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НАСТАВНИ ПЛАН ЗА IV РАЗРЕД
СТАТУС ПРЕДМЕТА
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Р. број

ПРЕДМЕТИ

ГОДИШЊИ
ФОНД
180
72
180
72
36
36
108
36
36

-СРПСКИ ЈЕЗИК
- ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
-МАТЕМАТИКА
-ПРИРОДА И ДРУШТВО
-МУЗИЧКА КУЛТУРА
- ЛИКОВНА КУЛТУРА
-ФИЗИЧКО И ЗДРАВС. ВАСПИТАЊЕ
-ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ*
-ВЕРСКА НАСТАВА

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

НЕД.

ГОД.

1.

Редовнанастава

20

720

2.

Пројектна настава**

1

36

3.

Допунска настава

1

36

4.

Додатни рад

1

5.

Настава у природи***

Р. број

36

7-10 дана годишње

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
НЕД.

НЕД.

1.

Час одељенског старешине

1

36

2.

Ваннаставне активности¹

1-2

36 -72

3.

Екскурзија

1-3 дана годишње

*- ученик бира један од понуђених изборних програма
**- пројектна настава је обавезна за све ученике
***- настава у природи организује се у складу са важећим правилником
¹- школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности,
медија и спорта
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1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА
ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК
Циљ:

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180

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

Р.б.

Област/
тема

КЊИЖЕВНОСТ
1.

Садржаји

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА
Поезија
1. Шаљива народна песма
Женидба врапца Подунавца
2. Војислав Илић:
Јесен/Владислав Петковић Дис:
Зима
3. Момчило Мошо Одаловић:
Молитва за маму
4. Мирослав Антић:
Космонаутска песма
5. Бранко Миљковић: Песма о
цвету
6. Добрица Ерић:
Завичај/Oтаџбина је наша
очевина/Момчило Мошо
Одаловић: Птице косовчице
7. Мирослав Антић: Прва
љубав/Најљубавнија
песма/Алексије Марјановић:
Љубав
8. Бранко Ћопић: Месец и
његова бака/Десанка

Исходи

– чита са
разумевањем
различите врсте
текстова;
– укратко
образложи свој
утисак и мишљење
поштујући и
другачије ставове;
– разликује
књижевне врсте:
шаљиву народну
песму, басну и
причу о
животињама,
приповетку, роман
за децу и драмски
текст;
– одреди тему,
редослед догађаја,
време и место
дешавања у
прочитаном тексту;

Начини и
поступци за
постизање исхода
(дидактичкометодичка
решења,
активности)
Као дидактичко –
методичка решења
и активности за
остваривање исхода
користиће се
методе рад
(дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова,
текст метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализовано
г приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(ииндивидуални,
фронтални, групни
и рад у пару)

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Планирани
начини праћења и
вредновања

-ликовна култура;
-музичка култура;
-физичко и
здравствено
васпитање;
-природа и
друштво;
-пројектна настава;

Праћење
напредовања и
оцењивање
постигнућа ученика
је формативно и
сумативно и
реализује се у
складу са
Правилником о
оцењивању ученика
у основном
образовању и
васпитању.
Оцењивање би
требало да буде
усмерено на
добијање
информација о
обрасцима
мишљења и
условима под којим
ученик може да
примени знање

Максимовић: Пауково дело
9. Бранислав Црнчевић: Кад би
мени дали један дан
10. Владимир Андрић: Дај ми
крила један круг 11. Народна
песма Милош у Латинима
12. Народна песма Јетрвица
адамско колено
Проза
1. Народна прича о животињама:
Међед, свиња и лисица
2. Народна приповетка: Најбоље
задужбине
3. Народна приповетка: Ветар и
сунце
4. Народна бајка: Пепељуга
5. Бранислав Нушић: Прва
љубав (одломак из
Аутобиографије)
6. Бранислав Црнчевић:
Босоноги и небо
7. Гроздана Олујић: Стакларева
љубав
8. Светлана Велмар Јанковић:
Стефаново дрво
9. Лав Николајевич Толстој:
Врабац и ласте/Два мраза
10. Драган Алексић: Позориште
на небу
11. Весна Алексић: Детективско
срце
12. Ханс Кристијан Андерсен:
Ружно Паче – читање у
наставцима
Драмски текстови
1. Гвидо Тартаља: Подела улога
2. Љиљана Крстић: Кад пролеће
дође
3. Дејан Алексић: Слава

– именује
позитивне и
негативне особине
ликова;
– уочи и издвоји
основне елементе
лирске песме (стих,
строфа, рима и
ритам);
– тумачи идеје
књижевног дела;
– препозна
ситуације
кршења/остваривањ
а права детета и
стереотипе у
књижевним
делима;
– уочи
персонификацију и
разуме њену улогу
у књижевном делу;
– разликује
описивање,
приповедање (у 1. и
3. лицу) и дијалог у
књижевном делу;
– преприча текст из
различитих
улога/перспектива;
– уочи основни тон
књижевног текста
(ведар, тужан,
шаљив);
– уочи
супротстављеност
лица у драмском
тексту;
– чита текст
поштујући
интонацију

стечено током
наставе језичке
културе у
свакодневној
формалној и
неформалној
комуникацији.
Процес праћења и
вредновања једног
ученика треба
започети
иницијалном
проценом нивоа
постигнућа
ученика. Акценат
би требало да буде
на учениковим
способностима – на
ономе што ученик
може или покушава
да учини. Током
процеса наставе и
учења учитељ
континуирано и на
примерен начин
указује ученику на
квалитет његовог
постигнућа тако
што ће повратна
информација бити
довољно јасна и
информативна,
како би била
подстицајна за
даље напредовање
ученика. Свака
активност је добра
прилика за процену
напредовања и
давање повратне
информације, а
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Научнопопуларни и
информативни текстови (из
књига, енциклопедија и часописа
за децу)
● о нашим знаменитим
књижевницама, сликаркама и
научницама
; ● о природним лепотама и
културним знаменитостима
Србије; ● о занимљивим
пределима, народима, обичајима
у свету
● бонтон.

реченице/стиха;
– изражајно
рецитује песму и
чита прозни текст;
– изводи драмске
текстове;
– усвоји позитивне
људске вредности
на основу
прочитаних
књижевних дела;

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

ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1. Милован Данојлић: Избор из
поезије за децу 2. Драган Лукић:
Избор из поезије за децу
3. Јасминка Петровић: О дугмету
и срећи
4. Рене Гијо: Бела Грива 5. Ерик
Најт: Леси се враћа кући
6. Александар Поповић:
Пепељуга
ДОПУНСКИ ИЗБОР (са
наведеног списка или по
сопственом избору бирају се три
дела)
1. Избор драмских текстова за
децу
2. Бранко В. Радичевић: Песме о
мајци
3. Светлана Велмар Јанковић:
Књига за Марка/Очаране наочаре
4. Горан Петровић: Разлике
5. Едмондо де Амичис: Срце
6. Јохана Шпири: Хајди 7.
Михаел Енде: Бескрајна прича
(одломак)
8. Астрид Линдгрен: Пипи Дуга
Чарапа
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9. Златко Васић: Чаробно
путовање
10. Урош Петровић: Мартинина
велика загонетна авантура

2.

ЈЕЗИК Грамат
ика и правопис

-Речи које у писању и говору
мењају облик; речи које не
мењају облик (без именовања
врста непроменљивих речи)
-. Реченица и реченични чланови
(субјекат, предикат, објекат,
прилошке одредбе). Појам
субјекта; различите врсте речи
(именице и личне заменице) у
функцији субјекта; изостављени
субјекат. Појам предиката
(глаголски предикат). Појам
објекта (именице у функцији
објекта). Прилошке одредбе за
време, место и начин. Речи и
групе речи у функцији субјекта,
објекта и прилошких одредаба;
придев уз именицу у служби
атрибута у оквиру групе речи
која има службу субјекта или
објекта.
--Управни говор
(трећи модел).
- Велико слово: имена
становника држава и насеља;
називи улица и тргова; имена из
уметничких дела – примери из
обрађених дела (нпр. Ружно
Паче...); устаљена и посебно
наденута имена животиња;
називи институција, предузећа и
установа, манифестација;
устаљена имена историјских
догађаја и личности (усклађено
са предметом Природа и
друштво).

– повеже
граматичке појмове
обрађене у
претходним
разредима са новим
наставним
садржајима;
– разликује речи
које мењају облик
(именице,
заменице, придеви,
бројеви, глаголи) и
уочи оне које су
увек у истом
облику; – одреди
основне реченичне
чланове;
– разликује врсту
речи од службе
речи у реченици; –
поштује и примени
основна правописна
правила;
– правилно пише
сва три модела
управног говора;
– употреби основне
облике усменог и
писменог
изражавања:
препричавање,
причање и
описивање;
– употреби речи
истог облика, а

Као дидактичко –
методичка решења
и активности за
остваривање исхода
користиће се
методе рад
(дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова,
текст метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализовано
г приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(ииндивидуални,
фронтални, групни
и рад у пару)

-ликовна култура;
-музичка култура;
-физичко и
здравствено
васпитање;
-природа и
друштво;
-пројектна настава;

Праћење
напредовања и
оцењивање
постигнућа ученика
је формативно и
сумативно и
реализује се у
складу са
Правилником о
оцењивању ученика
у основном
образовању и
васпитању.
Оцењивање би
требало да буде
усмерено на
добијање
информација о
обрасцима
мишљења и
условима под којим
ученик може да
примени знање
стечено током
наставе језичке
културе у
свакодневној
формалној и
неформалној
комуникацији.
Процес праћења и
вредновања једног
ученика треба
започети
иницијалном
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- Речца ли; скраћени упитни
облик је ли (је л’) према
узрочном везнику јер.
-Предлог са уз заменице (нпр. са
мном, с њом и сл.).
-Писање вишечланих бројева

различитог
значења, као и речи
истог значења, а
различитог облика;
– препозна значење
речи и
фразеологизама
који се
употребљавају у
свакодневној
комуникацији;

- Основни облици усменог и

– напише

проценом нивоа
постигнућа
ученика. Акценат
би требало да буде
на учениковим
способностима – на
ономе што ученик
може или покушава
да учини. Током
процеса наставе и
учења учитељ
континуирано и на
примерен начин
указује ученику на
квалитет његовог
постигнућа тако
што ће повратна
информација бити
довољно јасна и
информативна,
како би била
подстицајна за
даље напредовање
ученика. 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
Као дидактичко –

-ликовна култура;

Праћење
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3.

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУ РА

писменог изражавања:
препричавање текста у целини и
по деловима (по датом плану);
причање у дијалошкој форми
(уношење дијалога, управног
говора у структуру казивања);
описивање односа међу
предметима, бићима и појавама;
описивање природе, личности,
књижевних ликова и сл. - Речи
истог облика, а различитог
значења; речи истог значења, а
различитог облика (на
примерима књижевних текстова);
устаљени језички изрази.
-Разгледница, честитка, писмо.
- Књижевни и други текстови
(линеарни и нелинеарни) у
функцији унапређивања језичке
културе.
- Говорне вежбе: рецитовање,
изражајно читање, сценско
приказивање
драмског/драматизованог текста
и сл.
- Правописне вежбе: диктат;
управни говор (сва три модела);
наводници; велико слово;
заменица Ви из поштовања;
спојено и одвојено писање речи
(речца ли, предлог са, вишечлани
бројеви).
- Језичке вежбе:
допуњавање реченица
предикатом у садашњем,
прошлом и будућем времену;
проширивање реченица;
укрштене речи; асоцијације.
-Лексичко-семантичке вежбе:
одређивање значења устаљених
израза; састављање речи на
основу датог почетног и

разгледницу,
честитку, приватно
писмо; – прилагоди
језички израз
комуникативној
ситуацији
– формалној и
неформалној;
– повеже
информације
исказане у
линеарном и
нелинеарном тексту
и на основу њих
изводи закључак;
– правилно
структурира текст;
– учествује у
предлагању
садржаја и начина
рада.

