedure i pravila; 
- učestvuje u izvoĎenju akcije; 
- procenjuje efekte sprovedene akcije i 
identifikuje propuste i greške; 
- prezentuje, obrazlaže i argumentuje izabranu 
akciju i dobijene rezultate za unapreĎivanje 
života u školi.  

Planiranje i izvođenje akcija u 
školi u korist prava deteta  
Učešće učenika u školi. 
Izbor problema. 
Traženje rešenja problema. 
Izrada plana akcije. 
Analiza mogućih efekata akcije. 
Planiranje i izvoĎenje akcije. 
Završna analiza akcije i 
vrednovanje efekata. 
Prikaz i analiza grupnih radova.  
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ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

 

Исходи 

 

Начини и 

поступцизапостизање

исхода (дидактичко-

методичкарешења, 

активности) 

 

Међупредметна

повезаност 

(исход/садржаји) 

 

Планираниначинип

раћења 

ивредновања 

1.  

Увод 

-Упознавање са 
садржајем 
програма и 
начином рада 
-Прелиминарна 
систематизација 

•моћидасагледасадр

жајекојимаћесебави

тинаставаПравослав

ногкатихизиса у 

току 5. 

разредаосновнешко

ле; 

• 

моћидауочикаквоје

његовопредзнањеиз

градиваПравославно

гкатихизисаобрађен

ог у 

претходномциклусу

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Корелацијасадруг

импредметима: 

Српскијезик и 

књижевност 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

ии 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке,разговори 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

катихизиса. 



110 

 

школовања. 

•битимотивисандап

охађачасовеПравосл

авногкатихизиса. 

2.  

Религија 
и култура 
старог 
света 

-Религија и 

култура 

старогсвета 

-Човековажеђза 

Богом и 

вечнимживотом 

-Митови и 

легенде 

 

• 

моћидаименујенеке

политеистичкерелиг

ије. 

• 

моћиданаведенекео

дкарактеристикапол

итеистичкихрелигиј

а и 

културестарогвека 

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик и 

књижевност 

Матерњи језик 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

ии 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке,разговори 

3.  

Откривење 

- 

светБиблиј

е 

-

БожијеОткровење 

-СветоПисмо 

(настанак, подела) 

• 

моћидауочидасеБог

откриваоизабраним

људима, 

заразликуод 

паганскихбожанстав

а; 

• 

моћидаобјаснидајер

ођењеХристоводога

ђајкојиделиисторију

настару и новуеру; 

• 

моћиданаведенекео

дбиблијскихкњига, 

њиховеауторе и 

оквирновременастан

ка 

• 

моћидаразликујеСта

ри и НовиЗавет 

• 

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик и 

књижевност 

Матерњи језик 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

ии 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке,разговори 
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битиподстакнутдасе

односипремаБиблиј

икаосветојкњизи; 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стварањес

вета и 

човека 

-Шестоднев 

-Стварањечовека 

„поикони и 

подобију“ 

-

Прародитељскигр

ех 

-

Човекизванрајско

гврта (Каин и 

Авељ, Ноје, 

Вавилонскакула) 

• 

моћидапрепричабиб

лијскупричу о 

постању и 

доживијекаоделољу

бавиБожије 

• 

моћидаувидидајеБог

поредвидљивогсвет

астворио и анђеле 

• 

моћидапрепричабиб

лијскуприповест о 

стварањучовека и 

уочидајечовекслича

нБогујерјеслободан 

• 

битиподстакнутнара

звијањеосећајаличне

одговорностипрема 

природи; 

• 

моћиданаведенекео

дпоследицапрвород

ноггрехапочовека и 

читавустворенуприр

оду; 

• 

моћидапрепричанек

уодбиблијскихприча

доАврама; 

• 

моћидаповежепричу 

о 

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик и 

књижевност 

Матерњи језик 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

ии 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке,разговори 



112 

 

НојевојбарцисаЦркв

ом 

• 

битиподстакнутнапо

слушносткаоизразљ

убавипремаБогу; 

5.  

Старозаветн

аисторијасп

асења 

 

-Аврам и 

Божијипозив 

-Исак и 

његовисинови 

-ПраведниЈосиф 

-Мојсије 

-Пасха 

 

•моћиданаведенекео

днајважнијихстароз

аветнихличности и 

догађаја 

•моћидауочивезуста

розаветнихпраотаца 

и 

патријарахасаХрист

ом 

•моћидаиспричадаје

врејскинародпросла

вљаПасхукаоуспоме

нунаизлазакизЕгипт

а 

•моћидаизвучемора

лнупоукуиз 

библијскихприповес

ти 

•моћидапрепознаста

розаветнеличности 

и догађаје у 

православној 

иконографији. 

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик и 

књижевност 

Матерњи језик 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

ии 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке,разговори 

6.  

Закон 

Божији 

-Добијање 

Божијих 

заповести на 

гори Синају 

-Садржај Десет 

Божјих 

•моћи да преприча 

библијски опис 

давања Десет 

Божијих заповести 

Мојсију; 

•моћи да наведе и 

Фронтални облик рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик и 

књижевност 

Матерњи језик 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

ии 

кооперативно
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заповести 

-Смисао 

Декалога као 

припреме за 

Христа 

протумачи на 

основном нивоу 

Десет Божјих 

заповести; 

•моћи да разуме да 

је од односа према 

Заповестима 

зависила и 

припадност 

Божијем народу; 

•бити подстакнут да 

примени вредности 

Декалога у свом 

свакодневном 

животу.; 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке,разговори 

7.  

Месијанска 

нада 

- Насељавање 

Обећане земље 

(Исус Навин, 

Самсон...) 

-Цар Давид 

-Соломон и 

јерусалимски 

храм 

-Псалми 

Давидови 

-Старозаветни 

пророци 

-Месијанска 

нада 

•моћи да препозна 

на слици Ковчег 

Завета и Скинију и 

да у једној 

реченици каже шта 

је мана 

•моћи да именује 

најважније 

личности јеврејског 

народа у 

Обећаној земљи 

•моћи да уочи да је 

Светиња 

надсветињама 

посебно место 

Божијег 

присуства 

•знати да је цар 

Давид 

испеваоПсалме у 

славу Божију 

•моћи да наведе 

Фронтални облик рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик и 

књижевност 

Матерњи језик 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

ии 

кооперативно

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке,разговори 
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неке 

одстарозаветних 

пророка 

•моћи да уочи да су 

старозаветни 

пророци 

најављивали 

долазак 

Месије 

•увидети значај 

покајања и молитве 

као „жртве угодне 

Богу“ на основу 

одељака поучних и 

пророчких 

књига 

•моћи да уочи у 

којој мери је 

напредовао и 

савладао градиво 

Православног 

катихизиса у 5. 

