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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА  

VI 

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  

-ФИЗИКА 

144 

72 

72 

72 

72 

144 

36 

72 

36 

36 

72+54* 

72 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

-ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ 

ВЕРСКА НАСТАВА 

-НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

36 

 

72 

 

Р. број  ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
ШЕСТИ  РАЗРЕД  

НЕД.  ГОД.  

1.  Редовна настава  28 1062 

2.  Слободне наставне активности  1  36  

3.  Допунска настава  1  36  

4.  Додатна настава  1  36  

 

Р. број  ОСТАЛИ ОБЛИЦИ О-В РАДА  ШЕСТИ  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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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ   РАЗРЕД: ШЕСТИ   ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА : 144 

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и 

поступцизапостиз

ањеисхода 

(дидактичко-

методичкарешења

, активности) 

 

Међупредмет

наповезаност 

 

 

Планирани 

начини 

праћења и 

вредновања 

  

 

 

 

 
КЊИ - 

ЖЕВНОСТ 

ЛИРИКА  

Лектира 

1. Обредне лирске народне песме 
(избор) 
2. Ђура Јакшић: Вече 
3. Јован Дучић: Село 
4. Мирослав Антић: Плава звезда 
5. Вељко Петровић: Ратар / Алекса 
Шантић: О, класје моје 
6. Десанка Максимовић: Грачаница / 
Војислав Илић: Свети Сава 
7. Стеван Раичковић: Хвала сунцу, 
земљи, трави 
8. Милован Данојлић: Овај дечак 
зове се Пепо Крста 
9. Сергеј Јесењин: Песма о керуши 

Књижевни термини и појмови 

Позавршеткуразредаученикћеб

ити у стањуда:  

– повежекњижевнетермине и 

појмовеобрађиване у претходним 

разредимасановимделимакојачит

а; 

– читасаразумевањем; 

парафразирапрочитано и 

описујесвој 

доживљајразличитихврстакњиже

внихдела и научно-популарних 

текстова; 

– одредиродкњижевногдела и 

књижевнуврсту; 

– 

правиразликуизмеђуделалирског, 

епског и драмскогкарактера; 

– 

разликујеауторскуприповеткуодр

омана; 

– 

ПРЕДАВАЊЕ, ВЕЖБАЊЕ, 

ДИСКУСИЈА, ГРУПНИ 
РАД, ИСТРАЖИВАЧКИ 

РАД, ТУМАЧЕЊЕ, 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
ГРАДИВА У ВИДУ 

ОБРАДЕ, 

УТВРЂИВАЊА,ПОНАВЉА-
ЊА И ПРОВЕРЕ ГРАДИВА 

Странијезик 
Историја 
Ликовнакултура 
Версканастава 
Грађансковаспита
ње  
Географија 
 

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ, 

ФОРМАТИВНО  
ОЦЕЊИВАЊЕ 

(КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ, 

ПИСАНЕ ВЕЖБЕ, 
ПИСАНИ ЗАДАЦИ, 

ДОМАЋИ 

ЗАДАЦИ,ГОВОРНЕ 
ВЕЖБЕ,ИЗРАЖАЈНО 

КАЗИВАЊЕ...) 

(САМО)ЕВАЛУАЦИЈА 
 

Оспособљавање ученика да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању; 

да кроз читање и тумачењекњижевних дела развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају 

емоционалнои фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање; подстицање  имагинације иуметничког 

сензибилитета, естетско доживљавања и критичког мишљења, моралног просуђивања и асоцијативног повезивања;  

оспособљавање да усмерено приступа делуи приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна 

знања о месту, улози изначају језика и књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија 

најширахуманистичка знања и да научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 
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Врста строфе према броју стихова у 
лирској песми: дистих; терцет; 

врста стиха по броју слогова (лирски 
и епски десетерац). 

Одлике лирске поезије: нагласак 
речи и ритам; рима – парна, 
укрштена, обгрљена; улога риме у 
обликовању стиха. 

Стилске фигуре: контраст, 
хипербола. 

Врсте ауторске и народне лирске 
песме: социјалне песме, дитирамб, 

елегија; обредне песме (коледарске, 
краљичке, додолске, божићне 

анализираструктурулирскепесме 

(строфа, стих, рима); 

– 

уочаваосновнеелементеструктуре

књижевноуметничкогдела: тема, 

мотив; радња, време и 

месторадње; 

– разликујезаплет и 

расплеткаоетапедрамскерадње; 

– разликујепојампесника и 

појамлирскогсубјекта; 

појамприповедача у 

односунаписца; 

– разликујеобликеказивања; 

– увиђазвучне, визуелне, 

тактилне, 

олфакторнеелементепесничке 

слике; 

– одредистилскефигуре и 

разумењиховуулогу у 

књижевноуметничкомтексту; 

– анализираузрочно-

последичнеодносе у тексту и 

вреднујеистакнуте 

идејекојетекстнуди; 

– анализирапоступкеликова у 

књижевноуметничкомделу, 

служећисе 

аргументимаизтекста; 

– уочавахумор у књижевномделу; 

– разликујехумористички и 

дитирамбскитоноделегичногтона; 

– илуструјеверовања, обичаје, 

начинживота и догађаје у 

прошлости 

описане у књижевнимделима; 

– уважаванационалневредности и 

негујекултурноисторијскубаштин

у; 

– 

препоручикњижевноделоузкратк

ообразложење; 

– упоредикњижевно и 

филмскодело, 

позоришнупредставу и драмски 
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текст; 

 

  ЕПИКА Лектира 
1. Народнапесма: 

СмртМајкеЈуговића 

2. Народнапесма: 

МаркоКраљевићукидасвадбарину 

3. ПетарКочић: Јаблан 

4. ИсидораСекулић: Буре 

(одломак)/БранкоЋопић: 

Чудеснасправа 

5. ИвоАндрић: Аска и вук 

6. 

АнтонПавловичЧехов:Вањка/Итало

Калвино: Шуманаауто-путу 

(иззбиркепричаМарковалдоилигоди

шњадоба у граду) 

7. СветланаВелмарЈанковић: 

Сиротождребе (изКњигезаМарка) 

Књижевнитермини и појмови 

Основнатема и кључнимотиви. 

Облициказивања: нарација 

(хронолошкоприповедање), 

описивање, 

дијалог, монолог. 

Фабула/радња, редоследдогађаја. 

Врстеепскихдела: приповетка, 

роман. 

Културно-историјскопредање (нпр. 

СмртМаркаКраљевића) 

ДРАМА 

Лектира 

1. КостаТрифковић: Избирачица 

(одломак) 

2. МиодрагСтанисављевић: И 

митркузакоњаимамо (одломак) 

3.БраниславНушић: Аналфабета 

(одломак) 

Књижевнитермини и појмови 

Драмскеврсте: комедија – 

основнеодлике. Монолог и дијалог 
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у драми. Дидаскалије, реплика. 

Етапедрамскерадње (заплет и 

расплет). 

 

 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 

(бирати 2 дела) 

1. ВукКараџић: Живот и 

обичајинародасрпскога: Божић 

(одломак); 

Ђурђевдан (одломак); Додоле, 

прпоруше и чароице (одломци) 

2. ВладимирХулпах: Легенде о 

европскимградовима (избор) 

3. НиколаТесла: Мојиизуми 

(поглављепоизбору) 

4. Жан-БернарПиј, СержБлок, 

АнБланшар: Енциклопедијалоших 

ђака, бунтовника и 

осталихгенијалаца (избор) 

5. ГрозданаОлујић: Билисудецакао 

и ти (избор) 

 

 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Епскенароднепесме о 

Косовскомбоју (избор) 

2. Епскенароднепесме о 

МаркуКраљевићу (избор) 

3. БраниславНушић: 

Аутобиографија 

4.Анђела Нанети: 

Мојдекајебиотрешња 

5. ВеснаАлексић: Каљавикоњ 

(Прича о богињиЛади – Звездана 

вода; Прича о богуСварогу – 

Небескиковач и Прича о 

богуСтрибору 

– Сеченскосветло) 

6. БранкоЋопић: Орловиранолете 

7. ФеренцМолнар: 

ДечациПавловеулице 

 

Допунскиизборлектире 
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(бирати 3 дела) 

1. ДобрицаЕрић: 

Месечевимиљеници (песме о 

свицима) (избор) 

2. БраниславПетровић: 

изборизантологијапесамазадецу 

(Морава, 

Влашићи, Дунав, Говордрвећа, 

Грађењекуће, Пашта, пашта и 

друге) 

3. ВладимирСтојиљковић: 

Писмописац (ПисмоБранкуЋопићу) 

4. ВладимирАндрић: Пустолов 

5. ТиодорРосић: 

Причестарогчаробњака 

(једнапричaпоизбору) 

6. БориславПекић: 

СентименталнаповестБританскогца

рства 

(„Великаповељаслободе у 

земљибезустава” – одломци) 

7. ВилијемСаројан: ЗовемсеАрам 

8. ХенрикСјенкијевич: 

Крозпустињу и прашуму 

9. ЏејмсКрис: 

ТимТалирилиПродатисмех 

10. ЏекЛондон: 

Зовдивљине/Белиочњак 

11. РејБредбери: Маслачкововино 

(избор) 

12. ИванаБрлићМажуранић: 

Причеиздавнина (избор) 

13. ВладиславаВојновић: 

Причеизглаве (причаПозориште ‒ 

одломци) 

14. ЈасминкаПетровић: 

Овојенајстрашнијидан у 

момживоту 

15. АлександарПоповић: Снежана и 

седампатуљака, драмскабајка 

 

 ЈЕЗИК ГРАМАТИКА:  – повезује 

граматичкепојмовеобрађене у 
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Поделаречипонастанку: простеречи 

и творенице; породицаречи, 

уочавањекоренаречи. 

Саставниделовитвореница 

(творбенеоснове, 

префикси и суфикси). 

Граматичкаоснова и 

граматичкинаставци у 

поређењусатворбеномосновом и 

суфиксима. 

Настанакгласова и говорниоргани; 

поделагласова: самогласници 

и сугласници (прависугласници и 

сонанти); Поделасугласникапо 

звучности и поместуизговора. 

Поделаречинаслогове; слоготворно 

р. Гласовнепромене – уочавање 

у грађењу и промениречи: 

непостојано а; промена л у о; 

палатализација; сибиларизација; 

јотовање; 

једначењесугласникапозвучности; 

једначењесугласникапоместуизгово

ра; губљењесугласника. 

Заменице: 

неличнеименичкезаменице 

(односно-упитне, неодређене, 

опште, одричне); 

придевскезаменице: присвојне (с 

нагласкомна 

употребузаменицесвој, показне, 

односно-упитне, неодређене, 

опште, 

одричне). 

Граматичкекатегоријезаменица: 

род, број, падеж и лице. 

Грађење и 

основназначењаглаголскихвремена: 

аорист, имперфекат 

(самонанивоупрепознавања; 

имперфекатглаголабити); 

плусквамперфекат. 

Независнепредикатскереченице ‒ 

појамкомуникативнефункције; 

поделанаобавештајне, упитне, 

претходнимразредимаса 

новимнаставнимсадржајима; 

– препознаје деловеречи у 

везисањиховимграђењем; 

– 

разликујегласовесрпскогјезикапо

звучности и местуизговора; 

– 

разликујеврстегласовнихпрмена 

у једноставнимпримерима и 

примењујекњижевнојезичкунорм

у; 

– одређује врсте и 

подврстезаменица, као и 

њиховоблик; 

– препознајеглаголскавремена и 

употребљаваих у 

складусанормом; 

– 

разликујереченицепокомуникати

внојфункцији; 
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заповедне, жељне и 

узвичнереченице. 

 

  ПРАВОПИС: 
Писањеименавасионскихтела. 

Растављањеречинакрајуреда 

(основнаправила). 

Правописнарешења у 

везисагласовнимпроменама. 

Писањеименичких и 

придевскиходричнихзаменицасапре

длозима. 

ПисањезаменицеВашвеликимпочет

нимсловом. 

Правописнарешења у 

везисаписањемобрађенихглаголски

хоблика. 

 

 

– 

доследнопримењујеправописнун

орму; 

– користиправопис 

(школскоиздање 

   

  ОРТОЕПИЈА 

Правиланизговоргласова ч, ћ, џ, ч, 

р. 

Дуги и краткиакценти. 

 

-разликуједуги и краткиакценат 

у изговоренојречи; 

  

  

 ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
Текстови у 

функцијиунапређивањајезичкекулт

уре. 

Анализирањеснимљенихказивања и 

читања (звучначитанка). 

Говорневежбенаунапредодређенуте

му. 

Учтивеформеобраћања. 

Лексикологија: аугментативи 

(сапејоративима), деминутиви (са 

хипокористицима). 

Правописневежбе: диктат; 

допуњавањетекста; уочавање и 

објашњавањенаученихправописних

правила у тексту. 

– 

употребљаваразличитеобликеусм

еног и писменогизражавања: 

препричавањеразличитихтиповат

екстова, безсажимања и 

сасажимањем, причање (о 

догађајима и доживљајима) и 

описивање; 

– разликује и градиаугментативе 

и деминутиве; 

– састављаобавештење, вест и 

кратакизвештај; 

– 

разумеосновназначењакњижевно

г и неуметничкогтекста; 
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Богаћењеречника: лексичко-

семантичкевежбе (нпр. избегавање 

сувишнихречи и туђица; 

фигуративназначењаречи; 

проналажење 

изостављенихреченичнихделова); 

стилскевежбе: (нпр. тексткао 

подстицајзасликовитоказивање; 

ситуационипредложакзатражење 

погодногизраза). 

Писменевежбе и домаћизадаци и 

њиховаанализаначасу. 

Четиришколскаписменазадатка – 

подва у свакомполугодишту 

(једанчасзаизрадузадатка и 

двазаанализу и писањеунапређене 

верзијесастава). 
 

– проналази, повезује и 

тумачиексплицитно и 

имлицитносадржане 

информације у краћем, 

једноставнијемкњижевном и 

неуметничком 

тексту; 

– 

драматизујеодломакодабраногкњ

ижевноуметничкогтекста; 

– говоријасно, 

поштујућистандарднојезичкунор

му; 

– 

изражајночитаобрађенекњижевне

текстове. 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:Енглески језик    РАЗРЕД: Шести     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/ДАВА

ЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА 

О СЕБИ И 

ДРУГИМА 

Језичке 

активности у 

комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање 

једноставнијих 

текстова који се 

односе на 

поздрављање и 

представљање 

(дијалози, 

наративни текстови, 

формулари и сл.); 

реаговање на 

усмени или писани 

импулс саговорника 

(наставника, 

вршњака и сл.) и 

иницирање 

комуникације; 

усмено и писaно 

давање 

– разуме једноставније 

текстове који се односе 

на поздрављање, 

представљање и 

тражење/давање 

информација личне 

природе; – поздрави и 

отпоздрави, представи 

себе и другог користећи 

једноставнија језичка 

средства; – размени 

једноставније 

информације личне 

природе; – у неколико 

везаних исказа саопшти 

информације о себи и 

другима; 

Током часа се 

препоручује динамично 

смењивање техника/ 

активности које не би 

требало да трају дуже од 

15 минута. 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, 

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) 

Рад сваког наставника 

састоји се од планирања, 

остваривања и праћења и 

вредновања. Важно је да 

наставник континуирано 

прати и вреднује не само 

постигнућа ученика, 

процес наставе и учења, 

већ и сопствени рад како 

би перманентно 

унапређивао наставни 

процес. Процес праћења 

остварености исхода 

почиње проценом нивоа 

знања ученика на 

почетку школске године 

како би наставници 

могли да планирају 

наставни процес и процес 

праћења и вредновања 

ученичких постигнућа и 

напредовања. Тај процес 

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

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

језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
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информација о себи 

и тражење и давање 

информација о 

другима. 

Садржаји 
What’s your first/last 

name/surname? Jack, 

this is Andrew. He’s 

the new boy in our 

class. Hi Andrew. 

Nice to meet you. I’m 

glad to meet you too. 

What’s your 

nickname? It’s Andy. 

Where do you live? I 

live in Sunny Street. 

How do you go to 

school? I walk 

there/take the bus… 

What does your 

father do? He’s a 

science teacher. Have 

you got/Do you have 

any brothers or 

sisters? No, I’m an 

only child, but my 

mum’s got two 

sisters, Sophia and 

Lily. Aunt Lily is the 

eldest. She says I am 

her favourite nephew. 

This is my cousin, 

Bob. Where does he 

come from? He lives 

in Brisbane now, but 

he was born in 

London. Where were 

you born? When did 

you move there? We 

moved there when I 

презентација, зидних 

новина, постера и сл.). 

Вежбе слушања (према 

упутствима наставника 

или са аудио-записа 

повезати појмове, 

додати делове слике, 

допунити информације, 

селектовати тачне и 

нетачне исказе, 

утврдити хронологију и 

сл.). 

Игре примерене узрасту. 

Класирање и 

упоређивање (по 

количини, облику, боји, 

годишњим добима, 

волим/не волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-

ситуација” у разреду, тј. 

договори и мини-

пројекти. „Превођење” 

исказа у гест и геста у 

исказ. Повезивање 

звучног материјала са 

илустрацијом и текстом, 

повезивање наслова са 

текстом или, пак, 

именовање наслова. 

Заједничко прављење 

илустрованих и писаних 

материјала (планирање 

различитих активности, 

извештај/дневник са 

путовања, рекламни 

плакат, програм 

приредбе или неке друге 

манифестације). 

Разумевање писаног 

− прочита, запише, и 

упореди разломке ; 

− примени размеру у 

једноставним 

реалним 

ситуацијама;  

− сакупи податке и 

прикаже их табелом 

и дијаграмом. 

Географија (Земља, 

клима и храна) 

ротације са сменом 

дана и ноћи; 

прикаже структуру 

Сунчевог система и 

положај Земље у 

њему;  

 -  разликује небеска 

тела и наводи 

њихове 

карактеристике;  

Техничко 

образовање (средства 

за цртање и 

пројектовање) 

-Уме да препозна и 

именује, као и да 

дефинише употребу 

различитих средства 

за цртање и 

пројектовање. 

Биологија 

(кичмењаци) 

− групише жива бића 

према њиховим 

заједничким 

особинама;  

идентификује 

се реализује 

формативним и 

сумативним 

вредновањем. Док се код 

формативног оцењивања 

током године прате 

постигнућа ученика 

различитим 

инструментима 

(дијагностички тестови, 

самоевалуација, 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 
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was four. Where 

were you living when 

you started school? 

Who do you usually 

go out with? How 

long have you known 

Susan? For one year. 

Since last year. The 

Present Simple Tense 

за изражавање 

сталних и 

уобичајених радњи. 

The Past Simple 

Tense глагола to be 

и осталих глагола 

(правилних и 

неправилних). The 

Past Continuous 

Tense. The Present 

Perfect Tense 

учесталијих глагола 

(правилних и 

неправилних). 

Питања са 

Who/What/Where/W

hen/Why… Питања 

са препозиционим 

глаголима. 

Употреба и 

изостављање 

чланова при ближем 

одређивању лица, у 

фиксним изразима 

(go to school/by 

car/on foot...), са 

основним 

географским 

појмовима 

(називима улица, 

градова, држава...) 

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; – 

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 дечје 

књижевности и 

транспоновање у друге 

медије: игру, песму, 

драмски израз, ликовни 

основне 

прилагођености 

спољашње грађе 

живих бића на 

услове животне 

средине, укључујући 

и основне односе 

исхране и 

распрострањење;  

Ликовна култура 

(комуникативна 

функција слика ) 

начине 

комуницирања од 

праисторије до 

данас;  

Физичко васпитање 

(спортови и 

активности који се 

обављају напољу) 

 

оцењивање и вредновање 

сматрају саставним 

делом процеса наставе и 

учења, а не изолованим 

активностима које 

стварају стрес код 

ученика и не дају праву 

слику њихових 

постигнућа. Оцењивањем 

и вредновањем треба да 

се обезбеди напредовање 

ученика у остваривању 

исхода, као и квалитет и 

ефикасност наставе. 

Сврха оцењивања треба 

да буде и јачање 

мотивације за 

напредовањем код 

ученика, а не истицање 

њихових грешака. 

Елементи који се 

вреднују су разноврсни и 

треба да допринесу 

свеопштој слици о 

напредовању ученика, 

јачању њихових 

комуникативних 

компетенција, развоју 

вештина и способности 

неопходних за даљи рад 

и образовање. То се 

постиже оцењивањем 

различитих елемената 

као што су језичке 

вештине (читање, 

слушање, говор и 

писање), усвојеност 

лексичких садржаја и 

језичких структура, 

примена правописа, 
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(Интер)културни 

садржаји: устаљена 

правила учтивe 

комуникације; 

имена и надимци; 

родбина, породични 

односи и родбинске 

везе; већи градови у 

земљама циљне 

културе. 

израз. Предвиђена је 

израда два писмена 

задатка у току школске 

године.  

ангажованост и  

залагање у раду на часу и 

ван њега, 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. 

Таква правила и 

организација процеса 

вред 

новања и оцењивања 

омогућавају позитивну и 

здраву атмосферу у 

наставном процесу, као и 

квалитетне међусобне 

односе и комуникацију 

на релацији ученик – 

наставник, као и ученик – 

ученик, а уједно помажу 

ученику да разуме 

важност и смисленост 

вредновања и подстичу 

га на преузимање 

одговорности за властито 

планирање и 

унапређивање процеса 

учења. 

 ОПИСИВАЊЕ 

БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, 

МЕСТА, ПОЈАВА, 

РАДЊИ, СТАЊА 

И ЗБИВАЊА 

Језичке 

активности у 

комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање 

једноставнијих 

текстова који се 

односе на опис 

бића, предмета, 

места, појава, 

радњи, стања и 

збивања; усмено и 

писано 

описивање/поређењ

е бића, предмета, 

појава и места. 

Садржаји 
What does Emma 

look like? She looks 

gorgeous. She’s the 

prettiest girl in our 

class. What’s he like? 

He’s smart and hard-

working. Noah 

doesn’t care about 

anyone. He’s is 

selfish. My friend is 

sporty and good-

looking, but he is 

very shy. Her clothes 

– разуме једноставније 

текстове који се односе 

на опис особа, биљака, 

животиња, предмета, 

места, појaва, радњи, 

стања и збивања; – 

опише и упореди жива 

бића, предмете, места, 

појаве, радње, стања и 

збивања користећи 

једноставнија језичка 

средства; 
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are cool! Samuel is as 

tall as his brother/not 

as(so) tall as his 

father. This laptop is 

less expensive than 

that one. It’s the least 

expensive laptop in 

the shop. Jacob’s 

room is usually tidy, 

but Michael’s is often 

untidy/messy. You 

can find his clothes 

everywhere. Why is 

he exhausted? 

Because the trip was 

exhausting. The party 

was really exciting. 

Everybody was 

excited. She looks 

really unhappy. How 

does he swim? He 

swims well. We 

worked hard. He was 

running fast. It is 

raining heavily. Are 

they listening 

carefully? Ten 

minutes from here is 

the biggest wheel of 

its kind in the world – 

the London Eye. The 

buildings are 

amazing /fantastic. 

That’s the cafe where 

my sister works. Is 

that the message 

which/that Tom sent? 

There’s 

somebody/nobody/no 

one in the street. 
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There was nothing 

strange in his voice. 

Everything was OK. 

This chair’s 

uncomfortable. 

That’s impossible! 

The Present Simple 

Tense и The Present 

Continuous Tense за 

изражавање појава, 

радњи, стања и 

збивања у 

садашњости, The 

Past Simple Тense и 

The Past Continuous 

Tense за изражавање 

појава, радњи, 

стања и збивања у 

прошлости. 

Поређење придева 

по једнакости 

as…as, not so/as…as. 

Поређење придева 

са less и the least. 

Придеви са 

наставцима –ed и –

ing. Творба и 

употреба прилога за 

начин (beautifully, 

quickly, happily, 

well, bаdly, fast, 

hard...) Употреба 

одређеног члана уз 

суперлатив придева. 

Употреба/изоставља

ње одређеног члана 

уз називе места. 

(споменици, музеји, 

улице, паркови…). 

Релативне заменице 
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who, which, that, 

whose, where... 

Неодређене 

заменице 

(somebody, 

something, anybody, 

anything, nobody, no 

one, nothing, 

everything…). 

Питања са 

What…like, How, 

Why… Негативни 

префикси un-, im-... 

(Интер)културни 

садржаји: 

особености наше 

земље и земаља 

говорног подручја 

циљног језика 

(знаменитости, 

географске 

карактеристике и 

сл. 

 ИЗНОШЕЊЕ 

ПРЕДЛОГА И 

САВЕТА, 

УПУЋИВАЊЕ 

ПОЗИВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ И 

РЕАГОВАЊЕ НА 

ЊИХ 

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 

ности и одговори на њих 

уз одговарајуће 

образложење; – упути 

предлоге, савете и позиве 

на заједничке активности 

користећи ситуационо 

прикладне 

комуникационе моделе; – 

затражи и пружи додатне 

информације у вези са 

предлозима, саветима и 

позивима на заједничке 

активности; 
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се уговара 

заједничка 

активност; 

прихватање/одбијањ

е предлога, усмено 

или писано, уз 

поштовање 

основних норми 

учтивости и давање 

одговарајућег 

оправдања/ зговора. 

Садржаји 
I’m going to the 

swimming pool. 

Would you like to 

come? Yes, please. I 

like swimming. 

Would you like a cup 

of tea? No, thank 

you/thanks. What are 

you doing next 

weekend? Do you 

want to come to my 

party? Yes, I’d love 

to. When is it? At 

7.30 on Saturday. Do 

you fancy/How about 

a game of tennis this 

afternoon? Sorry. I 

can’t. I’ve got a 

dance class. Shall we 

go to the sports 

centre today? Good 

idea. See you there at 

6.00 pm. That’s no 

good for me. What 

about 5.30? Yes, 

sure. How about 

trying my new 

computer game this 
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morning? I’m afraid I 

can’t. I’m looking 

after my little sister. 

Why don’t we go to 

the park? Let’s get 

out of here. That 

sounds good. The 

music is too loud. We 

could/ may/might 

stay here and watch 

DVDs. That’s boring. 

If it is cold, put on 

your jacket. If you 

hurry, you won’t 

miss the bus. If you 

don’t feel well, you 

should see a doctor. 

I’ve got the flu. You 

must stay in bed and 

drink lots of hot 

drinks. If you don’t 

stay up late, you 

won’t feеl tired. You 

shouldn’t eat too 

much chocolate. 

Don’t give your real 

name on the Internet. 

The Present 

Continuous Tense за 

унапред договорене 

радње. Заповедни 

начин. Изрази: How 

about…? What 

about…? Why don’t 

we…? Would you 

like…? Do you 

want…? Shall we…? 

Let’s... Модални 

глаголи за 

изражавање 
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предлога – 

can/could/may/might. 

Модални глаголи 

should за давање 

савета. Први 

кондиционал. 

(Интер)културни 

садржаји: 

прикладно 

упућивање 

предлога, савета и 

позива и реаговање 

на предлоге, савете 

и позиве 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 

МОЛБИ, 

ЗАХТЕВА, 

ОБАВЕШТЕЊА, 

ИЗВИЊЕЊА, 

ЧЕСТИТАЊА И 

ЗАХВАЛНОСТИ 

Језичке 

активности у 

комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање 

једноставнијих 

исказа којима се 

нешто честита, 

тражи/нуди помоћ, 

услуга, обавештње 

или се изражава 

извињење, 

захвалност; усмено 

и писано честитање, 

тражење и давање 

обавештења, 

упућивање молбе за 

помоћ/услугу и 

реаговање на њу, 

изражавање 

извињења и 

захвалности. 