методичка решења
и активности за
остваривање исхода
користиће се
методе рад
(дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова,
текст метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализовано
г приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(ииндивидуални,
фронтални, групни
и рад у пару)

-музичка култура;
-физичко и
здравствено
васпитање;
-природа и
друштво;
-пројектна настава;

напредовања и
оцењивање
постигнућа ученика
је формативно и
сумативно и
реализује се у
складу са
Правилником о
оцењивању ученика
у основном
образовању и
васпитању.
Оцењивање би
требало да буде
усмерено на
добијање
информација о
обрасцима
мишљења и
условима под којим
ученик може да
примени знање
стечено током
наставе језичке
културе у
свакодневној
формалној и
неформалној
комуникацији.
Процес праћења и
вредновања једног
ученика треба
започети
иницијалном
проценом нивоа
постигнућа
ученика. Акценат
би требало да буде
на учениковим
способностима – на
ономе што ученик
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последњег слова; допуњавање
низа речима које су повезане са
датом речју.
- Два школска писмена задатка –
један у првом и један у другом
полугодишту

може или покушава
да учини. Током
процеса наставе и
учења учитељ
континуирано и на
примерен начин
указује ученику на
квалитет његовог
постигнућа тако
што ће повратна
информација бити
довољно јасна и
информативна,
како би била
подстицајна за
даље напредовање
ученика. 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
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Образовни стандарди за крај 4. разреда за предмет – СРПСКИ ЈЕЗИК
Ниво образовних стандарда
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Област

1.КЊИЖЕВНОСТ

2. ЈЕЗИК Граматика и
правопис

1СЈ.1.2.7. разликује
књижевноуметнички од
информативног текста;
1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста
на основу задатог критеријума: да
ли му се допада, да ли му је
занимљив, да ли постоји сличност
између ликова и ситуација из текста
и особа и ситуација које су му
познате; издваја речи које су му
непознате;

1.СЈ.1.4.2. препознаје граматичке
категорије променљивих речи ( род
и број заједничких именица) и
глаголско време (презент, перфекат
и футур);

1СЈ.2.2.6.препознаје фигуративно
значење у тексту; 1СЈ.2.2.8.
износи свој став о садржају
текста и образлаже зашто му се
допада/не допада, због чега му је
занимљив/незанимљив; да ли се
слаже/не слаже са поступцима
ликова;
1СЈ.2.2.10.вреднује примереност
илустрација које прате текст;
наводи разлоге за избор одређене
илустрације;

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте
речи (властите и заједничке
именице; описне, присвојне и
градивне придеве; личне
заменице; основне и редне
бројеве);
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке
категорије глагола (лице, број и
род) и уме да пребаци глаголе из

1СЈ.3.2.3. разликује различита
гледишта заступљена у
информативном тексту (нпр.
мишљење аутора текста vs.
мишљење учесника у догађају);
1СЈ.3.2.5. представља текст у
одговарајућој нелинеарној форми
(уноси податке из текста у дату
табелу или дијаграм); 1СЈ.3.2.7.
објашњава и вреднује догађаје и
поступке ликова у тексту (нпр.
објашњава зашто је лик поступио
на одређен начин,или вреднује
крај приче у односу на своја
предвиђања током читања текста,
или износи свој став о догађајима
из текста);

1СЈ.3.4.1. именује врсте и
подврсте речи ниво (властите и
заједничке именице; описне,
присвојне и градивне придеве;
личне заменице; основне и редне
бројеве; глаголе);
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једног глаголског времена у
друго;

3.ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

1СЈ.1.3.7. препричава кратак
једноставан текст (до 400 речи);
1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову
годину, рођендан), позивницу (за
рођенданску прославу, забаву),
разгледницу (са летовања,
зимовања, екскурзије);
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим
речима) да описује и да прича на
задату тему: држи се теме, јасно
структурира казивање (уводни,
средишњи и завршни део казивања),
добро распоређује основну
информацију и додатне
информације;
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју
тврдњу или став;

1СЈ.2.3.6. саставља кратак
наративни текст;
1СЈ.2.3.7. саставља кратак
дескриптивни текст;
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи
примерен узрасту; употребљава
синониме (нпр. да избегне
повављање);
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст
(критички чита написано,
исправља текст и исправља
грешке);
1СЈ.2.3.10. уме да попуни
једноставан образац са основним
подацима о себи (име, презиме,
име родитеља, година рођења,
адреса, телефон; школа, разред,
одељење);

1СЈ.3.4.4. одређује значење
непознатих речи и
фразеологизама на основу
ситуације и текста/контекста у
којем су употребњени

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним,
добро обликованим реченицама;
користи разноврсне синтаксичке
конструкције,
укључујући
и
сложене;
1СЈ.3.3.2.јасно
структурира текст ( уводни,
средишњи и завршни део текста);
добро
распоређује
основну
информацију
и
додатне
информације унутар текста и
пасуса;
1СЈ.3.3.4.
саставља
кратак
експозиторни текст
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕД: четврти
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72
Циљ:
Циљ наставе и учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се ученик усвајањем функционалних
знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену и писану
комуникацију и да стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и
културном наслеђу
Исходи
Р.б.

Област/
тема

Садржаји

ПОЗДРАВЉА
ЊЕ

Језичке активности у
комуникативним ситуацијама:
Реаговање на усмени и писани импулс
саговорника (наставника, вршњака, и
слично); усмено и писано изражавање
прикладних поздрава.
Садржаји:
Hi/Hello (everyone/guys)! Nice to see
you again! Nice to see you too! How are
you today? I’m fine, thank you, and you?
I’m very well, thanks./Not great./I’m OK.
Good morning/afternoon/evening/night.
Goodbye./Bye. See you (all) in 5
minutes/soon/later/tomorrow/on
Monday/next week/in September/next
year! Have a nice
day/weekend/trip/holiday! Thanks, same
to you! Welcome to our school/town/city!
Личне заменице: I, you… Глагол to be –
the Present Simple Tense. Императив.
Предлози са прилошким одредбама за
време: on, in... (Интер)културни
садржаји: Формално и неформално
поздрављање; устаљенa правила
учтивости.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама:
Слушање једноставнијих текстова у
којима се неко представља;
представљање себе и других особа,

ПРЕДСТАВЉ
АЊЕ
СЕБЕ И
ДРУГИХ;
ДАВАЊЕ

– поздрави и
отпоздрави,
примењујући
једноставнија
језичка средства;

– представи себе и
другог;
– разуме
једноставнија
питања личне

Начини и поступци за
постизање исхода
(дидактичко-методичка
решења, активности)
Током часа препоручује се
динамично смењивање техника/
активности које не би требало да
трају дуже од 15 минута. Слушање
и реаговање на упутства наставника
на страном језику или са аудиозаписа (слушај, пиши, повежи,
одреди, пронађи, али и активности
у вези са радом у учионици:
нацртај, исеци, обој, отвори/затвори
свеску, итд.). Рад у паровима,
малим и великим групама (минидијалози, игра по улогама,
симулације итд.). Мануелне
активности (израда паноа,
презентација, зидних новина,
постера и сл.). Вежбе слушања
(према упутствима наставника или
са аудио- -записа повезати појмове,
додати делове слике, допунити
информације, селектовати тачне и
нетачне исказе, утврдити
хронологију и сл.). Игре примерене
узрасту и дидактичком захтеву (за
загревање, развијање пажње и
концентрације, јачање мотивације,
увођење нове језичке грађе или пак
утврђивање). Класирање и
упоређивање (по количини, облику,
боји, годишњим добима, волим/не

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Ликовна
култура:
– користи материјали
прибор у складу са
инструкцијама

Матемаматика:
− користи основне
бројеве (1-100);

Свет око нас:
– препозна и именује
живабића,предмете и
места из непосредног
окружења;
– разуме једноставне
описе живих бића,
предмета и места;
– опише жива бића,
предмете и места
Користећи једноставна
језичка средства;
– разуме једноставна
обавештења о положају у
простору и реагује на
њих;
– тражи и пружи кратка и
једноставна о бавештења
о положају у простору;

Планирани начини
праћења и вредновања
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 и
наставни процес и процес
праћења и вредновања
ученичких постигнућа и
напредовања. Тај процес се
реализује формативним и
сумативним вредновањем. Док се
код формативног оцењивања
током године прате постигнућа
ученика различитим
инструментима (дијагностички
тестови, самоевалуација, језички
портфолио, пројектни задаци и
др.), сумативним оцењивањем
прецизније се процењује
оствареност исхода или
стандарда на крају одређеног

14

ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИ
ЈА
О СЕБИ;
ДАВАЊЕ ИЛИ
ТРАЖЕЊЕ
ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИ
ЈА
О ДРУГИМА

присутних и одсутних.
Садржаји
Which/What school do you go to? I go to
(school’s name) Primary School. What’s
the name of your school? What
year/grade are you in? I’m in year 4/the
fourth grade. Which class are you in?
I’m in class 41 /4a, and you? Who are
they? What are their names? She’s
Dunja and he’s Mateja. They are not in
year four/the fourth grade. They’re in
year three/the third grade. This is our
head teacher, Mrs Parsons. Who’s that?
It’s Miss Herbert, she’s a P.E. teacher.
Who’s your class teacher? Who’s the
class monitor? Who’s absent?
Everybody’s present. Meet my new friend
Dorian. He’s from Greece. His father’s
Greek, but his mum’s Serbian. He lives
on an island. Where does your friend
live? She’s Montenegrian. She lives in
the mountains. Do you live in a flat or a
house? Peter’s family are from the USA.
His mum works in a restaurant. Where
does his dad work? These are my aunt
Slađana and her husband Zoran. They’ve
got twin daughters. Those are my uncle
Miodrag and his wife Ana. How many
children have they got? They’ve got
three sons. What are your cousins’
names? How old are they? It’s Marija’s
eleventh birthday today./She’s 11 today.
When’s your birthday? It’s in May/on
5th May/May 5th. Who’s the winner of
the competition? Who’s the world
skateboarding champion? Who are the
characters in the story? Who are they?
The boys’/girls’/children’s names are...
Tell me about your family/friends. Личне
заменице: I, you… Присвојни придеви:
my, your… Показне заменице: this/that,
these/those. Have got за изражавање
поседовања. The Present Simple Tense.
Питања са
Who/What/Which/Where/When/How
(old/many). Правилна множина
именица: daughter-daughters, sonsons… Неправилна множина основних
именица: child – children... Предлози
са прилошким одредбама за место:
from, in, on… Предлози са прилошким

природе и одговара
на њих;
– поставља
једноставнија
питања личне
природе;
– у неколико
једноставнијих
везаних исказа
саопшти
информације личне
природе о себи и
другима водећи
рачуна о
приватности и
поверљивости; –
разуме и саопшти
једноставне исказе
који се односе на
права детета;

волим, компарације...). Решавање
„проблем-ситуација” у разреду, тј.
договори и мини-пројекти.
„Превођење” исказа у гест и геста у
исказ. Заједничко прављење
илустрованих материјала
(планирање различитих активности,
рекламни плакат, програм приредбе
или неке друге манифестације).