разреду. 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                             ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72 

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и поступци за 

постизање исхода 

(дидактичко-методичка 

решења, активности) 

 

Међупредме

тна 

повезаност 

(исход/садрж

аји) 

 

Планирани начини 

праћења и 

вредновања 

1. Mein Profil Wer bist du? 

Ich mag das! 

Wir sind der “Globus” 

- поздрави и 
отпоздрави, 
примењујући 
најједноставнија 
језичка средства; 

- представи себе и 
другог; 

- пита за порекло, 
место становања, 
здравље 
- броји до 20 

- наведе хобије 

- пита некога шта 
воли 

- тражи и даје 
податке 

 

Слушање 
Читање 
Слушање аудио садржаја  
Рад у пару  
Праћење изнетих упутстава 
и информација 

 

 Самостални рад 
Рад у групи 
Конверзација 
Евалуација 

 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 

комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења страног језика. 

Циљнаставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности 

ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у 

комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик 

треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији 

споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима 

језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 
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2.  Meine 

Schule 

Was hast du am Montag? 
Was brauchst du heute? 
Schon wieder Eintopf! 

- описује школу и 
школске просторије 
- именује дане у 
недељи 
- наводи школске 
предмете 
- пита друге за 
мишљење и 
наводи своје 
- говори о школи, 
наставницима 
- наручује јело и 
пиће 
- изражава шта 
воли а шта не 

 Читање  

Слушање и конверзација 

Писање 

Рад у пару 

Певање у групи 

Мини дијалози 

Глума 

 Читање 
Писање 
Конверзација 
Рад у групи 
Рад у пару 
Самостално 
ангажовање 
Евалуациони тест 
 

 

Образовни стандарди за крај првог разреда за предмет – немачки језик 

 

Ниво образовних 

стандарда 

 

 

Област  

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Mein Profil 

Meine Schule 

Разуме најједноставније речи имена и 

бројеве, успева да запише, ако 

наставник говори полако 

Разуме кратка упутства 

Разуме кратка питања, и одговара на 

њих 

Разуме кратке и једноставне поруке 

Чита наглас кратке и једноставне 

текстове 

Саопштава саговорнику основне 

ствари о себи: како се зове, одакле 

долази, колико има година 

 

Разуме најједноставније 

поруке 

Разуме краћа обавештења 

и питања 

Разуме исказ од неколико 

реченица, које су споро 

изговорене 

Разуме општи смисао и 

најкраче информације 

писаног текста 

Успева да поведе или 

одржи разговор на опште и 

познате теме 

Разуме упутства и 

молбе које се тичу 

њега 

Разуме основни смисао 

и главне информације 

са аудио записа 

Описује себе и 

оклоину, свакодневне 

навике 

Поставља неколико 

повезаних питања 
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3. ПРОГРАМИ АКТИВНОСТИ СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 
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СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ 
Циљ учења слободне наставне активности Сачувајмо нашу планету јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне 

средине, разумевање односа човек – природа са циљем бољег схватања света који га окружује, лакше сналажење у природном и социјалном 
окружењу и формирање одговорног и активног појединца у циљу разумевања и примене концепта одрживог развоја. 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја програма 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Естетичка компетенција 

Решавање проблема 

Комуникација 

Сарадња 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговоран однос према 

околини 

– наведе основне појмове о животној средини; 

– наведе примере утицаја човека на животну средину; 

– уочи узрочно-последичне везе и односе на релацији 

човек и животна средина; 

– препозна проблеме у локалној средини на основу 

концепта одрживог развоја; 

– активно и одговорно управља и решава интегративне 

пројектне задатке; 

– повезује хоризонтално и вертикално знања о одрживом 

коришћењу ресурса и користи холистички приступ у 

решавању проблема одрживог развоја; 

– развија ставове и вредности о очувању животне средине 

кроз решавање проблема на локалитету; 

– емоционално реагује на проблеме локалног окружења; 

– схвати и разуме поделу и значај природних ресурса 

– разликује обновљиве од необновљивих природних 

ресурса; 

– препозна и наводи примере обновљивих и 

необновљивих природних ресурса; 

– критички се односи према нерационалном коришћењу 

необновљивих природних ресурса; 

ПОЛОЖАЈ И УЛОГА ЧОВЕКА У ПРИРОДИ 
Основни појмови из области животне средине. 

Утицај човека на животну средину. 

Концепт одрживог развоја. 

Спровођење акција у заштити и очувању животне средине (мали пројекти). 

 

ПРИРОДНА БОГАТСТВА (РЕСУРСИ) И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ 
Природни ресурси (богатства) – дефиниција, подела и значај. 

Обновљиви и необновљиви природни ресурси. 

Жива бића као природни ресурс (мали пројекти). 

Одрживо коришћење ресурса. 

 

– наведе изворе и последице загађења природне средине 

– разликује изворе и врсте загађења; 

– анализира из различитих углова утицај загађења на 

живи свет; 

ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Појам, извори и врсте загађивања. 

Глобалне промене и глобалне последице. 

Озонске рупе и последице на животну средину. 
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– разврстава изворе загађења; 

– истражи изворе загађења у локалној средини; 

– наведе примере последица стварања озонских рупа и 

других глобалних проблема на животну средину; 

– уочава узрочно последичне везе између глобалних и 

локалних проблема загађења и очувања природне 

средине; 

– уочи повезаност природних, социјалних и економских 

фактора у очувању животне средине; 

– креира решења за смањење загађења од отпада у оквиру 

пројеката; 

– користи методе и алате истраживања на терену; 

– прикупља податке из различитих извора уз критичко 

сагледавање и доношење закључка; 

– разликује биодиверзитет од геодиверзитета; 

– идентификује и објашњава факторе који доводе до 

угрожавања биодиверзитета и геодиверзитета; 

– процењује негативан утицај појединих фактора на 

биодиверзитет и геодиверзитет у локалној средини; 

– наводи примере заштите биодиверзитета и 

геодиверзитета; 

– креира истраживачке задатке; 

– користи ИКТ приликом прикупљања информација и 

представљања резултата истраживања о геодиверзитету и 

биодиверзитету; 

– ради у тиму, размењује мишљење и учествује у 

акцијама очувања животне средине; 

– објашњава резултате истраживања повезаности 

геодиверзитета и биодиверзитета. 

Смањење загађења од отпада. 