Садржаји 
Can/Could you help 

me with these bags, 

please? They’re too 

– разуме уобичајене 

молбе и захтеве и реагује 

на њих; – упути 

уобичајене молбе и 

захтеве; – честита, 

захвали се и извини се 

користећи једноставнија 

језичка средства; – 

разуме и следи 

једноставнија упутства у 

вези с уобичајеним 

ситуацијама из 

свакодневног живота; 

  



22 

 

heavy. Could I have a 

glass of water, 

please? Could I see 

your exercise book, 

please? Yes, just a 

minute. Oh, no. I 

can’t find it. May I 

see your tickets, 

please? Here you are, 

sir. Thank you. Will 

you open the door for 

me? Sure. I’m so 

sorry for… It’s all 

my fault. Sorry, it 

was an accident. I 

didn’t mean to (break 

your skateboard). 

That’s all right/OK. 

Never mind. It 

doesn’t matter. Thank 

you for (your help). 

Thank you from the 

bottom of my heart. 

That’s very kind of 

you. That means a lot 

to me. Don’t mention 

it. It’s nothing. 

You’re welcome. 

Well done. 

Congratulations! 

Happy (festival). 

When does the train 

for Glasgow leave? It 

leaves at 7.38. School 

starts at 8.45. Which 

book do you want? 

The red one. Can I 

try on those trousers, 

please? Which ones? 

The blue ones. 
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Модални глаголи за 

изражавање молбе и 

захтева – 

can/could/may. 

Would you like…? 

Will за изражавање 

молби. The Present 

Simple Tense за 

изражавање 

утврђених 

програма, реда 

вожње, распореда и 

сл. Заменице one, 

ones. 

(Интер)културни 

садржаји: правила 

учтиве 

комуникације, 

значајни празници и 

догађаји, честитања. 

 РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ 

УПУТСТАВА 

Језичке 

активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

текстова који 

садрже 

једноставнија 

упутства (нпр. за 

израду задатака, 

пројеката и сл.) с 

визуелном 

подршком и без ње; 

усмено и писано 

давање упутстава. 

Садржаји 
Read the explanation 

and circle the correct 

words. State your 

problem and describe 

– пружи једноставнија 

упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама 

из свакодневног живота; 
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how you feel about it. 

Use the expressions 

below. Make a 

project about an 

important city in your 

town. Make a map 

and label the 

important places. To 

end the call, tap the 

„end call” button 

(typically a red 

button on the left side 

of your cell phone) or 

close your phone. Do 

not touch the adapter 

with wet hands. 

Заповедни начин. 

(Интер)културни 

садржаји: правила 

учтивости у складу 

са степеном 

формалности и 

ситуацијом. 

 ОПИСИВАЊЕ 

РАДЊИ У 

САДАШЊОСТИ 

Језичке 

активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

описа и 

размењивање исказа 

у вези са сталним, 

уобичајеним и 

тренутним 

догађајима/активнос

тима и 

способностима; 

усмено и писано 

описивање сталних, 

уобичајених и 

тренутних 

– разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују радње и 

ситуације у садашњости; 

– разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују способности и 

умећа; – размени 

појединачне 

информације и/или 

неколико информација у 

низу које се односе на 

радње у садашњости; – 

опише радње, 

способности и умећа 

користећи неколико 

везаних исказа; 
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догађаја/активности 

и способности. 

Садржаји 
She rarely takes the 

bus to school. They 

usually play games in 

their free time. Does 

James play any 

musical instruments? 

Yes, he does. No, he 

doesn’t. How many 

languages do you 

speak? What time do 

you usually wake up 

on school days? My 

sister doesn’t eat fish. 

Water freezes at zero 

degrees Celsius. If 

/When you heat ice, it 

melts. What are you 

looking for? I am 

looking for my 

glasses. I can’t find 

them. Shhh! I am 

trying to concentrate. 

What are you 

thinking about? Who 

are you talking to? 

Sorry, she can’t come 

to the phone right 

now. She’s having a 

shower. She is 

studying French in 

Paris. We are very 

busy these days. We 

are decorating the 

school hall. Look! 

It’s raining. It doesn’t 

usually rain here in 

summer. Does it rain 



26 

 

a lot in your 

hometown? We 

normally grow 

vegetables, but this 

year we aren’t 

growing any. I can’t 

see anybody/anyone. 

How long has he 

played the guitar? For 

five years./Since last 

summer. The Present 

Simple Tense за 

изражавање сталних 

и уобичајених 

радњи. The Present 

Continuous Tense за 

изражавање 

тренутних и 

привремених 

радњи. Разлике у 

употреби 

глаголских облика 

The Present Simple 

Tense и The Present 

Continuous Tense. 

The Present Perfect 

Simple Tense за 

изражавање радњи 

које су почеле у 

прошлости и још 

увек трају. Нулти 

кондиционал. 

Питања са 

препозиционим 

глаголима. Модални 

глагол can за 

изражавање 

способности. 

(Интер)културни 

садржаји: 
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породични живот; 

живот у школи – 

наставне и 

ваннаставне 

активности; 

распусти и 

путовања. 

 ОПИСИВАЊЕ 

РАДЊИ У 

ПРОШЛОСТИ 

Језичке 

активности у 

комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање 

описа и усмено и 

писано 

размењивање иказа 

у вези са 

искуствима, 

догађајима/активнос

тима и 

способностима у 

прошлости; усмено 

и писано описивање 

искустава, 

догађаја/активности 

и способности у 

прошлости; израда 

и презентација 

пројеката о 

историјским 

догађајима, 

личностима и сл. 

СадржајиWhen did 

Columbus discover 

America? Who 

invented the 

telephone? People 

lived in caves a long 

time ago. We saw a 

good film last week. 

She used to wear 

– разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују искуства, 

догађаји и способности у 

прошлости; – размени 

појединачне 

информације и/или 

неколико информација у 

низу о искуствима, 

догађајима и 

способностима у 

прошлости; – опише у 

неколико краћих, везаних 

исказа искуства, догађај 

из прошлости; – опише 

неки историјски догађај, 

историјску личност и сл. 
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glasses. Did he use to 

drink tea every 

morning? No, he 

didn’t. What did you 

do when you heard 

the noise? First, I 

called the police. 

What were you doing 

when you heard the 

noise? I was 

watching TV. At ten 

o’clock yesterday 

morning, I was 

cycling to school. I 

fell off my bike and 

hurt my knee. I 

couldn’t stand up. 

Was there anyone to 

help? No, there 

wasn’t. I was walking 

down the lane when I 

saw a beautiful lady. 

She was wearing a 

red dress and a big 

red hat. While I was 

sleeping, my brother 

was helping our 

father in the garden. 

She was sleeping 

when we came in. As 

soon as I saw them, I 

started to run. They 

have finished their 

project. They finished 

it yesterday. Who did 

you get the letter 

from? Have you ever 

been to London? Yes, 

I have. I was there 

last year./ No, I 
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haven’t. I have never 

been to London. He 

has just arrived. I’ve 

already learnt to use 

that program. Have 

they arrived yet? 

They haven’t finished 

their dinner yet. The 

Past Simple Tense 

правилних и 

неправилних 

глагола, све 

употребе. The Past 

Continuous Tense, 

све употребе Used 

to. Контрастирање 

употребе и значења 

глаголских облика 

The Past Simple 

Tense и The Past 

Continuous Tense. 

The Present Perfect 

Simple Tense за 

изражавање 

искустава и радњи у 

неодређеној 

прошлости и са 

ever, never, just, 

аlready, yet… 

Контрастирање 

употребе и значења 

глаголских облика 

The Past Simple 

Tense и The Present 

Perfect Simple Tense. 

Модални глагол 

could за изражавање 

способности у 

прошлости Linking 

words and phrases 
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(first, then, next, as 

soon as, after that, 

finally...). Питања са 

Who/What/Where/W

hen/Why… Питања 

са препозиционим 

глаголима. 

(Интер)културни 

садржаји: 

историсјки догађаји, 

епохална открића; 

важније личности из 

прошлости 

 ОПИСИВАЊЕ 

БУДУЋИХ 

РАДЊИ 

(ПЛАНОВА, 

НАМЕРА, 

ПРЕДВИЂАЊА 

Језичке 

активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

краћих текстова у 

вези са одлукама, 

плановима, 

намерама и 

предвиђањима; 

усмено и писано 

договарање/извешта

вање о одлукама, 

плановима, 

намерама и 

предвиђањима. 

Садржаји  
When I grow up, I 

would like/I’m going 

to be a web designer. 

What about you? I 

really want to be a 

programmer. I can’t 

find my keys 

anywhere. I’ll/I will 

help you look for 

them. I’ll take it, 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

одлуке, обећања, 

планове, намере и 

предвиђања и реагује на 

њих; – размени 

једноставније исказе у 

вези са обећањима, 

одлукама, плановима, 

намерама и 

предвиђањима; – 

саопшти шта он/она или 

неко други планира, 

намерава, предвиђа; 
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please. I’ll leave it, 

thanks. I promise I 

won’t be late. I 

believe he will be a 

great pianist. I don’t 

think he will make it. 

It will be rainy 

tomorrow. Why are 

you putting on your 

coat? I’m going to 

take my dog for a 

walk. It’s my 

birthday next 

Saturday. I’m going 

to have a big party. 

Look at those cars! 

They’re going to 

crash! What are you 

doing tonight? We’re 

playing football with 

friends.  

 Would like + 

именица/инфинитив 

глагола. Stative 

verbs (want, promise, 

believe, think...) The 

Future Simple Tense 

за изражавање 

одлука донетих у 

тренутку говора, 

обећања и 

предвиђања на 

основу знања, 

искуства и 

веровања. Going to 

за изражавање 

планова, намера и 

предвиђања на 

основу чулних 

опажања. The 



32 

 

Present Continuous 

Tense за изражавање 

унапред 

договорених/исплан

ираних радњи. 

(Интер)културни 

садржаји: правила 

учтивости у складу 

са степеном 

формалности и 

ситуацијом. 

 ИСКАЗИВАЊЕ 

ЖЕЉА, 

ИНТЕРЕСОВАЊА

, ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Језичке 

активности у 

комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање 

исказа у вези са 

жељама, 

интересовањима, 

потребама, осетима 

и осећањима; 

усмено и писано 

договарање у вези 

са задовољавањем 

жеља и потреба; 

предлагање решења 

у вези са осетима и 

потребама; усмено и 

писано исказивање 

својих осећања и 

реаговање на туђа. 

Садржаји  
I’d like to try bungee 

jumping. I’m 

interested in 

swimming. What 

sports are you 

interested in? My 

hobby is collecting 

badges. What’s your 

– разуме уобичајене 

изразе у вези са жељама, 

интересовањима, 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на 

њих; – изрази жеље, 

интересовања, потребе, 

осете и осећања 

једноставнијим језичким 

средствима; 
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hobby? I’m starving. 

Shall I make a 

sandwich for you? 

Yes, please. I’m 

thirsty. Would you 

like some lemonade? 

What’s wrong/the 

matter? I’m tired 

of/sick of/fed up 

with/bored with 

playing this game. 

Are you tired? I’m 

exhausted. I’m 

cold/hot. I don’t feel 

well. I feel sick. Why 

don’t you go to bed? 

I’m nervous / 

frightened /upset 

/scared… Don’t 

worry. Everything 

will be all right/just 

fine. It’s going to be 

all right. Are you 

happy with your new 

friends? Oh, yes. I 

am so glad/happy to 

hear that. I’ve got/ I 

have a terrible 

headache. Take a 

painkiller. My ear 

hurts. I’m sorry to 

hear that. Oh dear! 

My finger is 

bleeding. Why don’t 

you put a plaster on 

it? I’ve sprained my 

ankle. Put some ice 

on it. I’m in trouble. I 

don’t know what to 

do. Stative verbs (be, 
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want, hurt, have, feel, 

know…) Заповедни 

начин. Why don’t 

we/you + 

инфинитивна 

основа глагола. 

Would like + 

именица/инфинитив 

глагола. Употреба 

придевско-

предлошких израза 

tireд of / sick of / fed 

up with / bored with. 

The Present Perfect 

Simple Tense 

(Интер)културни 

садржаји: мимика и 

гестикулација; 

интересовања, хоби, 

забава, разонода, 

спорт и рекреација. 

 ИСКАЗИВАЊЕ 

ПРОСТОРНИХ 

ОДНОСА И 

УПУТСТАВА ЗА 

ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

У ПРОСТОРУ 

Језичке 

активности у 

комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање 

једноставнијих 

текстова у вези са 

смером кретања и 

специфичнијим 

просторним 

односима; усмено и 

писано 

размењивање 

информација у вези 

са смером кретања и 

просторним 

односима; усмено и 

писано описивање 

смера кретања и 

– разуме једноставнија 

питања која се односе на 

оријентацију/положај 

предмета и бића у 

простору и правац 

кретања и одговори на 

њих; – затражи и разуме 

обавештења о 

оријентацији/положају 

предмета и бића у 

простору и правцу 

кретања; – опише правац 

кретања и просторне 

односе једноставним, 

везаним исказима; 
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просторних односа. 

Садржаји  

Excuse me. How 
do I get to…? 
What’s the best 
way to…? Could 
you tell me the way 
to…? Go straight 
on until you get tо 
(a bridge). Cross 
(the bridge). Turn 
back. Go back. 
Turn left/right into… 
Take the 
first/second turning 
on the right/left. Go 
along… It’s on the 
left/right. It’s 
opposite/behind/bet
ween/in front 
of/near/next to/at 
the corner/just 
around the 
corner… 
Заповедни начин. 
Предлози за 
изражавање 
положаја и 
просторних 
односа – in front 
of, behind, 
between, 
opposite... 
(Интер)културни 
садржаји: јавни 
простор; типичан 
изглед места. 
 

 ИЗРИЦАЊЕ 

ДОЗВОЛА, 
Језичке 

активности у 

– разуме једноставније 

забране, правила 
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ЗАБРАНА, 

ПРАВИЛА 

ПОНАШАЊА И 

ОБАВЕЗА 

комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање 

једноставнијих 

исказа у вези са 

забранама, 

правилима 

понашања и 

обавезама; 

постављање питања 

у вези са забранама, 

правилима 

понашања и 

обавезама и 

одговарање на њих; 

усмено и писано 

саопштавање 

забрана, правила 

понашања и 

обавеза. 

Садржаји 
Don’t throw litter 

around. Save energy. 

Turn off lights when 

not in use. You 

can/can’t sit here. 

The seat is/isn’t free. 

Can I use your 

mobile phone? Sure. 

You mustn’t use 

calculators during the 

exam. Students must 

turn off their phones 

in the classroom. Do 

you have to wear a 

uniform at your 

school? John can’t 

come because he has 

to work. I must get 

up early tomorrow 

понашања, своје и туђе 

обавезе и реагује на њих; 

– размени једноставније 

информације које се 

односе на забране и 

правила понашања у 

школи и на јавном месту, 

као и на своје и туђе 

обавезе; – саопшти 

правила понашања, 

забране и листу својих и 

туђих обавеза користећи 

одговарајућа језичка 

средства; 
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morning. I don’t have 

to take my dog for a 

walk every 

day/tomorrow. My 

parents let me go out 

at weekends. They 

won’t let us feed the 

animals. Our head 

teacher made us clean 

our classroom last 

Friday. John couldn’t 

come because he had 

to work. He didn’t 

have to come early 

yesterday. You 

should slow down, 

you shouldn’t run 

down the corridor. 

Заповедни начин. 

Модални глаголи за 

изражавање 

дозволе, забране, 

правила понашања 

и 

присуство/одсуство 

обавезе – can/can’t, 

must/mustn’t, have 

to/don’t/doesn’t have 

to, had to/didn’t have 

to, shoud/shouldn’t. 

Let/Make + 

инфинитивна 

основа глагола. 

(Интер)културни 

садржаји: понашање 

на јавним местима; 

значење знакова и 

симбола 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА И 
Језичке 

активности у 

– разуме једноставније 

изразе који се односе на 
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ПОСЕДОВАЊА 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 

припадањем и 

одговарање на њих. 

Садржаји  
Is this your dog? No, 

it’s Steve’s dog. 

Whose house is this? 

It’s Jane and Sally’s 

house. They’re Jane’s 

and Sally’s bags. 

These are the 

children’s toys. 

That’s my parents’ 

car. This is my 

blanket. This blanket 

is mine. This isn’t 

your card. It’s hers. 

I’ve got/I have a 

ruler. Have you 

got/Do you have a 

pen? Sally hasn’t got 

/doesn’t have an 

umbrella. Саксонски 

генитив са 

именицом у једнини 

и множини 

(правилна и 

неправилна 

множина) – my 

friend’s/ friends’/ 

children’s books. 

поседовање и 

припадност; – 

формулише 

једноставније исказе који 

се односе на поседовање 

и припадност; 

– пита и каже шта неко 

има/нема и чије је нешто; 
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Присвојне заменице 

mine, yours… 

Питања са Whose. 

(Интер)културни 

садржаји: породица 

и пријатељи; однос 

према својој и туђој 

имовини. 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА И 

НЕДОПАДАЊА 

Језичке 

активности у 

комуникативним 

ситуацијама 

Слушање и читање 

једноставнијих 

текстова који се 

односе на 

изражавање 

допадања/неподања; 

усмено и писано 

изражавање 

допадања/ 

недопадања. 

Садржаји 
I love working with 

people. I don’t like 

skiing. I’m bad at it. 

What do/don’t you 

like doing? Peter 

hates watching horror 

films. He enjoys 

playing video games. 

I can’t/couldn’t stand 

the heat. 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 

– разуме једноставније 

исказе који се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања и реагује на 

њих; – изрази допадање и 

недопадање уз 

једноставно 

образложење; 
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and seven girls. 

Придевско-

предлошке фразе – 

interested in, 

good/bad at, crazy 

about… Глаголи 

like/love/hate/enjoy/c

an’t stand + 

глаголска именица 

Питања са What, 

Who, Why … 

(Интер)културни 

садржаји: уметност, 

књижевност за 

младе, стрип, 

музика, филм 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 

МИШЉЕЊА 
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  
Tea is better than 

coffee. Of course. 

That’s true. You are 

right. The food was 

great! I 

disagree/don’t agree 

with you. It was 

– разуме једноставније 

исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на 

њих; – изражава 

мишљење, 

слагање/неслагање и даје 

кратко образложење 
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awful. I think we 

should help him. Yes, 

I agree with you. He 

always helps his 

friends. I enjoy 

skiing. Me too. I 

don’t think he will 

win the race. Well, I 

do. No chance! I 

don’t believe it! 

That’s right! That’s 

wrong! 

Stative verbs (think, 

like, agree, 

believe…) Питања 

са What, Why, How 

… (Интер)културни 

садржаји: 

поштовање 

основних норми 

учтивости у 

комуникацији са 

вршњацима и 

одраслима 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ И 

БРОЈЕВА И ЦЕНА 

Језичке 

активности у 

комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање 

једноставнијих 

текстова који говоре 

о количини и цени; 

постављање питања 

у вези с количином 

и ценом и 

одговарање на њих, 

усмено и писано; 

слушање и читање 

текстова на теме 

поруџбине у 

– разуме једноставније 

изразе који се односе на 

количину и цену; – пита 

и саопшти колико нечега 

има/нема, користећи 

једноставнија језичка 

средства; – 

пита/каже/израчуна 

колико нешто кошта. 
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ресторану, 

куповине, играње 

улога (у ресторану, 

у продавници, у 

кухињи …); 

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 

fruit do we have? 

There isn’t much fruit 

in the bowl. There 

aren’t many books on 

the shelves. A lot 

of/Lots of people 

went to the match. A 

lot of/Lots of snow 

falls in winter. There 

were loads of apples 

on the table. There is 

a little lemonade in 

the bottle. There are a 

few apples. How 

much is this? It’s € 

2,365 (two thousand, 

three hundred and 

sixty-five euros). 

That’s £ 245 (two 

hundred and forty-

five pounds)/ $300 

(three hundred 

dollars). In my 

school, 60% of 

children eat junk 

food. Основни 
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бројеви преко 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... 

Квантификатори – 

much, many, a lot of, 

lots of, loads of, a 

few, a little. Питања 

са How much/many. 

(Интер)културни 

садржаји: 

друштвено 

окружење; валутe 

циљних култура. 
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Образовни стандарди за крај 6. разреда за предмет – Енглески језик 

 

Ниво образовних 

стандарда 

Област 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

ФУНКЦИОНАЛНО-

ПРАГМАТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
РАЗУМЕВАЊЕ 

ГОВОРА 

 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи 

и једноставне изразе у јасно 

контекстуализованом и спором 

говору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне 

поруке и питања која се односе на 

једноставне информације и 

непосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и споро 

изговорена упутства.  

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка 

саопштења и питања која се односе 

на познате / блиске теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет 

једноставног разговора других лица 

о познатим / блиским темама (нпр. 

личне и породичне ствари, 

непосредно окружење) уколико се 

говори споро и разговетно. 

ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи 

и једноставне изразе из текстова 

савремене музике. 

 

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–3) 

саопштења, упутстава, молби који се односе 

на његове потребе и интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне 

информације из разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и познатим темама, 

уколико се говори разговетно и умереним 

темпом. 

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне 

информације споријих, јасно артикулисаних 

монолошких излагања и прича о познатим и 

узрасно адекватним темама, уз одговарајућу 

визуелну подршку, паузе и понављања. 

ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне 

информације из подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим и узрасно 

адекватним темама, уколико се говори споро 

и разговетно. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и 

фреквентне фразе и изразе једноставнијих 

текстова из савремене музике. 

 

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове 

саопштења, упутстава, молби итд. 

који се тичу његових потреба и 

интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и 

главне информације у аутентичном 

разговору два или више 

(са)говорника, уколико се говори 

разговетно и умереним темпом. 

ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и 

главне информације јасно 

артикулисаних монолошких 

излагања, прича, презентација и 

предавања на узрасно адекватне и 

блиске теме, уз одговарајућу 

визуелну подршку. 

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и 

може да издвоји главне 

информације из аутентичних 

подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим, узрасно 

адекватним темама (нпр. репортажа, 

научно-популарних, документарних, 

играних, анимираних филмова, 

спотова) које слуша/гледа у 

смисленим целинама. 

ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и 

већину фраза и израза сложенијих 

разговетних текстова савремене 

музике. 

 

ФУНКЦИОНАЛНО-

ПРАГМАТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке 

које се односе на једноставне 

информације и непосредно 

ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне 

информације у краћим порукама, писмима, 

мејловима о блиским темама.  

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и 

може да издвоји већину 

релевантних информација у 
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РАЗУМЕВАЊЕ 

ПИСАНОГ ТЕКСТА 

 

окружење (нпр. писма, мејлови итд.) 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, 

појединачна упутства која се тичу 

његових непосредних потреба, 

уколико укључују визуелне 

елементе. 

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и 

најважније информације у 

једноставним врстама текстова 

(кратке приче, извештаји, огласи, 

временске прогнозе и сл.) уз 

одговарајуће илустративне 

елементе. 

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–3) 

упутстава која се тичу његових непосредних 

потреба (нпр. оријентација у простору, 

употреба уређаја и апарата, правила игре и 

сл.), праћена визуелним елементима. 

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне 

информације у краћим текстовима, 

различитих врста и једноставне садржине, са 

интернета или других писаних медија, о 

познатим и узрасно адекватним темама. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних 

књижевних текстова прилагођених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и 

једноставније формулације у текстовима 

савремене музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних 

рекламних порука уколико не садрже игру 

речи или неко 

конотативно/скривено/метафорично значење. 

порукама, писмима и мејловима о 

блиским темама. 

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се 

односе на сналажење на јавним 

местима (нпр. руковање апаратима и 

уређајима, упозорења, безбедносне 

информације и сл.) 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и 

главне информације различитих 

врста текстова са интернета или 

других писаних медија који су у 

складу са узрастом и 

интересовањима ученика. 

ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, 

поруке и специфичне информације 

адаптираних верзија белетристике 

за младе. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла 

читавог текста и садржаја 

појединачних делова открива 

значења непознатих речи и 

конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно 

изражена осећања, жеље и 

расположења. 

ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и 

већину фраза и израза у текстовима 

из савремене музике. 

ПСТ.3.1.13. Разуме смисао 

једноставних рекламних порука. 

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне 

информације у речницима, 

енциклопедијама, брошурама и на 

интернет страницама. 

ПСТ.3.1.15. Разуме и може да 

издвоји потребне информације из 

табела, графикона, информатора и 

сл. 
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ФУНКЦИОНАЛНО-

ПРАГМАТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
УСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава 

друштвени контакт користећи 

једноставна језичка средстава 

приликом поздрављања, 

представљања, добродошлице, 

окончања комуникације, 

захваљивања, извињавања, давања 

података о себи, распитивања о 

основним подацима који се тичу 

саговорника (нпр. ко је, одакле је, 

чиме се бави итд.) 

ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз 

помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом 

непосредном окружењу, тражи 

одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе.  

ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује 

или представља људе, предмете у 

свакодневној употреби, места, 

уобичајене активности користећи 

најједноставнија језичка средства. 

ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна 

питања о темама које одговарају 

његовим интересовањима (слободно 

време, хоби, школа, породица, 

другови) и одговара на слична 

питања саговорника.  

ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на 

питања која се односе на 

изражавање допадања и 

недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка 

средства. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и 

извињења. 

 

ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи 

разговор на блиске и познате теме. 

ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну 

помоћ саговорника, размењује информације, 

тражи одређени предмет, објашњење, услугу, 

повезујући неколико краћих исказа у 

смислену целину 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и 

своје непосредно окружење, свакодневне 

активности, искуства из прошлости користећи 

једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2–3 

повезана питања, о познатим темама, у вези са 

личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ 

саговорника и понављање. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, 

слагање и неслагање и једноставним језичким 

средствима даје кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације 

о плановима и обавезама. 

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким 

средствима пореди људе, ствари и појаве. 

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и 

тражи помоћ вербалним и невербалним 

средствима 

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом 

описује себе и околину, школски 

контекст и приватан живот, 

свакодневне навике, 

искуства/догађаје из прошлости и 

планове за будућност. 

ПСТ.3.1.17. Учествује у 

неформалном и формалмном 

разговору (нпр. са наставницима, 

службеним лицима и сл. ), поставља 

и одговара на неколико питања у 

низу на познате теме у вези са 

личним потребама, 

интересовањима, обавезама, 

жељама, уз евентуалну помоћ и 

понављање. 

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се 

нешто допада или не допада, зашто 

се слаже или не слаже, зашто нешто 

воли или не; на једноставан начин 

износи и образлаже своје ставове и 

мишљења. 

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не 

разуме, уме да тражи помоћ и да 

изрази мишљење/потребу 

расположивим језичким средствима. 

ПСТ.3.1.20. На једноставан начин 

излаже на задату тему и одговара на 

питања која се односе на њу. 

ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи 

податке из табела, графикона, 

информатора и сл. 