временског периода (крај
полугодишта, године, циклуса
образовања). Формативно
вредновање није само праћење
ученичких постигнућа, већ и
праћење начина рада и средство
које омогућава наставнику да у
току наставног процеса мења и
унапређује процес рада. Током
оцењивања и вредновања
ученичких постигнућа треба
водити рачуна да се начини на
које се оно спроводи не
разликује од уобичајених
активности на часу јер се и
оцењивање и вредновање
сматрају саставним делом
процеса наставе и учења, а не
изолованим активностима које
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, ангажованост и
залагање у раду на часу и ван
њега. Приликом оцењивања и
вредновања неопходно је да
начини провере и оцењивања
буду познати ученицима односно
усаглашени са техникама,
типологијом вежби и врстама
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РАЗУМЕВАЊ
Е
И ДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВН
ИХ
УПУТСТАВА
И НАЛОГА

одредбама за време: in, on...
Саксонски генитив са именицама у
једнини/множини.
Употреба/изостављање чланова
приликом првог спомињања неког
појма и са појмовима који су одређени
контекстом, са редним бројевима,
као и са основним географским
појмовима. Императив. Основни
бројеви 0–100. Редни бројеви 1–30.
(Интер)културни садржаји:
Устаљена правила учтивости;
употреба титула уз презимена (Mr,
Mrs, Miss); конвенције у
писању/изговору датума; разлике
између британске и америчке
варијанте енглеског језика у изговору,
лексичком фонду и правопису
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање налога, упутстава и
упозорења и реаговање на њих;
давање једноставнијих налога,
упутстава и упозорења (комуникација
у учионици – упутства и налози које
размењују учесници у наставном
процесу, упутства за игру и слично).
Садржаји
Hurry up! We’re late for school! Stand
up! Sit down! Sit up straight! Take out
your books/notebooks! Put them
down/away! Get quiet, everyone! Which
page? Turn to page 20./Page 20,
everyone! Whose turn is it? It’s Stefan
and Filip’s turn! Listen to the question!
Listen and tick or cross. Put up your
hand when you finish! Complete the
sentence/dialogue/description. Describe
your room/house. Make a project about
your town. Let’s take some photos of the
new lab for our school website. E-mail
the photos to the ICT teacher. Put the
forks on the left side and knives and
spoons on the right side of the plate.
How many forks/knives/spoons? Place
the teaspoon on the saucer. Put the
candle inside the pupkin! What’s next?
Look at my school report card! It’s all
5s/As! Look at the shooting star! Make a
wish! Don’t sit down! Don’t talk in class!
Don’t open the window – it’s cold in

активности које су примењиване
на редовним часовима, као и
начинима на који се вреднују
постигнућа. Таква правила и
организација процеса
вредновања и оцењивања
омогућавају позитивну и здраву
атмосферу у наставном процесу,
као и квалитетне међусобне
односе и комуникацију на
релацији ученик – наставник, као
и ученик – ученик.

– разуме
једноставнија
упутства, налоге и
упозорења и реагује
на њих; – саопшти
једноставнија
упутства, налоге и
упозорења уз
одговарајуће
образложење;
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ПОЗИВ
И
РЕАГОВАЊЕ
НА ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ
У
ЗАЈЕДНИЧКО
Ј
АКТИВНОСТ
И

here! Don’t touch that – it’s hot! Watch
out! The floor is wet. Take off your
shoes! Put on your trainers! Be quick!
Let’s practise! Just a
second/moment/minute, please! Ready,
steady, go! Time to eat, everyone! Ask
the dinner/cleaning ladies. Come in!
Come back! No way! Go away! Stop it!
Leave me alone! Move over! Make way!
Stop! We can’t cross the road here! The
traffic light is red! Say hello/goodbye!
Say ”Cheese”! Wave goodbye! Anyone
else? Is that all? That’s all for today!
Императив. Питања са
What/Which/Whose/How many/much...
Правилна множина именица: bookbooks, notebook-notebooks... Множина
именица које се заврша вају на -y, -o,
f/fe: photo-photos, knife-knives...
Саксонски генитив са именицама у
једнини/множини. Употреба чланова
приликом првог спомињања неког
појма и са појмовима који су одређени
контекстом. Бројеви 0–100.
(Интер)културни садржаји:
Поштовање основних правила
учтивости
Језичке активности
у комуникативним ситуацијама
Слушање једноставнијих позива на
заједничку активност и реаговање на
њих (позив на рођендан, игру,
дружење...); упућивање и
прихватање/одбијање позива на
заједничку активност коришћењем
једноставнијих исказа.
Садржаји
Look! There’s a game on the playing
field/in the playground! Come on, let’s
go and watch! Sorry, I can’t, I don’t
have/haven’t got time. Let’s play hide
and seek! I hate hide and seek, let’s go
swimming! How about
rollerblading/riding bikes? Let’s do
eeny-meeny-miny-moe to decide! OK
then! Are you coming to the swimming
pool with us? No, I’m not, I’ve got a
cold. Can you join our team and play
with us? Great! I love handball!
Welcome to the team! Come with
us!/Sorry, I can’t play handball. I don’t

– разуме позив на
заједничку
активност и реагује
на одговарајући
начин;
– упути позив на
заједничку
активност;
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ИСКАЗИВАЊ
Е
МОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОСТ
И
И
ИЗВИЊЕЊА

know the rules. Let’s buy a present for
Luka. What/How about a CD? That’s a
good/great idea! Let’s make/write
birthday/Mother’s Day/New
Year/Christmas cards! Императив
Модални глагол can за изражавање
предлога и способности. Have got. The
Present Simple Tense. The Present
Continuous Tense. What/How about.
Употреба/изостављање чланова
приликом првог спомињања неког
појма и са појмовима који су одређени
контекстом, као и са називима
игара/хобија/спортова.
(Интер)културни садржаји:
Прикладно позивање и
прихватање/одбијање позива;
прослава рођендана, игре, забава и
разонода
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање једноставнијих исказа
којима се тражи помоћ, услуга или
обавештење; давање усменог и
писаног одговора на исказану молбу
коришћењем једноставнијих језичких
средстава; упућивање молби,
исказивање захвалности и извињења.
Садржаји
Can/May I have a whiteboard
marker/pen, please? Yes, here you
are/here it is. Thank you/Thanks. You’re
welcome. Can I sharpen my pencil? Of
course you can. Excuse me, teacher, can
you repeat the last sentence, please? Can
you spell that for me, please? Can/May I
insert the disc? Can/May we sit down
here? No, they are Nikola’s and Ema’s
seats. Can I have my ball back? Sorry,
it’s those boys’ ball. Can I touch the
animals? No, you can’t, it’s dangerous.
Can you pass the salt, please? Can I
have a slice of bread? Thanks a lot.
Thank you for your help/everything. I’m
sorry I’m late. Can you help me with
these boxes, please? Oh sorry, I’m in a
hurry. I’m late for my piano class.
Модални глаголи за изражавање
молбе: can/may. Саксонски генитив са
именицама у једнини/множини.
(Интер)културни садржаји: Правила

– разуме кратке и
једноставније молбе
и реагује на њих уз
одговарајуће
образложење;
– упути кратке и
једноставније
молбе;
– искаже и
прихвати
захвалност и
извињење на
једноставан начин;
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ЧЕСТИТАЊЕ
ПРАЗНИКА,
РОЂЕНДАНА
И ДРУГИХ
ЗНАЧАЈНИХ
ДОГАЂАЈА

ОПИСИВАЊЕ
БИЋА,
ПРЕДМЕТА,
МЕСТА
И ПОЈАВА

учтиве комуникације.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање једноставнијих исказа
којима се честитају празници и други
значајни догађаји; реаговање на
упућену честитку и упућивање
кратких пригодних честитки.
Садржаји
Best wishes for the New Year. I wish you
a merry Christmas and many gifts from
Santa Claus. Dear Family, I love you so
much and that’s why I’m sending this
card. Happy Easter to you and your
family. Hope you have a wonderful day!
Happy Mother’s Day! Happy Women’s
Day! Happy Saint Sava’s Day! Happy
teachers’ Day! Happy April Fools’ Day!
Happy Halloween! Happy Holiday! We
wish you a great school year! We wish
you good teachers and new friends!
Правилна множина именица: teacherteachers… Неправилна множина
основних именица: woman-women...
Саксонски генитив са именицама у
једнини/множини.
(Интер)културни садржаји:
Најзначајнији празници и догађаји и
начини обележавања/прославе
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање једноставнијих описа бића,
предмета, места и појава; давање
кратких описа бића, предмета, места и
појава; тражење и давање
информација у вези са описом бића,
предмета, места и појава.
Садржаји
I’m small but strong! My friends are
brave and clever. Maša’s polite. She’s an
intelligent girl. That boy isn’t nice. Our
teacher is kind but strict. This homework
is easy. Those exercises are hard. Easy
peasy! It’s a piece of cake! It’s a lie! It’s
true! That’s fair/unfair! Which is your
bag, Sam? The blue bag, Sir/Mr Wilson.
Which girl is Sophie? She’s wearing
large earrings and sunglasses. What’s
the weather like? It’s hot and sunny/cold
and windy today. It’s raining cats and
dogs! On my birthday I usually have a

– разуме
једноставније
исказане честитке и
одговори на њих;
– упути
једноставније
честитке;
– разуме и,
примењујући
једноставнија
језичка средства,
наведе
најуобичајеније
активности које се
односе на прославе
рођендана и
празника;

– именује бића,
предмете и места из
непосредног
окружења;
– разуме
једноставније описе
бића, предмета и
места;
– опише бића,
предмете и места у
неколико везаних
једноставнијих
исказа;
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party with my friends from school. How
do you celebrate your birthday? On
Women’s Day we usually give flowers or
small presents to our mums, aunts and
grannies. We celebrate Saint Sava’s Day
in our school. It’s on 27th January. I’m
in the school play this year! April Fools’
Day is a special day for jokes and tricks.
In fact, it’s only half a day because April
Fools’ Day finishes at midday. No more
jokes after lunchtime, please! Every year
at New Year we have a party. On Easter
Sunday we always have a basket of eggs
on the table and we eat special food. Do
you eat special food on Easter Sunday in
your country? On Halloween children in
Britain and America often dress up as
witches or ghosts and play ’trick or
treat’. Halloween games are fun. What a
great pumpkin lantern! Weekdays aren’t
fun! My home is a typical Serbian house.
There’s a living room, a kitchen, two
bedrooms, a bathroom, an attic, and a
small garden in front of the house. It’s
got lots of windows, so it’s very light!
The attic is spooky. There aren’t any
windows, so it’s very dark. What’s your
home like? James Bond is a famous
British spy. He’s clever and goodlooking. Prince Marko is a Serbian
national hero. There are a lot of poems
abot him. The colours of the Serbian flag
are red, blue and white. What are the
colours of your country’s flag? How
many stars are there on the American
flag? There are 50 stars. London
stands/lies on the Thames River.
Belgrade stands/lies on the Sava and the
Danube Rivers. Tell me about your
town/country. Глаголи have got, to be за
давање описа. Показне заменице:
this/that, these/those. Егзистенцијално
There is/are. Питања са
Who/What/Which/Where/How many...
Правилна множина именица и
неправилна множина основних
именица. Употреба/изостављање
чланова приликом првог спомињања
неког појма и са појмовима који су
одређени контекстом, као и са
основним географским појмовима, са
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ИСКАЗИВАЊ
Е
ПОТРЕБА,
ОСЕТА
И ОСЕЋАЊА