 

БИОДИВЕРЗИТЕТ И ГЕОДИВЕРЗИТЕТ 
Дефиниција биодиверзитета и геодиверзитета. 

Угрожавање биодиверзитета и геодиверзитета. 

Заштита биодиверзитета и геодиверзитета. 

 

Све су чешћи захтеви да процес наставе буде иновиран на такав начин да боље и успешније припреми младе људе за активан живот у друштву 

знања и рад у непосредном окружењу. У том смислу, кроз наставу се све више потенцира стицање процедуралних, контекстуалних и функционалних 

знања и развијање истраживачких вештина, ставова и вредности о околини, који су засновани на принципима одрживог развоја и одрживог 
образовања.  
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ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА 

 
Циљ учења слободне наставнe активности Вежбањем до здравља је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове и вредности 

од значаја за одговоран однос према сопственом здрављу, физичком вежбању и здравим животним навикама. 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

– Компетенција за целоживотно 

учење 

– Комуникација 

– Рад са подацима и 

информацијама 

– Дигитална компетенција 

– Решавање проблема 

– Сарадња 

– Одговоран однос према 

здрављу 

– Одговоран однос према 

околини 

– Одговорно учешће у 

демократском друштву 

– дефинише појам здравља, разликује физичко, 

ментално и социјално здравље и образлаже утицај 

вежбања на здравље; 

– упореди специфичности вежбања у спорту и ван 

спорта; 

– разликује правилно од неправилног вежбања и 

планира сопствене физичке активности у складу са 

потребама, могућностима и интересовањима; 

– има увид у сопствене разлоге вежбања и истрајава у 

вежбању; 

– препозна ситуације у којима не сме да вежба; 

– препозна утицај различитих вежбања на физички 

изглед и здравље; 

– повеже позитиван и негативан утицај вежбања на 

имунитет; 

– поштује еколошка правила у средини где вежба; 

– правилно поступа у пружању прве помоћи при 

повредама у вежбању; 

– критички вреднује идеале физичког изгледа који се 

намећу као и начине за њихово достизање; 

– користи поуздане изворе информација о утицају 

исхране и вежбања на здравље и физички изглед; 

– разликује добро од лошег држања тела и коригује 

сопствено држање тела; 

– препозна ризике гојазности и мршавости; 

– наведе принципе правилне исхране и примењује их 

у свом свакодневном животу; 

– критички се односи према рекламираним 

производима животних намирница; 

– аргументовано дискутује о физичким активностима 

и начину исхране и ризицима неодговарајућих 

дијета; 

– доведе у везу вежбање са правима детета; 

– аргументује значај вежбања после болести и неких 

повреда; 

– поштује потребе и могућности различитих 

учесника у вежбању и наведе примере 

ВЕЖБАЊЕ, ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 
Појам и врсте здравља, начини његовог праћења и чувања. 

Утицај вежбања на здравље, раст и развој. Људско тело и вежбање – кости, 

зглобови, мишићи. 

Специфичности вежбања у и ван спорта. 

Правилно и неправилно вежбање. 

Мотивација за вежбање и фактори који утичу на одустајање. 

Када не треба вежбати. 

Вежбање и имунитет. 

Значај вежбања на чистом ваздуху. 

Вежбање и очување животне средине. 

Повреде при вежбању и прва помоћ. 

ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ 
Исхрана као извор енергије. 

Карактеристике основних животних намирница важних за вежбање. 

Гојазност и мршавост – ризици и компликације. 

Како и где се информишемо о здравом начину исхране. Производи који се 

рекламирају, а треба их избегавати. 

Различите врсте дијета и њихови позитивни и негативни ефекти. 

Правилна исхрана пре и после вежбања. 

ВЕЖБАЊЕ И ФИЗИЧКИ ИЗГЛЕД 
Идеал физичког изгледа некад и сад. 

Правилно држање тела и физички изглед. 

Претерана употреба дигиталних технологија и последице на здравље и 

физички изглед. 

Утицај вежбања и здравих начина живота на физички изглед. 

У ВЕЖБАЊУ ЈЕДНАКИ 
Остваривање права детета на раст, развој, здравље, игру и дружење кроз 

вежбање прилагођено могућностима и потребама. 

Доступност опреме и простора за вежбање. 

Родна (не)равноправност у вежбању и спорту. 

Вежбање после болести и повреда. 

Значај вежбања за особе са сметњама у развоју и инвалидитетом и спортови 

прилагођени њиховим могућностима. 
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равноправности и неравноправности у спорту; 

– преферира физичке активности на свежем ваздуху 

са другом децом у односу на седење код куће за 

компјутером. 

 

 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 
Циљ учења слободне наставне активности Медијска писменост је да подстакне развој медијске културе ученика и допринесе јачању 

способности разумевања, деконструкције и креирања медијских садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и социјални 

развој у савременом медијацентричном окружењу. 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за целоживотно 

учење 

Комуникација 

Рад са подацима 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација 

ка предузетништву 

– идентификује/процени комуникацијски процес у 

односу медији – публика (корисници); 

– разликује традиционалне и нове медије поредећи 

начине пласирања порука; 

– упореди основне особености различитих медија и 

изводи закључке о функцијама медија; 

– опише и анализира своје медијске навике; 

– разликује медијске садржаје од стварности, 

идентификујући их као конструкте стварности; 

– деконструише једноставније примере медијских 

порука; 

– одговорно креира једноставније медијске садржаје. 

– критички вреднује оглашавање у различитим 

медијским садржајима и препознаје профит као 

основни циљ; 

– наводи примере манипулације у медијским 

садржајима којима се подстичу куповина и потрошња, 

одређена осећања, вредности и ставови потрошача. 

– разликује функције и могућности мобилних 

дигиталних платформи; 

– идентификује недостатке и предности мобилног 

телефона као уређаја за комуницирање, информисање 

и забаву; 

– препознаје сврху и начин функционисања 

претраживача „на мрежи” и агрегатора садржаја; 

– вреднује и разврстава једноставније примере 

информација са интернета према изворима из којег 

потичу, делећи их на поуздане и непоуздане; 

– препознаје ризично понашање на друштвеним 

мрежама. 

ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ МЕДИЈА И 

Медији и публика (корисници). 

Традиционални медији (штампа, радио, телевизија, филм) и нови медији 

(интернет). 

Улога и место медија у 

савременом друштву. 

Медијске навике (Мој медијски дан). 

ДЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ 
Медијски садржаји као 

конструкти стварности. 

Деконструкција и конструкција медијских порука. 

ОГЛАШАВАЊЕ 
Комерцијални медијски 

садржаји у различитим медијима (рекламе, скривене поруке намењене 

пласирању одређених идеја, садржаја и животних стилова). 