ПСТ.3.1.22. Резимира текст који 

слуша или чита ослањајући се у 

мањој мери на језичка средства која 

се у њему појављују. 
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ФУНКЦИОНАЛНО-

ПРАГМАТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
ПИСАНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне 

податке о себи и лицима из блиског 

окружења, у обрасцима, 

упитницима или табелама.  

ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о 

важним информацијама и 

тренутним потребама. 

ПСТ.1.1.18. Писаним путем 

доставља/тражи основне 

информације о себи/другима. 

ПСТ.1.1.19. Пише кратке и 

једноставне поруке (нпр. СМС, 

имејл, објаве на друштвеним 

мрежама) у којима се захваљује, 

извињава или нешто честита. 

ПСТ.1.1.20. Повезује неколико 

кратких исказа у кратак, везани 

текст о блиским темама. 

 

ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи 

или преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и другима. 

ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, 

поруке, мејлове у којима се са пријатељима и 

познаницима договара о активностима или 

одговара на питања. 

ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, 

својој породици и непосредном окружењу. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и 

догађаје из прошлости користећи 

једноставније језичке структуре и увежбану 

лексику. 

 

ПСТ.3.1.23. Пише обична и 

електронска писма у којима са 

пријатељима и познаницима 

договара активности и једноставним 

језичким средствима 

обрађује/спомиње узрасно 

релевантне теме. 

ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од 

неколико логички повезаних 

реченица о узрасно релевантним 

темама (о себи, друштвеном и 

природном окружењу, аспектима 

приватног и школског живота). 

ПСТ.3.1.25. Прецизно описује 

искуства, активности и догађаје из 

садашњости и прошлости у виду 

дескриптивних и наративних 

текстова користећи познате 

сложеније језичке структуре и 

адекватну лексику.  

ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од 

понуђеног језичког материјала на 

узрасно адекватне теме.  

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира 

одслушан или прочитан текст, 

ослањајући се минимално на језичка 

средства која се у њему појављују. 

ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи 

податке из табела, графикона, 

информатора и сл. 

 

ФУНКЦИОНАЛНО-

ПРАГМАТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
МЕДИЈАЦИЈА 

 

ПСТ.1.1.21. На матерњем језику 

преноси саговорнику општи смисао 

јавних натписа и краћих текстова 

опште информативне природе 

(плаката, транспарената, 

јеловника...) 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког усменог 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси 

саговорнику општи смисао и појединачне 

информације краћих и једноставнијих 

писаних текстова опште информативне 

природе. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава 

основну тему и најважније информације 

краћег усменог исказа. 

ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава 

ПСТ.3.1.29. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

појединачне информације нешто 

опширнијег усменог исказа, 

примереног узрасту и 

интересовањима.  

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику 

преноси саговорнику тему, садржај 

и главне информације из краћих и 
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исказа на страном језику. 

ПСТ.1.1.23. На матерњем језику 

саопштава основну тему и 

најопштији садржај кратког писаног 

текста на страном језику. 

основну тему и најважније информације 

краћег писаног текста. 

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава 

туристима најједноставније информације коју 

су тражили од трећег лица (назив улице, број 

линије у градском саобраћају, цену). 

 

једноставнијих писаних текстова 

(новинских и књижевних), 

примерених узрасту и 

интересовањима. 

ПСТ.3.1.31. На страном језику 

саопштава једноставније 

информације добијене од трећег 

лица у вези с блиским 

комуникативним ситуацијама и 

познатим темама. 

ПСТ.3.1.32. На матерњем језику 

преноси информације, упутства, 

молбе, савете и сл. добијене од 

трећег лица 

ЛИНГВИСТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво 

изговара једноставније гласове и 

најчешће гласовне групе и познаје 

основне интонацијске схеме 

(нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.2. Правилно записује 

познату лексику. 

ПСТ.1.2.3. Познаје и користи 

ограничен број фреквентних 

морфолошких облика и 

синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких 

средстава.  

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и 

најфреквентније речи и изразе за 

обављање основних 

комуникативних активности. 

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара 

већину гласова и гласовних група, уз 

одређена прозодијска ограничења (акценти, 

интонација, дужина). 

ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и 

увежбане речи, познаје и примењује одређени 

број основних правописних правила. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније 

граматичке елементе и конструкције.  

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар 

готових израза и вишечланих конструкција за 

исказивање свакодневних конкретних 

активности и потреба. 

ПСТ.3.2.1. Углавном коректно 

изговара све гласове и гласовне 

групе, чак и у тежим комбинацијама 

гласова, уз поштовање акцентаско-

интонацијских правила или уз мање 

неправилности које не угрожавају 

разумевање поруке коју жели да 

саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз 

минималне ортографске 

неправилности које не ремете 

разумевање датог записа; познаје и 

примењује фреквентна правописна 

правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи 

одређени број граматичких 

елемената и конструкција, 

укључујући и најчешће изузетке, 

као и основне начине творбе и 

флексије именица, глагола, придева, 

прилога. 

ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне 

лексичке елементе који се односе на 

теме и ситуације из његовог 

непосредног искуства. 
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ИНТЕРКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве 

свакодневног живота циљних 

култура (нпр. начин исхране, радно 

време, навике, празници, разонода). 

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у 

којима се страни језик користи као 

већински. 

ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније 

историјске догађаје циљних 

култура. 

ПСТ.1.3.4. Познаје неколико 

најпознатијих историјских и 

савремених личности циљних 

култура; наводи и на матерњем 

језику даје основне податке о некој 

личности из циљних култура за коју 

показује интересовање. 

ПСТ.1.3.5. Познаје неколико 

најпознатијих културних остварења 

циљних култура; наводи и описује 

на матерњем језику неколико 

локација циљних култура за које 

показује интересовање.  

ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и 

разлике у свакодневном животу (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, празници, 

разонода). 

ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у 

области умећа живљења (начин обраћања и 

поздрављања, тачност, конвенције и сл.). 

ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце 

понашања које је непримерено/неприкладно у 

контексту циљних култура. 

ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у 

вези са својом и циљним културама. 

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и 

држава у којима се страни језик користи као 

већински. 

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који 

владају у појединим екосистемима света 

(клима, географске одлике и сл.) где се 

користи страни језик. 

ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност 

појава из прошлости са појавама из 

садашњости циљних култура. 

ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на 

циљном језику неколико познатих личности и 

појава из циљних култура, као и оне за које 

показује интересовање 

ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и 

разлике између своје и циљних култура 

у различитим аспектима свакодневног 

живота и прихвата постојање разлика. 

ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и 

разлике између своје и циљних култура 

у области умећа живљења и прихвата 

постојање разлика; примењује неке 

основне елементе у области умећа 

живљења (нпр. начин обраћања и 

поздрављања). 

ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне 

облике непримереног/ неприкладног 

понашања у контексту циљних култура. 

ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји 

пристрасност у тумачењу културних 

појава и негује критичко мишљење у 

њиховом посматрању и разумевању. 

ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у 

којима се користи страни језик. 

ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног 

језика у глобалном контексту и код нас. 

ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније 

представнике појединих екосистема 

света где се користи страни језик и 

доводи их у везу са одликама 

екосистема. 

ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност 

најважнијих појава из историје циљних 

култура и опште историје. 

ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико 

најзначајнијих личности и дела из 

друштвене и уметничке историје 

циљних култура у свету, које доводи у 

везу са друштвеним и уметничким 

појавама из наше историје и обрнуто. 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:_Историја_    РАЗРЕД: _шести____________ 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. Основи 

проучавањ

а 

прошлости 

Основне одлике периода 

средњег века и новог 

века (појмови средњи 

век, нови век, 

прединдустријско доба, 

хронолошки и просторни 

оквири). Историјски 

извори за историју 

средњег и раног новог 

века и њихова сазнајна 

вредност(писани и 

материјални). 

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

Образложи 

узроке и 

последице 

историјских 

догађаја. 

Разликује 

споменике 

различитих 

епоха, са 

посебним 

освртом на оне у 

локалној 

средини. 

Коришћење 

геогрфске и 

историјске карте. 

Израда ленте 

времена. 

Израда графикона и 

табеле. 

Географија   

Српски језик 

Веронаука 

Грађанско 

васпитање 

Усмено испитивање 

Лента времена 

Графикон и табела 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према 

себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи. 
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2. Европа, 

Средозем

ље и 

српске 

земљеу 

раном 

средњем 

веку 

Велика сеоба народа и 

стварање нових држава у 

Европи( германска и 

словенска племена, 

Бугари, Мађари, 

Викинзи). 

Најзначајније државе 

раног средњег века 

(Франачка 

држава,Византијско 

царство, Арабљани). 

Религија у раном 

средњем веку ( 

христијанизација и 

хришћанска црква, 

Велики раскол, ислам). 

Феудално друштво 

(структура, друштвене 

категорије, вазални 

односи). 

Српске земље и 

Балканско полуострво( 

досељавање Срба и 

Хрвата, односи са 

староседеоцима и 

суседима, формирање 

српских земаља, 

христијанизација, 

ширење писмености). 

Истакнуте личности: 

Јустинијан, Карло 

Велики, кнез Властимир, 

цар Симеон, Јован 

Образложи 

узроке и 

последице 

историјских 

догађаја на 

конкретним 

примерима. 

настанка и 

развоја држава у 

Европи и 

Средоземљу у 

средњем и раном 

средњем веку 

На основу 

Изводи 

закључак о 

повезаности 

националне 

историје са 

регионалном и 

европском( на 

плану политике, 

економских 

прилика, 

друштвених и 

културних 

појава). Пореди 

историјске 

појаве 

Наведе 

најзначајније 

последице датих 

примера, 

Коришћење 

географске и 

историјске карте. 

Рад са одабраним 

визуелним 

историјским 

изворима. 

Читање и анализа 

одабраних писаних 

историјских извора. 

Израда ленте 

времена, графикона 

и табела. 

Презентације у ИКТ 

форми. 

Географија 

 

Српски језик  

 

Веронаука 

 

Грађанско 

васпитање 

 

Ликовна култура 

 

Музичка култура 

 

Техника и 

технологија 

 

Информатика 

Усмено испитивање. 

Домаћи задатак. 

Тестови. 

Презентације. 
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Владимир, Василије И, 

краљ Михаило, Ћирило и 

Методије. 

Сагледа значај и 

улогу 

истакнутих 

личности у 

датом 

историјском 

контексту. 

Приказује на 

историјској 

карти динамику 

различитих 

историјских 

појава и 

промена. 

На историјској 

карти лоцира 

правце 

миграција и 

простор насељен 

Србима и 

њиховим 

суседима у 

средњњем и 

раном новом 

веку. 

Изводи 

закључак о 

значају српске 

средњовековне 

државности и 

издваја 

најистакнутије 

владарске 
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породице. 

Разликује 

основна 

обележја и 

идентификује 

најзначајније 

последице 

настанка и 

ширења 

различитих 

верских учења у 

средњем и раном 

новом веку. 

Образлаже 

најважније 

последице 

научно-

техничких  

открића у 

периоду средњег 

и раног новох 

века. 

Идентификује 

основне одлике 

и промене у 

начину 

производње у 

средњем и раном 

новом веку. 

Илуструје 

примерима 

значај 

прожимања 
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различитих 

цивилизација. 

Илуструје 

примерима 

важност утицаја 

политичких, 

привредних, 

научних и 

културних 

тековина 

средњег и раног 

новог века у 

савременом 

друштву. 

Користећи ИКТ, 

самостални или 

у групи, 

презентује 

резултате 

елементарног 

истраживања 

заснованог на 

коришћењу 

одабраних 

историјских 

извора и 

литературе. 

Повеже визуелне 

и текстуалне 

информације са 

одговарајућим 

историјским 

контекстом ( 
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хронолошки, 

политички, 

друштвени, 

културни ) 

 

3. Европа, 

Средозем

ље и 

српске 

земље у 

позном 

средњем 

веку 

Државно уређење ( 

типови европских 

монархија, република) 

Сусрети и прожимања 

цивилизација и народа 

(хришћанство,ислам,јуда

изам,Крсташки ратови, 

најзначајнији путописци 

и њихова путовања-

Марко Поло, Ибн Батута 

и др ) 

Српске земље и суседи( 

краљевина и царство, 

деспотовина, 

аутокефалан црква, 

односи са Византијом, 

Угарском, Бугарском, 

Венецијом, османска 

освајања у југоисточној 

Европи). 

Свакодневни живот у 

Европи и српским 

земљама ( двор и дворски 

живот, живот на селу и 

граду,-занимања,родни 

односи, правоверје и 

јереси, куга). 

Опште одлике 

Образложи 

узроке и 

последице 

историјских 

догађаја на 

конкретним 

примерима. 

Пореди 

историјске 

појаве. 

Наведе 

најзначајније 

последице 

настанка и 

развоја држава у 

Европи и 

Средоземљу у 

средњем и раном 

новом веку. 

На основу датих 

примера, изводи 

закључак о 

повезаности 

националне 

историје са 

регионалном и 

европском ( на 

плану политике, 

Коришћење 

географске и 

историјске карте. 

Израда ленте 

времена. 

Рад са одабраним 

визуелним 

историјским 

изворима. 

Читање и анализа 

одабраних писаних 

историјских извора. 

Израда табела 

графикона и 

родослова. 

Презентација радова 

у ИКТ форми. 

Писање кратких 

есеја. 

Квиз 

 

Географија 

Српски језик 

Ликовна 

уметност 

Веронаука 

Грађанско 

васпитање 

Биологија 

Информатика 

Тестови 

Родословна стабла 

Усмено испитивање. 

Презентације. 

Писање есеја. 
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средњовековне културе ( 

верски карактер културе, 

витешка култура, 

културне области, школе 

и универзитети, 

проналасци,писана и 

материјална култура код 

Срба, легенде –Косовска, 

о краљу Артуру..) 

Истакнуте личности: 

Фридрих Барбароса, 

Ричард Лавље Срце, 

Саладин, Стефан 

Немања, Стефан 

Првовенчани, Сава 

Немањић, краљ Милутин, 

Стефан Душан, кнез 

Лазар и кнегиња Милица, 

Твртко  Котроманић, 

Стефан Лазаревић, 

деспот Ђурађ Бранковић, 

султанија Мара, Ђурађ 

Кастриот Скендербег, 

Балшићи, Црнојевићи, 

Мехмед Освајач 

економских 

прилика, 

друштвених и 

културних 

појава ). 

Сагледа улогу и 

значај 

истакнутих 

личности у 

датом 

историјском 

контексту. И 

простор насељен 

Србим и 

њиховим 

суседима у 

средњем и раном 

новом веку. 

Пореди положај 

и начин живота 

жена и 

мушкараца, 

различитих 

животних доби, 

припадника 

постојећих 

друштвених 

слојева, у 

средњем и раном 

новом веку. 

Приказује на 

историјској 

карти динамику 
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различитих 

историјских 

промена и 

процеса. 

На историјској 

карти лоцира 

правце 

миграција 

Разликује 

споменике 

различитих 

епоха, са 

посебним 

освртом на оне у 

локалној 

средини 

Приказује на 

историјској 

карти динамику 

различитих 

историјских 

појава и 

промена. 

Користећи ИКТ, 

самостални или 

у групи, 

презентује 

резултате 

елементарног 

истраживања 

заснованог на 

коришћењу 

одабраних 
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историјских 

извора и 

литературе. 

Повеже визуелне 

и текстуалне 

информације са 

одговарајућим 

историјским 

контекстом ( 

хронолошки,пол

итички, 

друштвени, 

културни). 

Учествује у 

организовању и 

спровођењу 

заједничких 

школских 

активности 

везаних за развој 

културе сећања. 

На понуђеним 

примерима, 

разликује 

легенде и митове 

од историјскиг 

чињеница, као и 

историјске од 

легендарних 

личности. 

Образлаже 

најважније 

последице 
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научно-

техничких 

открића у 

периоду средњег 

и раног новог 

века. 

Илуструје 

примерима 

значај 

прожимања 

различитих 

цивилизација. 

 

 

 

4. Европа, 

свет и 

српске 

земље у 

раном 

новом 

веку ( 

прединдус

тријско 

доба) 

Прединдустријско доба ( 

хронолошки оквири, 

научна и техничка 

открића, штампа,промене 

у начину производње, 

банкарство,успон 

градова-примери 

Фиренце, Венеције, 

Антверпена....). 

Велика географска 

открића и колонизација,( 

истакнути морепловци и 

њихова путовања, сусрет 

са ваневропским 

цивилизацијама- Северна 

и Јужна Америка, 

Индија, Африка, Кина, 

Јапан,Аустралија, 

Образложи 

узроке и 

последице 

историјских 

догађаја на 

конкретним 

примерима.  

Пореди 

историјске 

појаве. 

Наведе 

најжначајније 

последице 

настанка и 

развоја држава у 

Европи и 

Средоземљу у 

средњем и раном 

Коришћење 

географске и 

историјске карте. 

Израда ленте 

времена. 

Израда 

појединачних или 

групних 

презентација у ИКТ 

форми. 

Рад са одабраним 

визуелним 

историјским 

изворима. 

Читање и анализа 

одабраних писаних 

историјских извора. 

Писање краткиг 

Географија 

Ликовна култура 

Српски језик 

Физика 

Техника и 

технологија 

Информатика 

Веронаука и 

грађанско 

васпитање 

Усмено испитивање 

Тестови 

Презентације 

Домаћи задатак 
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последице ). 

Опште одлике културе  

обичаји и веровањновог 

века ( основна обележја 

хуманизма и ренеснсе, 

књижевност, политичка 

мисао, промене у 

свакодневном 

животу,обичаји и 

веровања, прогон 

вештица ). 

Реформација и 

противреформација ( 

узроци,протестантизам, 

католичка реакција- 

улога језуита, верски 

сукоби и ратови ). 

Појава апсолутистичких 

монархија ( промене у 

државном уређењу, 

централизација државе, 

положај владара ). 

Врхунац моћи Османског 

царства ( освајања, 

држава, друштво). 

Живот Срба под 

османском, хабзбуршком 

и млетачком влашћу ( 

обнова Пећке 

патријаршије, мењање 

верског и културног 

идентитета-исламизација, 

покатоличавање, 

новом веку. 

Сагледа улогу и 

значај 

истакнутих 

личности у 

датом 

историјском 

контесту. 

Приказује на 

историјској 

карти динамику 

различитих 

историјских 

промена и 

процеса. 

На историјској 

карти лоцира 

правце 

миграција и 

простор насељен 

Србима и 

њиховим 

суседима у 

средњем и раном 

новом веку.  

Идентификује 

разлике између 

типова државног 

уређења у 

периоду средњег 

и раног новог 

века. 

Пореди положај 

есеја. 

Израда графикона, 

табела, родослова. 

Квиз 
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унијаћење, учешће у 

ратовима, отпори и сеобе, 

положај и привилегије, 

Војна крајина ). 

Истакнуте личности : 

Јохан Гутенберг, Изабела 

Кастиљска,Кристофер 

Колумбо, Фернандо 

Магелан, Леонардо да 

Винчи, Микеланђело 

Буанароти,Николо 

Макијавели, Никола 

Коперник, Исак Њутн, 

Мартин Лутер, Карло V и 

Филип II Хабзбуршки, 

Елизабета I, Вилијем 

Шекспир, Луј XIV, 

Сулејман Величанствени, 

Мехмед-паша 

Соколовић, Арсеније III 

Црнојевић, Арсеније  IV 

Јовановић 

и начин живота 

жена и 

мушкараца, 

различитих 

животних доби, 

припадника 

постојећих 

друштвеник 

слојева у 

средњем и раном 

новом веку. 

Разликује 

основна 

обележја и 

идентификује 

најзначајније 

последице 

настанка и 

ширења 

различитиг 

верских учења у 

средњем и раном 

средњем веку. 

Образлаже 

најважније 

последице 

научно-

техничких 

открића у 

периоду средњег 

и раног новог 

века. 

Идентификује 



62 

 

основне одлике 

и промене у 

начину 

производње у 

средњем и раном 

средњем веку. 

Илуструје 

примерима 

значај 

прожимања 

различитих 

цивилизација. 

Илуструје 

примерима 

важност утицаја 

политичких, 

привредних, 

научних и 

културних 

тековина 

средњег и раног 

новог века у 

савременом 

друштву. 

Користећи ИКТ , 

самостално или 

у групи, 

претентује, 

резултате 

елементарног 

истраживања 

заснованог на 

коришћењу 
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одабраних 

историјских 

извора и 

литературе. 

Повеже визуелне 

и текстуалне 

информације са 

одговарајућим 

историјским 

контестом ( 

хронолошки, 

политички,друш

твени, 

културни). 
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Образовни стандарди за крај разреда за предмет – Историја 

 

Ниво образовних 

стандарда 

 

 

Област  

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Основи проучавања 

прошлости 

ИС 1.1.4, ИС 1.1.5, ИС 1.1.6, ИС 1.1.9. 

ИС 1.2.3, ИС 1.2.4, ИС 1.2.5., ИС 1.2.6. 

ИС.2.1.4, ИС 2.1.5.  

ИС 2.2.1, ИС2.2.2,ИС 2.2.3 

ИС 2.2.4, ИС  2.2.5 

ИС 3.1.1, ИС 3.1.4., ИС 

3.1.5. 

ИС 3.2.1, ИС 3.2.2, ИС 

3.2.3, ИС 3.2.4. 

Европа, Средоземље и 

српске земље у раном 

средњем веку 

ИС 1.1.4, ИС 1.1.5, ИС 1.1.6. ИС 1.1.8, ИС 

1.1.9, ИС 1.1.10 

ИС 2.1.1, ИС 2.1.2,ИС 2.1.3, ИС 

2.1.4, ИС 2.1.6 

ИС 2.2.1, ИС 2.2.2, ИС 2.2.3., 

ИС 2.2.4, ИС 2.2.5. 

ИС 3.1.1, ИС 3.1.2, ИС 

3.1.3, ИС 3.1.4, ИС 3.1.5, 

ИС 3.1.2, ИС 3.2.2, ИС 

3.2.3, ИС 3.2.4, ИС 3.2.5, 

ИС 3.2.6, ИС 3.2.7 

Европа, Средоземље и 

српске земље у позном 

средњем веку 

ИС 1.1.4, ИС 1.1.5, ИС 1.1.6, ИС 1.1.8, ИС 

1.1.9, ИС 1.1.10 

ИС 1.2.1, ИС 1.2.2, ИС 1.2.3, ИС 1.2.4, ИС 

1.2.5, ИС1.2.6, ИС 1.2.7, ИС1.2.8. 

ИС 2.1.1, ИС 2.1.2, ИС 2.1.3, 

ИС 2.1.4, ИС 2.1.6 

ИС 2.1.2, ИС 2.2.2, ИС 2.2.3, 

ИС 2.2.4, ИС 2.2.5 

ИС 3.1.1, ИС 3.1.2, ИС 

3.1.3, ИС 3.1.4,, ИС 3.1.5, 

ИС 3.1.2, ИС 3.2.2, ИС 

3.2.3, ИС 3.2.4, ИС 3.2.5, 

ИС 3.2.6, ИС 3.2.7 

Европа, свет и српске 

земље у раном новом 

веку (прединдустријско 

доба) 

ИС 1.1.4, ИС1.1.5, ИС 1.1.6, ИС 1.1.7, ИС 

1.1.8, ИС 1.1.9, ИС 1.1.10 

ИС 1.2.1, ИС 1.2.2, ИС 1.2.3, ИС 1.2.4, ИС 

1.2.5, ИС1.2.6, ИС1.2.7, ИС 1.2.8 

ИС.2.1.1, ИС 2.1.2, ИС 2.1.3, 

ИС 2.1.4, ИС 2.1.6 

ИС 2.1.2, ИС 2.2.2, ИС 2.2.3, 

ИС 2.2.4, ИС2.2.5 

ИС 3.1.1, ИС 3.1.2, ИС 

3.1.3, ИС 3.1.3, ИС 3.1.5, 

ИС 3.1.5, 

ИС 3.2.1, ИС 3.2.2, ИС 

3.2.3, ИС 3.2.4, ИС 3.2.5, 

ИС 3.2.6, ИС 3.2.7 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:________ГЕОГРАФИЈА___      РАЗРЕД: ____ШЕСТИ___ 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. ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈ

А 

Друштвена географија, предмет 

проучавања и подела. 

– успоставља везе 

између физичко-

географских и 

друштвено-географ- 

ских објеката, појава 

и процеса; 

-посматрање 

-разговор 

-белешке 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

Географија у 

предходном разреду 

-усмена провера постигнућа 

2. ГЕОГРАФС

КА КАРТА 

Географска/картографска мрежа. 

Географска ширина и географска 

дужина, часовне зоне. 

Појам карте и њен развој кроз 

историју. 

Елементи карте (математички, 

географски и допунски). 

Картографски знаци и методе за 

представљање рељефа на карти. 

Подела карата према садржају и 

величини размера. 

Оријентација у простору и 

оријентација карте, мерење на 

карти, 

сателитски навигациони системи. 

– успоставља везе 

између физичко-

географских и 

друштвено-географ- 

ских објеката, појава 

и процеса; 

– одређује 

математичко 

географски положај 

на Земљи; 

– анализира, чита и 

тумачи 

општегеографске и 

тематске карте; 

– оријентише се у 

простору користећи 

компас, географску 

карту и 

сателитске 

навигационе системе; 

-посматрање 

-разгово 

-демонстрација 

-кооперативни рад 

-белешке 

-писмени материјални 

извори 

-сликe 

-интернет 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

Природа и друштво 

Математика 

Техника и технологија 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Ликовна култура 

 

-усмена провера постигнућа 

-радови ученика 

-писмена провера 

3. СТАНОВНИ Основни појмови о – доводи у везу -посматрање Природа и друштво -усмена провера постигнућа 

Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демограф- 

ским, насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним 

појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и 

патриотизма. 
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ШТВО становништву: демографски 

развитак и извори 

података о становништву. 

Број и распоред становништва на 

Земљи. 

Природно кретање становништва. 

Миграције становништва. 

Структуре становништва: 

биолошке и друштвено-

економске. 

Савремени демографски процеси 

у Србији, Европи и свету. 

размештај светског 

становништва са 

природним карак- 

теристикама 

простора; 

– анализира 

компоненте 

популацоне 

динамике и њихов 

утицај на 

формирање укупних 

демографских 

потенцијала на 

примерима Србије, 

Европе и света; 

– анализира 

различита обележја 

светског 

становништва и 

развија 

свест о солидарности 

између припадника 

различитих 

социјалних, 

етничких и 

културних група; 

-разгово 

-демонстрација 

-кооперативни рад 

-белешке 

-писмени материјални 

извори 

-слике 

-графички радови  

-филмови 

-интернет 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

Математика 

Техника и технологија 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Ликовна култура 

-радови ученика 

-писмена провера 

4. НАСЕЉА Појам и настанак првих насеља. 

Положај и географски размештај 

насеља. 

Величина и функције насеља. 

Типови насеља. 

Урбанизација. 

Град − унутрашња структура и 

односи са околним простором. 

Село и рурални процеси. 

– анализира 

географски положај 

насеља; 

– објашњава 

континуиране 

процесе у развоју 

насеља и даје 

примере у 

Србији, Европи и 

свету; 

– доводи у везу 

типове насеља и 

урбане и руралне 

процесе са структу- 

рама становништва, 

миграцијама, 

економским и 

глобалним појавама 

и процесима; 

-посматрање 

-разгово 

-демонстрација 

-кооперативни рад 

-белешке 

-писмени материјални 

извори 

-слике 

-филмови 

-интернет 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

Природа и друштво 

Математика 

Техника и технологија 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Ликовна култура 

-усмена провера постигнућа 

-радови ученика 

-писмена провера 
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5. ПРИВРЕДА Привреда, привредне делатности 

и сектори привреде. 