ИСКАЗИВАЊ
Е
ПОЛОЖАЈА
У ПРОСТОРУ

редним бројевима и са називима
празника. Редни бројеви 1–30.
(Интер)културни садржаји: Познате
личности из области спорта, глуме,
музике, књижевности, националне
историје; престонице и препознатљива
обележја земаља енглеског говорног
подручја
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање једноставнијих исказа у вези
са потребама, осетима, осећањима;
саопштавање својих и туђих потреба,
осета и осећања и (емпатично)
реаговање на њих.
Садржаји
What’s the matter? Are you OK/alright?
Is everything OK/alright...? I’m feeling/I
feel bad. Here, have a glass of water/an
orange! I’m feeling/I feel crazy. Don’t be
silly! I’m angry with you. I’m sorry
about that! I’m so happy/glad for you!
Bravo! Well done! Thanks. Oh, I love
you so much! I’m sorry for your loss. Do
you need a hug? Nina’s unhappy. She
misses her cat. I’m sorry for her cat.
We’re worried. We’re having an English
test today. Good luck! Aleksa’s upset. He
doesn’t know the answer. Bad luck!
Don’t worry! We are always excited on
holidays. I don’t care! It doesn’t matter!
The Present Simple Tense. The Present
Continuous Tense. Императив.
(Интер)културни садржаји: Правила
учтиве комуникације.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање текстова у којима се на
једноставнији начин описује положај
у простору; усмено и писано тражење
и давање информација о положају у
простору коришћењем једноставнијих
језичких средстава.
Садржаји
Our school is opposite the park. Where’s
your classroom? It’s on the
ground/first/second floor. It’s between
the language lab and the music room.
The school canteen is downstairs, next to
the gym. It’s the third door on the
left/right. The library is upstairs. There’s

– разуме
свакодневне исказе
у вези сa
непосредним
потребама, осетима
и осећањима и
реагује на њих; –
изрази основне
потребе, осете и
осећања
једноставнијим
језичким
средствима;

– разуме
једноставнија
обавештења о
положају у
простору и реагује
на њих; – тражи и
пружи
једноставнија
обавештења о
положају у
простору;
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ИСКАЗИВАНЈ
Е ВРЕМЕНА

a garden in front of/behind my house.
Where are my new CDs? They are on the
bookshelves/on the top/bottom shelf. The
cat’s hiding under the bed. Where’s
Zoja? She’s at Una and Tea’s house.
Excuse me, I’m looking for the
cinema./Where’s the cinema? Go
straight on/past the shops. Turn left/right
at the cafe. It’s on the left/right. Where
are the famous monuments in your
city/town? Madame Tussauds is a
famous wax museum in London. Where
are the famous museums in your
country? Предлози, прилози и
прилошки изрази за изражавање
положаја и просторних односа: in, on,
at, next to, under, in front of, behind,
between, opposite, here, there,
downstairs, upstairs, (on the) left/right,
straight on/past... Питања са Where.
Употреба/изостављање чланова
приликом првог спомињања неког
појма и са појмовима који су одређени
контекстом, са редним бројевима,
као и са основним географским
појмовима. Редни бројеви 1–30.
(Интер)културни садржаји:
Препознатљива обележја земаља
енглеског говорног подручја.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање једноставнијих исказа у вези
са хронолошким временом и
метеоролошким приликама; усмено и
писано тражење и давање
информација о хронолошком времену
и метеоролошким приликама
коришћењем једноставнијих језичких
средстава.
Садржаји
What’s the date today? It’s 3rd March.
When’s your School Day? It’s on 15th
November. What time is it now? It’s
10.05. It’s time for my Maths class.
When does the fifth class start/finish? It
starts/finishes at half past 12. What time
does the ice rink open? What time does it
close? On school days I get up at 6.50.
We have breakfast between 7 and 7.30.
My school day starts at 8 o’clock in the
morning and finishes at half past 1.

– разуме и саопшти
једноставније
исказе који се
односе на
хронолошко и
метеоролошко
време;
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ИЗРАЖАВАЊ
Е
ПРИПАДАЊА/
НЕПРИПАДА
ЊА
И
ПОСЕДОВАЊ
А/
НЕПОСЕДОВ
АЊА

There is a break between 9.30 and 10.
What time does your school start/finish?
What time do you have breaks? In the
afternoon I go to my volleyball practice.
I train for an hour. I meet my friends at
the weekend. We go on holiday in
summer. There are two terms in the
school year in my country. The first term
starts in September and finishes in
January. The second term starts in
February and finishes in June. When
does spring/summer/autumn/winter
start? It’s usually warm and rainy in
spring. Winters in Canada are very cold
and snowy. On 31st October people
around the world celebrate Halloween.
When are your favourite
celebrations/festivals? In Australia
Easter isn’t in spring – it’s in autumn!
Питања са What/When/What time.
Предлози за изражавање времена: at,
on, to, past, between...
Употреба/изостављање чланова у
изразима in the.
morning/afternoon/evening, at the
weekend/at weekends, have
breakfast/lunch/dinner, by bus/car/bike,
go on holiday и сл., као и са редним
бројевима, месецима, годишњим
добима и називима празника. Редни
бројеви 1–30.
(Интер)културни садржаји:
Конвенције у писању/изговору
датума; конвенције у саопштавању
времена; радна недеља и викенд.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање текстова с једноставнијим
исказима за изражавање
припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања и
реаговање на њих; усмено и писано
исказивање припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања
коришћењем једноставнијих језичких
средстава
Садржаји
I haven’t got/don’t have my homework
today. Has anyone got/Does anyone have
wet wipes? Who’s got a paper tissue?
What have you got for lunch? Whose are

– разуме
једноставније
исказе којима се
изражава
припадање/
неприпадање,
поседовање/непосед
овање и реагује на
њих; – тражи и даје
једноставнија
обавештења која се
односе на
припадање/неприпа
дање,
поседовање/непосед
овање;
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ИЗРАЖАВАЊ
Е
ДОПАДАЊА/
НЕДОПАДАЊ
А

ОПИСИВАЊЕ

these jackets? They are Adrijan’s and
Petar’s/my friends’ jackets. Присвојни
придеви: my, your… Показне заменице:
this/that, these/those. Have got за
изражавање припадања/поседовања.
The Present Simple Tense глагола
be/have. Саксонски генитив са
именицама у једнини/множини.
(Интер)културни садржаји:
Породица, пријатељи, однос према
својој и туђој имовини.
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама
Слушање текстова с једноставнијим
исказима за изражавање
интересовања, допадања/недопадања
и реаговање на њих; усмено и писано
исказивање интересовања,
допадања/недопадања коришћењем
једноставнијих језичких средстава.
Садржаји
What’s your favourite book? It’s
“Charlie and the Chocolate Factory” by
Roald Dahl, British writer. Why do you
like it? It’s fun and interesting.
Dodgeball is my favourite P.E. game.
Why? Because it’s exciting. What’s your
favourite P.E. activity? My brother’s
crazy about water sports! He thinks/says
they’re cool. What about you? Do you
like dancing? Yes, I love it./No, I hate it.
What do you like doing at the weekend?
How do you like the new game? It’s
boring/fantastic. I love doughnuts. They
are yummy! This pizza’s
delicious/disgusting. Chips are my
favourite food! I don’t like Halloween.
Tricks are scary. I love national
celebrations. They are fun! The Present
Simple Tense глагола be/like/love/hate.
Питања са Who/What/Which/How.
Употреба/изостављање чланова са
називима игара/хобија/спортова/
празника.
(Интер)културни садржаји:
Конвенције у писању знакова навода;
разлике између британске и америчке
варијанте енглеског језика у изговору,
лексичком фонду и правопису;
интересовања, хобији.
Језичке активности у

– разуме
једноставније
исказе којима се
изражава
припадање/
неприпадање,
поседовање/непосед
овање и реагује на
њих; – тражи и даје
једноставнија
обавештења која се
односе на
припадање/неприпа
дање,
поседовање/непосед
овање;

– разуме
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ДОГАЂАЈА И
СПОСОБНОС
ТИ У
САДАШЊОС
ТИ

ИЗРАЖАВАЊ
Е БРОЈА И

комуникативним ситуацијама
Слушање једноставнијих исказа који
говоре о радњама и способностима у
садашњости; описивање радњи и
способности у садашњости,
постављање питања и одговарање на
њих, усмено и писано, коришћењем
најједноставнијих језичких средстава.
Садржаји
What are your friends doing now/at the
moment? Lazar’s helping Magdalena
with her homework. Maksim’s talking on
his mobile phone. Teodora’s looking for
her eraser. What are you looking for/at?
Why’s Vanja crying? I don’t know. Why
are they smiling? You’re joking! I’m
having fun with my friends! I can do a lot
of things. I can talk about my family. I
can write, but I can’t spell! I can say
hello and goodbye in German.
Who/What can you see? Can you hear
something? I don’t walk to school, I go
by bus. My friend Anastasija goes by car.
I listen to music on the bus. We usually
have soup, salad, potatoes and some
meat for lunch. What does your family
have for breakfast/lunch/dinner? In the
UK children start school at the age of 5,
but in my country they start school at the
age of 7. The Queen of England lives in
Buckingham Palace. Where does the
American President live? He lives in the
White House. The Present Continuous
Tense за изражавање тренутних
радњи. The Present Simple Tense за
описивање уобичајених радњи.
Модални глагол can за изражавање
способности. Питања са
What/Where/When/How many...
Употреба/изостављање чланова и у
изразима at the moment, at the
weekend/at weekends, go/walk to school,
start/finish school, have fun, by
bus/car/bike и сл.
(Интер)културни садржаји:
Породични живот; живот у школи –
наставне и ваннаставне активности;
обичаји и начин живљења људи у
земљама енглеског говорног подручја
Језичке активности у
комуникативним ситуацијама

једноставније
текстове у којима се
описују радње и
способности у
садашњости;
– размени
информације које се
односе на дату
комуникативну
ситуацију;
– опише радње и
способности у
садашњости
користећи
једноставнија
језичка средства

– разуме и саопшти
једноставније
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КОЛИЧИНЕ

Слушање једноставнијих исказа који
говоре о броју, количини и цени;
саопштавање броја, количине и цена;
усмена и писана размена информација
о броју, количини и ценама,
коришћењем једноставнијих језичких
средстава.
Садржаји
This is our first day at school. Tuesday is
the second day of the week. November is
the eleventh month of the year. We live in
the twenty-first century. Z is the twentysixth letter of the English alphabet. How
many subjects have you got at school?
We’ve got nine subjects. What about
you? How many teeth have you got? I’ve
got 24 teeth, and you? How tall are you?
I’m 1 metre 50 cm tall. How old is your
little brother? He’s 2 and a half years
old. Can I have 2 kilos of strawberries/a
litre of yoghurt, please? Excuse me, how
much are these bread rolls? They are 50
pence/cents/dinars each. How much is
this dictionary? It’s 15 pounds/euros.
Правилна множина именица: subjectsubjects, dinar-dinars... Неправилна
множина основних именица: toothteeth... Множина основних именица
које се заврша вају на -y, -o, f/fe:
strawberry-strawberries, kilo-kilos,
tomato-tomatoes... Питања са How
much/many/old/tall... Основни бројеви
0–100. Редни бројеви 1–30. Употреба
одређеног члана са редним бројевима.
(Интер)културни садржаји:
Конвенције у писању двоцифрених
бројева. Новчане валуте у земљама
енглеског говорног подручја и њихове
ознаке

исказе који се
односе на бројеве,
количине и цене;
– учествује у
предлагању
садржаја и начина
рада.
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА
РАЗРЕД: IV
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180
Циљ:
Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе
апстрактног и критичкогмишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком
и писмом и примени стечена знања и вештине удаљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да
формира основ за даљи развој математичких појмова.