Профит као циљ оглашавања. 

тицај медијских садржаја на осећања, вредности и понашање публике – 

куповину и потрошњу. 

МЕДИЈСКИ САДРЖАЈИ НА МОБИЛНИМ ДИГИТАЛНИМ 

ПЛАТФОРМАМА И ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ 
Комуникација у дигиталном окружењу. 

Поузданост и веродостојност информација на интернету. 

Претраживачи „на мрежи” и агрегатори садржаја. 

Вредновање и селекција 

доступних информација. 

Персонализована претрага на 

Гуглу. 

Анализа апликација на мобилном телефону. 

Зависност од мобилних телефона. 
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ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ 
Циљ учења слободне наставне активности Цртање, вајање и сликање је да ученик кроз ликовни рад развија стваралачко мишљење и 

унапређује визуелно опажање, естетичке критеријуме и способност ликовног изражавања. 
 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и 

кључни појмови садржаја програма 

Компетенција за учење 

Естетичка компетенција 

Комуникација 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Сарадња 

Дигитална компетенција 

Предузимљивост и оријентација према 

предузетништву 

Одговорно учешће у демократском друштву 

– црта креирајући линије различитих вредности комбиновањем 

материјала, угла и притиска прибора/материјала; 

– црта према задатом моделу приказујући односе величина које опажа; 

– илуструје причу, бајку или песму одабраном цртачком техником; 

– обликује, према моделу, фигуре од меког материјала стилизујући 

сложени облик; 

– обликује, у самосталном и тимском раду, скулптуре или употребне 

предмете од материјала за рециклажу; 

– наслика ликовни рад према задатом или одабраном моделу 

приказујући тонове које опажа; 

– обликује стварне и имагинарне текстуре и облике одабраном 

цртачком, сликарском или вајарском техником; 

– изрази цртежом, сликом и скулптуром машту, сећање, емоције, 

интересовања или утисак о уметничком делу; 

– обликује употребне предмете примењујући најмање једну хоби 

технику; 

– разликује цртачке, сликарске и вајарске технике, материјал и прибор; 

– чисти радну површину, простор и прибор по завршетку сваког рада; 

– учествује у активностима које доприносе добробити школе и локалне 

заједнице. 

ЦРТАЊЕ 

Својства линија. 

Врсте цртежа. 

Цртачке технике. 

  

ВАЈАЊЕ 
Својства облика. 

Стилизовање облика. Вајарске технике. 

СЛИКАЊЕ 

Примарне, секундарне и терцијарне боје. 
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Локални тон. 

Сликарске технике. 

 

 

 

ŠAH 

Cilj i zadaci 

Cilj nastave šaha jeste da učenici ovladaju osnovnim i naprednim zakonitostima i principima šahovske igre radi formiranja njihovih radnih 

sposobnosti, savesnosti, istrajnosti, upornosti, urednosti, radoznalosti, kreativnosti, originalnosti i spremnosti na saradnju uz uvažavanje tuĎeg 

mišljenja i načela lepog ponašanja, da se kod učenika izgradi kultura rada, da se rad obavlja u odreĎeno vreme u predviĎenom radnom prostoru, kao i 

da se razvija svesna potreba da se započeti posao dovrši do kraja.  

Zadaci nastave šaha su: 

izgraĎivanje interesovanja za šahovsku igru;  

igranje šaha;  

stimulisanje mašte, kreativnosti i radoznalosti tokom učenja šaha;  

povezivanje znanja o šahu sa životnim situacijama; 

izgraĎivanje logičkog shvatanja šahovske igre kao osnove za logičko mišljenje;  

osposobljavanje učenika da samostalno donose odluku kroz igranje šaha;  

jačanje tolerancije na frustraciju kao bitnog faktora emocionalne inteligencije;  

razvijanje svesti o sopstvenom napredovanju i jačanje motivacije za dalje učenje šaha. 

 

Operativni zadaci 

Učenici treba da se: 

kroz veći broj zanimljivih i atraktivnih primera, koji se odnose na veštinu igranja šaha, zainteresuju za šahovsku igru;  

kroz veći broj zadataka osposobe da samostalno donose odluke u toku šahovske igre. 

SADRŽAJI PROGRAMA 

UVOD (1+0) 

Upoznavanje sa ciljevima i zadacima programa i načinom rada (posmatranje, vežbanje).  

SREDIŠNJICA (5+10) 

1. Privremene i trajne prednosti. Koncept i primeri: (1+2)  

način realizacije trajnih prednosti;  

način realizacije privremenih prednosti; faktor vremena.  

2. Taktika u igri i njen značaj: (1+2)  
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realizacija prednosti u središnjici putem kombinatornih motiva;  

utvrĎivanje kroz primere iz prakse.  

3. Kombinatorna igra kroz praktične primere. Napad na kralja: (2+4)  

napad na zaostalog kralja u centru; otvaranje linija, uništavanje odbrane;  

utvrĎivanje kroz primere iz prakse;  

velikani šaha: Adolf Andersen; njegov doprinos žrtvenom stilu igre. Andersenove partije: "besmrtna", "večito zelena";  

napad na rokadni položaj kralja (žrtva na polju h7, itd.);  

utvrĎivanje kroz primere iz prakse i aktivno rešavanje zadataka;  

napad pešacima pri suprotnosmernim rokadama;  

utvrĎivanje kroz primere iz prakse i aktivno rešavanje zadataka.  

4. Poziciona igra sa primerima iz prakse (1+2):  

koncept blokade;  

utvrĎivanje kroz primere iz prakse;  

povoljna i nepovoljna izmena figura;  

utvrĎivanje kroz primere iz prakse. 

ODIGRAVANJE PARTIJA (0+2) 

Turnir učenika. 

ZAVRŠNICA (2+4) 

1. Način realizacije prednosti ili spasavanja iz teške situacije u završnici putem kombinatornih motiva: (1+2) 

kombinacije u završnicama lakih figura;  

kombinacije u završnicama lake figure sa topom;  

kombinacije u pešačkim završnicama.  

2. Primeri sa jednim pešakom na tabli: (1+2)  

dama protiv pešaka; poseban slučaj: pešak na ivičnoj ili lovčevoj liniji;  

top protiv pešaka;  

"odbacivanje ramenom" protivničkog kralja;  

skakač protiv pešaka;  

poseban slučaj: ivični pešak. 

TEORIJA OTVARANJA (2+3) 

Ravnoteža u otvaranju. Osnovne teorijske varijante i njihova primena u praksi.  