Пољопривреда и географски 

простор. 

Индустрија и географски простор. 

Саобраћај, туризам и географски 

простор. 

Ванпривредне делатности. 

Развијени и неразвијени региони 

и државе и савремени 

геоекономски 

односи у свету. 

Концепт одрживог развоја. 

– уз помоћ 

географске карте 

анализира утицај 

природних и 

друштве- 

них фактора на 

развој и размештај 

привредних 

делатности; 

– доводи у везу 

размештај 

привредних објеката 

и квалитет животне 

средине; 

– вреднује 

алтернативе за 

одрживи развој у 

својој локалној 

средини, 

Србији, Европи и 

свету; 

-посматрање 

-разгово 

-демонстрација 

-кооперативни рад 

-белешке 

-писмени материјални 

извори 

-слике 

-филмови 

-графички радови 

-интернет 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

Природа и друштво 

Математика 

Биологија 

Техника и технологија 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Ликовна култура 

-усмена провера постигнућа 

-радови ученика 

-писмена провера 

6. ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦ

ИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

Појам и настанак првих држава. 

Географски положај државе. 

Величина и компактност 

територије државe. 

Појам и функција државних 

граница. 

Главни град. 

Облик владавине. 

Политичко-географска карта 

Европе после Другог светског 

рата. 

Политичко-географска карта 

света после Другог светског рата. 

Територијални интегритет и 

спорови. 

Интеграциони процеси. 

– објасни политичко-

географску 

структуру државе; 

– представи процесе 

који су довели до 

формирања 

савремене политич- 

ко-географске карте 

света; 

– објасни како се 

издвајају географске 

-посматрање 

-разгово 

-демонстрација 

-кооперативни рад 

-белешке 

-писмени материјални 

извори 

-слике 

-филмови 

-интернет 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

Техника и технологија 

Историја 

Биологија 

Музичка култура 

Информатика и 

рачунарство 

Ликовна култура 

-усмена провера постигнућа 

-радови ученика 

-писмена провера 

7. ГЕОГРАФИЈ

А ЕВРОПЕ 

Географске регије и регионална 

географија. 

Положај и границе Европе. 

Природне карактеристике Европе. 

Становништво Европе. 

Насеља Европе. 

Привреда Европе. 

Географске регије 

– објасни како се 

издвајају географске 

регије; 

– илуструје уз помоћ 

карте најважније 

географске објекте, 

појаве и 

процесе на простору 

-посматрање 

-разгово 

-демонстрација 

-кооперативни рад 

-белешке 

-писмени материјални 

извори 

-слике 

Природа и друштво 

Математика 

Биологија 

Техника и технологија 

Историја 

Информатика и 

рачунарство 

Ликовна култура 

-усмена провера постигнућа 

-радови ученика 

-писмена провера 
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Европе. Европе. -графички радови  

-филмови 

-интернет 

-праћење ангажовања 

ученика 

-продукти ученичких 

активности 

 

Образовни стандарди за крај  шестог разреда за предмет – ___________географија______________ 

 

ОБЛАСТ Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈА    

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

ГЕ.1.1.1. 

ГЕ:1.1.2. 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

СТАНОВНИШТВО 

ГЕ.1.3.1. ГЕ.2.3.1. ГЕ.3.3.1. 

НАСЕЉА 

ГЕ.1.3.1. ГЕ.2.3.1. ГЕ.3.3.1. 

ПРИВРЕДА 
ГЕ.1.3.2.  ГЕ.3.3.2. 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 
 ГЕ.2.3.2.  

 

ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.1. 

ГЕ.3.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:________БИОЛОГИЈА___      РАЗРЕД: ____ШЕСТИ___ ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА____7 
 

 

Назив предмета: Биологија 

 

Разред: Шести 

 

Циљ: 

 

Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном 

средином, развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за 

одрживим развојем. 

 

Број 

теме 

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

бити у стању да: 

 

 

Међупредметне 

компетенције 

У
к
у
п

н
о
 ч

ас
о
в
а 

Ч
ас

о
в
и

 о
б

р
ад

е 

О
ст

ал
и

 ч
ас

о
в
и

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јединство 

грађе и 

функције као 

основ 

живота 

Грађа живих бића – 

спољашња и унутрашња. 

Грађа људског тела: 

хијерархијски низ од 

организма до ћелије.  

Једноћелијски организми – 

бактерија, амеба, ћелија 

квасца. Удруживање ћелија 

у колоније. Вишећелијски 

организми – одабрани 

примери гљива, биљака и 

животиња. 

Основне животне функције 

на нивоу организма: 

исхрана, дисање, транспорт 

и елиминација штетних 

супстанци, размножавање.  

Разлике у грађи биљака, 

36 15 21 - упореди грађу животиња, биљака и 
бактерија на нивоу ћелија и нивоу 
организма;  

-повеже грађу и животне процесе на нивоу 

ћелије и нивоу организма; 

-одреди положај органа човека и њихову 

улогу; 

-цртежом или моделом прикаже основне 
елементе грађе ћелије једноћелијских и 
вишећелијских организама;  

-користи лабораторијски прибор и 
школски микроскоп за израду и 
посматрање готових и самостално 
израђених препарата; 

-хумано поступа према организмима које 

истражује; 

-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 

Дигитална 

компетенција, 

Естетичка 

компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно 

учење, 

Комуникација, 

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Одговоран однос 

према здрављу, 

Рад са подацима и 

информацијама  
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гљива и животиња и 

начину функционисања, 

као и сличности и разлике 

у обављању основних 

животних процеса. 

Откриће ћелије и 

микроскопа. 

Основна грађа ћелије 

(мембрана, цитоплазма, 

једро, митохондрије, 

хлоропласти). 

Разлика између 

бактеријске, и биљне и 

животињске ћелије. 

Ћелијско дисање, стварање 

енергије, основне 

чињенице о фотосинтези. 

резултата. 

-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 

-разматра, у групи, шта и како је 

учио/учила и где та знања може да 

примени. 
 

 

 

2. 

Живот у 

екосистему 

Популација, станиште, 

екосистем, еколошке нише, 

адаптације, животне 

форме, трофички односи – 

ланци исхране.  

Абиотички и биотички 

фактори. Значај 

абиотичких и биотичких 

фактора. Антропогени 

фактор и облици загађења.  

Угрожавање живих бића и 

њихова заштита. 

16 8 8 -направи разлику између животне средине, 
станишта, популације, екосистема и 
еколошке нише; 

-размотри односе међу члановима једне 
популације, као и односе између 
различитих популација на конкретним 
примерима;     

-илуструје примерима међусобни утицај 
живих бића и узајамни однос са животном 
средином; 

-истражи утицај средине на испољавање 
особина, поштујући принципе научног 
метода; 

-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата. 

Дигитална 

компетенција, 

Естетичка 

компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно 

учење, 

Комуникација, 

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Одговоран однос 

према здрављу, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Одговоран однос 
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-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 

-разматра, у групи, шта и како је 

учио/учила и где та знања може да 

примени. 

према околини, 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

 

3. 
Наслеђивање 

и еволуција 

Наследни материјал (ДНК, 

гени). Телесне и полне 

ћелије. Пренос наследног 

материјала. 

Наследне особине (веза 

између гена и особина, 

утицај спољашње средине). 

Индивидуална 

варијабилност.  

Природна селекција на 

одабраним примерима. 

Вештачка селекција.  

Значај гајених биљака и 

припитомљених животиња 

за човека.  

6 3 3 -истражи утицај средине на испољавање 
особина, поштујући принципе научног 
метода; 

-идентификује примере природне и 
вештачке селекције у окружењу и у 
задатом текст 

-повеже еволутивне промене са наследном 
варијабилношћу и природном селекцијом; 

-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата. 

-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 

-разматра, у групи, шта и како је 

учио/учила и где та знања може да 

примени. 

Дигитална 

компетенција, 

Естетичка 

компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно 

учење, 

Комуникација, 

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Одговоран однос 

према здрављу, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Одговоран однос 

према околини, 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

 

4. 
Порекло и 

разноврсност 

живота  

Постанак живота на Земљи 

(прве ћелије без једра, 

постанак ћелија са једром и 

појава вишећеличности). 

„Дрво живота” (заједничко 

6 3 3 -групише организме према особинама које 
указују на заједничко порекло живота на 
Земљи; 

-одреди положај непознате врсте на 
„дрвету живота”, на основу познавања 

Дигитална 

компетенција, 

Естетичка 

компетенција, 

Компетенција за 
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порекло и основни 

принципи филогеније, 

сродност и сличност). 

Организми без једра. 

Организми са једром. 

Положај основних група 

једноћелијских и 

вишећелијских организама 

на „дрвету живота”. 

општих карактеристика једноћелијских и 
вишећелијских организама; 

-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата. 

-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 

-разматра, у групи, шта и како је 

учио/учила и где та знања може да 

примени. 

целоживотно 

учење, 

Комуникација, 

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Одговоран однос 

према здрављу, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Одговоран однос 

према околини, 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

 

5. 

Човек и 

здравље  

Обољења која изазивају, 

односно преносе бактерије 

и животиње.  

Бактерије и антибиотици.  

Путеви преношења 

заразних болести. 

Повреде и прва помоћ: 

повреде коже, убоди 

инсеката и других 

бескичмењака, тровање 

храном, сунчаница, 

топлотни удар. Превенција 

и понашање у складу са 

климатским параметрима. 

Последице болести 

зависности – алкохолизам. 

8 4 4 -прикупи податке о радовима научника 
који су допринели изучавању људског 
здравља и изнесе свој став о значају 
њихових истраживања;  

-одржава личну хигијену и хигијену 
животног простора у циљу спречавања 
инфекција;  

-доведе у везу измењено понашање људи 
са коришћењем психоактивних супстанци; 

-збрине површинске озледе коже, укаже 
прву помоћ у случају убода инсеката, 
сунчанице и топлотног удара и затражи 
лекарску помоћ кад процени да је 
потребна;  

-повеже узроке нарушавања животне 
средине са последицама по животну 
средину и људско здравље и делује 

Дигитална 

компетенција, 

Естетичка 

компетенција, 

Компетенција за 

целоживотно 

учење, 

Комуникација, 

Сарадња, 

Решавање 

проблема, 

Одговоран однос 

према здрављу, 

Рад са подацима и 

информацијама, 

Одговоран однос 
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личним примером у циљу заштите 
животне средине; 

-користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу 
резултата. 

-табеларно и графички представи 
прикупљене податке и изведе одговарајуће 
закључке; 

-разматра, у групи, шта и како је 

учио/учила и где та знања може да 

примени. 

према околини, 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву, 

Предузимљивост 

и оријентација ка 

предузетништву 

 

Начини и поступци остваривања програма за наставни предмет:  

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

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

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

задатака, прављења мапа појмова 

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

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

извлаче закључке; оцењивање 

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

закључака 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:МАТЕМАТИКА     РАЗРЕД: ШЕСТИ  ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 144 

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и поступци 

за постизање исхода 

(дидактичко-

методичка решења, 

активности) 

 

Међупредметн

а повезаност 

(исход/садржаји

) 

 

Планирани 

начини праћења 

и вредновања 

1. 
ЦЕЛИ 

БРОЈЕВИ 

Скуп целих бројева 

(Z). Супротан број. 

Апсолутна вредност 

целог броја. 

Приказ целих бројева 

на бројевној правој. 

Упоређивање целих 

бројева. 

Основне рачунске 

операције у скупу Z и 

њихова својства. 

Изрази са целим 

бројевима. 

 

-  прочита, запише и 

представи на 

бројевној правој целе 

бројеве; 

- одреди супротан 

број, апсолутну 

вредност и 

реципрочну вредност 

целог броја; 

- израчуна вредност 

једноставнијег 

бројевног израза у 

скупу целих бројева; 

 

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 

Информатика и 

рачунарство, 

Историја, 

Техника и 

технологија 

Српски језик и 

књижевност 

 

 

 

 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на часу, 

самосталан рад, 

рад у групи, 

контролна вежба 

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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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. 

 

2. ТРОУГАО 

Први део 

Појам троугла. Обим 

троугла.  

Једнакокраки и 

једнакостранични 

троуглови. Висина  

троугла. 

Углови троугла. Збир 

углова троуглова. 

Врсте троуглова према 

угловима.  

Однос између 

страница и углова 

троугла. Неједнакост 

троугла. 

Конструкције неких 

- класификује 

троуглове на основу 

њихових својстава; 

- конструише углове 

од 90° и 60° и 

користи њихове 

делове за 

конструкције других 

углова; 

- уочи одговарајуће 

елементе подударних 

троуглова; 

- утврди да ли су два 

троугла подударна 

на основу ставова 

подударности; 

- конструише 

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 

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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углова (60°, 120°, 30°, 

45°, 75°, 135°) 

Други део 

Основне конструкције 

троуглова. 

Појам подударности и 

ставови подударности. 

 Централна симетрија 

и подударност.  

Осна симетрија и 

подударност.  

Центар описане и 

уписане кружнице 

троугла. 

 
 

троугао, на основу 

задатих елемената 

(странице и углови 

троуглова); 

- примени својства 

троуглова у 

једноставнијим 

проблемским 

задацима; 

 -сабира и одузима 

векторе и користи их 

у реалним 

ситуацијама; 

- одреди центар 

описане и уписане 

кружнице троугла;   

- примењује особине 

централне и осне 

симетрије и 

транслације у 

једноставнијим 

задацима; 

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. 

 

3. 

РАЦИОНА-

ЛНИ 

БРОЈЕВИ 

Први део 

Скуп рационалних 

бројева. Супротан 

број. Апсолутна 

вредност рационалног 

броја.  

Приказ рационалних 

бројева на бројевној 

правој. Упоређивање 

рационалних бројева.  

Основне рачунске 

- прочита, запише и 

представи на 

бројевној правој 

рационалне бројеве; 

- израчуна вредност 

једноставнијег 

бројевног израза и 

реши једноставну 

линеарну једначину 

и неједначину у 

скупу рационалних 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада: метода 

усменог излагања, 

текстуална метода, 

демонстративна 

метода, метода 

презентације. 

Активност 

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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операције у скупу Q и 

њихова својства. 

Изрази са 

рационалним 

бројевима.  

Једначине и 

неједначине: 

 ax + b = c; ax + b ≤ c; 

ax + b < c; ax + b ≥ c; 

ax + b > c ( a, b, c  Q, 

а ≠ 0).  

Други део 

Координатни систем. 

Приказ података у 

координатном 

систему.  

Приказ зависности 

међу величинама.  

Размере, пропорције и 

проценти. 

Директна 

пропорционалност. 

Обрнута 

пропорционалност. 

бројева; 

- реши једноставан 

проблем из 

свакодневног живота 

користећи бројевни 

израз, линеарну 

једначину или 

неједначину; 

- примени 

пропорцију и 

проценат у реалним 

ситуацијама; 

- прикаже податке и 

зависност између две 

величине у 

координатном 

систему (стубичасти, 

тачкасти и линијски 

дијаграм); 

- тумачи податке 

приказане табелом и 

графички; 

 

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. 

 

4. 
ЧЕТВОРО-

УГАО 

Четвороугао. Углови 

четвороугла. Збир 

углова четвороугла. 

Паралелограм. 

Особине 

паралелограма. Услови 

да четвороугао буде 

- класификује 

четвороуглове на 

основу њихових 

својстава; 

- конструише 

четвороугао, на 

основу задатих 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада: метода 

усменог излагања, 

текстуална метода, 

Географија,  

Техника и 

технологија, 

Информатика 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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паралелограм.  

Ромб, правоугаоник и 

квадрат.  

Конструкцијa 

паралелограма.  

Сабирање и 

одузимање вектора. 

Множење вектора 

бројем. 

Трапез. Особине 

трапеза. 

Средња линија троугла 

и трапеза. 

Конструкције трапеза. 

Делтоид. 

 

елемената (странице 

и углови и 

дијагонале 

четвороуглова); 

- примењује особине 

централне и осне 

симетрије и 

транслације у 

једноставнијим 

задацима; 

 

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. 

 

 

5. 
ПОВРШИНА 

ФИГУРА 

Појам површине 

фигуре, површина 

правоугаоника и 

квадрата.  

Једнакост површина 

подударних фигура.  

- израчуна површину 

троугла и 

четвороугла 

користећи обрасце 

или разложиву 

једнакост 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:метода 

усменог 

Ликовна 

култура, 

Техника и 

технологија, 

Географија, 

Историја, 

Српски језик и 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на часу, 

самосталан рад, 

рад у групи, 

контролне вежбе 

и писмене задатке 
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Површина 

паралелограма, 

троугла, трапеза.  

Површина четвороугла 

с нормалним 

дијагоналама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

књижевност 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО     РАЗРЕД: ШЕСТИ   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 Дигитални уређаји и 

кориснички програми. 

Управљање дигиталним 

документима. Рад са 

сликама. Рад са текстом. 

Рад са мултимедијадним 

презентацијама које 

садрже видео и аудио 

садржаје. 

- правилно 

користи ИКТ 

уређаје; -

креира, 

уређје и 

структуира 

дигиталне 

садржаје који 

садрже 

табеле у 

програму за 

рад са 

текстом и 

програму за 

рад са 

мултимедија

лним 

презентација

ма; -; - 

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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креира и 

обрађује 

дигиталну 

слику; - 

самостално 

снима и 

врши 

основну 

обраду аудио 

и видео 

записа; - чува 

и организује 

податке 

локално и у 

облаку. 

2 Дигиталн

а 

писменос

т 

Употреба ИКТ уређаја на 

одговоран и сигуран 

начин у мрежном 

окружењу. Интернет 

сервиси. Правила 

безбедног рада на 

Интернету. 

Претраживање 

Интернета, одабир 

резултата  и преузимање 

садржаја. Заштита 

приватности личних 

података и ауторских 

права.   

- разликује 

основне 

интернет 

сервисе; -

примењује 

поступке и 

правила за 

безбедно 

понашање на 

Интернету ;-

приступа 

интернету 

самостално, 

претражује, 

проналази, 

процењује 

информације 

и преузима 

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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их поштујући 

ауторска 

права. – 

објасни 

поступак 

заштитедиги

талног 

садржаја 

одговарајућо

м  CC 

лиценцом 

 

3 Рачунарс

тво 

Основе изабраног 

програмског језика. 

Основне аритметичке 

операције. Уграђене 

функције. Ниске 

(стрингови). Структуре 

података. Гранање. 

Понављање. Основни 

алгоритми.  

- креира 

једноставан 

програм у 

текстуалном 

програмском 

језику; -  

користи 

математичке 

изразе у 

једноставним 

програмима; 

- објасни и 

примени 

одговарајућу 

програмску 

структуру ( 

наредбе 

доделе, 

гранања, 

петље); - 

користи у 

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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оквиру 

програма 

нумеричке, 

текстуалне и 

једнодименз

ионалне 

низовске 

вредности; - 

разложи 

сложени 

програм на 

једноставниј

е 

функционалн

е 

потпрограме; 

- проналази и 

отклања 

грешке у 

програму. 

 

4 Пројектн

а настава 

Фазе пројектног задатка 

од израде плана до 

представљања решења.  

Израда пројектног 

задатка у корелацији са 

другим предметима. 

Вредновање резултата 

пројектног задатка. 

Сарађује са 

осталим 

члановима 

групеу 

одабиру 

теме, 

прикупљању 

и обради 

материјала. – 

користи 

могућности 

које пружају 

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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рачунарске 

мреже у 

сфери 

комуникациј

е и сарадње; - 

креира,објав

љује и 

представља 

дигиталне 

садржаје 

користећи 

расположиве 

алате; - 

вреднује 

процес и 

резултате 

пројектних 

активности. 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:___Техника и технологија_      РАЗРЕД: _6__ 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 
окружењ
е 

Значај и развој 

грађевинарства. 

Просторно и 

урбанистичкопланирање. 

Култура становања у 

урбаним и руралним 

срединама, објектима за 

индивидуално и 

колективно становање, 

распоред просторија, 

уређење стамбеног 

простора. Кућне 

инсталације. 

Ученик ће 

бити у стању 

да: - повеже 

развој 

грађевинарст

ва и значај 

урбанизма у 

побољшању 

услова 

живљења. – 

анализира 

карактеристи

ке савремене 

културе 

становања. – 

класификује  

кућне 

инсталације 

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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на основу 

њихове 

намене. 

 

2 Саобраћа
ј 

Саобраћајни 

системи.Саобраћајни 

објекти. Управљање 

саобраћајном 

сигнализацијом. Правила 

безбедног кретања 

пешака,  возача бицикла 

у јавном саобраћају. 

- 

класификује 

врсте 

саобраћајних 

објеката 

према 

намени; - 

повезује 

неопходност 

изградње 

прописне 

инфраструкт

уре са 

безбедношћу 

учесника у 

саобраћају -  

повезује 

коришћење 

информацио

них 

технологија у 

саобраћајним 

објектима са 

управљањем 

и 

безбедношћу 

путника и 

робе; - 

демонстрира 

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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правилно и 

безбедно 

понашање  и 

кретање 

пешака и 

бицикла на 

саобраћајном 

полигону и / 

или уз помоћ 

рачунарске 

симулације. 

 

3 Техничка 
и 
дигиталн
а писме-
ност 

Приказ грађевинских 

објеката и техничко 

цртање у грађевинарству. 

Техничко цртање помоћу 

рачунара. Представљање 

идеја и решења уз 

коришћење дигиталних 

презентација. 

- скицира 

просторни 

изглед 

грађевинског 

објекта: чита 

и црта 

грађевински 

тенички 

цртеж 

уважавајући 

фазе 

изградње 

грађевинског 

објекта уз 

примену 

одговарајући

х правила и 

симбола: - 

користи 

рачнарке 

апликације за 

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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техничло 

цртање и 3Д 

приказ 

грађевинског 

објекта и 

унутрашње 

уређење 

стана 

уважавајући 

потребе 

савремене 

културе 

становања: - 

самоатално 

креира 

дигиталну 

презентацију 

и представља 

је. 

 

4 Ресурси 
и 
произво-
дња 

Подела, врсте и 

карактеристике 

грађевинских материјала. 

Техничка средства у 

грађевинарству и 

пољопривреди. 

Организација рада у  

грађевинарству и 

пољопривреди. 

Обновљиви извори 

енергије и мере за 

рационално коришћење 

топлотне енергије. 

- 

класификује 

грађевинске 

матријале 

према врсти 

и својствима 

и процењује 

могућнос 

њихове 

примене.; - 

повезује 

утицај 

грађевинских 

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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Рециклажа материјала у 

грађевинарству и 

пољопривреди и заштита 

животне средине. 

Моделовање машина и 

уређаја у грађевинарству 

и пољопривреди или 

уређаја који користе 

обновљиве изворе 

енергије. 

материјала са 

утицајем на 

животну 

средину; - 

повезује 

алате и 

машине са 

вратама 

грађевинских 

и 

пољопривред

них радова; - 

реализује 

активност 

која указује 

на важност 

рециклаже; - 

оразложи на 

примеру 

коришћење 

обновљивих 

извора 

енергије и 

начине 

њиховог 

претвараеа у 

корисне 

облике 

енергије; - 

правилно и 

безбедно 

користи 

уређаје за 
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загревање и 

климатизациј

у простора; - 

повезје 

значај 

топлотне 

изолације са 

уштедом 

енергије; - 

повезује 

гране 

пољопривред

е са 

одређеном 

врстом 

производа 

хране;- 

описује 

занимања у 

области 

грађевинарст

ва и 

пољопривред

е и прераде 

хране. 

 

 

5 Конструк
торско 
модело-
вање 

Израда тенхичке 

документације. Израда 

макете/модела у  

грађевинарству и 

пољопривреди или 

модела  Представљање 

-изради 

модел 

грађевинске 

или 

пољопривред

не машине уз 

Фронтални облик рада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

Практичан рад. 

Информатика и 

рачунарство 

Математика 

Ликовна култура 

Посматрање 

ангажованост

и, 

самосталност

и и 

кооперативно
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идеје, поступка израде и 

решења производа. 

Одређивање тржишне 

вредности производа 

укључујући и оквирну 

процену трошкова.  који 

користе обновљиве 

изворе енергије.I 

Представљање производа 

и креирање дигиталних 

презентација.  

примену 

мера заштите 

на раду; - 

самостално/т

имски врши 

избор 

макете/модел

а, проналази 

информације 

о начину 

реализације, 

креира 

потребну 

теничку 

документациј

у, припрема 

и отганизује 

радно 

окружење 

офређујући 

одговарајуће 

алате, 

машине и 

опрему.  – 

израђује 

макету/модел 

поштујући 

принципе 

економичног 

искоришћењ

а материјала 

и 

рационалног 

сти. Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке, разговори 



92 

 

одабира 

алатапримењ

ујући 

процедуре у 

складу са 

безбедности 

на раду. – 

учествује у 

успостављањ

у 

критеријума 

за 

вредновање и 

предлажеуна

пређење 

постојећег 

модела/макет

е. – одређује 

реалну 

вредностизра

ђене 

макете/модел

а и оквирну 

процену 

трошкова.  
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Ликовна култура     РАЗРЕД: 6.                        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. Боја Пигментне боје 

(хроматске и ахроматске; 

основне и изведене боје). 

Дејство боја  (утисак који 

боја оставља на 

посматрача; топле и 

хладне боје; 

комплементарне боје) . 

Светлост и боја (светлост 

као услов за опажање 

боје, разлике у опажању 

боја; валер;градација и 

контраст). 

Примена боја (технике и 

средства: 

акварел,темпера, мозаик, 

витраж, апликативни 

програми; изражајна 

својства боја у керамици, 

скулптури, графици, 

таписерији, дизајну одеће 

– користи 

одабране 

информације 

као подстицај за 

стваралачки 

рад; 

– прави 

разноврсне 

текстуре на 

подлогама, 

облицима или у 

апликатив- ном 

програму; 

– користи 

изражајна 

својства боја у 

ликовном раду 

и свакодневном 

животу; 

 

У овој целини су груписани 

предлози везани за истражива- 

ње изражајних могућности 

традиционалних цртачких, 

вајарских и сликарских 

техника. Уколико ученици желе 

да цртају или сликају текстуру 

у апликативном програму, то 
могу да раде као пројекат.  

У додатној теми за разговор, 

„Грађевине, скулптуре и парко- 

ви”, фокус није на текстури, већ 

на значајним грађевинама, 

скулп- турама у пленеру и 

парковима у нашој земљи. 

Наставник може да прикаже 

презентацију и да упореди наше 

наслеђе са светским, на- рочито 

значај за културни туризам и 

идентитет краја или земље.  

 

Биологија, 

физика, 

географија, 

математика 

– Однос према раду 

(припремљен је за 

час; одговорно кори- 

сти материјал, 

прибор и алатке; 

одржава прибор и 

радни простор; 

потписује радове; 

чува радове у 

мапи...);  

 

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке кри- теријуме, кроз практични 

рад оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других 

народа. 
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и обуће, индустријском 

дизајну; примена у 

свакодневном животу 

ученика). 

Уметничко наслеђе 

(музеји и експонати). 

2. Комуника

ција 

Комуникативна улога 

уметности ( теме, мотиви 

и поруке у визуелним 

уметностима; улога 

уметности у 

свакодневном животу). 