Р.
б.

1.

Област/
тема
Бројеви

Исходи
Садржаји

Скуп природних бројева са
нулом.
Декадни систем записивања
бројева.
Месна вредност цифре.
Својства скупа природних
бројева.
Сабирање и одузимање
(писмени поступак).
Множење и дељење
(писмени поступак).
Својства рачунских
операција (изражена
формулама).
Изрази са више операција
(бројевни изрази и изрази
са

прочита, запише и
упореди природне
бројеве и прикаже их
на бројевној правој;
одреди месну вредност
цифре;
изврши четири
основне рачунске
операције у скупу N0;
састави израз,
израчуна вредност
бројевног израза и
примени својства
рачунских операција;
реши једначине и
неједначине и провери
тачност решења;

Начини и
поступци за
постизање
исхода
(дидактичкометодичка
решења,
активности)
Као дидактичко
– методичка
решења и
активности за
остваривање
исхода
користиће се
методе рад
(дијалошка,
монолошка,
метода писаних
радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких
радова,

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

-ликовна култура;
-музичка култура;
-физичко и
здравствено
васпитање;
-природа и
друштво;
-пројектна
настава;

Планирани начини
праћења и
вредновања
Саставни део процеса
развоја математичких
знања у свим фазама
наставе је и праћење и
процењивање степена
остварености исхода,
које треба да обезбеди
што поузданије
сагледавање развоја и
напредовања ученика.
Тај процес започети
иницијалном проценом нивоа на коме се
ученик налази.
Прикупљање
информација из
различитих извора
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променљивом).
Једначине и неједначине у
скупу N0.
Разломци облика (m, n ≤
10).
Упоређивање разломака са
једнаким бројиоцима.
Једнакост разломака.
Сабирање и одузимање
разломака са једнаким
имениоцима.
Децимални запис броја са
две децимале.
Сабирање и одузимање
децималних бројева.

реши проблемски
задатак користећи
бројевни израз,
једначину или
неједначину;
процени вредност
израза са једном
рачунском операцијом;
одреди вишеструке
декадне јединице
најближе датом броју;
прочита и запише
разломке облика (m, n
≤ 10);
упореди разломке
облика са једнаким
бројиоцима или
имениоцимa
сабере и одузме
разломке са једнаким
имениоцимa
запише резултат
мерења дужине
децималним бројем са
највише две децимале;
сабере и одузме
децималне бројеве са
највише две децимале;
чита, користи и
представља податке у
табелама или
графичким
дијаграмимa
формира низ на
основу упутства;
реши задатак
применом различитих

диференцирана
метода, метода
индивидуализов
аног приступа,
метода
образовних
игара ), као и
облици рада
(ииндивидуални
, фронтални,
групни и рад у
пару).

(свакодневна
посматрања, активност
на часу, учествовање у
разговору и дискусији,
самосталан рад, рад у
гру- пи, тестови)
помаже наставнику да
сагледа постигнућа
(развој и напредовање)
ученика и степен
остварености исхода.
Свака актив- ност је
добра прилика за
процену напредовања и
давање повратне
информације, а важно је
ученике оспособљавати
и охрабривати да
процењују сопствени
напредак у учењу.
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2.

Геометрија

Квадар и коцка.

начина представљања
проблема;
именује елементе и
опише особине квадра
и коцке;
црта мреже и прави
моделе квадра и коцке;
препозна сликовну
представу изгледа тела
посматраног са
различитих страна;

Као дидактичко
– методичка
решења и
активности за
остваривање
исхода
користиће се
методе рад
(дијалошка,
монолошка,
метода писаних
радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких
радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализов
аног приступа,
метода
образовних
игара ), као и
облици рада
(ииндивидуални
, фронтални,
групни и рад у
пару).

-ликовна култура;
-музичка култура;
-физичко и
здравствено
васпитање;
-природа и
друштво;
-пројектна
настава;

Саставни део процеса
развоја математичких
знања у свим фазама
наставе је и праћење и
процењивање степена
остварености исхода,
које треба да обезбеди
што поузданије
сагледавање развоја и
напредовања ученика.
Тај процес започети
иницијалном проценом нивоа на коме се
ученик налази.
Прикупљање
информација из
различитих извора
(свакодневна
посматрања, активност
на часу, учествовање у
разговору и дискусији,
самосталан рад, рад у
гру- пи, тестови)
помаже наставнику да
сагледа постигнућа
(развој и напредовање)
ученика и степен
остварености исхода.
Свака актив- ност је
добра прилика за
процену напредовања и
давање повратне
информације, а важно је
ученике оспособљавати
и охрабривати да
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3.

Мерење и
мере

Мерење површине (m2,
dm2, cm2, mm2, km2, ha, a).
Површина квадрата и
правоугаоника.
Површина квадра и коцке.
Мерење запремине (m3,
dm3, cm3, mm3).
Запремина квадра и коцке.

прочита, упореди и
претвори јединице за
мерење површине и
запремине;
израчуна површину
квадрата и
правоугаоника;
израчуна површину и
запремину квадра и
коцке;
– реши проблемске
задатке у контексту
мерења.

Као дидактичко
– методичка
решења и
активности за
остваривање
исхода
користиће се
методе рад
(дијалошка,
монолошка,
метода писаних
радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких
радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализов
аног приступа,
метода
образовних
игара ), као и
облици рада
(ииндивидуални
, фронтални,
групни и рад у
пару).

-ликовна култура;
-музичка култура;
-физичко и
здравствено
васпитање;
-природа и
друштво;
-пројектна
настава;

процењују сопствени
напредак у учењу.
Саставни део процеса
развоја математичких
знања у свим фазама
наставе је и праћење и
процењивање степена
остварености исхода,
које треба да обезбеди
што поузданије
сагледавање развоја и
напредовања ученика.
Тај процес започети
иницијалном проценом нивоа на коме се
ученик налази.
Прикупљање
информација из
различитих извора
(свакодневна
посматрања, активност
на часу, учествовање у
разговору и дискусији,
самосталан рад, рад у
гру- пи, тестови)
помаже наставнику да
сагледа постигнућа
(развој и напредовање)
ученика и степен
остварености исхода.
Свака актив- ност је
добра прилика за
процену напредовања и
давање повратне
информације, а важно је
ученике оспособљавати
и охрабривати да
30

процењују сопствени
напредак у учењу.

Образовни стандарди за крај разреда за предмет – Математика
Ниво образовних
стандарда
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Област

Бројеви

1МА.1.1.1.
1МА.1.1.2.
1МА.1.1.4.
1МА.1.1.5.
1МА.1.4.4.
1МА.1.4.1.
1МА.1.1.3.
1МА.1.3.1.
1МА.1.3.2.

1МА.2.1.1.
1МА.2.1.2.
1МА.2.1.3.
1МА.2.1.4.
1МА.2.4.1.
1МА.2.4.5.
1МА.2.1.5.
1МА.2.3.1.
1МА.2.3.2.

1МА.3.1.1.
1МА.3.1.2.
1МА.3.1.4.
1МА.3.1.5.
1МА.3.1.3.
1МА.3.3.1.
1МА.3.3.2.

1МА.1.2.1.

1МА.2.2.4.
1МА.2.2.1.

1МА.3.2.2.

1МА.1.2.2.
1МА.1.2.4.
1МА.1.4.2.
1МА.1.4.3.
1МА.1.4.4.

1МА.2.2.2.
1МА.2.4.2.
1МА.2.4.3.
1МА.2.4.4.
1МА.2.4.5.

1МА.3.4.1.
1МА.3.4.2.
1МА.3.4.3.

Геометрија

Мере и мерења
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:ПРИРОДА И ДРУШТВО
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72
Циљ:
учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за
одговоран живот у њему.

Р.
б.

Област/
тема

Моја
отаџбина
Република
Србија

1.
Природне и
друштвене
одлике
Србије

Садржаји

*Положај, територија,
граница и симболи
Србије (грб, застава и
химна) и национална
валута. *Природне
карактеристике Србије
– рељеф, воде, шуме.
Типичне, ретке и
угрожене врсте биљака
и животиња – значај и
заштита.
* Национални паркови
Србије.
*Друштвене
карактеристике Србије
(становништво, насеља
и делатности).
*Грађани Србије (права

Начини и
Исходи
поступци за
постизање исхода
(дидактичкометодичка
решења,
активности)
– одреди положај и
Као дидактичко –
границу Србије,
методичка решења
положај главног
и активности за
града и већих насеља остваривање
на географској карти исхода користиће
Србије; – одреди
се методе рад
положај и именује
(дијалошка,
природне и
монолошка, метода
друштвене објекте
писаних радова,
на географској карти текст метода,
Србије; – повеже
демонстративна
различите природно- метода, метода
географске
графичких радова,
карактеристике
диференцирана
Србије са
метода, метода
размештајем
индивидуализовано
становништва,
г приступа, метода
изгледом насеља и
образовних игара ),

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Планирани начини
праћења и
вредновања

српски језик;

Праћење напредовања

-ликовна култура;

и оцењивање

-музичка култура;

постигнућа ученика

-физичко и

само је део праћења и

здравствено

вредновања

васпитање;

образовно-васпитне

-пројектна настава;

праксе. Резултате
целокупног праћења и
вредновања
наставник узима као
основу за планирање
наредних корака у
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и обавезе, демократски
односи и
интеркултуралност).
*Привредне
карактеристике Србије
(природни ресурси и
делатности у
различитим крајевима).
*Одржива употреба
природних ресурса
(извори енергије, чиста
вода, чист ваздух,
плодно земљиште, руде,
разноврсност биљног и
животињског света.

делатностима људи;
– уважава
националну и
културну
разноликост као
основу за суживот
свих грађана
Републике Србије; –
представи знамените
личности, културна
добра и природне
лепоте по којима је
Србија
препознатљива у
свету; – у дискусији
даје предност
коришћењу
локалних производа,
производа
направљених од
рециклираних
материјала, као и
коришћењу
обновљивих
природних ресурса;

као и облици рада
(ииндивидуални,
фронтални,групни
и рад у пару).

раду са ученицима и
ра- звијању своје
образовно-васпитне
праксе.
Праћење напредовања
и оцењивање
постигнућа ученика је
формативно и
сумативно и реализује
се у складу са
Правилником о
оцењивању ученика у
основном образовању
и васпитању. Потребно је да
наставник
континуирано и на
примерен начин
указује ученику на
квалитет његовог
постигнућа тако што
ће повратна информација бити
прилагођена, довољно
јасна и информативна
како би имала улогу
подстицајне повратне
информације. Свака
актив- ност је добра
прилика за процену
напредовања и
давање повратне
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информације, а
ученике треба
оспособљавати и
охрабривати да
процењују сопствени
напредак у
остваривању исхода
предмета, као и
напредак других
ученика
2.