Otvorene igre:  

Španska partija: 

varijanta izmene (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante, poučna partija);  

otvorena španka (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante, poučna partija);  

praktična igra u tematskim varijantama;  

klasični nastavci: Čigorinova i Brajerova varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante, poučna partija);  

praktična igra u tematskim varijantama. 
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PRELAZAK IZ OTVARANJA U SREDIŠNJICU (2+2) 

Narušavanje ravnoteže u otvaranju:  

faktor vremena u otvaranju; značaj tempa;  

igra na inicijativu; gambitna igra;  

utvrĎivanje kroz primere iz prakse;  

velikani šaha: Pol Morfi; njegov značaj za borbu za inicijativu u otvaranju;  

Morfijeve minijature (oko 20 poteza, klasični primeri) u kojima jedna strana brzo zahvata inicijativu i stiče odlučujuću prednost. 

ODIGRAVANJE PARTIJA (0+3) 

1. Turnir učenika (0+2).  

2. Simultanka predmetnog nastavnika protiv učenika (0+1). 

 

 

 

SVAKODNEVNI ŽIVOT U PROŠLOSTI 

Cilj i zadaci 

Cilj izučavanja predmeta je proširivanje znanja iz oblasti opšte kulture i osposobljavanje učenika da, kroz upoznavanje s načinom života ljudi u 

prošlosti, bolje razumeju svet i vreme u kome žive i razviju svest o kontinuitetu i ukorenjenosti. Učenici bi trebalo da se upoznaju sa specifičnostima 

dinamike kulturnih promena i da nauče kako da sagledaju sebe u kontekstu "drugog", da bi sopstveni identitet što potpunije integrisali u širi kontekst 

razuĎene i složene sadašnjosti.  

Zadaci predmeta su da učenici, kroz nastavu usmerenu ka upoznavanju s različitim elementima svakodnevnog života, kao što su odnosi u porodici, 

ishrana, obrazovanje, dečje igre, zabava, staništa, odevanje itd, uoče njihovu uslovljenost istorijskim procesima i dogaĎajima. Koncepcija nastave 

ovog izbornog predmeta naglasak stavlja na upoznavanje s osnovnim elementima svakodnevnog života u prošlosti Srbije, Jugoistočne Evrope, 

Sredozemlja i Evrope u celini, s namerom da se uoče njihovi zajednički imenitelji i upoznaju različitosti koje postoje u datom istorijskom kontekstu, 

kao i u odnosu na savremeno doba u kojem učenik živi. Podsticanjem radoznalosti, kreativnosti i istraživačkog duha u proučavanju ovog predmeta, 

učenici treba da se osposobe da formiraju jasniju sliku o prošlim vremenima, da ovladaju elementarnim procedurama prikupljanja istorijske graĎe, 

kao i da razviju kritički odnos prema njoj. 

Peti razred 

Operativni zadaci: 

razumevanje pojma svakodnevni život;  

razumevanje pojma prošlost;  

razumevanje značaja proučavanja svakodnevnog života u prošlosti;  

usvajanje i produbljivanje znanja o razlikama izmeĎu svakodnevnog života danas i u prošlosti;  

identifikovanje aktuelnih dečjih igara (vrste i njihova funkcija);  
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upoznavanje s dečjim igrama u prošlosti (vrste i njihova funkcija);  

identifikovanje sličnosti i razlika izmeĎu igara nekad i sad;  

razumevanje značaja igre u razvoju pojedinca i društva;  

upoznavanje sa svakodnevnim životom ljudi u praistoriji;  

upoznavanje sa svakodnevnim životom naroda Starog istoka;  

upoznavanje sa svakodnevnim životom starih Grka;  

upoznavanje sa svakodnevnim životom starih Rimljana;  

podsticanje učenika na samostalni istraživački rad;  

razvijanje sposobnosti povezivanja znanja iz različitih oblasti;  

podsticanje kreativnosti. 

SADRŽAJI PROGRAMA 

UVOD 

Prošlost (pojam prošlosti).  

Vreme (hronologija, orijentacija u vremenu).  

Značaj proučavanja prošlosti.  

Pojam svakodnevnog života (odnosi u porodici, ishrana, stanovanje, odevanje, školovanje, lečenje, proizvodnja, zabava, razlika izmeĎu političke 

istorije i istorije svakodnevnog života...).  

Značaj proučavanja svakodnevnog života u prošlosti (prošlost ne pripada samo vladarima, vojskovoĎama i državnicima, već i običnim ljudima, 

kojima se možemo približiti jedino istraživanjem njihove svakodnevice).  

IGRE U PROŠLOSTI 

Pojam i fenomen igre (mesto i uloga igre u razvoju pojedinca i društva).  

Igračke (vrste i značaj).  

Dečje igre u sadašnjosti (karakteristike i funkcije).  

Dečje igre u prošlosti (vrste i funkcija - od našeg vremena do praistorije).  

Tradicionalne igre u Srbiji (Ţmurke, Skakanje u dţakovima, Trule kobile, Janjine, Ćuškanje, Klis ili Pincike, Potezanje konopca, Bacanje kamena s 

ramena, Rvanje, Hodanje na štulama, Deri-gaće, Sardine, Motanje, Tutumiš, Štaponja, Šuge, Radibaba, Car govedar, Jelečkinje, barjačkinje, Dajem 

ti talir, Elem, belem, cedilo, Stari čika, Gazda i pčele, Pošto, seko, mleko, Kolariću, paniću, Ringe, ringe, raja...).  

Igračke u prošlosti (vrste i funkcija - od našeg vremena do praistorije). 

Dečje igre i igre odraslih (sličnosti i razlike). 

Olimpijske igre u antičkoj Grčkoj (osnov sportskih igara savremenog doba). 

SVAKODNEVNI ŽIVOT U PRAISTORIJI I STAROM VEKU 

Svakodnevni život ljudi u praistoriji 

Svakodnevni život praistorijskih zajednica (arheološki lokaliteti, uticaj pojave ribolova, zemljoradnje, stočarstva i korišćenja metala na promene u 

svakodnevnom životu).  

Način ishrane i odevanja u praistoriji (vrste hrane, njena priprema i čuvanje, odevni materijali, alatke...).  

Stanovanje u praistoriji (naselja i stambeni objekti: pećine, zemunice, nadzemni objekti, sojenice...).  

Upotrebni predmeti i nakit (oruĎe, oružje, posuĎe, nameštaj, ognjišta, peći, način obrade, umeće izrade...).  
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Izumi (vatra, jedro, točak, udica, luk i strela...).  

Verovanja (zagrobni život, kult predaka i plodnosti i kultni predmeti: žrtvenici, ritoni, zoomorfne i antropomorfne figurine...).  