Уметничко наслеђе 

(уметност некад и сад). 

– обликује, 

самостално, или 

у сарадњи са 

другима, 

употребне 

предме- те од 

материјала за 

рециклажу; 

– изрази своје 

замисли и 

позитивне 

поруке 

одабраном 

ликовном 

техником; 

 

У овој целини су 

груписани предлози 

везани за истражива- 

ње изражајних 

могућности 

традиционалних 

цртачких, вајарских и 

сликарских техника. 

Уколико ученици желе 

да цртају или сликају 

текстуру у 

апликативном 

програму, то могу да 

раде као пројекат.  

 

Информатика, 

техника и 

технологија, 

српски језик и 

књижевност, 

историја 

– Однос према себи 

(истражује 

информације; 

поставља пита- ња; 

предлаже; истрајан је 

у раду, труди се; 

преузима 

одговорност; 

поштује себе и своје 

радове; учи на 

грешкама; спреман је 

да ис- проба своје 

способности у новим 

активностима...)  

 

3. Текстура Текстура (врсте текстура- 

тактилна и визуелна; 

текстуре у природи и 

уметничким делима, 

материјали и текстура, 

облик и текстура, линија 

и текстура, ритам и 

текстура). 

Уметничко наслеђе 

(грађевине, скулптуре, 

паркови). 

– опише свој 

рад, естетски 

доживљај 

простора, 

дизајна и 

уметничких 

дела; 

– 

идентификуј

е теме у 

одабраним 

 Биологија, 

музичка култура, 

физика 

– Однос према 

другима (довршава 

рад у договореном 

року; поштује 

договорена правила 

понашања; спреман 

је да помогне и да 

сарађује; уважава 

туђу културу, радове, 

начин размишљања, 

до- живљавања, 
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уметничким 

делима и 

циљеве 

једно- 

ставних 

визуелних 

порука;. 

опажања, 

изражавања...)  

 

4. Уобразиљ

а 

Стваралачка уобразиља 

(стварност и машта, 

значај маште; разноврсне 

информације као 

подстицај за стварање- 

снови, бајке, митови, 

легенде..). 

Уметничко наслеђе 

(необична уметничка 

остварења). 

– повезује 

карактеристи

чан експонат 

и 

одговарајући 

музеј; 

– разматра са 

другима шта 

и како је 

учио и где та 

знања може 

приме- нити 

У овој целини су груписани 

предлози везани за разговор о 

значају маште (уобразиље, 

имагинације) у уметности, 

науци и сва- кодневним 

ситуацијама када је потребно 

пронаћи решење за неки 

проблем. И у шестом разреду 

ученици уче о томе како да 

пронађу подстицај за развијање 

креативних идеја. Наставник 

прво показује репрезентативна 

остварења светских и домаћих 

уметника засно- вана на 

сновима, бајкама, митовима и 

легендама. Ученици треба 

самостално да одаберу податке 

(снове, бајке, митове или 

легенде) који их подстичу на 
рад.  

Додатну тему, „Необична 

уметничка остварења”, 

потребно је ве- зати за 

самостално истраживање и 

формирање дигиталне збирке 

„не- обичних” савремених 

остварења. Збирка може да 

буде индивидуална или 

одељенска. Наставник може да 

подстакне ученике 

приказивањем неколико 

визуелних примера 

(хидропонична лампа дизајнера 

Марка Вучковића, радови 

Историја, 

музичка култура, 

српски језик и 

књижевност 

– Разумевање 

(разуме задатак; 

разуме појмове; 

разуме про- цес; 

разуме концепт; 

разуме визуелне 

информације...; 

раздваја бит- но од 

небитног...)  
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Сесилије Вебер из серије 

Natural Humans, улич- не слике 

Џулијана Бивера, подводни 

музеј у Канкуну, хотел од леда 

у Шведској...). Ученици бирају 

врсту уметничких радова које 

ће истражи- вати (куће за 

становање, ципеле, одећа, 

накит, скулптуре, 
аутомобили...).  

 

5. Простор Амбијент (елементи који 

чине амбијент – дизајн 

ентеријера, атмосфе- ра, 

корисници; утицај 

амбијента на 

расположење, активност 

и учење; обликовање 

школског простора; 

поставка изложбе). 

– Повезивање 

(повезује и 

пореди познате и 

нове информаци- 

је, људе, места, 

догађаје, 

феномене, идеје, 

дела...) – Ор 

игиналност 

(оригиналан је у 

односу на туђе 

радове; ори- 

гиналан је у 

односу на своје 

претходне 
радове...)  

– Организација 

композиције 

(примењује 

одговарајуће 

прин- ципе 

компоновања, 

знања о 

перспективи, 
правцу, смеру...)  

– Вербално 

изражавање 

(учтиво 

комуницира; 

У овој целини су груписани 

предлози везани за пројектну 

наставу и обликовање простора 

у школи. Уколико школа има 

могућности, уче- ници могу да 

обликују башту у школском 

дворишту. Идеје се могу про- 

наћи на интернету ако се у 

претраживач унесе: „bottle 

tower gardening”, „plastic bottles 

art”, „school garden projects”, 

„recycled garden ornaments” или 

„garden ornaments for 

schoolyard”. Уколико школа 

нема таквих могућности, могу 

да обликују део учионице или 

хола. Сврха ових ак- тивности 

је да ученици науче како да од 

доступних материјала напра- ве 

нешто што ће им користити у 

свакодневном животу. На 

пример, од пластичних флаша 

се могу направити фотеље, 

клупе, сточићи, полице, 

жардињере, вазе, лампе, 

лустери... Употребни предмети 

које ученици праве самостално 

или у заједничком раду не 

треба да имају само упо- 

требну, већ и естетичку 

вредност. Други предлог је 

симулација музејске поставке 

Математика, 

техника и 

технологија, 

биологија 

– Однос према раду 

(припремљен је за 

час; одговорно кори- 

сти материјал, 

прибор и алатке; 

одржава прибор и 

радни простор; 

потписује радове; 

чува радове у 

мапи...);  
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аргументовано, 

кратко и јасно 

образлаже свој 

рад, идеју, 

доживљај, 

опажање, 

емоције...) – 

Употреба техника 

(бира 

одговарајућу 

технику у односу 

на  

идеју; примењује 

одговарајући 

процес; бира 

одговарајући 

матери- 

јал/подлогу; 

истражује 

могућности 

технике и 
материјала)...  

 

или изложбе. Ученици треба да 

осмисле поставку, да сами ра- 

споређују експонате, 

дизајнирају позивнице за 

родитеље... Сврха ових 

активности је да се 

оспособљавају за презентовање 
радова.  

 

       

 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:___МУЗИЧКА КУЛТУРА      РАЗРЕД: _6__ ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА___36 

 

ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА:  Циљ учења музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку 

умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос 

према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других нaрoдa; стицање знања о музичким инструментима; препознавање 

обрађене теме 

Постизање активног и ангажованог слушања музике – континуирано у дужем трајању,препознавања инструмента, облика, 

жанра, стила (епохе). 

Развијање естетског укуса, критичких способности и могућности да процењују вредност слушане композицијe; разумевање 

музичког изражавања кроз певање и свирање. Неговање способности извођења музике и осетљивости за муз.вредности. 

Подстицање стваралачког ангажовања и активно учешће у музичком животу своје средине. 
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Р

.б
р

.т
ем

е 

Област/тема 

Садржаји 

 

Очекивани 

исходи 

(У оквиру 

области/теме 

ученик ће 

бити у стању 

да 

Стандарди 

 

М
еђ

у
п

р
ед

м
ет

н
е
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

је
 

М
еђ

у
п

р
ед

м
ет

н
а

 

п
о

в
е
за

н
о

ст
 

Начин и 

поступци 

остваривања 

програма(обл

ици рада, 

методе, 

наставна 

средства) 

Активности 

ученика и 

наставника 

Праћење 

и 

вреднова

ње  

резултат

а 

напредов

ања 

ученика/

начин 

провере 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ЧОВЕК И 

МУЗИКА 

Средњи 

век,Ранохри

шћанска 

музика. 

Византијско 

певање. 

Грегоријанс

ки корал. 

Рани облици 

вишегласја 

‒ мотет. 

Световна 

музика 

средњег 

века: 

трубадури, 

трувери 

минезенгери

. Духовна и 

световна 

музика у 

– повеже 

различите 

видове 

музичког 

изражавања 

са 

друштвено-

историјским 

амбијентом 

у коме су 

настали; – 

наведе 

изражајна 

средстава 

музичке 

уметности 

карактерист

ична за 

период 

средњег 

века и 

ренесансе; – 

уочи 

Основни ниво:МК. 

1.1.1. препозна основне 

елементе музичке 

писмености МК. 1.1.2. 

опише основне 

карактеристике - 

музичких 

инструмената и састава 

- историјско–стилских 

периода - музичких 

жанрова - народног 

стваралаштваиво 

Средњи ниво:МК. 

2.1.1. музичких 

елемената и 

карактеристика 

музичких 

инструмената са 

музичком 

изражајношћу (на 

пример, брз темпо са 

живахним карактером) 

МК. 2.1.2. структуре и 

драматургије 

одређеног музичког 

жанра (на пример, 

оперски финале са 

догађајима у драми) 

Дигитална 

компетенцијa, 

естетичка 

компетенција  

,компетенција 

за 

учење,комуни

кација,,одгово

рно учешће у 

демократском 

друштву,рад 

са подацима и 

информација

ма, ,сарадња 

Историја 

– Основи 

проучава

ња 

прошлост

и 

Ликовна 

култура- 

Ритам, 

Линија, 

Облик, 

Визуелно 

споразум

евање; 

Верска 

настава , 

Српски 

језик, 

Методе рада:           

демонстрација

вербалне 

методе,игровн

е 

активности,по

казна метода                                

Облици рада: 
фронтални,гру

пни,индивидуа

лни                         

Наставна 

средства: 

музички 

уређај, 

пројектор 

,компјутер и 

пратећа 

опрема 

Ученик: 

Ангажовање 

у 

настави,дава

ње повратне 

информације

,сарадња са 

другима,рад 

презентације  

самосталнос

т у раду. 

Наставник: 

Праћење 

развоја и 

напредовања 

ученика у 

односу на 

предходни 

период и 

сопствене 

могућности 

ученика;Пра

ћење 

оствареност

и циљева у 

оквиру 

наставне 

теме;Оценом 

Усменом 

провером

, краћом 

писаном 

провером 

(до 15 

минута) и 

проценом 

практичн

ог рада и 

уметничк

ог и 

стваралач

ког 

ангажова

ња 

 

 

 

 

Током  

школс

ке 

године 
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средњовеко

вној Европи 

и Србији. 

Музика 

средњег 

века као 

инспирација 

за 

уметничку и 

популарну 

музику. 

Ренесанса 

Развој 

духовног и 

световног 

вишегласја. 

Мотет, 

миса, 

мадригал. 

Највећи 

представниц

и 

ренесансне 

вокалне 

музике: Ђ. 

П. да 

Палестрина, 

О. ди Ласо. 

Инструмент

ална музика 

ренесансе 

основне 

карактерист

ике 

музичког 

стваралаштв

а у средњем 

веку и 

ренесанси; – 

опише улогу 

музике у 

средњовеко

вној Србији; 

– уочи 

разлике 

између 

духовних и 

световних 

вокалних 

композиција 

средњег 

века и 

ренесансе; – 

издвоји 

начине 

коришћења 

изражајних 

средстава у 

одабраним 

музичким 

примерима; 

– објасни 

како је 

музика 

МК. 2.1.3. облика 

народног музицирања 

са специфичним 

контекстом народног 

живота 

Напредни нивоМК. 

3.1.1. зна функцију 

елемената музичке 

писмености и 

извођачких састава у 

оквиру музичког дела 

МК. 3.1.2. разуме 

историјске и 

друштвене околности 

настанка жанра и 

облика музич- ког 

фолклора МК. 3.1.3. 

критички и 

аргументовано 

образлаже свој суд МК. 

3.1.4. уме креативно да 

комбинује изражајне 

музичке елементе у 

естетичком кон- тексту 

(одређени музички 

поступак доводи у везу 

са жељеним ефектом) 

односа 

преме 

настави;  

мотивисање,

упућива-

ње,давање 

објашњења,п

рипрема и 

реализација 

часа. 
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повезана са 

другим 

уметностим

а и 

областима 

ван 

уметности 

(музика и 

религија; 

технологија 

записивања, 

штампања 

нота; 

извођачке и 

техничке 

могућности 

инструменат

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

МУЗИЧКИ  

ИНСТРУМ

ЕНТИ 

Инструмент

и са 

диркама: 

оргуље, 

чембало, 

клавир, 

хармоника,ч

елеста.Наро

дни 

инструмент

и 

-одреди врсту 

музичког 

инструмента 

са диркама по 

изгледу и 

звуку; опише 

разлику у 

начину 

добијања звука 

код 

иснтрумената 

са диркама; 

Оснивни ниво:МК. 

1.1.1. препозна основне 

елементе музичке 

писмености МК. 1.1.2. 

опише основне 

карактеристике - 

музичких 

инструмената и састава 

- историјско–стилских 

периода - музичких 

жанрова - народног 

стваралаштва 

Средњи ниво:МК. 

2.1.1. музичких 

елемената и 

карактеристика 

музичких 

инструмената са 

естетичка 

компетенција   

компетенција 

за учење, 

комуникација 

рад са 

подацима и 

информација

ма, ,сарадња 

одговоран 

однос према 

околини, 

Историја 

– Основи 

проучава

ња 

прошлост

и, 

Информа

тика и 

рачунарст

во   
 

наставне 

методе: 

демонстрац

ија, 

вербалне 

методе,игро

вне 

активности.          

облици 

рада: 
фронтални,г

рупни,индив

идуални  

наставна 

средства:   

Ученик: 

Ангажова

ње у 

настави,да

вање 

повратне 

информац

ије,сарадњ

а са 

другима,ра

д 

презентац

ије,   

самосталн

ост у раду. 
Наставник: 

Усмене 

провере

;инфор

мативне 

писмене 

провере

;практи

чан рад. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Током  

школс

ке 

године 
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музичком 

изражајношћу (на 

пример, брз темпо са 

живахним карактером) 

МК. 2.1.2. структуре и 

драматургије 

одређеног музичког 

жанра (на пример, 

оперски финале са 

догађајима у драми) 

МК. 2.1.3. облика 

народног музицирања 

са специфичним 

контекстом народног 

живота 

Напредни нивоМК. 

3.1.1. зна функцију 

елемената музичке 

писмености и 

извођачких састава у 

оквиру музичког дела 

МК. 3.1.2. разуме 

историјске и 

друштвене околности 

настанка жанра и 

облика музич- ког 

фолклора МК. 3.1.3. 

критички и 

аргументовано 

образлаже свој суд МК. 

3.1.4. уме креативно да 

комбинује изражајне 

музичке елементе у 

естетичком кон- тексту 

одређени музички 

поступак доводи у везу 

са жељеним ефектом) 

музички 

уређај,проје

ктор 

,компјутер и 

пратећа 

опрема. 
 

Праћење 

развоја и 

напредова

ња 

ученика у 

односу на 

предходни 

период и 

сопствене 

могућност

и 

ученика;П

раћење 

остваренос

ти циљева 

у оквиру 

наставне 

теме;Оцен

ом односа 

преме 

настави;  

мотивисањ

е,упућива-

ње,давање 

објашњењ

а,припрем

а и 

реализациј

а часа. 
 

 

 

 

СЛУШАЊ

Е  

разликује 

вокално-

Основни ниво:1.2.1. 

музичке изражајне 

елементе МК. 1.2.2. 

естетичка 

компетенција  

,компетенција 

Српски 

језик и 
наставне 

методе:демо

Ученик: 

Ангажова

ње у 

Усмено

м 
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3 

МУЗИКЕ 

Елементи 

музичке 

изражајност

: тeмпo, 

динaмика, 

тoнскe бoje 

разли- 

читих 

глaсoва и 

инструмeнат

а.Слушање 

световне и 

духовне 

средњовеко

вне и 

ренесансне 

музике. 

Слушaњe 

вокалних, 

вoкaлнo-

иструмeнтaл

них и 

инструмeнтa

лних 

кoмпoзициja

, дoмaћих и 

стрaних 

oмпoзитoрa. 

Слушање 

дела 

традиционал

не народне 

инструмента

лне и 

инструмента

лне облике 

сред- 

њег века и 

ренесансе; 

– 

коментариш

е слушано 

дело у 

односу на 

извођачки 

састав и 

инстру- 

менте ; 

– 

идентификуј

е 

репрезентат

ивне 

музичке 

примере 

најзначајниј

их 

представник

а средњег 

века и 

ренесансе; 

– уочи 

сличности и 

разлике 

између 

извођачки састав МК. 

1.2.3. музичке жанрове 

МК. 1.2.4. српски 

музички фолклор 

Средњи ниво:- МК. 

2.2.1. опише и 

анализира 

карактеристике 

звучног примера кроз 

садејство опаже- них 

музичких елемената 

(на пример, узбуркана 

мелодија као резултат 

спе- цифичног ритма, 

темпа, агогике, 

динамике, интервалске 

структуре) МК. 2.2.2. 

препозна структуру 

одређеног жанра 

Напредни ниво:МК. 

3.2.1. структуралном и 

драматуршком 

димензијом звучног 

примера МК. 3.2.2. 

жанровским и 

историјско–стилским 

контекстом звучног 

примера МК. 3.2.3. 

контекстом настанка и 

примене различитих 

облика музичког 

фолклора 

за 

учење,комуни

кација,рад са 

подацима и 

информација

ма,сарадња,од

говоран однос 

према 

здрављу 

Књижевн

остИстор

ија – 

Основи 

проучава

ња 

прошлост

и,Страни 

језици;  

Биологија 

Географиј

а Ликовна 

култура- 

Ритам, 

Линија, 

Облик, 

Визуелно 

споразум

евање; 

Физичко 

и 

здравстве

но 

васпитањ

е; 

Информа

тика и 

рачунарст

во; 

Верска 

настава;  

Грађанск

о 

нстрација , 

вербалне 

методе,игро

вне 

активности,

показна 

метода  

Облици 

рада: 

фронтални,г

рупни,индив

идуални .     

Наставна 

стердтва:        
музички 

уређај,проје

ктор,компју

тер и 

пратећа 

опрема. 

настави-

активно 

слушање и 

препознав

ање 

музичких 

дела 

Наставник 

Праћење 

развоја и 

напредова

ња 

ученика у 

односу на 

предходни 

период и 

сопствене 

могућност

и 

ученика;П

раћење 

остваренос

ти циљева 

у оквиру 

наставне 

теме;Оцен

ом односа 

преме 

настави;  

мотивисањ

е,упућива-

ње,давање 

објашњењ

проверо

м, 

краћом 

писано

м 

проверо

м (до 15 

минута) 

и 

процено

м 

практич

ног рада 

и 

уметнич

ког и 

стварал

ачког 

ангажов

ања 

 

 

Током  

школс

ке 

године 
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музике. 

Слушање 

дeлa 

инспирисaн

их 

фoлклoрoм. 

православне 

и 

(римо)катол

ичке 

духовне 

музике; 

– 

идентификуј

е елементе 

средњовеко

вне музике 

као 

инспирацију 

у 

музици 

савременог 

доба; 

васпитањ

е 

а,припрем

а и 

реализациј

а часа. 
 

 

 

 

 

 

 

4 

ИЗВОЂЕЊ

Е  

МУЗИКЕ 

Пeвaње 

пeсама пo 

слуху 

самостално 

и у групи. 

Пeвaње 

пeсама из 

нотног 

текста 

солмизацијо

м. 

Извођење 

(певање или 

изводи 

музичке 

примере 

користећи 

глас, покрет 

и 

традиционал

не и/ 

или 

електронске 

инструменте

, сaмoстaлнo 

и у групи; 

– примењује 

правилну 

технику 

Основни 

ниво.МК.1.3.1. - Може 

да изведе игру по 

избору . Ученик може 

да пева једноставне 

дечје , народне и 

популарне песме 

Напредни 

ниво:МК.3.3.1. -

Ученик зна да пева  

одломак из 

различитих жанрова 

уметничке 

музике . Ученик (кога 

је наставник 

одабрао) може да пева 

у хору 

сложеније композиције 

. 

естетичка 

компетенција  

,компетенција 

за 

учење,комуни

кација, 

одговоран 

однос према 

околини,одго

ворно учешће 

у 

демократском 

друштву, 

предузимљив

ост и 

оријентација 

ка 

предузетништ

ву, , 

решавање 

Српски 

језик и 

књижевн

ост – 

Књижевн

ост,Језик 

, Језичка 

култура; 

Страни 

језициМа

тематика- 

Природни 

бројеви и 

дељивост, 

Разломци 

;  

наставне 

методе: 
демонстрац

ија , 

вербалне 

методе,игро

вне 

активности,

показна 

метода    

облици 

рада: 
фронтални,г

рупни, 

индивидуал

ни .  

Ученик: 

Ангажова

ње у 

настави,да

вање 

повратне 

информац

ије,сарадњ

а са 

другима,   

самосталн

ост у 

раду,умет

нички 

наступи 

Наставник 

Усмено

м 

проверо

м, 

краћом 

писано

м 

проверо

м (до 15 

минута) 

и 

процено

м 

практич

ног рада 

и 
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ке 
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свирање) 

једноставни

х ритмичких 

и мелодиј- 

ских мотива 

у стилу 

музике 

средњег 

века и 

ренесансе. 

Певање 

песама у 

комбинациј

и са 

покретом. 

Свирaњe пo 

слуху 

дeчjих, 

нaрoдних и 

умeтничких 

композиција 

нa 

инструмeнт

имa 

Oрфoвoг 

инструмeнтa

риja и/или 

на другим 

инстру- 

ментима. 

Свирaњe из 

нотног 

текста 

певања; 

– примењује 

различита 

средства 

изражајног 

певања и 

свирања у 

зави- 

сности од 

врсте, 

намене и 

карактера 

композиције

; 

– развије 

координациј

у и 

моторику 

кроз 

свирање и 

покрет; 

– примењује 

принцип 

сарадње и 

међусобног 

подстицања 

у заједнич- 

ком 

музицирању

; 

– користи 

музичке 

обрасце у 

проблема,сар

адња,одговор

ан однос 

према 

здрављу 

Географиј

а –

Ликовна 

култура- 

Ритам, 

Линија, 

Облик, 

Визуелно 

споразум

евање; 

Физичко 

и 

здравстве

но 

васпитањ

е; 

Информа

тика и 

рачунарст

во ; 

Верска 

настава 
 

наставна 

средства :    

музички 

инструмент

и,музички 

уређај,компј

утер и 

пратећа 

опрема. 
 

Праћење 

развоја и 

напредова

ња 

ученика у 

односу на 

предходни 

период и 

сопствене 

могућност

и 

ученика;П

раћење 

остваренос

ти циљева 

у оквиру 

наставне 

теме;Оцен

ом односа 

преме 

настави;  

мотивисањ

е,упу-

ћивање,да

вање 

објашњењ

а,при-

према и 

реализациј

а часа. 
 

уметнич

ког и 

стварал

ачког 

ангажов

ања 
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дeчjих, 

нaрoдних и 

умeтничких 

компози- 

ција нa 

инструмeнт

имa 

Oрфoвoг 

инструмeнтa

риja и/или 

на другим 

нструменти

ма 

Извођење 

једноставниј

их музичких 

примера у 

вези са 

обрађеном 

темом 

осмишљава

њу 

музичких 

целина кроз 

пeвaњe, 

свирaњe и 

пoкрeт; 

– 

комуницира 

у групи 

импрoвизуjу

ћи мање 

музичке 

целине 

глaсoм, 

инструмeнт

ом или 

пoкрeтом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛ

АШТВО 

Крeирaњe 

прaтњe зa 

пeсмe 

ритмичким 

и звучним 

eфeктимa, 

кoри- 

стeћи 

притoм 

рaзличитe 

учествује у 

креирању 

шкoлских 

прирeдби, 

догађаја и 

пројеката; 

– изрази 

доживљај 

музике 

језиком 

других 

уметности 

(плес, 

Основни ниво: 

МК.1.4.1. - Ученик уме 

да 

 направи музичке  

инструменте користећи 

предмете из окружења. 

МК.1.4.2. – 

Осмислимање 

 музичке целине на 

основу понуђених 

модела. 

МК.1.4.3. - Изводи 

пратеће  

ритмичке и мело- 

дијске деонице на 

направљеним 

Дигитална 

компетенција 

, естетичка 

компетенција  

,компетенција 

за 

учење,комуни

кација,дговор

но учешће у 

демократском 

друштву, 

предузимљив

ост и 

оријентација 

ка 

предузетништ

Српски 

језик и 

књижевн

ост – 

Књижевн

ост,Језик, 

Језичка 

култура; 

Страни 

језици-

Ликовна 

култура- 

Ритам, 

Методе 

рада:                        
демонстрац

ија,игровне 

активности,

показна 

метода                                

Облици 

рада: 
фронтални,г

рупни,индив

идуални .                         

Наставна 

Ученик: 

Ангажова

ње у 

настави,да

вање 

повратне 

информац

ије,сарадњ

а са 

другима,ра

д 

презентац

ије,   

Усмено

м 

проверо

м, 

краћом 

писано

м 

проверо

м (до 15 

минута) 

и 

процено

м 

 

 

 

 

 

 

 

Током  

школс

ке 

године 



106 

 

извoрe 

звукa. 

Крeирaњe 

пoкрeтa уз 

музику кojу 

учeници 

изводе. 

Стварање 

мeлoдиje нa 

зaдaти 

тeкст. 

Импрoвизaц

иja диjaлoгa 

нa 

инструмeнт

имa 

Oрфoвoг 

инструмeнтa

риja 

и другим 

инструмент

има. 

Реконструкц

ија 

музичких 

догађаја у 

стилу 

средњег 

века и 

ренесансе. 

глума, 

писана или 

говорна реч, 

ликовна 

уметност); 

– учeствуje 

у шкoлским 

прирeдбама 

и 

мaнифeстaц

иjaма; 

– понаша се 

у складу са 

правилима 

музичког 

бонтона у 

различитим 

музичким 

приликама; 

– критички 

просуђује 

лош утицај 

прегласне 

музике на 

здравље; 

– користи 

могућности 

ИКТ-а за 

самостално 

истраживањ

е, извођење 

и 

стваралаштв 

 муз.инстр. 

Напредни ниво 
.МК.3.4.1. – 

Осмишљава 

 пратеће аранжмане  

друге  задате музичке  

инструменте. 

МК.3.4.3. - Осмисли 

музику за  

школску  

представу,приредбу  

или перформанс. 

ву,рад са 

подацима и 

информацјам

а,сарадња, 

Линија, 

Облик, 

Визуелно 

споразум

евање; 

Физичко 

и 

здравстве

но 

васпитањ

е; 

Информа

тика и 

рачунарст

во; 

стердтва:        
музички 

инструмент 
 

самосталн

ост у 

раду,умет

нички 

наступи. 
Наставник 

Праћење 

развоја и 

напредова

ња 

ученика у 

односу на 

предходни 

период и 

сопствене 

могућност

и 

ученика;П

раћење 

остваренос

ти циљева 

у оквиру 

наставне 

теме;  

мотивисањ

е,упућива-

ње,давање 

објашњењ

а,припрем

а и 

реализациј

а часа 
 

практич

ног рада 

и 

уметнич

ког и 

стварал

ачког 

ангажов

ања 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  РАЗРЕД:ШЕСТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:72+54 

 

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 

1 АТЛЕТИКА Техника брзог и 

истрајног трчања. Бацање 

кугле из места. 