Човек –
природно и
душтвено
биће

*Човек – природно,
друштвено и свесно
биће. *Физичке
промене у пубертету.
*Дигитална безбедност
и последице
прекомерног
коришћења
информационокомуникационих
технологија;
непримерени
садржаји.

*повеже промене у
изгледу свог тела и
понашања са
одрастањем;
*планира своје
дневне активности и
време проведено уз
ИКТ уређаје;
*затражи помоћ
уколико се суочи са
непримереним
садржајима у
дигиталном
окружењу;
*представи ток и
резултате
истраживања
(писано, усмено,
помоћу ленте
времена,
презентацијом и/или
цртежом и др.);
*пронађе и одабере
потребне
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3.

Материјали

информације из
различитих извора
(писаних, сликовних,
дигиталних);
*повеже резултате
рада са уложеним
трудом;
сарађује са другима
у групи на
заједничким
активности
*Смеше (течности,
*идентификује и
храна, земљиште,
самостално раздваја
ваздух). *Раздвајање
смеше просејавањем,
састојака смеше
одливањем, цеђењем
(просејавање, одливање, и испаравњем;
цеђење, испаравање).
*испита електричну
*Наелектрисавање
проводљивост
предмета од различитих материјала помоћу
материјала.
једноставног
* Електрична
струјног кола;
проводљивост –
*наведе примере
проводници и
штедљивог
изолатори. *Рационална коришћења
потрошња електричне
електричне енергије;
енергије и правилно
*наведе примере
руковање електричним употребе магнета у
апаратима у
свакодневном
домаћинству.
животу;
*Магнетна својства
*наведе примере
материјала (природни
превенције и
магнети, могућност
заштите од пожара;
намагнетисавања тела и *представи ток и
својства које тада
резултате
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4.

Прошлост
Србије

испољавају).
*Запаљиви материјали
(ознаке за запаљиве
материјале).
*Ваздух – кисеоник као
чинилац сагоревања.
*Опасност и заштита од
пожара;
*Живот у далекој
прошлости (долазак
Словена на Балканско
полуострво, области
које су Срби населили;
начин живота).
*Српска држава за
време владарске
породице Немањића –
успон и слабљење
(владари – Стефан
Немања, цар Душан,
цар Урош; култура,
начин живота).
*Живот под турском
влашћу (начин живота,
облици пружања
отпора). *Настанак и
развој модерне српске
државе (Први и Други
српски устанак – узрок
и ток; вође устанка;
култура, начин живота).
*Србија у савремено
доба (Први светски рат,
настанак југословенске

истраживања
(писано, усмено,
помоћу ленте
времена,
презентацијом и/или
цртежом и др.);
*прикаже
хронолошки на
ленти времена
значајне историјске
догађаје и личности;
*опише начин
живота људи кроз
време користећи
различите изворе
информација*предст
ави ток и резултате
истраживања
(писано, усмено,
помоћу ленте
времена,
презентацијом и/или
цртежом и др.);
*пронађе и одабере
потребне
информације из
различитих извора
(писаних, сликовних,
дигиталних);
повеже резултате
рада са уложеним
трудом;
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државе, Д*руги светски
рат, промена облика
владавине, распад
југословенске државе и
осамостаљење Србије
култура,начин живота.

сарађује са другима
у групи на
заједничким
активностима.

Образовни стандарди за крај разреда за предмет – ПРИРОДА И ДРУШТВО
Ниво образовних
стандарда
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Област
1ПД.1.1.6. 1ПД.1.6.2.1ПД.1.6.3.
Природне и друштвене
одлике Србије

Човек – природно и
душтвено биће

Материјали

Прошлост Србије

1ПД.1.2.1. 1ПД.1.2.2. 1ПД.1.2.3.
1ПД.1.5.1. 1ПД.1.5.2. 1ПД.1.5.3. 1ПД.1.5.4.
1ПД.1.5.5.
1ПД.1.5.4.
1ПД.1.1.4

1ПД.1.5.5. 1ПД.1.1.3.
1ПД.1.5.1. 1ПД.1.5.2.

1ПД.1.3.1. 1ПД.1.3.2. 1ПД.1.3.3. 1ПД.1.3.4.
1ПД.1.3.5. 1ПД.1.3.6.

1ПД.1.6.1. 1ПД.1.6.2. 1ПД.1.6.3. 1ПД.1.6.4.
1ПД.1.6.5. 1ПД.1.6.6.
.

1ПД.2.6.1.1ПД.2.6.2.
1ПД.2.6.3. 1ПД.2.6.1.
1ПД.2.6.2.1ПД.2.6.3.
1ПД.2.5.2.1ПД.2.5.3

1ПД.2.1.2. 1ПД.2.1.4. 1ПД.2.5.1.

1ПД.3.1.1. 1ПД.3.1.2.
1ПД.3.5.1. 1ПД.3.5.2

1ПД.3.1.2. 1ПД.3.5.1.

1ПД.2.3.1. 1ПД.2.3.2. 3
1ПД.2.3.3. 1ПД.2.3.4. 1ПД.2.3.5. 1ПД.3.3.1. 1ПД.3.3.2.
1ПД.2.3.6.
1ПД.2.6.1. 1ПД.2.6.2. 1ПД.2.6.3.
1ПД.2.6.4. 1ПД.2.6.5. 1ПД.2.6.6.
1ПД.2.6.7.

1ПД.3.6.1.
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36
Циљ:
Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и
колективно музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и
одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa.

Р.бр.

1.

Област/тема

Садржај

Исходи

Слушање
музике

Композиције
различитог
карактера.
Елементи музичке
изражајности
(инструмент, глас,
мелодијска линија,
темпо, ритам,
динамика).
Вокална и
инструментална
музика
(композиције
домаћих и страних
композитора).
Дела фолклорне
традиције српског
и других народа.
Музичка прича.

пева и свира
по слуху и са нотног
текста песме
различитог садржаја
и расположења;
примени
изражајне музичке
елементе;
осмисли и
изведе једноставну
ритмичку и
мелодијску пратњу;
учествује у
школским
приредбама и
манифестацијама.
самостално
или уз помоћ

Начини и поступци
за постизање исхода
(дидактичкометодичка решења,
активности)
Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(ииндивидуални,

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Планирани
начини праћења
и вредновања

- ликовна култура;
- математика;
- физичко и
здравствено
васпитање;
- српски језик;
- пројектна
настав;

На часовима
музичке културе
најбитније је
развијање
музичких
способности и
вештина. Смер
наставе је такав да
се увек креће од
звука ка
тумачењу. Из тих
разлога не
инсистира се на
дефиницијама већ
на препознавању,
извођењу и
идентификовању
музичких садржаја. Критеријум
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2.

Извођење
музике

Музика у служби
других медија.
Музички бонтон.
Музика и здравље
Музичке игре
(дидактичке).
Певање песама
различитог
садржаја и
карактера по
слуху. Певање и
свирање песама из
нотног текста.
Свирaњe пeсaмa пo
слуху нa дечјим
инструмeнтимa
и/или на другим
инструментима.
Народни
инструменти
нашег и других
народа. Музичке
драматизације.
Свирање
инструменталних
аранжмана на
дечјим
инструментима и
на алтернативним
изворима звука.
Динамика
(крешендо,
декрешендо).
Темпо (Andante.
Moderato. Allegro).
Боја (различити
гласови и

одраслих користи
предности
дигитализације:
опише своја
осећања у вези са
слушањем музике;
препознаје
народну и уметничку
музику;
опише улогу
музике у медијима;
разликује
инструменте по боји
звука и изражајним
могућностима;
повеже
карактер дела са
избором инструмента
и елементима
музичкe
изражајнoсти;
уочи контраст
и понављање у
музичком делу;
поштује
договорена правила
понашања при
слушању и извођењу
музике;
коментарише
своје и туђе извођење
музике;
самостално
или уз помоћ
одраслих користи
предности

фронтални,групни и
рад у пару).

у оцењивању је
уложен труд
ученика и лично
напредовање
сваког ученика у
складу са
његовим личним
и музичким
могућностима. У
оквиру свих
музичких
активности
потребно је
обезбедити
пријатну
атмосферу, а код
ученика
потенцирати
осећање
сигурности и
подршке.
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3.

Музичко
стваралаштво

инструменти).
Трајање (цела
нота и пауза. нота
четвртине са
тачком).
Савладавање
тонске висине и
солмизације у
обиму це1 -це2 .
Тактирање у 3/4 и
4/4 такту.
Це-дур лествица.
Репетиција, прима
и секонда волта.
Једноставна
ритмичка и
мелодијска
пратња. Музичка
питања и одговори
и музичка
допуњалка.
Звучна прича на
основу познатих
музичких
садржаја, звучне
ономатопеје и
илустрације на
краћи литерарни
текст (учење у
контексту).
Крeирaњe пoкрeтa
уз музику кojу
учeници изводе.
Креирање
мелодије на
одабрани текст

дигитализације:
-

–
осмисли и
изведе једноставну
ритмичку и
мелодијску пратњу;
–
осмисли
музички одговор на
музичко питање;
–
осмисли
једноставну мелодију
на краћи задати
текст;
–
изабере
одговарајући музички
садржај (од
понуђених) према
литерарном садржају;
–
самостално
или уз помоћ
одраслих користи
предности
дигитализације.
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Образовни стандарди и постигнућа – МУЗИЧКА КУЛТУРА
Ниво образовних стандарда
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Област
Слушање музике

MK 1.2.1

MK 2.2.1

MK 1.2.2

MK 2.2.2

MK 1.2.4

Извођење музике

MK 1.3.1

MK 2.3.2

МК 3.3.2

MK 1.3.2

MK 2.3.3

М.К.3.3.1

MK 1.3.3

MK 2.3.4

MK 1.3.4

Музичко стваралаштво

MK 1.4.1

MK 2.4.1

MK 1.4.2

MK 2.4.2

MK 1.4.3

MK 2.4.3

МК. 3.4.1.
МК. 3.4.2.
МК. 3 4.3.

М.К. 1.4.4
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА
РАЗРЕД: Четврти
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72
Циљ:

Р.бр.

1.

Област/тема

КОМПОЗИ
ЦИЈА

Садржај

Елементи
композиције – облик,
боја, линија, текстура,
светлина (валер).
Положај елемената у
композицији –
хоризонтални,
вертикални,
дијагонални.
Материјали и технике
– графитна оловка,
туш и четка, туш и
перо, акварел, гваш,
темпере, фротаж,
колаж, деколаж,
асамблаж, меки
материјали.

Исходи

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:
– поштује инструкције за
припремање, одржавање
и одлагање материјала и
прибора;
– изражава замисли,
интересовања, сећања,
емоције и машту
традиционалним
ликовним техникама;
– користи амбалажу и
предмете за једнократну
употребу у стваралачком
раду;
– примени, у
стваралачком раду,
основна знања о
композицији;
– користи одабрана
уметничка дела и
визуелне информације
као подстицај за
стваралачки рад;

Начини и поступци за
постизање исхода
(дидактичкометодичка решења,
активности)

Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова,
текст метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(ииндивидуални,
фронтални,групни и
рад у пару).