Najzanimljiviji arheološki nalazi i lokaliteti (Oci - ledeni čovek, Pazirik - čovek s tetovažama, Kostjenki - kuće od kljova mamuta, Sungir - pokojnik 

prekriven perlama, megaliti, Stounhendž, arhitektura na Lepenskom viru, figurine iz Vinče, organizacija naselja u Čatal Hijuku...). 

Svakodnevni život naroda Starog istoka 

Način ishrane u starom Egiptu i Mesopotamiji (sakupljanje i pripremanje namirnica, lov i ribolov, jelovnik, zemljoradnja, vinogradarstvo, pića).  

Odevanje u starom Egiptu i Mesopotamiji (materijali, sirovine i načini obrade, nakit, bojenje, šminka i lična higijena).  

Stanovanje u starom Egiptu i Mesopotamiji (graĎevinski materijali, način gradnje, oruĎa za rad, izgled objekata i organizacija prostora).  

Porodični odnosi u starom Egiptu i Mesopotamiji (položaj muškarca, žene i deteta).  

Obrazovanje u starom Egiptu i Mesopotamiji (pismo, tehnika pisanja, škole...).  

Obaveze stanovništva (porez, prisilni rad - izgradnja puteva, kanala za navodnjavanje, nasipa, utvrĎenja, hramova, piramida...).  

Društveni život u starom Egiptu i Mesopotamiji (igre na tabli - senet, ples uz muziku, muzički instrumenti - flauta, harfa, udaraljke, frula, sistrum...).  

Upotrebni predmeti u starom Egiptu i Mesopotamiji (oruĎe, oružje ratnika, posuĎe, kućni inventar, pečati, novac, tehnika i umeće izrade).  

Lečenje (bolesti i lekovite biljke).  

Putovanja i trgovina kod naroda Starog istoka.  

Izumi u starom Egiptu i Mesopotamiji (sunčani i vodeni časovnik, staklo, sistem za navodnjavanje, šaduf...).  

Verovanja u starom Egiptu i Mesopotamiji (zagrobni život, balsamovanje, horoskopi, astrologija, ritualni obredi i predmeti).  

Najzanimljiviji arheološki nalazi i lokaliteti (Tutankamonova grobnica i njen inventar, brodovi pored piramida, kraljevska grobnica u Uru, biblioteka 

u Ninivi...). 

Svakodnevni život starih Grka 

Način ishrane starih Grka (eksploatacija prirodnih resursa, uzgajanje biljaka i životinja, pripremanje i čuvanje hrane, jelovnik...).  

Odevanje kod starih Grka (materijali - lan i ovčija vuna, način obrade i bojenje, nakit, parfemi...).  

Stanovanje u staroj Grčkoj (materijali od kojih se gradilo, zidovi od ćerpiča, krovovi pokriveni glinenim crepovima, prozori s drvenim kapcima...).  

Porodični odnosi u staroj Grčkoj (položaj muškarca, žene i deteta, svadbeni običaji, odnos prema starijima...).  

Obrazovanje u staroj Grčkoj (školovanje dečaka - uloga gramatista, kitarista, sofista, pedotriba, značaj fizičke kulture i muzike, abakus, spartansko 

vaspitanje...).  

Društveni život u staroj Grčkoj (igra kotabos, trke dvokolica, gozbe, hetere, pozorišta...).  

Upotrebni predmeti u staroj Grčkoj (oruĎe, posuĎe, oružje ratnika, novac, zanati...).  

Putovanja i trgovina.  

Medicina i nauka u staroj Grčkoj (bolesti i lečenje, Hipokrat sa Kosa...).  

Verovanja starih Grka (proročišta, zagrobni život, podzemni svet...).  

Najzanimljiviji arheološki nalazi i lokaliteti (atinski Akropolj, Delfi, Efes, Mikena...). 

Svakodnevni život starih Rimljana 

Način ishrane u starom Rimu (eksploatacija prirodnih resursa, uzgajanje biljaka i životinja, pripremanje i čuvanje hrane, jelovnik...).  

Odevanje u starom Rimu (materijali, toga, purpurna boja - boja carevog odela, kozmetika, frizure, lična higijena, latrine…).  

Stanovanje u starom Rimu (graĎevinski materijal, način gradnje, izgled objekata i organizacija prostora, insule, akvadukti, kupatila…).  
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Porodični odnosi u starom Rimu (položaj muškarca, žene i deteta, svadbeni običaji, adopcija - usvajanje kao prilika za socijalnu afirmaciju, slavljenje 

roĎendana oca porodice u čast njegovog duha zaštitnika - genija).  

Obrazovanje u starom Rimu (školovanje dečaka - uloga "dojkinje", "pedagoga" i "gramatičara", značaj besedništva...).  

Društveni život u starom Rimu (zabava, gozbe, pozorište, kolske trke, borbe gladijatora, ples, muzika, muzički instrumenti...).  

Upotrebni predmeti i nakit (oruĎe, oružje, novac, prstenje, narukvice, ogrlice...).  

Rimska vojska (legije i oprema legionara).  

Putovanja i trgovina (izgradnja puteva, pomorska trgovina...).  

Verovanja i ritualni obredi u starom Rimu (sveštenici i sveštenice, prinošenje žrtve bogovima, kao i kućnim božanstvima - larima i penatima, nošenje 

hrane na groblje, apoteoza...).  

Lečenje u starom Rimu (medicinski instrumenti i lekovito bilje - žalfija, ruzmarin, slačica, morač, beli luk...).  

Najzanimljiviji arheološki nalazi i lokaliteti (Sirmijum, Singidunum, Naisus, Viminacijum - vojni logor, Gamzigrad - carska palata, Trajanov most, 

rimski Forum, Koloseum, Kartagina, Pompeji...).  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност 5. разред 

 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

 

 

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

граматике, усменог или писменог изражавања). 

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

Редни број  Назив теме  

Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1. Правопис:  Писање 

великог слова, спојено и 

одвојено писање речи, 

правила у писању 

глаголских облика, 

2 Рад по групама 

Индивидуални задаци 

(најјочигледнији примери, 

најједноставнији задаци) 

Индивидуално праћење 

сваког задатка. 

Ако ученик превлада 

одређену тешкоћу, 

наставити рад на 
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интерпункција   редовној настави, а по 

потреби вратити га на 

допунску наставу. 