Истрчавање деонице 500 

и 800 м. Скок у вис 

опкорачна техника. Скок 

у даљ у винућем. 

Усавршавање 

одговарајућих 

психомоторних 

особина везаних за 

атлетику. 

 

 

Вербално и 

демонстрација 

 Оцењивање 

постигнућа ученика 

на часу, 

свеобухватно и 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, белешке. 

2 КОШАРКА Основни кошаткашки 

став у одбрани и нападу. 

Хватање и додавање 

лопте у висини груди. 

Хватање и додавање 

лопте у кретању. 

Хватање и додавање 

Усавршавање 

одговарајућих 

психомоторних 

особина везаних за 

кошарку. 

Вербално и 

демонстрација 

 

 Оцењивање 

постигнућа ученика 

на часу, 

свеобухватно и 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, белешке. 

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим 

васпитно образовним подручјима, допринаса интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, 

стицанњу и примени моторичких знања, умења и навика и неопходних теоретских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. Циљ наставе физичког васпитања је задовољавања потреба ученика за кретањем, повећање 

стваралачке и адаптивне способности у савременим условима живота и рада, развијање физичке културе неопходне ради 

очувања здравља и стварање трајне навике да се вежбање угради у свакодневни живот и културу живљења. 
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лопте.Вођење лопте у 

месту и кретању. 

Хватање, додавање и 

вођење лопте. Правила 

игре. 

3 ВЕЖБЕ 

НА 

СПРАВАМА 

„Вага“ на левој и десној 

нози. Премет 

напред.Летећи колут. 

Акробатика, повезивање 

елемената у целину. 

Прескок: разношка. 

Полигон. 

Усавршавање 

одговарајућих 

психомоторних 

особина везаних за 

вежбе на справама. 

Вербално и 

демонстрација 

 Оцењивање 

постигнућа ученика 

на часу, 

свеобухватно и 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, белешке. 

4 ПЛЕС Вежбе са вијачом. Усавршавање 

одговарајућих 

психомоторних 

особина везаних за 

вежбе плеса. 

Вербално и 

демонстрација 

Музичка 

култура 

Оцењивање 

постигнућа ученика 

на часу, 

свеобухватно и 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, белешке. 

5 КОШАРКА Шут са дистанце. 

Полазак у вођењу. 

Дриблинг у месту. 

Повезивање вођења 

лопре и дриблинга. 

Двокорак. Скок-шут. 

Вођење, дриблинг, шут 

из двокорка. Блокирање 

играча у месту и 

кретању. Чување играча 

у одбрани са  

кретањем.Систем 

одбране човек на човека. 

Кретање играча у 

Усавршавање 

одговарајућих 

психомоторних 

особина везаних за 

кошарку. 

Вербално и 

демонстрација 

 Оцењивање 

постигнућа ученика 

на часу, 

свеобухватно и 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, белешке. 
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одбрани. Зонска одбрана. 

Игра у нападу. Правила 

игре. Правила суђења. 

Игра на два коша. 

6 ПРОВЕРА 

ФИЗИЧКИ

Х 

СПОСОБН

ОСТИ 

УЧЕНИКА 

 

Скок у даљ из места. 

Одбијање лопте од зид. 

Згибови на 

вратилу.Бацање 

медицинке.Трчање на 

30м. Трчање на 500 и 

300м.  

Провера 

одговарајућих 

психомоторних 

особина. 
Вербално и 

демонстрација 

 Оцењивање 

постигнућа ученика 

на часу, 

свеобухватно и 

усмереноо 

посматрање, 

селекција, белешке. 

 

Образовни стандарди за крај шестог  разреда за предмет – _Физичко и здравствено образовање____ 

 

Ниво образовних 

стандарда 

 

Област  

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

АТЛЕТИКА 

Техника брзог и истрајног 

трчања. Бацање кугле из места. 

Истрчавање деонице 500 и 800 

м. 

Скок у вис опкорачна техника. Скок у 

даљ у винућем. / 

КОШАРКА 

Основни кошаткашки став у 

одбрани и нападу. Хватање и 

додавање лопте у висини груди. 

Хватање и додавање лопте у 

кретању. Хватање и додавање 

лопте.Вођење лопте у месту и 

кретању. Хватање, додавање и 

вођење лопте. Правила игре. 

/ / 

ВЕЖБЕ 

НА 
„Вага“ на левој и десној нози. 

Летећи колут. Прескок: разношка.  

Полигон. 

Премет апред. 

Акробатика, повезивање 

елемената у целину. 
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СПРАВАМА 

ПЛЕС Вежбе са вијачом. / / 

КОШАРКА 

Шут са дистанце. Полазак у 

вођењу. Дриблинг у месту. 

Повезивање вођења лопре и 

дриблинга. 

Двокорак. Скок-шут. Вођење, дриблинг, 

шут из двокорка. Блокирање играча у 

месту и кретању. Чување играча у 

одбрани са  кретањем.Систем одбране 

човек на човека. Кретање играча у 

одбрани. Зонска одбрана. 

Игра у нападу. Правила 

игре. Правила суђења. 

Игра на два коша. 

ПРОВЕРА 

ФИЗИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ 

УЧЕНИКА 

 

Скок у даљ из места. Одбијање 

лопте од зид. Згибови на 

вратилу.Бацање 

медицинке.Трчање на 30м. 

Трчање на 500 и 300м.  

/ / 
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ФИЗИКА    Разред шести      ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и поступци 

за постизање исхода 

(дидактичко-

методичка решења, 

активности) 

 

Међупредметн

а повезаност 

(исход/садржаји

) 

 

Планирани 

начини праћења 

и вредновања 

1. 
УВОД У 

ФИЗИКУ 

Физика као природна 

наука. 

Физика и математика. 

Физика и техника. 

Физика и медицина. 

Методе истраживања у 

физици (посматрање, 

мерење, оглед...). 

Огледи који илуструју 

различите физичке 

појаве (из 

свакодневног живота). 

Схватање физике као 

науке која истражује 

природу и 

материјални свет. 

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 

Информатика и 

рачунарство, 

математика 

Техника и 

технологија 

медицина  

 

 

 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на часу, 

самосталан рад, 

рад у групи. 

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

стицање основе научне писмености, оспособљавање за уочавање и распознавање физичких појава и 

активно стицање знања о физичким феноменима кроз истраживање, усвајање основа научног метода 

и усмеравање према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 
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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. 

 

2. КРЕТАЊЕ 

Кретање у 

свакодневном животу. 

Релативност кретања. 

Појмови и величине 

којима се описује 

кретање (путања, пут, 

време, 

брзина, правац и смер 

кретања). Векторски 

карактер брзине. 

Подела кретања према 

облику путање и 

брзини тела. Зависност 

пређеног пута и брзине 

од времена код 

равномерног 

праволинијског 

кретања. 

Променљиво 

– разликује врсте 

кретања према 

облику путање и 

према промени 

брзине и одређује 

средњу брзину; 

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 

Техника и 

технологија 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на часу, 

самосталан рад, 

рад у групи, 

контролне вежбе  
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праволинијско 

кретање. Средња 

брзина.  

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. 

 

3. СИЛА 

Узајамно деловање два 

тела у непосредном 

додиру и последице 

таквог деловања: 

покретање, 

заустављање и 

промена брзине тела, 

деформација тела 

(истезање, сабијање, 

савијање), трење при 

кретању 

тела по хоризонталној 

подлози и отпор при 

кретању тела кроз воду 

и ваздух. 

Узајамно деловање два 

тела која нису у 

непосредном додиру 

– објашњава 

узајамно деловање 

тела у непосредном 

додиру (промена 

брзине, правца и 

смера кретања, 

деформација тела) и 

узајамно делова- 

ње тела која нису у 

непосредном додиру 

(гравитационо, 

електрично и 

магнетно деловање); 

– разликује деловање 

силе Земљине теже 

од тежине тела; 

– повезује масу и 

инерцију, разликује 

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 

Техника и 

технологија 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на часу, 

самосталан рад, 

рад у групи, 

контролне вежбе  
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(грави- 

тационо, електрично, 

магнетно). Сила као 

мера узајамног 

деловања 

два тела, правац и 

смер деловања. 

Векторски карактер 

силе. Слагање 

сила истог правца. 

Процена интензитета 

силе демонстрационим 

динамометром. 

Сила Земљине теже. 

Тежина тела као 

последица деловања 

силе 

Земљине теже. 

. 

масу и тежину тела, 

препознаје 

их у свакодневном 

животу и решава 

различите 

проблемске задатке 

(проблем ситуације); 

– демонстрира утицај 

трења и отпора 

средине на кретање 

тела и при- 

мењује добре и лоше 

стране ових појава у 

свакодневном 

животу; 

– демонстрира појаву 

инерције тела, 

деформације тела 

под дејством 

силе, узајамно 

деловање 

наелектрисаних тела 

и узајамно деловање 

магнета, притисак 

чврстих тела и 

течности;  

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. 

 

4. МЕРЕЊЕ 

Основне и изведене 

физичке величине и 

њихове јединице 

(префикси 

микро, мили, кило, 

мега). Међународни 

систем мера. 

– изражава физичке 

величине у 

одговарајућим 

мерним јединицама 

међународног 

система (SI) и 

разликује основне и 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада: метода 

усменог излагања, 

текстуална метода, 

Техника и 

технологија, 

Информатика и 

рачунарство 

Кроз усмене 

одговоре, активност 

на часу, самосталан 

рад, рад у групи, 

контролне вежбе  



115 

 

Мерила и мерни 

инструменти (опсег и 

тачност). Директно и 

инди- 

ректно мерење. 

Појам средње 

вредности мерене 

величине и грешке 

мерења при 

директним мерењима.  

изведене физичке 

величине, претвара 

веће јединице у мање 

и обрнуто (користи 

префиксе 

микро, мили, кило, 

мега); 

– процењује 

вредност најмањег 

подеока код мерних 

инструмената 

(односно, тачност 

мерења); 

– мери тежину, 

дужину, време, 

запремин у и масу и 

на основу мерених 

вредности одређује 

густину и притисак; 

– одређује средњу 

вредност мерене 

величине и грешку 

мерења;  

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. 

 

5. 
МАСА И 

ГУСТИНА 

Инертност тела. Закон 

инерције (Први 

Њутнов закон 

механике). 

Маса тела на основу 

појма о инертности и о 

узајамном деловању 

- усвајање појма масе 

и тежине и прављење 

разлике између њих 

 

- да ученик уме да 

одреди густину 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Методе рада:метода 

усменог 

Техника и 

технологија 

 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на часу, 

самосталан рад, 

рад у групи, 

контролне вежбе  
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тела. 

Маса и тежина као 

различити појмови. 

Мерење масе тела 

вагом. 

Густина тела. Средња 

густина тела. 

Одређивање густине 

чврстих тела. 

Одређивање густине 

течности мерењем 

њене масе и 

запремине.  

 

 

 

 

 

 

 

чврстих тела и 

густину течности 

мерењем њене масе и 

запремине 

 

-коришћење 

јединица 

Међународног 

система (SI) за 

одговарујуће 

физичке величине 

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. 

 

6. ПРИТИСАК 

Притисак чврстих 

тела. 

Притисак у мирној 

течности. 

Хидростатички 

– разликује 

преношење силе 

притиска кроз чврста 

тела и течности и 

наводи примере 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару. 

Техника и 

технологија 

 

Кроз усмене 

одговоре, 

активност на часу, 

самосталан рад, 

рад у групи, 
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притисак. Спојени 

судови. 

Атмосферски 

притисак. Торичелијев 

оглед. Зависност 

атмосферског 

притиска од надморске 

висине. Барометри. 

Преношење спољњег 

притиска кроз 

течности и гасове у 

затвореним 

судовима. Паскалов 

закон и његова 

примена. 

примене 

(хидраулична преса, 

кочнице аутомобила, 

ходање по снегу...); 

– познаје примену 

хидростатичког 

притисака (принцип 

рада водовода, 

фонтане); 

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. 

контролне вежбе 
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2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

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

грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљивза потребе појединаца и заједнице и спреман да 

активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

 

ИСХОДИ ОБЛАСТ /ТЕМА САДРЖАЈИ 

– образложи везу права и одговорности 

на примеру; 

– наведе примере за групу права 

слобода да и заштита од; 

– аргументује значај инклузивног 

образовања, права и потребе за 

образовањем свих ученика; 

– штити своја права на начин који не 

угрожава друге и њихова права; 

– идентификује показатеље кршења 

права детета у свакодневном 

животу, примерима из прошлости, 

литературe; 

– сврсисходно користи кључне појмове 

савременог демократског 

друштва: демократија, грађанин, власт; 

– образложи улогу грађана у 

друштвеном систему и систему власти 

на 

примеру; 

– разликује стварну партиципацију 

ученика у одељењу и школи од 

симболичке и декоративне; 

– позитивно користи интернет и 

мобилни телефон за учење, информи- 

сање, дружење, покретање акција; 

ЉУДСКА ПРАВА Права и одговорности 

Моја и твоја права – наша су права. 

Права и одговорности. 

Посебна група права: слобода да и припадајуће 

одговорности. 

Посебна група права: заштита од и припадајуће 

одговорности. 

Право на очување личног, породичног, 

националног, културног и 

верског идентитета и припадајуће одговорности. 

Право на квалитетно образовање и једнаке 

могућности за све и при- 

падајуће одговорности. 

Инклузивно образовање ‒ квалитетно образовање 

за све. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Демократско друштво и партиципација 

грађана 

Демократско друштво – појам, карактеристике. 

Грађанин. 

Дете као грађанин. 

Процедуре којима се регулише живот у заједници: 

ко је овлашћен да 

доноси колективне одлуке и на основу којих 

процедура. 

Власт. 

Нивои и гране власти. 
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– образложи могући утицај друштвених 

мрежа на ставове и деловање 

појединца; 

– примени 7 правила за сигурно 

четовање и коришћење СМС порука; 

– препознаје ситуације дигиталног 

насиља и зна како да реагује и коме 

да се обрати за помоћ; 

– учествује у избору теме, узорка и 

инструмента истраживања; 

– учествује у спровођењу истраживања, 

прикупљању и обради добије- 

них података и извођењу закључака; 

– презентује спроведено истраживање и 

добијене резултате; 

– процењује ефекте спроведеног 

истраживања и идентификује пропу- 

сте и грешке; 

– у дискусији показује вештину 

активног слушања, износи свој став 

заснован на аргументима, комуницира 

на конструктиван начин; 

– учествује у доношењу правила рада 

групе и поштује их; 

– проналази, критички разматра и 

користи информације из различитих 

извора. 

Лествица партиципације ученика у школи: 

манипулација, декоратив- 

на употреба, симболичка употреба, стварна 

партиципација. 

Партиципација ученика на нивоу одељења и 

школе. 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Употреба и злоупотреба интернета и мобилних 

телефона 

Позитивно коришћење интернета и мобилног 

телефона. 

Шта је дозвољено, а шта није на интернету. 

Утицаја друштвених мрежа на мишљење и 

деловање појединца. 

Опасности у коришћењу интернета и мобилног 

телефона. 

Дигитално насиље и веза са Конвенцијом о 

правима детета. Каракте- 

ристике и последице дигиталног насиља. Седам 

правила за сигурно 

четовање и коришћење СМС порука. 

Реаговање у ситуацијама дигиталног насиља. 

Одговорности ученика 

и школе. 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

Планирање и извођење истраживања о 

понашању ученика у 

школи и њиховим ставовима о 

употреби/злоупотреби интернета и 

мобилних телефона. 

Шта су ставови, на чему се заснивају и каква је 

њихова веза са 

понашањем. 

Избор теме, узорка и инструмента истраживања. 

Спровођење истраживања. 
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Обрада података. 

Тумачење резултата. 

Припрема и презентација добијених резултата. 

Евалуација истраживања. 

 

Кључни појмови садржаја: права и одговорности, демократско друштво, партиципација, дигитално насиље, ставови. 

 

Чињеница да се програм описно оцењује, не умањује потребу да се континуирано прати напредовање ученика у достизању 

исхода које започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његово 

даље напредовање. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике 

треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 

других ученика. Грађанско васпитање пружа изузетну могућност за неговање саморефлексије (промишљање ученика о томе 

шта зна, уме, може) и подстицање саморегулације процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања и планирања 

како да се остваре. Кључни показатељи напредовања у овом изборном програму, из разреда у разред, јесу све правилнија 

употреба термина који се односе на демократске појаве и процесе, исказивање ставова аргументацијом, ненасилна 

комуникација, прихватање различитости, показивање емпатије,све чешће испољавање иницијативе, већи степен 

сарадљивости. 
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ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

б. 

 

 

Област/ 

тема 

 

 

Садржаји 

 

Исходи 

 

Начини и 

поступцизапостизање

исхода (дидактичко-

методичкарешења, 

активности) 

 

Међупредмет

наповезаност 

(исход/садржа

ји) 

 

Планираниначин

ипраћења 

ивредновања 

1.  

Увод 

Упознавањесасадржаје

мпрограма и 

начиномрада 

•моћидасагледасадржа

јекојимаћесебавитина

ставаПравославногкат

ихизиса у току 6. 

разредаосновнешколе; 

•моћидауочикаквојењ

еговопредзнањеизград

иваПравославногкати

хизисаобрађеног у 

претходномразредушк

оловања. 

•битимотивисандапох

ађачасовеПравославно

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Корелацијаса

другимпредме

тима: 

Српскијезик и 

књижевност 

Посматрањ

е 

ангажовано

сти, 

самостално

стии 

кооператив

ности. 

Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке,разговор

и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

катихизиса. 
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гкатихизиса. 

2.  

Припрема

светазадол

азакСинаБ

ожијег 

Историјскеоколностип

реддолазакХристов 

-

Старозаветнапророшт

ва о доласкуМесије 

-СветиЈованПретеча 

•моћидакажедасуЈевре

јипреддолазакМесијеб

илиподРимскомокупа

цијом и 

дасумеђуњимапостоја

леподеле 

•моћидапрепознадасуЈ

еврејиочекивалиМесиј

унаосновустарозаветн

ихпророштава 

•моћидапрепричаживо

тСветогЈованаПретече 

и 

КрститељаГосподњег 

и 

кажедајеонприпремао

народзадолазакХриста 

•моћидадожививрлинс

киживот и 

покајањекаоприпрему

засусретсаХристом 

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик 

и књижевност 

Матерњи 

језик 

Географија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Посматрањ

е 

ангажовано

сти, 

самостално

стии 

кооператив

ности. 

Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке,разговор

и 

3.  

Увод у 

НовиЗавет 

-

НовиЗаветјеиспуњење

СтарогЗавета 

-Новозаветнисписи 

(настанак, 

подела,функција, 

аутори...) 

-Јеванђелисти 

•моћидазакључидајед

оласкомИсусаХристаБ

огсклопиоНовиЗаветс

аљудима. 

•моћиданаведенекеод

новозаветнихкњига и 

околностињиховогнас

танка; 

•моћидапронађеодређ

енибиблијскиодељак; 

•моћидакажедасеБибл

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик 

и књижевност 

Матерњи 

језик 

Географија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

Посматрањ

е 

ангажовано

сти, 

самостално

стии 

кооператив

ности. 

Продукти 

ученичких 

активности. 
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ијакористинабогослу

жењима; 

•моћидаименујеЈеванђ

елисте и 

препознањиховеиконо

графскесимволе; 

•битиподстакнутначит

ањеСветогПисма. 

култура Белешке,разговор

и 

4.  

Богочовек 

– 

ИсусХрис

тос 

-ПресветаБогородица 

– Благовести 

-

Богородичинипразниц

и 

-РођењеХристово 

-ХристосјеБогочовек 

-КрштењеХристово 

-Христовачуда 

-

Новозаветнезаповести 

и Беседанагори 

-Христос – 

Онајкојијенаш „пут, 

истина и живот“ 

-ЛазареваСубота и 

Цвети 

-ТајнаВечера – 

прваЛитургија 

-СтрадањеХристово 

-ВаскрсењеХристово 

•моћидапрепричадога

ђајБлаговести и 

дапрепознадајето„поч

етакспасења“; 

•моћидапрепознаслуж

буанђелакаогласника 

и служитељаБожијих; 

•моћидапрепознаБого

родичиноприхватањев

ољеБожијекаоизразсл

ободе; 

•моћидауочидајезараз

ликуодЕве, 

Богородицапослушала

Бога 

•моћидапрепричанеке

оддогађајаизживотаП

ресветеБогородице и 

повежеихсаБогородич

инимпразницима; 

•моћидапрепричабибл

ијскиописРођењаХрис

товог; 

•моћидапрепознадаје

Христосдошаонасветд

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик 

и књижевност 

Матерњи 

језик 

Географија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Посматрањ

е 

ангажовано

сти, 

самостално

стии 

кооператив

ности. 

Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке,разговор

и 
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асјединиБога и човека 

•моћидапрепричабибл

ијскиописХристовогК

рштења, поста и 

кушања; 

•моћидапрепознадасу

ХристовачудаизразЊе

говељубавипремаљуд

има; 

•моћидаувидиразлику

измеђустарозаветногз

акона и 

новозаветнихзаповест

и о љубави; 

•битиподстакнутдапри

хватиХристазасвојжив

отниузор; 

•моћидапрепричадога

ђајеВаскрсењаЛазарев

ог и Уласка у 

Јерусалим; 

•моћидаувидиконтрад

икторностизмеђуочек

ивањајеврејскогнарод

аспрамХристовелично

сти; 

•моћидахронолошкин

аведедогађајеСтрасне

седмице; 

•моћидапрепричабибл

ијскиописТајнеВечере 

и у приносухлеба и 

винапрепознаСветуЛи
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тургију; 

•моћидапрепричабибл

ијскиописХристовогС

традања и Васкрсења 

•моћидакрозтумачење

тропараХристовогВас

крсењапрепознадајеХ

ристоспобедиосмрт и 

омогућиосвимаваскрс

ењеизмртвих; 

5.  

ЦркваДух

аСветога 

-Вазнесење и 

Педесетница 

-Заједница у 

Јерусалиму, 

премаизвештајуизДела

апосолских 

-

Мисионарскоделосвет

огапостолаПавла 

-ГоњењаЦркве 

-СветицарКонстантин 

и крштењецарства 

•моћидапрепричадога

ђајеВазнесења и 

Педесетнице; 

•моћидакажедајесилас

комДухаСветогнаапос

толерођенаЦркваХрис

това; 

•моћидаименујенекол

икосветихапостола и 

наведенекеоддогађаја

изњиховогживота; 

•моћидауочидасу у 

Римскомцарствухриш

ћанибилигоњени и 

наведенекеодпримера

мучеништва; 

•моћидаобјаснизначај

доношењаМиланскоге

дикта; 

•моћидаусвојивреднос

ттолеранцијемеђуљуд

имаразличитихверски

хубеђења; 

Фронталниобликрада 

Индивидуални  

Излагање, 

демонстрација, дијалог  

 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Српски језик 

и књижевност 

Матерњи 

језик 

Географија 

Ликовна 

култура 

Музичка 

култура 

Посматрањ

е 

ангажовано

сти, 

самостално

стии 

кооператив

ности. 

Продукти 

ученичких 

активности. 

Белешке,разговор

и 
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•моћидауочи у 

којојмеријенапредова

о и 

савладаоградивоПрав

ославногкатихизиса у 

6. разреду. 
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Наставни предмет: Немачки језик    Разред: шести          Уџбеник: Рrima plus A1.2, Дата Статус 

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

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

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

БРОЈ И НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 

функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

Б
р

о
ј 

ч
а
со

в
а
 

п
о
 т

ем
и

 

О
б
р

а
д

а
 

О
ст

а
л

и
 

т
и

п
о
в

и
 

По завршеној теми/области ученици су у стању 

да у усменој комуникацији: 
Ученици у усменој комуникацији уче и 

увежбавају: 

1. Mein Zimmer 
Описивање места; 

исказивање 

просторних 

односа;  

изражавање молби 

и захтева; 

описивање радњи 

у садашњости;  

- разумеју једноставан опис места 
- опишу карактеристике простора користећи 

једноставна језичка средства  
- разумеју једноставна питања која се односе на 

положај предмета у простору и одговори на њих 
- разумеју обавештења о положају предмета у 

простору 
- разумеју једноставне молбе и захтеве и реагују 

на њих 
-  упуте једноставне молбе и захтеве 
- разумеју једноставне текстове у којима се 

описују сталне, уобичајене и тренутне радње 
- размене информације које се односе на опис 

догађаја и радњи у садашњости  
- опишу сталне, уобичајене и тренутне активности 

користећи неколико везаних исказа  

- Речи и изразе који се односе на тему; језичке 

структуре  Das ist mein Zimmer. Ich finde es…  

- Упитна реч wo 

- Глаголи stehen, liegen, hängen, sitzen  

- Предлози in, an, auf, hinter, vor, unter, über, 

neben, zwischen + Dativ 

- Исказна и упитна реченица – ред 

речи/положај глагола 

- Употреба одређеног и неодређеног члана у 

номинативу, дативу и акузативу 

- Заповедни начин 

- Модални глагол müssen 

- Садашње време 

- Именовање делова намештаја 

10 3,5 6,5 

Корелација са 

другим предм.  
српски језик и књижевност, грађанско васпитање 

Стандарди 

постигнућа 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.15. 1.1.16. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.2. 

Начин провере 

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

различите технике формативног оцењивања. 
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2. Das schmeckt 

gut 
Тражење/ давање 

информација о 

себи и другима; 

изражавање 

допадања/недопа-

дања;  

- Разумеју краће текстове који се односе на 

тражење/давање информација личне природе 

- Поставе и одговоре на једноставна питања 

личне природе 

- У неколико везаних исказа саопште 

информације о себи и другима 

- Разумеју једноставне исказе који се односе 

на описивање интересовања, изражавање 

допадања и недопадања и реагује на њих 

- Опишу своја и туђа интересовања и изразе 

допадање и недопадање уз једноставно 

образложење 

- На једноставан начин наруче јело/пиће у 

ресторану 

 

 

- Речи и изразе који се односе на тему; језичке 

Was isst du gern? Ich esse... Ich mag... 

- Употреба одређеног, неодређеног, 

негационог, присвојног  и нултог члана 

- Исказна и упитна реченица – ред 

речи/положај глагола 

- Презент глагола essen 

- Модални глаголи mögen, möchten 

- Прилози за начин viel, gern, schlecht, toll 

- Глаголи finden и gefallen за изражавање 

допадања/недопадања 

- Компарација придева gern 

- Сложенице – род и грађење (рецептивно) 

- Именовање намирница и оброка 

11 3 8 

Корелација са 

другим предм.  
српски језик и књижевност, ликовна култура, грађанско васпитање 

Стандарди 

постигнућа 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14.  1.1.16. 1.1.20. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18.  2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 2.3.4. 2.3.5.  