Међупредмет
на повезаност
(исход/садржа
ји)

- музичка
култура;
- српски језк;
- математика;
- природа и
друштво;
- физичко и
здравствено
васпитање;
- пројектна
наства;

Планирани начини
праћења и
вредновања

На почетку сваког
задатка/активности
наставник кратко информише ученике
шта ће учити и
зашто то уче. То је
нарочито важно зато
што се учење одвија
кроз игролике,
забавне задатке и
активности, па се
може десити да
ученици не обрате
пажњу на процес
учења и стварања.
По завршетку рада
излажу се сви
радови како би
ученици могли да
пореде решења и уче
једни од других.
Самопроцена радова
је вербална или
писана. Наставник
тражи од ученика да
усмено опишу свој
рад или да напишу
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Хералдика – застава,
грб, печат.
Пиктограми.
Споразумевање
сликом.

2.

3.

-

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

НАСЛЕЂЕ

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:
– тумачи једноставне
знаке, симболе и
садржаје уметничких
дела

Споменици природе и
споменици културе у
Србији.
Археолошки
локалитети, замкови и
утврђења, манастири,
музеји. Познати
уметници и
најзначајнија дела.

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:
– разговара о значају
одабраног уметника,
уметничког дела,
споменика и музеја

Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова,
текст метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(ииндивидуални,
фронтални,групни и
рад у пару).
Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова,
текст метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода

- музичка
култура;
- српски језк;
- математика;
- природа и
друштво;
- физичко и
здравствено
васпитање;
- пројектна
наства;

- музичка
култура;
- српски језк;
- математика;
- природа и
друштво;
- физичко и
здравствено
васпитање;
- пројектна
наства;

нешто о свом раду.
Уколико наставник
процени да су
ученици спремни,
може да користи
прилагођену методу
3, 2, 1. У
интегрисаној
настави ученици на
листићу пишу: 3
ствари које сам
научио/научила на
часу, 2 примера која
илуструју то што
сам научио/научила
и 1 ствар која ми
није јасна или
питање које бих
поставио/поставила.
Када се ученици
ликовно изражавају,
могу да напишу: 3
ствари о којима сам
размишљао/размиш
љала током рада; 2
ствари које ми се
свиђају на мом раду
и 1 ствар коју бих
променио/променила
или бих урадио/урадила
другачије. На
листићу се уписује
име, презиме и назив
рада (може и датум),
а листић се лепи на
полеђину рада или
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Сценографија за
позориште, филм и
телевизију.
Елементи
ценографије

4.

СЦЕНА

По завршетку разреда
ученик ће бити у стању
да:
– учествује у планирању
и реализацији ликовног
пројекта или радионице;
– разматра, у групи, шта
и како је учио/учила и
где та знања може
применити.

образовних игара ),
као и облици рада
(ииндивидуални,
фронтални,групни и
рад у пару).
Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова,
текст метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(ииндивидуални,
фронтални,групни и
рад у пару).

се чува у блоку.
Ученици не треба да
наводе више од једне
нејасноће или
грешке, ни у случају
када им ништа није
- музичка
јасно или сматрају
култура;
- српски језк; да је рад
- математика; упропашћен.
Издвајање само
- природа и
једне нејасноће или
друштво;
грешке постепено
- физичко и
оспособљава
здравствено
ученике да
васпитање;
идентификују
- пројектна
најважнији пропуст
наства;
и да се фокусирају
на његово уклањање.
Листићи за
самопроцену дају
наставнику
потпунију слику о
напредовању
ученика.
Могући елементи за
процењивање
напредовања и
оцењивање
постигнућа су:
– oднос према раду
(ученик је
припремљен за час,
одговорно користи
материјал, прибор и
алатке, одржава
прибор и радни простор...);
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– однос

према себи
(поставља питања,
труди се, учи на грешкама, самосталан је
у индивидуалном
раду, истрајан је...);
– однос према другима
(поштује договорена
правила пона- шања,
спреман је да
помогне и да
сарађује, уважава
туђе радове, начин
размишљања,
доживљавања,
опажања...);
– разумевање (разуме
задатак, разуме
појмове, разуме процес, разуме визуелне
информације...);
– повезивање
(повезује и пореди
познате и нове
информаци- је, људе,
места, догађаје,
идеје, дела...);
– оригиналност
(оригиналан је у
односу на туђе
радове, ори- гиналан
је у односу на своје
претходне радове...);
– вербално
изражавање (учтиво
комуницира, кратко
и јасно образлаже
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свој рад, замисао,
утисак, опажање,
емоције...);
– употреба техника
(примењује
одговарајући процес,
контро- лише однос
воде и боје, бира
подлогу у односу на
технику, бира
материјал и технику
у односу на идеју).
Елементи могу и
другачије да се
формулишу. Бирају
се према типу
ликовног задатка и
циљевима задатка.
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
ГОДИШЊИ ФОНД : 108
Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања
из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у
савременим условима живота и рада.

Р.бр.

.1.

Област/тема

Физичке
способности

Садржај

Основни садржаји
Вежбе за развој снаге са
и без реквизита.
Вежбе за развој
покретљивости са и без
реквизита. Вежбе за
развој аеробне
издржљивости.
Вежбе за развој брзине и
експлозивне снаге.
Вежбе за развој
координације.
Примена националне
батерије тестова за
праћење физичког
развоја и моторичких
способности

Исходи

– примени

једноставнe,
двоставне
општеприпремне
вежбе (вежбе
обликовања);
– правилно изводи
вежбе, разноврсна
природна и
изведена кретања;
– комбинује усвојене
моторичке вештине
у игри и
свакодневном
животу;
– одржава равнотежу
у различитим
кретањима;
– коригује сопствено

Начини и поступци за
постизање исхода
(дидактичкометодичка решења,
активности)
Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ),
као и облици рада
(ииндивидуални,

Међупредме
тна
повезаност
(исход/садр
жаји)
- музичка
култура;
- ликовна
култура;
-математика;

Планирани начини
праћења и вредновања
У циљу сагледавања и
анализирања ефеката
наставе физич- ког и
здравственог
васпитања,
препоручује се да
наставник под- једнако,
континуирано прати и
вреднује:
• Ниво
ангажованости
(активност) и однос
ученика
према
обавезама у Физичком
и
здравственом
васпитању
који
обухвата:
– вежбање у адекватној
спортској опреми;
– активно учествовање
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држања тела на
основу савета
наставника;
– правилно држи
тело;
– правилно подиже,
носи и спушта
терет;
– изведе кретања,
вежбе и
– саставе уз музичку
пратњу;
– изведе дечји и
народни плес;
– користи
терминологију
вежбања;
– поштује правила
понашања на
вежбалиштима;
– поштује мере
безбедности током
вежбања;
– одговорно се
односи према
објектима, справама
и реквизи- тима;
– примени правила
игре;
– навија и бодри
учеснике у игри на
начин којим никога
не вређа;
– прихвати победу и
пораз као саставни
део игре и
такмичења;

фронтални,групни и
рад у пару).

на часовима Физичког
и здравственог
васпитања;
– вежбање и играње у
слободно време.
• Приказ два комплекса
усвојених
општеприпремних
вежби
(вежби
обликовања),
без
реквизита.
• Постигнућа у
моторичким
вештинама.
• Индивидуални
напредак ученика.
Индивидуални
напредак сваког
ученика процењује се у
од- носу на претходно
проверено стање.
Приликом оцењивања
неоп- ходно је узети у
обзир способности
ученика, степен
спретности и
умешности. Уколико
ученик нема развијене
посебне способности,
приликом вредновања
(оцењивања) узима се у
обзир његов индивидуални напредак у
односу на претходна
достигнућа и могућности као и ангажовање
ученика у наставном
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– уредно

одлаже своје
ствари пре и након
вежбања и у другим
ситуацијама;
– правилно изводи и
контролише покрете
у различитим кретањима;
– прати промене у
тежини и висини
код себе и других;
– препозна
здравствено стање
када не треба да
вежба;
– примењује
хигијенске мере
пре, у току и након
вежбања и другим
животним
ситуацијама;
– уредно одржава
простор у коме
живи и борави;
– користи здраве
намирнице у
исхрани;
– повезује различита
вежбања са
њиховим утицајем
на здравље;
– препозна лепоту
покрета у вежбању;
– се придржава
правила вежбања;
вреднује сопствена
и туђа постигнућа у

процесу.
Код ученика
ослобођених од
практичног дела
наставе прати се и
вреднује:
– познавање основних
правила елементарних
и спортских игара,
основних здравственохигијенских правила
вежбања и здраве
исхране;
– учешће у ваннаставним
активностима.
Праћење, вредновање и
оцењивање ученика
ослобођених од
практичног дела
наставе, врши се на
основу посебног
ангажовања у настави.
Праћење, вредновање и
оцењивање ученика са
инвалидите- том врши
се на основу њиховог
индивидуалног
напретка.
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2.

Моторичке вештине; спорт и спортске активности

вежбању
Техника трчања.
А
Истрајно трчање.
т
Скок удаљ згрчном
л
техником. Бацање
е
лоптице из залета.
т
Скок увис
и
прекорачном
к
техником.
а
Тробој
С Вежбе на тлу: вежбе
п и комбинације.
о Прескоци и скокови.
р Вежбе у вису, вежбе
т у упору и вежбе и
с вежбе променама
к висова и упора.
а Вежбе равнотеже на
г шведској клупи и
и ниској греди.
м Проширени садржаји
н Вежбе на тлу: –
а летећи колут из
с места.-састав
т
и
к
а
О
с Мини–рукомет.
н Футсал – „мали
о фудбал”. Основни
в елементи кошарке и
е мини-кошарка.
с Основни елементи
п одбојке.
о Јаџент

– примени

једноставнe,
двоставне
општеприпремне
вежбе (вежбе
обликовања);
– правилно изводи
вежбе, разноврсна
природна и
изведена кретања;
– комбинује усвојене
моторичке вештине
у игри и
свакодневном
животу;
– одржава равнотежу
у различитим
кретањима;
– коригује сопствено
држања тела на
основу савета
наставника;
– правилно држи
тело;
– правилно подиже,
носи и спушта
терет;
– изведе кретања,
вежбе и
– саставе уз музичку
пратњу;
– изведе дечји и
народни плес;
– користи
терминологију
вежбања;
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– поштује

правила
понашања на
вежбалиштима;
– поштује мере
безбедности током
вежбања;
– одговорно се
односи према
објектима, справама
и реквизи- тима;
– примени правила
игре;
– навија и бодри
учеснике у игри на
начин којим никога
не вређа;
– прихвати победу и
пораз као саставни
део игре и
такмичења;
– уредно одлаже своје
ствари пре и након
вежбања и у другим
ситуацијама;
– правилно изводи и
контролише покрете
у различитим кретањима;
– прати промене у
тежини и висини
код себе и других;
– препозна
Вежбе са вијачом.
здравствено стање
Вежбе са лоптом.
када не треба да
. Вежбе са обручем.
вежба;
Народно коло
„Моравац”. Народно – примењује
коло из краја у којем хигијенске мере
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3.

Физичка и
здравствена
култура
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се школа налази.

Основна обука
пливања.
Скок на ноге

Полигон у складу са
реализованим
моторичким
садржајима.