2. Граматика:  Падежи 

           Врсте речи   

     Служба речи    

           Реченице 

5 

3. Ортоепија:  
Правилан изговор 

Вежбе читања 

2 

ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА 5. разред – допунска настава 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

Ученик ће бити у стању да: израчуна вредност једноставнијег бројевног израза, примени правила дељивости са 2, 

3, 4, 5, 9, 25 и декадним јединицама, нацрта и обележи госновне геометријске облике, измери дати угао и нацрта 

угао задате мере,  упореди, сабере и одузме углове рачунски , да савлада четири основне рачунске операције са 

разломцима и децималним бројевима, да користежи прибор за геометрију зна да конструише симетралу дужи и 

угла. 

Редни број  Назив теме  
Оријентациони 

број часова  
Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1. Природни бројеви и 

дељивост 

1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

2.  Основни геометријски 

појмови 

1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

3.  Превођење децималних 

бројева у разломак и 

обрнуто 

1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

4.  Угао- сабирање и 

одузимање углова    

1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 
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5.  Сабирање и одузимање 

разломака и децималних 

бројева 

1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

6.  Множење и дељење 

разломака и децималних 

бројева   

1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

7.  Сабирање, одузимање 

множење и дељење 

разломака и децималних 

бројева   

1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

8.  Једначине и неједначине 1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

9.  Осна симетрија  1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

 

 

НАПОМЕНА : Садржаји за реализовање допунске наставе ће зависити од напредовања ученика и проблема на које наилазе у 

овладавању предвиђеним програмским садржајима 

 

ПРЕДМЕТ :ГЕОГРАФИЈА -ДОПУНСКА  НАСТАВА   5. разред 

 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

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

знања  на часовима редовне наставе. 

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

ученици могли даље да прате и усвајају нове наставне јединице 

Редни број  Назив теме  Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  Начин праћења ефеката и 

остварености циљева  

1. Васиона и Земља 2 Индивидуални, групни облик 

наставног рада, прилагођен програм 

Краће усмене, писмене 

провере, позитивна оцена 
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2. Земљина кретања-ротација 

и револуција 

1 Индивидуални, групни облик 

наставног рада,прилагођен програм 

Краће усмене, писмене 

провере, позитивна оцена 

3. Унутрашња грађа и рељеф 

Земље 

3 Индивидуални, групни облик 

наставног рада,прилагођен програм 

Краће усмене, писмене 

провере, позитивна оцена 

4. Атмосфера- ваздушни 

омотач Земље 

3. Индивидуални, групни облик 

наставног рада,прилагођен програм 

Краће усмене, писмене 

провере, позитивна оцена 

 

ПРЕДМЕТ: Историја, пети разред, наставница : Јелена Павловић 

 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

1. Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и улоге 

истакнутих појединаца 

2. Развијање индивидуалног и националног идентитета 

3.  Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање 

савременог света ( у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру 

4. Унапређење функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву ( 

истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања 

сопствених ставова, разумевање мултикултуралности, ратвијање толеранције и културе дијалога) 

5. Оспособљавање за коришћење информационо-комуникационих технологија 

6. Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања култрно-историјске 

баштине        

Редни број  Назив теме  

Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1. Основи проучавања 

прошлости 

1 Индивидуални, групни облик 

наставног рада, прилагођен програм 

Писмена и усмена 

провера 

 

2. Праисторија 1 Индивидуални, групни облик 

наставног рада, прилагођен програм 

Писмена и усмена 

провера 
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3. Стари исток 2 Индивидуални, групни облик 

наставног рада, прилагођен програм 

Писмена и усмена 

провера 

4. 

 

5. 

        Античка Грчка  

 

         Антички Рим 

3 

 

2 

Индивидуални, групни облик 

наставног рада, прилагођен програм 

Писмена и усмена 

провера 

 

ПРЕДМЕТ: Енглески језик 5. разред 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

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

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

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

језику и културном наслеђу. 

Редни број  Назив теме  

Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1 Grammar 5 (по 

одељењу) 

Ученици ће кроз различита 

вежбања и примену различитих 

граматичких правила унапредити 

знање везано за граматичке 

структуре енглеског језика 

Задаци са различитим 

граматичким 

структурама 

2 Listening and Reading 4 (по 

одељењу) 

Ученици ће кроз различита 

вежбања развијати разумевање 

енглеског језика 

Вежбе за разумевање 

разноврсних текстова, 

вежбе са разумевањем 

одслушаног. 
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ДОДАТНА НАСТАВА 

 

ПРЕДМЕТ:   Српски језик и књижевност    5. разред 

 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

 

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

оспособљавање за самообразовање, развијање маште,  упућивање на коришћење различитих извора сазнања. 

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

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

Редни број  Назив теме  

Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1. Граматика:  

Падежи 

Врсте речи 

Глаголски облици 

Службе речи 

5 Индивидуални задаци 

Рад у пару 

Рад на задацима са тестова за 

такмичење 

Наставник прати и 

евидентира развој и 

напредовање ученика, 

као и њихова 

појединачна 

интересовања. 

2. Језичка култура:  
Сининими, антпними, 
хпмпними 
Некоижевне речи и изрази  

1  

3. Правописна правила 1  

4. Књижевност: Приказ  
коижевнпг дела ван 
шкплске лектире пп избпру 
ученика 

1   
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ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА 5. разред – додатна настава 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

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

Редни број  Назив теме  
Оријентациони 

број часова  
Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1. Коцка и квадар (површина 

и запремина). 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

2.  
Природни бројеви 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

3.  
Дељивост бројева 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

4.  Одабрани задаци из 

математичког листа 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

5.  
Школска такмичења  

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

6.  
Скуповне операције  

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

7.  Примене скуповних 

операција 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

8.  Основни појмови 

геометрије 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

9.  Пребројавање скупова 

тачака, фигура и бројева 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 
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10. 
Општинска  такмичења 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

11. Одабрани задаци из 

математичког листа 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

12. 
Дељивост ( Прости бројеви) 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

13. 
Дељивост (НЗС и НЗД ) 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

14. Једнакост и упоређивање 

разломака 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

15. 
Угао 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

16. Сабирање и одузимање 

разломака 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

17. Диофантове једначине (у 

скупу природних бројева) 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

18. 
Окружна такмичења 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 
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ПРЕДМЕТ :ГЕОГРАФИЈА -ДОДАТНА НАСТАВА   5. разред 

 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

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

показују посебно интересовање за проширивање знања из области географије.Циљеви и задаци ових облика рада са 

ученицима су: 

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

-оспособљавање за самостално и тимско учење и проналажење информација 

-развијање основних елемената логичког мишљења 

-решавање једноставних проблемских ситуација у окружењу 

-проширивање и продубљивање знања стечених у току наставе 

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

презентацијују посебно интересовање за проширивање знања из области географије 

Редни број  Назив теме  Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  Начин праћења ефеката и 