 

Начин провере 

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

различите технике формативног оцењивања. 
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3. Meine Freizeit 
Тражење/ давање 

информација о 

себи и другима; 

позив и реаговање 

на позив за учешће 

у заједничкој 

активности; 

описивање 

догађаја и радњи у 

садашњости; 

исказивање 

планова и намера; 

исказивање 

времена;  

- Разумеју краће текстове који се односе на 

тражење/давање информација личне природе 

- Поставе и одговоре на једноставна питања 

личне природе 

- Разумеју једноставне предлоге и одговоре на 

њих 

- Упуте једноставан предлог 

- Пруже одговарајући изговор или 

одговарајуће оправдање 

- Разумеју једноставне текстове у којима се 

описују сталне, уобичајене и тренутне радње 

- Опишу сталне, уобичајене и тренутне 

догађаје/ активности користећи неколико 

везаних исказа 

- Разумеју планове и намере и реагују на њих 

- Размене једноставне исказе у вези са својим 

и туђим плановима и намерама 

- Саопште шта он/ она или неко други 

планира, намерава 

- Траже и дају информације о хронолошком 

времену користећи једноставна језичка 

средства 

- Опишу дневни/ недељни распоред 

активности 

 

- Речи и изразе који се односе на тему; језичке 

структуре Was machst du...? Machen wir was 

zusammen? Was macht dir Spaß?    

- Модални глаголи wollen, können, müssen 

- Заповедни начин фреквентних глагола 

- Употреба предлога са акузативом уз глаголе 

кретања 

- Употреба предлога са дативом иакузативом 

(an, in, auf, zu) 

- Употреба садашњег времена за будућу 

радњу  

- Предлози um, am, im, ab 

- Прилози за време  

- Негација 

- Именују слободне активности, месеце и 

годишња доба 

 

8 3 5 

Корелација са 

другим предм.  
српски језик и књижевност, географија, физичко васпитање, изабрани спорт, грађанско васпитање 

Стандарди 

постигнућа 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3.  2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.17.  2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.24.  

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

Начин провере 

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

различите технике формативног оцењивања. 
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4. Das sieht gut aus 
Изражавање 

молби, захтева, 

извињења, 

захвалности; 

описивање бића и 

предмета; 

исказивање осета и 

осећања; 

изражавање 

допадања и 

недопадања; 

изражавање 

бројева и цена;  

- Разуме једноставне текстове у којима се описују 

сталне, тренутне и уобичајене радње 
- Опише карактеристике биће користећи 

једноставна језичка средства 
- Разумеју једноставне молбе и захтеве и 

реагују на њих 

- Упуте једноставне молбе и захтеве 

- Захвале и извине се користећи једноставна 

језичка средства 

- Разумеју свакодневне изразе у вези са 

осетима и осећањима и реагују на њих 

- Изразе основне осете и осећања користећи 

једноставна језичка средства 

- Разумеју једноставне исказе који се односе 

на изражавање допадања и недопадања и 

реагују на њих 

- Изразе допадање и недопадање уз 

једноставно образложење 

- Питају/ кажу/ израчунају колико нешто 

кошта 

- Речи и изразе који се односе на тему; језичке 

структуре Wie viele... hat man? Was ist los?Wie 

findest du...?Tut mir Leid.Ich habe... 
- Употреба присвојног члана 
- Употреба придева и прилога као именског дела 

предиката уз глагол sein 
- Презент глагола tun и tragen 
- Личне заменице у акузативу 
- Предлог für + Akkusativ 
- Глаголи finden/gefallen за изражавање допадања 

и недопадања 
- Исказивање цене 
- Основни бројеви до 1000 
- Именују делове тела и гардеробу 
 

11 3,5 7,5 

Корелација са 

другим предм.  
српски језик и књижевност, ликовна култура, биологија, математика, физичко васпитање, изабрани спорт, 

грађанско васпитање 

Стандарди 

постигнућа 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18.  2.1.19. 2.1.20. 

2.1.22. 2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 
 

Начин провере 

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

различите технике формативног оцењивања. 
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5. Partys 
Позив и реаговање 

на позив у 

заједничкој 

активности; 

упућивање 

честитики и 

изражавање 

захвалности; 

исказивање 

времена; 

изражавање 

количине; 

исказивање 

планова и намера; 

описивање 

догађаја и радњи у 

прошлости 
 

- разумеју једноставне предлоге и одговоре на њих 
- упуте једноставан предлог 
- пруже одговарајући изговор или оправдање 
- разумеју честитку и одговоре на њу 
- упуте пригодну честитку 
- разумеју једноставна обавештења о 

хронолошком времену 
- траже и дају информације о хронолошком 

времену користећи једноставна језичка средства 
- опишу дневни/ недељни распоред активности   
- разумеју једноставне изразе који се односе на 

количину нечега 
- питају и саопште колико нечега има/ нема, 

користећи једноставна језичка средства 
- саставе списак за куповину 
- изразе количину у најшире заступљеним мерама 

(грами, килограми...) 
- разумеју планове и намере и реагује на њих 
- размене једноставне исказе у вези са својим и 

туђим плановима и намерама 
- саопште шта он/ она или неко други планира, 

намерава 
- разумеју краће текстове у којима се описују 

догађаји у прошлости 
- размене информације у вези са догађајима у 

прошлости 
- опишу у неколико краћих, везаних исказа догађај 

из прошлости 
 

- Речи и изразе који се односе на тему; језичке 

структуре Ich lade...ein; Was für ein..; Glückwünsche 
- Модални глаголки können, wollen, möchten 
- Употреба deshalb 
- Употреба личних заменица 
- Узвичне реченице 
- Употреба садашњег врмена за изражавање 

будућности 
- Прилози и прилошки изрази за време 
- Неодређени члан у акузативу: Was für 

ein/eine/einen 
- Употреба језичких средстава квантификације 
- Основни бројеви до 1000 
- Претерит глагола sein / haben 

12 4,5 7,5 

Корелација са 

другим предм. 
српски језик и књижевност, грађанско васпитање, музичка култура, информатика 

Стандарди 

постигнућа 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12. 1.1.13. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.  1.3.1.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.17. 2.1.19. 

2.1.20.  2.1.22. 2.1..23.  2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3.1.  2.3.2. 
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Начин провере 

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

различите технике формативног оцењивања. 

 

 

 

6. Meine Stadt 
Описивање 

карактеристика 

места; исказивање 

просторних односа 

и величина; давање 

обавештења и 

захвалности; 

описивање 

догађаја и радњи у 

прошлости 
 

- разумеју једноставан опис места 

- опишу карактеристике места користећи 

једноставна језичка средства 

-разумеју једноставна питања која се односе 

на простор и правац кретања и одговоре на 

њих 

- разумеју  обавештења о простору и правцу 

кретања 

- затраже и пруже кратко обавештење 

-захвале и извине се користећи једноставна 

језичка средства 

- разумеју краће текстове у којима се описују 

догађаји у прошлости 

- размене информације у вези са догађајима у 

прошлости 

- опишу у неколико краћих, везаних исказа 

догађај из прошлости 

 

- Речи и изразе који се односе на тему; језичке 

структуре Wie komme ich zum/zur...?Es gibt... 
- Употреба придева и прилога као именског дела 

предиката уз глагол sein 
- Ред речи у исказној / упитној реченици 
- Употреба предлога са дативом 
- Употреба неодређеног члана у акузативу 
- Прилози за правац и место geradeaus, rechts, links 
- Заповедни начин 
- Именовање превозних средстава 
- Употреба еs gibt + Akkusativ 
- Перфекат најфрекфентнијих слабих глагола и 

јаких глагола са haben 

8 3 5 

Корелација са 

другим предм.  
српски језик и књижевност, тио, грађанско васпитање, географија 

Стандарди 

постигнућа 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 1.1.13.  1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.2. 2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.  2.1.12. 2.1.13.  2.1.14. 2.1.15. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 2.1.23.  

2.1.24.  2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1.  2.3.2. 

Начин провере 

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

различите технике формативног оцењивања. 
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БРОЈ И НАЗИВ 

ТЕМЕ/ОБЛАСТИ 
(Комуникативне 

функције) 

ИСХОДИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ 

ЗАДАЦИ 

Б
р

о
ј 

ч
а
со

в
а

 

п
о
 т

ем
и

 

О
б
р

а
д

а
 

О
ст

а
л

и
 

т
и

п
о

в
и

 

По завршеној теми/области ученици су у стању 

да у усменој комуникацији: 
Ученици у усменој комуникацији уче и 

увежбавају: 

7. Ferien 
Исказивање 

планова и намера; 

описивање места; 

исказивање 

времена; 

описивање 

догађаја и радњи у 

прошлости 
 

- разумеју планове и намере и реагује на њих 
- размене једноставне исказе у вези са својим и 

туђим плановима и намерама 
- саопште шта он/ она или неко други планира, 

намерава 
- разумеју једноставан опис места 

- опишу карактеристике места користећи 

једноставна језичка средства 
- разумеју једноставна обавештења о 

хронолошком времену 
- траже и дају информације о хронолошком 

времену користећи једноставна језичка средства 
- опишу дневни/ недељни распоред активности   
- опишу сталне, уобичајене и тренутне активности 

користећи неколико везаних исказа 
- разумеју краће текстове у којима се описују 

догађаји у прошлости 

- размене информације у вези са догађајима у 

прошлости 

- опишу у неколико краћих, везаних исказа 

догађај из прошлости 

 

Речи и изразе који се односе на тему; језичке 

структуре Wohin / womit / mit wem fährst du? Wie 

lange... 
- Употреба садашњег времена за будућу радњу 
- Предлози 
- Прилози за време 
- Ред речи у исказној / упитној реченици 
- Перфекат најфрекфентнијих слабих и јаких 

глагола са haben и sein 
- Претерит глагола haben и sein 

12 3,5 8,5 

Корелација са 

другим предм.  
српски језик и књижевност, географија, физичко васпитање, изабрани спорт, грађанско васпитање 

Стандарди 

постигнућа 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4.  1.1.5. 1.1.6.  1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10.  1.1.11.  1.1.12. 1.1.13. 1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2.  2.1.1.  2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9.  2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.17. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.21. 2.1.22.  2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3.1. 2.3.2.   

Начин провере 

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

различите технике формативног оцењивања. 
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3. ПРОГРАМИ  СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО 

ОСТВАРИВАЊЕ 
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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 

– дефинише појмове и разуме разлике између појмова 
географски омотач, животна средина и природна средина; 

– наведе примере повезаности и условљености литосфере, 

атмосфере, хидросфере и биосфере у оквиру географског 

омотача; 

– наведе принципе одрживог развоја; 

– уочи активности човека које доприносе одрживости 
животне средине; 

– уочи узрочно последичне везе између активности човека и 
промена у животној средини; 

– уочи повезаност природних, социјалних и економских 

фактора у очувању животне средине; 

– процени и упореди различите утицаје човека на потрошњу 
ресурса и одлагање отпада; 

– истражи изворе загађења у локалној средини; 

– анализира узроке и последице загађења у локалној средини 

– разврстава глобалне промене, упореди их и процени њихов 
утицај на животну средину 

– кроз решење пројектних задатака идентификује разлоге, 
узроке и последице емисије штетних гасова; 

ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И УТИЦАЈ 

ЧОВЕКА 
Дефиниције географског омотача, животне средине и 

природне средине. 

Узајамна повезаност у оквиру географског омотача. 

Утицај човека на одрживост животне средине. 

Спровођење акција – заштита и одрживост животне 

средине. 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОДРЖИВОСТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Глобалне промене у животној средини и њихове 

последице. 

Смањење емисија штетних гасова. 

Заштита од буке. 

Комунална хигијена (акција). 

Рециклажа (акција). 

Спровођење акција – одговоран однос према 

одрживости животне средине. 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ 
Одговоран однос према геолошкој, геоморфолошкој, 
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– класификује изворе буке у локалном окружењу; 

– наведе и аргументује могућа решења за заштиту од буке; 

– класификује објекте геонаслеђа; 

– издвоји критеријуме за издвајање објеката геонаслеђа као 

репрезентативних примера геодиверзитета; 

– учествује у дебати о одрживом понашању у заштићеном 
подручја; 

– графички прикаже промену броја заштићених биљних и 
животињских врста Србије у одређеном временском периоду; 

– препозна на карти заштићена подручја из наше земље која 

имају међународни значај; 

хидролошкој разноврсности и разноврсности климе и 
земљишта. 

Геонаслеђе. 

Заштићена подручја. 

Заштићена подручја од међународног значаја. 

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА 
Заштићене биљке Србије. 

Заштићене животиње Србије. 

Теренска вежба: посета резервату природе. 

Спровођење акција – обележавање Дана планете 

Земље, Светског дана заштите животне средине, 

Светског дана вода. 

 

– образлаже разлоге заштите појединих биљних и 

животињских врста у Србији; 

– развија ставове и вредности о очувању животне средине 
кроз решавање проблема на локалитету; 

– формулише истраживачки задатак кроз рад у групама; 

– прикупи информације релевантне за истраживање; 

– користи ИКТ приликом прикупљања информација и 
представљања резултата истраживања; 

– учествује у акцијама које су усмерене ка заштити и очувању 
животне средине. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
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 образовањ 
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МУЗИКОМ КРОЗ ЖИВОТ 

Циљ учења слободне наставне активности Музиком кроз живот је да ученик развија стваралачко и креативно мишљење 

кроз практичан рад, мотивацију, интeлeктуaлни, сoциjaлни, eмoциoнaлни и мoрaлни рaзвoj, свест о сопственом здрављу, 

опажање, осетљивост за естетику, радозналост и самопоуздање како би био оспособљен за креативно решавање проблема и 

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

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају програма ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја 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 

– примењује динамичко нијансирање при извођењу 

музичких дела; 
– препознаје елементе динамике у свакодневном 

животу; 
– анализира врсте такта и ритам у уметничким делима; 
– препознаје боју тона у складу са садржајем 

композиције; 
– изводи композиције домаћих и страних аутора 

самостално и у групи, користећи глас, покрет и 

инструменте; 
– изводи двогласне и трогласне композиције домаћих и 

страних аутора; 
– искаже своја осећања у току извођења музике; 
– примењује принцип сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком музицирању; 
– учествује у манифестацијама; 
– користи различите технике телесних перкусија 

самостално и у групи; 
– примењује технике правилног дисања у свакодневном 

животу; 
– препознаје говор тела, свој и своје околине; 
– контролише покрете користећи концентрацију; 
– сарађује са члановима групе којој припада, поштујући 

различитости; 
– процени сопствене могућности у примени телесних 

перкусија; 
– самостално осмишљава и импровизује покрете за 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
Проширивање знања о музичким елементима. 
Изражајна својства динамике. 
Врста, карактер и примена темпа. 
Тон: боја и текстура. 
Ритам: дводелни, троделни, четвороделни и 

мешовити. 
Повезивање звука и ритма. 
Примена динамике, темпа и ритма у свакодневном 

животу. 
Проширивање искуства ученика у коришћењу 

различитих музичких средстава за рад у процесу 

музичког изражавања и обликовања; 
Индивидуално и групно певање. Двоглас. Троглас. 
Индивидуално и групно свирање. 

 

ТЕЛО КАО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ 
Синхронизација различитих менталних и 

физичких капацитета. 
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ритмичке аранжмане; 
– контролише сопствене покрете у циљу боље 

координације; 
– својим речима објасни значај телесних перкусија на у 

сваком смислу; 
– критички анализира своје и туђе извођење; 
– истражи и објасни шта је музичка критика и која је 

њена улога; 
– објасни и примени различите технике критичког 

мишљења; 
– самостално поставља питања везана за дату тему; 
– аргументовано искаже утисак о слушаним делима; 
– вербализује свој доживљај музике; 
– искаже свој доживљај музике кроз друге уметности. 
– критички просуђује утицај музике на здравље ; 
– разуме и користи интеркултурални дијалог; 
– примењује различите врсте писмености (језичке, 

медијске, културне, научне...); 
– разуме концепт инклузије и осeтљив је према 

различитостима; 
– самостално анализира музичка дела, користећи 

научене технике критичког мишљења. 

Koординација различитих менталних и физичких 

капацитета. 
Правилно дисање. 
Концентрација. 
Говор тела. 
Јачање одређених делова тела. Рефлекс. Пажња. 
Брзина реаговања на различите захтеве из 

окружења. 
Развој свесности о нашем телу, контроли покрета и 

јачању мишића, као и бољој координацији и 

балансу. 
Стимулација и активација организма на 

психомоторном и когнитивном нивоу. 
Истраживање унутрашњег ритма и звука свога 

тела. 
Body percussion. 

 

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ КРОЗ МУЗИКУ 
Технике критичког мишљења. Дрво проблема. 

Дебата. Шест шешира. Мозгалица. Трибине. 
Вештине критичког мишљења: комуникација, 

сарадња, препознавање проблема, решавање 

проблема. 
Вештина постављања питања: меморијска, 

транслацијска, интерпретацијска, аналитичка, 

синтетичка, евалуацијска. 
Обликовање оригиналног мишљења. 
Музичка критика. Анализа композиције. 
Развијање способности и интересовања за 

целоживотно образовање. 
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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. 

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. 

 

– 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 

ОГЛАШАВАЊЕ 
Комерцијални медијски 

садржаји у различитим медијима (рекламе, скривене 

поруке намењене пласирању одређених идеја, 
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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. 

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. 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм слободне наставне активности Медијска писменост доприноси остваривању општих исхода другог циклуса 

образовања и васпитања, као и развоју кључних и међупредметних компетенција. Ослонац за остваривање програма 

представљају опште упутство које се односи на све СНА, као и ово које изражава специфичности програма Медијска 

писменост. 
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ЦРТАЊЕ, ВАЈАЊЕ И СЛИКАЊЕ 

 

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. 

Локални тон. 

Сликарске технике. 
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ХОР И ОРКЕСТАР 

РАЗРЕД: ШЕСТИ 

ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА: Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за 

музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. Остали циљеви и задаци су: да код 

ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем/певањем и суделовањем у школским ансамблима; да 

подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно музицирање; да развија навике слушања музике, подстиче 

доживљај и оспособљеност за разумевање музичких порука; да подстиче стваралачко ангажовања у свим музичким 

активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике); да развија критичко мишљење. 

Област- тема 

Садржаји 

 

Очекивани 

исходи 

(по завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да) 

Стандарди 

 

Међупредметне 

компетенције 

Међупредметна 

повезаност 

Начин и поступци 

остваривања 

програма(облици 

рада, методе, 

наставна средства) 

Праћење и 

вредновање  

резултата 

напредовања 

ученика/начин 

провере 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ;  

Певање, 

свирање и 

основе 

музичке 

писмености 

Обрадити и 

певати 

народне, 

дечје, 

уметничке 

песме, каноне 

и песме 

наших и 

страних 

композитора. 

На дечјим 

ритмичким и 

Ученик ће бити у 

стању да: 

* кроз свирање и 

покрет развоја 

сопствену 

координацију и 

моторику; 

* искаже своја 

осећања у току 

извођења музике; 

* примењује 

принцип сарадње 

и међусобног 

подстицања у 

заједничком 

музицирању; 

* учествује у 

школским 

приредбама и 

ОСНОВНИ 

НИВО: 
 Ученик уме да:  

1.3.1. пева 

једноставне дечје, 

народне или 

популарне 

композиције 

1.3.2. изводи 

једноставне дечје, 

народне или 

популарне 

композиције на бар 

једном 

инструменту 

НАПРЕДНИ 

НИВО: 
Ученик уме да:  

3.3.1. изводи 

разноврсни 

музички репертоар 

певањем и 

свирањем као 

Дигитална 

компетенција , 

естетичка 

компетенција,  

компетенција за 

учење,комуникаци

ја, одговоран 

однос према 

околини,одговорн

о учешће у 

демократском 

друштву, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву,р

ад са подацима и 

информацијама, 

решавање 

проблема,сарадња,

Српски језик и 

књижевност – 

Књижевност,Јези

к , Језичка 

култура; Страни 

језици-Живи 

свет; 

Математика- 

Природни 

бројеви и 

дељивост, 

Разломци ; 

Биологија – 

Живот у 

екосистему;Геогр

афија –Човек и 

географија, 

Планета Земља; 

Ликовна култура- 

индивидуални, 
фронтални, рад у 
групама, рад у пару ; 
разговор, излагање, 
демонстрација,певање
, слушање, 
свирање; 
аудитивна, аудио-
визуелна, визуелна, 
текстуална, помоћно-
техничка 

Усменом провером, 

краћом писаном 

провером (до 15 

минута) и проценом 

практичног рада и 

уметничког и 

стваралачког 

ангажовања,праћењ

е уредности 

школске 

свеске,доношење 

прибора за рад, 

самооценивање 
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мелодијским 

инструментим

а изводити 

песме 

одговарајуће 

тежине 

(обнављање: 

целе ноте, 

половине, 

четвртине, 

осмине, 

шеснаестине 

у групи и 

одговарајућих 

пауза; обрада 

осминске 

триоле и 

синкопе). 

Кроз обраду 

песама 

упознати F-

dur, D-dur и d-

moll 

лествицу;  

20 часова 

манифестацијама. солиста и у 

школским 

ансамблима  

одговоран однос 

према здрављу 

 

Ритам, Линија, 

Облик, Визуелно 

споразумевање; 

Физичко и 

здравствено 

васпитање – 

Физичке 

способности, 

Моторичке 

вештине; 

Информатика и 

рачунарство - 

ИКТ, Дигитална 

писменост и 

Рачунарство; 

Верска настава 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ; 

Слушати 

вокалне, 

вокално-

инструментал

не и 

инструментал

Ученик ће бити у 

стању да: 

* вербализује свој 

доживљај музике; 

* анализира 

слушано дело у 

односу на 

извођачки састав 

ОСНОВНИ 

НИВО:МК. 

1.2.1. музичке 

изражајне 

елементе МК. 

1.2.2. извођачки 

састав МК. 

1.2.3. музичке 

Дигитална 

компетенција , 

естетичка 

компетенција  

,компетенција за 

учење,комуникаци

ја, одговоран 

однос према 

Српски језик и 

књижевност – 

Књижевност,Јези

к , Језичка 

култура; 

Историја – 

Основи 

проучавања 

индивидуални, 
фронтални, рад у 
групама, рад у пару ; 
разговор, излагање, 
демонстрација,певањ
е, слушање, 
свирање; 
аудитивна, аудио-
визуелна, визуелна, 

Усменом провером, 

краћом писаном 

провером (до 15 

минута) и проценом 

практичног рада и 

уметничког и 

стваралачког 

ангажовања,праћењ
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не 

композиције 

наших и 

страних 

композитора. 

Посебну 

пажњу 

обратити на 

соло и хорску 

песму уз 

основне 

информације 

о делу и 

композитору. 

Ученике 

оспособити да 

препознају и 

упознају звук 

инструмента 

у примерима 

које слушају, 

представљати 

им изглед и 

могућности 

инструмента; 

10 часова. 

и инструменте; 

* илуструје 

примере 

коришћења 

плесова и музике 

према намени у 

свакодневном 

животу. 

жанрове МК. 

1.2.4. српски 

музички 

фолклор 

СРЕДЊИ  

НИВО- МК. 

2.2.1. опише и 

анализира 

карактеристике 

звучног 

примера кроз 

садејство 

опаже- них 

музичких 

елемената (на 

пример, 

узбуркана 

мелодија као 

резултат спе- 

цифичног 

ритма, темпа, 

агогике, 

динамике, 

интервалске 

структуре) МК. 

2.2.2. препозна 

структуру 

одређеног 

жанра 

НАПРЕДНИ 

НИВО-У 

области 

Слушање 

околини,одговорн

о учешће у 

демократском 

друштву, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву,р

ад са подацима и 

информацијама, 

решавање 

проблема,сарадња,

одговоран однос 

према здрављу 

 

прошлости; 

Страни 

језици-Живи 

свет; Географија 

–Човек и 

географија; 

Ликовна 

култура- Ритам, 

Линија, Облик, 

Визуелно 

споразумевање; 

Биологија – 

Живот у 

екосистему; 

Физичко и 

здравствено 

васпитање – 

Физичке 

способности, 

Моторичке 

вештине; 

Информатика и 

рачунарство - 

ИКТ, Дигитална 

писменост и 

Рачунарство; 

Верска настава; 

текстуална, помоћно-
техничка 

е уредности 

школске 

свеске,доношење 

прибора за рад, 

самооценивање 
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музике ученик 

уме да 

анализира 

слушни пример 

и открије везу 

опажених 

карактеристика 

са: МК. 3.2.1. 

структуралном 

и 

драматуршком 

димензијом 

звучног 

примера МК. 

3.2.2. 

жанровским и 

историјско–

стилским 

контекстом 

звучног 

примера МК. 

3.2.3. 

контекстом 

настанка и 

примене 

различитих 

облика 

музичког 

фолклора 

СTВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ; 

Подстицати 

музичке 

Ученик ће бити у 

стању да: 

* изражава своје 

емоције 

Основни ниво:  

Ученик уме да:  

1.4.1. направи 

музичке 

Дигитална 

компетенција , 

естетичка 

компетенција  

Српски језик и 

књижевност – 

Књижевност,Јези

к, Језичка 

индивидуални, 
фронтални, рад у 
групама, рад у пару ; 
разговор, излагање, 
демонстрација,певањ

Усменом провером, 

краћом писаном 

провером (до 15 

минута) и проценом 
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креативности 

кроз 

импровизациј

у на 

доступним 

инструментим

а. 

Импровизоват

и дијалоге на 

инструментим

а Орфовог 

инструментар

ија. Стварати 

дечје песме; 

6 часова. 

осмишљавањем 

мањих музичких 

целина; 

* комуницира у 

групи 

импровизујући 

мање музичке 

целине 

гласом,инструмен

том или 

покретом; 

* користи 

могућности ИКТ 

за музичко 

стваралаштво. 

 

инструменте 

користећи 

предмете из 

окружења 

1.4.2. осмисли 

мање музичке 

целине на основу 

понуђених 

модела 

1.4.3. изводи 

пратеће 

ритмичке и 

мелодијско-

ритмичке 

деонице на 

направљеним 

музичким 

инструментима 

1.4.4. учествује 

у одабиру 

музике за дати 

жанровски и 

историјски 

контекст 

Напредни 

ниво: 

Ученик уме да:  

3.4.1. 

осмишљава 

пратеће 

аранжмане за 

Орфов 

инструментариј

ум и друге 

,компетенција за 

учење,комуникаци

ја, одговоран 

однос према 

околини,одговорн

о учешће у 

демократском 

друштву, 

предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву,р

ад са подацима и 

информацијама, 

решавање 

проблема,сарадња,

одговоран однос 

према здрављу 

 

култура; 

Историја ; 

Страни језици- 

Живи свет 

Математика- 

Природни 

бројеви и 

дељивост, 

Разломци ; 

Биологија – 

Живот у 

екосистему; 

Географија –

Човек и 

географија, 

Планета Земља; 

Ликовна култура- 

Ритам, Линија, 

Облик, Визуелно 

споразумевање; 

Физичко и 

здравствено 

васпитање – 

Физичке 

способности, 

Моторичке 

вештине; 

Информатика и 

рачунарство - 

ИКТ, Дигитална 

писменост и 

Рачунарство; 

Верска настава 

е, слушање, 
свирање; 
аудитивна, аудио-
визуелна, визуелна, 
текстуална, помоћно-
техничка 

практичног рада и 

уметничког и 

стваралачког 

ангажовања,праћењ

е уредности 

школске 

свеске,доношење 

прибора за рад, 

самооценивање 
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задате музичке 

инструменте 

3.4.2. 

импровизује 

и/или 

компонује мање 

музичке целине 

(ритмичке и 

мелодијске) у 

оквиру 

различитих 

жанрова и 

стилова 

3.4.3. осмисли 

музику за 

школску 

представу, 

приредбу. 

перформанс 

 

 

ŠAH (1 čas nedeljno, 36 časova godišnje) 

 

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 

uvaţavanje tuđeg mišljenja i načela lepog ponašanja, da se kod učenika izgradi kultura rada, da se rad obavlja u određeno vreme u 

predviđenom radnom prostoru, kao i da se razvija svesna potreba da se započeti posao dovrši do kraja.  

Zadaci nastave šaha su: - razvijanje interesovanja za šahovsku igru kod učenika;  

- stimulisanje učenika, njihove mašte, kreativnosti i radoznalosti tokom učenja šaha; 

 - povezivanje znanja o šahu sa ţivotnim situacijama;  

- izgrađivanje razumevanja šahovske igre kao osnove za logičko mišljenje; 

 - osposobljavanje učenika da samostalno donose odluke kroz igranje šaha; 

 - jačanje tolerancije na frustraciju kao bitnog faktora emocionalne inteligencije;  
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- razvijanje svesti o sopstvenom napredovanju i jačanje motivacije za dalje učenje šaha;  

- igranje šaha. 

 Operativni zadaci Učenici treba da se: - kroz veći broj zanimljivih i atraktivnih primera, koji se odnose na veštinu igranja šaha, 

zainteresuju za razvijanje šahovske igre; - kroz veći broj zadataka osposobe da samostalno donose odluke u toku šahovske igre.  

 

SADRŢAJI PROGRAMA 

 UVOD (1+0)  

Uvodni čas - upoznavanje sa ciljevima i zadacima programa i načinom rada (demonstracija, interakcija; veţbanje - samostalno i u 

parovima, odigravanje partija kroz učeničke turnire, tema-turnire i simultanke). 

 

OTVARANJE I SREDIŠNJICA (6+6) 

 Poluotvorene igre Sicilijanska odbrana (teorijski pristup i poučne partije) - Ševeniška varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske 

varijante).  

Poučna partija: Karpov - Kasparov 0:1, Moskva (m/24) 1985. - Paulsenova varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante). 

Poučna partija: Karpov - Kasparov 0:1, Moskva (m/16) 1985. - Najdorfova varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante). 

Poučna partija: Spaski - Fišer 1:0, Rejkjavik (m/11) 1972. - Zmajeva varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske varijante). 

Poučna partija: Karpov - Korčnoj 1:0, Moskva (m/2) 1974. - Rihter-Rauzerova varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske 

varijante). Poučna partija: Anand - Timan 1:0, Vajk an Ze 2004. - Laskerova varijanta (ideje za obe strane, osnovne teorijske 

varijante). Poučna partija: Kasparov - Širov 1:0, Horgen 1994. 

 

 ODIGRAVANJE PARTIJA (0+5)  

- Praktična igra u tematskim varijantama Sicilijanske odbrane (2 časa). - Turnir učenika (2 časa). - Simultanka predmetnog nastavnika 

protiv učenika (1 čas). 

  

ZAVRŠNICA (3+3)  

Top i pešak protiv topa - Kralj slabije strane je odrezan od linije promocije pešaka. Osnovni načini postizanja Lucenove pozicije i 

osnovni postupci odbrane. - Kralj slabije strane nije na liniji promocije pešaka, a nije ni direktno odsečen. Pravilo "kraće strane". - 

Ostali slučajevi T + P: T. SVETSKI ŠAMPIONI I NJIHOVO STVARALAŠTVO (6+3) 1. Viljem Štajnic - Doprinos istoriji šaha. - 

Poučna partija: Štajnic - Bardeleben 1:0, Hestings 1895. - Primeri iz Štajnicovog stvaralaštva (pozicije iz njegovih partija i samostalno 

nalaţenje najboljih rešenja). 2. Emanuel Lasker - Doprinos istoriji šaha. - Poučna partija: Lasker - Kapablanka 1:0, Sankt Petersburg 

1914. - Primeri iz Laskerovog stvaralaštva (pozicije iz njegovih partija i samostalno nalaţenje najboljih rešenja). 3. Hoze-Raul 

Kapablanka - Doprinos istoriji šaha. - Poučna partija: Kapablanka - Maršal 1:0, Njujork 1918. - Primeri iz Kapablankinog stvaralaštva 

(pozicije iz njegovih partija i samostalno nalaţenje najboljih rešenja). 
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ODIGRAVANJE PARTIJA (0+3)  

- Turnir učenika (2 časa). - Simultanka predmetnog nastavnika protiv učenika (1 čas 

 

 

 

SVAKODNEVNI ŢIVOT U PROŠLOSTI (1 čas nedeljno, 36 časova godišnje) 

 

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

ţivota ljudi u prošlosti, bolje razumeju svet i vreme u kome ţive 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 razuđene i sloţene sadašnjosti.  

Zadaci predmeta su da učenici, kroz nastavu usmerenu ka upoznavanju s različitim elementima svakodnevnog ţivota, kao što su 

odnosi u porodici, ishrana, obrazovanje, igre, zabava, stanovanje, odevanje… uoče njihovu uslovljenost istorijskim procesima i 

događajima. Koncepcija nastave ovog izbornog predmeta naglasak stavlja na upoznavanje s osnovnim elementima svakodnevnog 

ţivota u prošlosti Srbije, Evrope i Sredozemlja, 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 ţivi. Podsticanjem radoznalosti, kreativnosti i 

istraţivačkog duha u proučavanju ovog predmeta, učenici treba da se osposobe da formiraju jasniju sliku o prošlim vremenima, da 

ovladaju elementarnim procedurama prikupljanja istorijske građe, kao i da razviju kritički odnos prema toj građi i drugim ostacima 

prošlih vremena.  

Operativni zadaci: - razumevanje pojma svakodnevni ţivot; - razumevanje značaja proučavanja svakodnevnog ţivota u prošlosti; - 

usvajanje i produbljivanje znanja o razlikama između svakodnevnog ţivota danas i u prošlosti; - upoznavanje sa ulogom i značajem 

grbova i zastava; - upoznavanje sa ulogom i značajem grbova i zastava u prošlosti srpskog naroda; - upoznavanje sa svakodnevnim 

ţivotom u srednjem veku; - upoznavanje sa svakodnevnim ţivotom srpskog naroda u srednjem veku; - podsticanje učenika na 

samostalni istraţivački rad; - razvijanje sposobnosti povezivanja znanja iz različitih oblasti.  

 

SADRŢAJI PROGRAMA  

UVOD 

 Pojam svakodnevnog ţivota (uočavanje razlike između političke istorije i istorije svakodnevnog ţivota i ukazivanje na osnovne 

tematske oblasti istraţivanja - ishrana, stanovanje, odevanje, školovanje, odnosi u porodici i lokalnoj zajednici, lečenje, religioznost i 

verovanja običnih ljudi, zabava, takmičarske igre...). Značaj proučavanja svakodnevnog ţivota u prošlosti (prošlost ne pripada samo 

vladarima, vojskovođama i drţavnicima, već i običnim ljudima, u istorijskim izvorima uglavnom anonimnim, kojima se moţemo 

pribliţiti jedino istraţivanjem njihove svakodnevice). 
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 GRBOVI I ZASTAVE NEKAD I SAD  
Pojam grba i zastave kao simbola i heraldike kao nauke o grbovima (osnovni elementi: zastava - jednobojna ili višebojna tkanina na 

zastavnom koplju ili stegu; grb - štit sa grbovnom slikom iznad koga je šlem ili kruna). Uloga i značaj grbova i zastava u sadašnjosti 

(kao simbola drţave, nacije, vladara, vojske, grada, ustanove, preduzeća, političke organizacije, sportskog društva...). Uloga i značaj 

grbova i zastava u prošlosti (pojava grbova u XII veku - porodični grbovi na štitovima kao način raspoznavanja vitezova na turnirima i 

u ratnim pohodima; grbovi na zastavama, novcu, pečatima, poštanskim markama, spomenicima, šlemovima...; najčešći heraldički 

simboli - krst, orao, lav, zmaj, jelen, konj, lik sveca, kula, ljiljan, mesečev srp...; veksilum - zastava rimskih careva, labarum - zastava 

Konstantina Velikog sa znakom krsta i grčkim početnim slovima imena Isusa Hrista, značaj osvajanja i gubitka zastave u ratu, 

značenje bele zastave u ratu...). Grbovi i zastave u prošlosti srpskog naroda (poreklo srpskog grba i zastave, značenje četiri ocila, 

najčešći heraldički simboli na grbovima srpskih novovekovnih i srednjovekovnih dinastija i vlastelinskih porodica - dvoglavi beli orao 

Nemanjića, Lazarevića, Karađorđevića, Obrenovića i Petrovića-Njegoša, lav Brankovića i Petrovića-Njegoša, vuk Balšića, ljiljani 

Kotromanića...).  

 

SVAKODNEVNI ŢIVOT U SREDNJEM VEKU  
Svakodnevni ţivotu srednjovekovnoj Evropi Način ishrane u srednjem veku (sakupljanje i pripremanje namirnica, lov i ribolov, 

jelovnik, načini čuvanja hrane, zemljoradnja, vinogradarstvo, pića). Odevanje u srednjem veku (materijali, sirovine i načini obrade, 

nakit, bojenje, šminka i lična higijena). Porodični odnosi u srednjem veku (poloţaj muškarca, ţene i deteta, uticaj običajnog prava). 

Stanovanje u srednjem veku (građevinski materijali, način gradnje, oruđa za rad, izgled objekata i organizacija prostora, osvetljenje, 

ukrašavanje prostora - tapiserije, razlika između sela i grada). Ţivot u srednjovekovnom gradu (primeri Carigrada, Venecije, Firence, 

Pariza, Londona...; higijenski uslovi, opasnost od epidemija...). Srednjovekovni zamak (u miru i za vreme opsade, odbrana zamka: 

jarak, pokretni mostovi, prstenovi odbrane, straţarnice na kapijama, polivanje napadača vrelim uljem i vodom…). Ţivot u 

srednjovekovnom selu (obaveze stanovništva, poloţaj zavisnog seljaka - rabotnika, porez, prisilni rad - izgradnja puteva, nasipa, 

utvrđenja...). Vlastelin na svom imanju (lov - obuka sokolova, odnos sa rabotnicima). Obrazovanje (pismo, tehnika pisanja, škole...). 

Ţivot u srednjovekovnom manastiru (svakodnevica organizovana prema liturgijskim časovima i molitvama, osnovni poslovi 

monaha...). Vojska (izrada i izgled vojničke opreme: oruţje - mač, koplje, borbena sekira, praćka, luk i strela, samostrel, topuz, mlat, 

"grčka vatra"...; oklop - pancirna košulja, šlem, vizir, rameni oklop, oklopne rukavice, oklop kolena, konjski oklop…; štitovi, opsadne 

sprave - katapulti, ovnovi, opsadne kule...). Viteška karijera (put plemićkih sinova od paţa i štitonoše do viteza, svečano proglašenje 

za viteza, viteški zakoni časti). Viteški turniri i druge takmičarske igre (uveţbavanje ratničkih veština, megdani, nošenje znamenja 

neke gospe kao način pokazivanja naklonosti, perjanice-čelenke na šlemovima...). Društveni ţivot (igre, ples uz muziku, muzički 

instrumenti, pozorište, trubaduri, vlasteoske gozbe: ţongleri, putujući svirači i zabavljači...). Upotrebni predmeti (tehnika i umeće 

izrade - oruđe, posuđe, kućni inventar, pečati, novac...). Strahovi srednjovekovnog stanovništva (od smaka sveta, prirodnih nepogoda, 

bolesti, nepoznatog, drugačijeg i drugog - stranaca, pripadnika druge profesije, pola, veroispovesti, mitskih bića - veštica, vampira, 

vukodlaka, duhova...). Lečenje (zarazne bolesti, pojava kuge - "crna smrt", načini zdravstvene zaštite i preventive, lekovi i lekovito 
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bilje). Putovanje i trgovina (hodočašća - sveta mesta, misionari, putujući trgovci, značajni sajmovi). Svakodnevni ţivot u srpskim 

zemljama srednjeg veka Način ishrane (pripremanje hrane, kućno posuđe, rekonstrukcija mogućeg jelovnika...). Odevanje (materijali i 

tkanine, sklavina - osnovna garderoba Juţnih Slovena, razlika u odevanju među pripadnicima različitih društvenih grupa, nakit, 

preodevanje u odeću suprotnog pola i u ţivotinjske koţe u vreme poklada i karnevala...). Stanovanje (građevinski materijali, način 

gradnje, izgled objekata i organizacija prostora kuće, higijena kuće...). Lečenje (lična higijena, tehnike lečenja, različiti melemi, 

lekovito bilje, manastirske bolnice - Hilandar, Studenica...; čudesna isceljenja, vradţbine...). Ţivotni ciklus (rođenje, krštenje, brak, 

svadba, smrt, sahrana). Srpska srednjovekovna porodica (poloţaj muškarca, ţene i deteta u porodici i lokalnoj zajednici). Obrazovanje 

(širenje osnovne pismenosti u lokalnim sredinama - parohijski sveštenik kao učitelj pisanja i čitanja, manastiri kao centri pismenosti i 

visokog obrazovanja, značaj Hilandara). Društveni ţivot (osnovni praznici zajednice, različiti oblici zabavnih aktivnosti, gozba, ples - 

kolo, igra, panađuri, crkvene slave, sabori, glumci, ţongleri, muzika, muzički instrumenti, narodne pesme dugog stiha - bugarštice, 

viteške igre, konjičke trke, borbe ţivotinja...). Naselja (osnovni tipovi naselja - selo, trg, grad, rudarsko naselje; primeri Kotora, Novog 

Brda, Skoplja, Prizrena, Beograda, Smedereva...). Ţivot na selu (osnovni ritmovi agrarne proizvodnje, osnovna obeleţja 

srednjovekovne zemljoradnje, vinogradarstva i stočarstva, poljoprivredni alati - ralo, plug, srp, kosa, motika, mlinovi, čuvanje i 

skladištenje hrane - ţitne jame i sl.). Vojska (način ratovanja, vojna tehnika, značaj utvrđenja i kula). Putovanje i trgovina (kovanje 

novca i njegov značaj, osnovni pravci trgovačkih puteva: pravci Morava - Vardar i Drina - Polimlje, pomorske veze - odnosi sa 

Kotorom i Dubrovnikom i drugim primorskim gradovima). 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност 6. 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: Правописна 

решења у вези са гласовним 

променама,  растављање 

речи на крају реда, писање 

2 Рад по групама 

Индивидуални задаци 

(најјочигледнији примери, 

најједноставнији задаци) 

Индивидуално праћење 

сваког задатка. 

Ако ученик превлада 

одређену тешкоћу, 
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одричних заменица наставити рад на 

редовној настави, а по 

потреби вратити га на 

допунску наставу. 
2. Граматика:  Грађење речи 

           Гласови и гласовне 

промене  

     Глаголски облици   

           Заменице 

5 

3. Језичка култура:  
Вежбе читања, текстови са 

социјалном тематиком, 

јунаци и јунакиње 

народних епских песама 

учених у шестом разреду 

2 

 

ПРЕДМЕТ: Енглески језик 6. 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 

Задаци са различитим 

граматичким 

структурама 
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структуре енглеског језика 

2 Listening and Reading 4 (по 

одељењу) 

Ученици ће кроз различита 

вежбања развијати разумевање 

енглеског језика 

Вежбе за разумевање 

разноврсних текстова, 

вежбе са разумевањем 

одслушаног. 

 

ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА 6. разред – допунска настава 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

Ученик ће бити у стању да: израчуна вредност једноставнијег бројевног израза у скупу целих бројева, 

класификује троуглове на основу њихових својстава и израчунава унутрашње углове троугла, израчуна вредност 

једноставнијег бројевног израза у скупу рационалних бројева, одреди центар описане и уписане кружнице 

троугла, класификује четвороуглове на основу њихових својстава и израчунава унутрашње углове четвороугла 

израчуна површину троугла и четвороугла користећи обрасце или разложиву једнакост 

 

Редни број  Назив теме  
Оријентациони 

број часова  
Начин остваривања  

Начин праћења 

ефеката и остварености 

циљева  

1. Цели бројеви 1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

2.  Углови троугла 1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

3.  Сабирање и одузимање 

рационалних бројева 

1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

4.  Множење и дељење 

рационалних бројева 

1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 
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5.  Описана и уписана 

кружница троугла 

1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

6.  Правоугли координатни 

систем у равни 

1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

7.  Проценти, размере, 

пропорције 

1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

8.  Углови четвороугла 1 фронтално на часовима допунске 

наставе 

контролне вежбе и 

писмени задаци 

9.  Површина троугла и 

четвороугла 

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   6. 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. Географска карта 2 Индивидуални, групни облик 

наставног рада,прилагођен програм 

Краће писмене ,усмене 

провере,позитивна оцена 

2. Становништво 1 Индивидуални, групни облик 

наставног рада,прилагођен програм 

Краће писмене ,усмене 

провере,позитивна оцена 

3. Насеља 1 Индивидуални, групни облик 

наставног рада,прилагођен програм 

Краће писмене ,усмене 

провере,позитивна оцена 
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4. Привреда 2. Индивидуални, групни облик 

наставног рада,прилагођен програм 

Краће писмене ,усмене 

провере,позитивна оцена 

5. Држава и интеграциони 

процеси 

2. Индивидуални, групни облик наставног 

рада,прилагођен програм 

Краће писмене ,усмене 

провере,позитивна оцена 

6. Европа 1. Индивидуални, групни облик наставног 

рада,прилагођен програм 

Позитивна оцена 

 

 

ПРЕДМЕТ:Историја 6.разред -допунска 

 

 

 

Општици

љеви и 

задаци 

Усвајање наставних садржаја кој еученици нису усвојили током редовне наставе. 
Усвајањенаставнихсадржаја предвиђених наставним планом и програмом на основном нивоу. Увежбавање и 

понављестеченихзнања и вештина и давањеупутствазасавладавањепотешкоћа у учењу. Помоћи ученицима у 

учењу.Пружање индивидуалне помоћи у учењу и бољем разумевању наставних 

садржаја.Омогућитиученицимадакрозвежбуовлада, какотеоријски, тако и практичнидеоградива у 

оквирусвојихмогућности.Подстицањесамопоуздањаученика  ираднихнавикакако у школитако и  кодкуће. 

Редниброј Називтеме 
Оријентациони 

Број 

часова 
Начиностваривања 

Начинпраћењаефеката 

и оствареностициљева 

1 УВОД 

ЕВРОПА И СЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

3 Индивидуалнимрадом и у 

мањимгрупамаупућиватиученика у 

савладавањеградива  с   

нагласкомнаделовимаградивакоје 

ученикусваја с тешкоћама. 
Пратити ученичкиразвој и напредак.  

 

Индивидуалнопраћењеус

пешностисавладавањагра

дива. 

Описнопраћењенапредова

ња. 
Краткепроверетокомдопу

нскенаставе. 

2 ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

3   
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3 СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА 

ОСМАНЛИЈСКИХОСВАЈАЊА 

2   

4 УСПОН ЕВРОПЕ 1   

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

ПРЕДМЕТ:   Српски језик и књижевност    6. разред 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

Проширивање и продубљивање знања, умећа 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:  

Грађење речи 

Гласови 

Гласовне промене 

Глаголски облици 

Заменице 

Независне предикатске 

реченице и комуникативна 

реченица. 

6 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. 
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2. Правописна правила 
Правпписна решеоа у вези са 
гласпвним прпменама 
Писаое глагплских пблика 
Писаое пдричних заменица 
 

3   

 

 

ПРЕДМЕТ: Енглески језик 6. 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. 
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3 Writing, Speaking 2 (по 

одељењу) 

Ученици ће кроз различита вежбања 

практично користити стечена знања 

из  енглеског језика 

Састави, вербална 

излагања на различите 

теме 

 

ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА 6. 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. 
Цели бројеви                                                              

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

2.  
Апсолутна вредност                                                  

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

3.  
Прости бројеви                                                          

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

4.  
Дирихлеов принцип                                                  

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

5.  
Дељивост 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

6.  
Геометријски доказ                                                   

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 
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7.  
Конструктивни задаци                                              

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

8.  Конструкције кроз 

недостижне тачке                     

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

9.  
Школска такмичења                                                 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

10. 
Значајне тачке троугла                                           

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

11. 
Троугао и четвороугао                                           

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

12. 
Општинска такмичења                                           

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

13. 
Рационални бројеви                                                

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

14. Логичко – комбинаторни 

задаци                           

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

15. Окружна и републичка 

такмичења                       

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

16. 
Пропорције  и размера 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

17. Површина троугла и 

четвороугла 

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 

18. 
Разни задаци                                                           

1 фронтално на часовима додатне 

наставе 

на такмичењима 
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ГЕОГРАФИЈА-ДОДАТНА НАСТАВА 6 РАЗРЕД 

 

 

 

Општи 

циљеви и 

задаци  

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

посебно интересовање за наставу географија.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  Оријента

циони 

број 

часова  

Начин остваривања  Начин праћења ефеката и 

остварености циљева  

1. Географска ширина и 

географска дужина 

1 Индивидуални, групни облик наставног 

рада,проблемски приступ, стваралачки 

концепт учења 

квизови,тестирања 

ученика,панои,презентације 

2. Картографија 1 Индивидуални, групни облик наставног 

рада,проблемски приступ, стваралачки 

концепт учења 

квизови,тестирања 

ученика,израда паноа 

3. Становништво 1 Индивидуални, групни облик наставног 

рада,проблемски приступ, стваралачки 

концепт учења 

квизови,тестирања 

ученика,писање реферата 

4. Насеља 1. Индивидуални, групни облик наставног 

рада,проблемски приступ, стваралачки 

концепт учења,истраживачки рад 

 квизови,тестирања 

ученика,писање 

реферата,изложбе 

5. Привреда 2 Индивидуални, групни облик наставног 

рада,проблемски приступ, стваралачки 

концепт учења,истраживачки рад 

квизови,тестирања 

ученика,писање 

реферата,изложбе 

6. Држава 2 Индивидуални, групни облик наставног 

рада,проблемски приступ, стваралачки 

концепт учења,истраживачки рад 

квизови,тестирања 

ученика,писање 

реферата,изложбе,презентациј 
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7. Европа 1 Индивидуални, групни облик наставног 

рада,проблемски приступ, стваралачки 

концепт учења,истраживачки рад 

Презентације, изложбе, панои 

 

ПРЕДМЕТ:ИСТОРИЈА 6 разред - додатна настава 

 

 

 

Општи

циљев

и и 

задаци 

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

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

идентитета;подстицање ученикадавршесамосталнаистраживања, одговарајућазањиховузраст и околности, 

чимесекодњихподстичерадозналост и иницијатива у погледуприкупљањаподатака и способностуочавањаважнихподатака; 

подстањегрупеђакадасебавеистраживачкимпројектимаилиактивнимучењемдабисестворилиусловизадијалог и отворено и 

толерантнопоређењемишљења .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                                                                                              Задаци 

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

развоју људског друштва и да познају националну и општу историју( политичку, економску, друштвену, културну...), као и 

историју суседних народа.  

Редниб

рој 
Називтеме 

Оријента

циони 

број 

часова 

Начиностваривања 
Начинпраћењаефеката 

и оствареностициљева 

1 Европа у позном среднјем веку.       

           -Историјска карта Европе у 

доба сеобе народа 

                 -Историјске карте 

средњовековних држава код 

Јужних Словена 

                 -Средњовековни 

градови Европе према описима и 

илустрацијама савременика  

                 -Наши средњовековни 

градови према остацима, 

описима и ислустрацијама 

9 Додатна наставе реализоваће се кроз раду 

учионици  и теренскирад уз коришћење 

образовнихпотенцијалаинтердисциплинарн

ог и 

мултидисциплинарногприступа,употрбу 

савремених средстава 

технологије,успостављање 

везесадругимпредметима у програму у 

целини, укључујућикњижевност, 

географију, уметности и природненауке.  

Ученици ће сакупљати, читати и 

анализирати историјске изворе и 

литературу; израђивати паное, 

Панои, реферати, 

есеји, ППТ през., 

хронолошке табеле, макете, 

лозе династија, усмено 

испитивање. 



163 

 

                 -Средњовековно 

занатство према експонатима из 

најближег музеја 

                 -Српске средњовековне 

биографије-читање одломака, 

превод и коментар 

                 -Ликови 

средњовековних сепских 

владара из династије немањића 

(избор) 

                 -Свети Сава-црквена, 

књижевна и државничка 

делатност 

                 -Душанов законик-

читање и коментарисање 

појединих чланова 

                 -Културно-историјски 

споменици средњовековне 

Босне 

                 -Далматински градови 

према остацима, описима и 

илустрацијама 

                 -Улога Дубровника у 

привреди југословенских 

земаља у средњем веку 

                 -Мој завичај (моје 

место) у средем веку-према 

литератури и подацима из 

завичајног музеја 

                  (архива). 

презентације, ленте времена, писати есеја и 

реферате о значајним личностима и 

догађајима;гледати и анализирати 

филмове, документарне историјске серије, 

посећивати културно –историјске 

споменике; утврђивати знања кроз 

интерактивне мултимедијалне 

тестове.Настава ће се изводити кроз 

индивидуалнирад и рад у групама. 
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

ВАННАСТАВНА АКТИВНОСТ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И 

НАСТАВНИЦИ 

(могући) 

ДОПРИНОС ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА 

ДРУШТВЕНЕ 

Професионална оријентација 

Географи, еколози, клуб 

љубитеља страних језика, . 

,,Не прљај немаш изговор“-

кампања SBB- ... 

 

 

Наставници српског језика, 

географије, биологије, страних 

језика, педагог 

zadovoljenje različitih obrazovnih potreba i interesovanja 

učenika;  

- prepoznavanje profesionalnih sposobnosti i interesovanja, 

upoznavanje sa svetom rada;  

- nadogradnja ishoda koji se ostvaruju u okviru redovne 

nastave i doprinos razvoju međupredmetnih ishoda;  

- unapređivanje različitih sposobnosti (intelektualne, fizičke, 

kreativne, radne...);  

- jačanje kapaciteta učenika za razlikovanje bezbednog od 

nebezbednog ponašanja i zaštitu od rizičnog ponašanja;  

- podsticanje humanog i odgovornog odnosa prema sebi, 

drugima i okruţenju, jačanje osetljivosti za one kojima je 

potrebna pomoć (npr. stari i bolesni);  

- unapređivanje različitih vrsta pismenosti (jezičke, 

medijske, kulturne, naučne...);  

- kultivisanje korišćenja slobodnog vremena;  

- podsticanje interkulturalnog dijaloga;  

- razumevanje koncepta inkluzije i jačanje osetljivosti za 

različitost;  

- jačanje generacijskih veza između učenika različitih 

odeljenja bez kompetitivnosti;  

- relaksacija, rasterećenje napetosti učenika, 

samoiskazivanje;  

- jačanje veze sa lokalnom zajednicom;  

- razvoj osećanja pripadnosti svojoj školskoj zajednici;  

- podsticanje samostalnosti, proaktivnosti i preduzimljivost;  

- priprema za rešavanje različitih ţivotnih 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 

Стони тенис 

Кошарка 

Наставници физичког васпитања 

КУЛТУРНЕ 

Библиотечка секција 

Драмска 

Рецитатори 

Наставници српског језика 

Ликовне и музичке културе... 

 