остварености циљева  

1. Сунчев систем- модел 2 Индивидуални, групни облик 

наставног рада,проблемски приступ, 

стваралачки концепт учења 

изложба,презентације 

2. Унутрашња грађа Земље-

модел 

2 Индивидуални, групни облик 

наставног рада,проблемски приступ, 

стваралачки концепт учења 

Изложба,презентације 

3. Истраживање у библиотаци-

најдужи пећински систем у 

свету и код нас 

1 Индивидуални, групни облик 

наставног рада,проблемски приступ, 

стваралачки концепт учења 

писање реферата,израда 

постера 

4. Најразорнији земљотреси 1. Индивидуални, групни облик 

наставног рада,проблемски приступ, 

стваралачки концепт 

учења,истраживачки рад 

пиисање 

реферата,изложбе,израда 

постера 

5. Најразорније вулканске 

ерупције 

1. Индивидуални, групни облик наставног 

рада,проблемски приступ, стваралачки 

концепт учења,истраживачки рад 

пиисање 

реферата,изложбе,израда 

постера 

6. Монсуни 1. Индивидуални, групни облик наставног 

рада,проблемски приступ, стваралачки 

концепт учења,истраживачки рад 

пиисање 

реферата,изложбе,израда 

постера 
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7. Заштита животне средине-

примери позитивне и 

негативне еколошке праксе у 

непосредном окружењу 

1. Индивидуални, групни облик наставног 

рада,проблемски приступ, стваралачки 

концепт учења,истраживачки рад 

Презентација, израда 

паноа, слике, извештаји 

 

ПРЕДМЕТ :ИСТОРИЈА -ДОДАТНА НАСТАВА   5. разред 

 

 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

Проширивање знања о историји старог века који допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских 

процеса и токова;  подстицати радозналост и иницијатива у погледу прикупљања података и подстицање групе ђака дасе 

баве истраживачким пројектима или активним учењем да би се створили услови за дијалог и отворено и толерантно 

поређење мишљења .Развијање мотивисаности  и спосоности код ученика да науче више, развију креативност и  да стечена 

знања примене  у свакодневномживоту; развијање позитивног односпремараду, уважавање и међусобну сарадњу међу 

ученицима. Припремањезаинтересованих учениказатакмичење  

Редни број  Назив теме  

Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1. Основи проучавања 

прошлости 

1 Индивидуални, групни облик 

наставног рада, прилагођен програм 

Писмена и усмена 

провера 

 

2. Праисторија 1 Индивидуални, групни облик 

наставног рада, прилагођен програм 

Писмена и усмена 

провера 

3. Стари исток 2 Индивидуални, групни облик 

наставног рада, прилагођен програм 

Писмена и усмена 

провера 

4. 

 

5. 

        Античка Грчка  

 

         Антички Рим 

3 

 

2 

Индивидуални, групни облик 

наставног рада, прилагођен програм 

Писмена и усмена 

провера 
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ПРЕДМЕТ: Енглески језик 5. разред 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

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

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

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

језику и културном наслеђу. 

Редни број  Назив теме  

Оријентацио

ни број 

часова  

Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1 Grammar 5 (по 

одељењу) 

Ученици ће кроз различита 

вежбања и примену различитих 

граматичких правила унапредити 

знање везано за граматичке 

структуре енглеског језика 

Задаци са различитим 

граматичким 

структурама 

2 Listening and Reading 2 (по 

одељењу) 

Ученици ће кроз различита 

вежбања развијати разумевање 

енглеског језика 

Вежбе за разумевање 

разноврсних текстова, 

вежбе са разумевањем 

одслушаног. 

3 Writing, Speaking 2 (по 

одељењу) 

Ученици ће кроз различита 

вежбања практично користити 

стечена знања из  енглеског језика 

Састави, вербална 

излагања на 

различите теме 

     

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

ВАННАСТАВНА АКТИВНОСТ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И 

НАСТАВНИЦИ 

 

ДОПРИНОС ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 

ДРУШТВЕНЕ 

Професионална оријентација 

Географи, еколози, клуб 

љубитеља страних језика, . 

,,Не прљај немаш изговор“-

кампања SBB- ... 

 

 

Наставници српског језика, географије, 

биологије, страних језика, педагог 

zadovoljenje različitih obrazovnih potreba i 
interesovanja učenika;  
- prepoznavanje profesionalnih sposobnosti i 
interesovanja, upoznavanje sa svetom rada;  
- nadogradnja ishoda koji se ostvaruju u okviru redovne 
nastave i doprinos razvoju meĎupredmetnih ishoda;  
- unapreĎivanje različitih sposobnosti (intelektualne, 
fizičke, kreativne, radne...);  
- jačanje kapaciteta učenika za razlikovanje bezbednog 
od nebezbednog ponašanja i zaštitu od rizičnog 
ponašanja;  
- podsticanje humanog i odgovornog odnosa prema 
sebi, drugima i okruženju, jačanje osetljivosti za one 
kojima je potrebna pomoć (npr. stari i bolesni);  
- unapreĎivanje različitih vrsta pismenosti (jezičke, 
medijske, kulturne, naučne...);  
- kultivisanje korišćenja slobodnog vremena;  
- podsticanje interkulturalnog dijaloga;  
- razumevanje koncepta inkluzije i jačanje osetljivosti 
za različitost;  
- jačanje generacijskih veza izmeĎu učenika različitih 
odeljenja bez kompetitivnosti;  
- relaksacija, rasterećenje napetosti učenika, 
samoiskazivanje;  
- jačanje veze sa lokalnom zajednicom;  
- razvoj osećanja pripadnosti svojoj školskoj zajednici;  
- podsticanje samostalnosti, proaktivnosti i 
preduzimljivost;  
- priprema za rešavanje različitih životnih situacija;  
- promocija škole i njenog identiteta.  

ТЕХНИЧКЕ 

 

(саобраћајна, 

 секундарне сировине...) 

 

Наставници технике и технологије 

 

ХУМАНИТАРНЕ 

Чеп за осмех- континуирана 

акција 

 

Појединачне хуманитарне акције 

(поклони за Нову годину, помоћ 

угроженима...) 

 

Одељењске старешине петог разреда 

Сви заинтерсовани настаници 

СПОРТСКЕ 

Крос 

Игре без граница 

Фудбал 

Кошарка 

Наставници физичког васпитања 

КУЛТУРНЕ 

Библиотечка секција 

Драмска 

Рецитатори 

Литерарна 

Наставници српског језика 

Ликовне и музичке културе... 
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