пре, у току и након
вежбања и другим
животним
ситуацијама;
– уредно одржава
простор у коме
живи и борави;
– користи здраве
намирнице у
исхрани;
– повезује различита
вежбања са
њиховим утицајем
на здравље;
– препозна лепоту
покрета у вежбању;
– се придржава
правила вежбања;
вреднује сопствена
и туђа постигнућа у
вежбању

Основна правила
вежбања.
Основна правила
мини- – рукомета,
футсала, кошарке,
мини-кошарке и
одбојке.
понашање према
осталим учесницима у
игри (према судији,
играчима супротне и
сопствене екипе).
Чување и одржавање
материјалних добара.
Постављање,
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и склањање и чување
справа и реквизита
и неопходних за
г вежбање.
р „Ферплеј” (навијање,
а победа, пораз,
њ толеранција).
а Значај вежбања у
породици.
Вежбање у слободно
време
З
д Правилно држање
р тела и здравље.
а Значај вежбања за
в правилан рад срца и
с плућа.
т Мишићи и зглобови
в тела.
е Хигијена простора за
н вежбање.
о Исхрана и вежбање.
Значај лекарских
в прегледа за вежбање.
а Поступање у случају
с повреде (обавестити
п наставника и др.).
и
т
а
њ
е
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ПРОЈЕКТНА НАСТАВА **
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА36
Циљ:
- је стицање знања и оспособљавање ученика да знања примене у животу, решавање актуелних проблема из животног
окружења, самостално коришћење различитих извора ради стицања нових знања, подстицање за истраживањем,
истраживачко учење, развој интересовања за уметност, културу и демократију, развој комуникационих вештина, развој
дигиталне писености.
Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана јеПројектна настава каооблик
обра- зовно-васпитног рада којим се развијају општемеђупредметне компетенције уз употребу информационокомуникационих технологија. Усмерена је на достизање исхода који се првенствено односе на логичко и критичко мишљење
као и припрему ученика за лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу, тако и у
процесу учења. У складу је са општим исходима образовања и васпитања и у функцији јек огнитивног, афективног и
социјалног развоја ученика.
Пројектна настава почива на савременим схватањима детета, наставе, учења, функције образовања и сазнавања као
социјалне конструкције подржане кроз сарадничко деловање, коришћењем различитих извора информација и активности.
Применом пројектне наставе долази до повезивања познатог и непознатог, учења помоћу примера, учења примењивањем,
развоја процедуралних знања, коришћења информационих технологија, као и комбиновања конвергентног (логичког) и
дивергентног (стваралачког) мишљења. Пројектна настава има елементе проблемске и истраживачке наставе, али се овом
врстом наставе поред централног захтева, који се односи на тражење решења за неки проблем, потенцирају још и процедуре,
планирање, евалуирање, презентовање резултата, коришћење савремених технологија на правилан начин и наравно, тимски
рад, односно процес сарадње, који је изнад самог резултата у решавањупроблема.
Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и треба да прати наставни процес уважавајући
специфичности наставних предмета у четвртом разреду. Ослонци планирања и организације пројектне наставе су:
уважавање узраста ученика и њихове природне радозналости, коришћење ваншколских знања, вештина и искустава ученика,
укључивање свих ученика уз поштовање њихових различитости, повезивање садржаја свих наставних предмета и употреба
савремених информационо-комуникационих технологија. Зато ова врста наставе омогућава да наставни предмети буду
смислено међусобно повезани као и доведени у везу са свакодневним животом ученика. На тај начин се обезбеђује
разумевање сврхе онога што се учи, функционално повезивањ езнања, вештина и искустава и мотивацијаученика.
Пројектна настава је драгоцен начин рада јер од ученика захтева бројне активности, међу којима су: самостално
проналажење информација, способност решавања проблема, самостално учење, рад у групи, сарадњу. Критички однос према
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властитом и туђем раду, доношење одлука, аргументовање, усвајање другачијих, нових начина рада, планирање. Поштовање
рокова и преузимање одговорности.
С обзиром на узраст ученика четвртог разреда и чињеницу да су се са оваквим начином рада су срели у првом
разреду, примерено је да се реализују пројектни задаци где је наставник и даље главни организатор активности уз све више
прилика у којима ће се самосталност ученика испољавати где год је то могуће. Наставник пружа подршку свим ученичким
активностима у току пројекта. Као и у претходним разредима и у четвртом је важно наставити са култивисањем сарадње и
начина на који се комуницира у групи што су важни циљеви пројектне наставе, jeр доприносе јачању одељењске кохезије.
Пројектну наставу треба планирати и организовати на начин да садржи све потребне кораке:
–
дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи;
–
планирање активности које одговарају теми пројекта, односно циљу пројекта, подела активности, избор
материјала и метода рада, дефинисање места и динамике рада;
–
реализацију планираних активности;
–
приказ добијених резултата и продуката пројекта;
–
вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних циљева и исхода, указивање на успехе и тешкоће у
току реализације пројекта).
При планирању наставник треба да дефинише тип пројекта, да одреди његов циљ, очекиване исходе, област којом се
бави пројекат и повезаност са наставним предметима, његове садржаје, активности ученика, потребна средства, динамику
рада по фазама и све што је потребно за успешно спровођење пројектне наставе. За четврти разред, као и за први, други и
трећи најпримеренијије и даље полуструктурирани тип пројекта с том разликом да наставник сада више укључује ученике,
не само у давање предлога и избор тема, већ и у планирање и самостално остваривање, а за поједине ученике и вођство у
одређеним деловима пројекта. Он и даље, у великој мери, дефинише методологију рада, али се очекује да више укључи
ученике у проналажење материјала тако што ће се са њима договарати о томе које материјале би ко, где и како могао да
пронађе и обезбеди. Све садржаје треба реализовати кроз различито тематско повезивање у игри или функционалној
активности која задовољава интересовање и потребе ученика на млађем школском узрасту.
Кроз пројектну наставу треба наставити рад на развијању основа дигиталне писмености. На крају четвртог разреда
ученик би требало да буде у стању да:
–
правилно рукује ИКТ уређајима;
–
предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак и могућности употребе ИКТ-а;
–
користи одговарајуће алатке програма за цртање и сачува свој цртеж;
–
уреди краћи текст и сачува га на рачунару;
–
направи једноставну презентацију користећи мултимедијалне садржаје;
–
користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ одраслог;
–

критички бира садржаје са интернета и затражи помоћ уколико се суочи са непримереним садржајима;
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–
зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних уређаја;
–
безбедно користи интернет и по потреби пријави и/или затражи помоћ одраслог.
Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да добијене продукте учине видљивим и
представе их другима. Бројни су начини да се то постигне (представе, изложбе, кратки филм, текст у новинама, наступ на
локалнојтелевизији, представљање за родитеље...), а њихов квалитет није приоритет.
Ученике треба стављати у ситуације решавању одређених пројектних задатака, што, осим развијања самосталности,
представља увод у алгоритамски начин размишљања. На пример: редослед активности чији ће продукт бити плакат са
знаменитим личностима краја; редослед активности у прављењу кућице за птице, у изради школског часописа итд.
Пројектна настава јесте захтевнији облик рада који подразумева добру припрему наставника. Планом је предвиђено да
се реализује са једним часом недељно, али сам наставник ће проценити каква динамика рада највише одговара могућностима
ученика и фази у којој је пројекат. То значи да, уколико је потребно, Пројектна настава се може организовати и на другачији
начин (на пример као двочас сваке друге недеље).
Родитељи треба да буду упознати са сврхом пројектне наставе и њеним најважнијим исходима. Они треба да подрже
самосталне активности своје деце, или њихов заједнички рад са другом децом, као и да разумеју зашто је важно да не
преузимају њихове задатке у жељи да имају боље продукте.
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2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36

циљ наставе и учења грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и
правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске и локалне заједнице,
уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва.

Р.б
.

Област/
тема

Садржаји

Планета Земља припада
свима који на њој живе
ЉУДСКА
ПРАВА
1.
Ја и други
на планети
Земљи

Узајамни утицај природе и
човека. Потребе појединца
и опште добро –
задовољавање људских
потреба без угрожавања
будућих генерација.
Одговоран однос према
свету у коме живимо –
Мисли глобално делуј
локално.
Право на здраву животну
средину
Трећа генерација људских
права. Вредности на којима

Исходи
По завршеном
разреду ученик
ће бити у стању
да:
– разликује
примере
одговорног и
неодговорног
понашања људи
према животној
средини;
– се понаша у
свакоднев-ним
ситуацијама на
начин који
уважава животну
средину и
рационалну
потрошњу
ресурса;
– образложи
важност

Начини и поступци за
постизање исхода
(дидактичкометодичка решења,
активности)
Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ), као
и облици рада

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

-ликовна култура;
-музичка култура;
-природа и
друштво;
-пројектна настава;

Планирани начини
праћења и
вредновања

- разговор;
- анкете;
- посматрање;
- продукти ученичких
радова;
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почива – право на живот у
здравој животној средини;
право на одржив економски
развој; право на рационално
коришћење природних и
енергетских ресурса; право
на спречавање свих облика
загађивања животне
средине; право на
доступност информација о
стању животне средине
Култура и традиција

2.

ДЕМОКРА Материјално и
нематеријално наслеђе
ТСКО
једне заједнице настало под
ДРУШутицајем свих народа који
ТВО
су ту живели и сада живе.
Култура и
традиција
Културни идентитет
Неговање традиције и
културе сопственог народа
и поштовање традиције и
културе других.
Мултикултуралност и
интеркултуралност
Живот поред људи других
култура или заједнички
живот са њима.
Избеглице и мигранти

информисања о
стању животне
средине и
начинима њене
заштите;

(ииндивидуални,
фронтални, групни и
рад у пару)

– аргумен-тује
добити од
заједничког
живота људи
припадника
различитих
култура;
– наведе
елементе
традиције и
културе свог
народа и покаже
интересов-ање и
поштовање за
друге културе и
традиције;
– образложи
значај подршке
избеглицама и
мигрантима да у
новој средини
сачувају свој
језик, традицију,
културу;
– наведе

Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ), као
и облици рада
(ииндивидуални,
фронтални, групни и
рад у пару)

-ликовна култура;
-музичка култура
-природа и
друштво;
-пројектна настава;

- разговор;
- анкете;
- посматрање;
- продукти ученичких
радова;
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Невољно кретање људи из
једне у другу културну
заједницу. Непознавање
других култура као основ за
развој стереотипа,
предрасуда и
дискриминације. Уклопити
се у нову средину, а
сачувати свој културни
идентитет.
Сусретање култура
Сусретање и прожимање
различитих култура без
губљења културног
идентитета

примере из
свакодневног
живота којима се
илуструје
сусретање
различитих
култура;
– дискутује о
томе како
непознавање
других култура
утиче на
настанак
стереотипа,
предрасуда и
дискриминације;

Потрошачко друштво

3.

ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕ
НОМ
СВЕТУ
Прекомерна
потрошња

Стварне потребе и
прекомерна потрошња.
Неравнотежа – гладни и
жедни у свету у којем се
храна баца а вода расипа.
Амбалажа важнија од
садржаја – гомилање
отпада. Притисак
произвођача – нови модели
новог модела. Деца –
омиљена циљна група
произвођача.
Медији и потрошачка

– препознаје
примере
прекомерне
потрошње;
– препознаје у
медијима поруке
које подстичу
прекомерну
потрошњу,
посебно деце и
младих;
– критички
разматра појаву
бацања хране и
расипања воде;

Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода

-ликовна култура;
-музичка култура;
-природа и
друштво;
-пројектна настава;

- разговор;
- анкете;
- посматрање;
- продукти ученичких
радова;
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култура
Поруке медија у
подстицању потрошње.
Деца у рекламама.
Права потрошача
Информације од значаја за
потрошаче. Однос цене и
квалитета производа. Права
и одговорност потрошача.
Заштита потрошачких
права.
Одређивање циља и
израда плана акције.
4.

ГРАЂАНС
КИ
АКТИВИЗАМ
Еколошка
акција

Извођење и документовање
акције. Промоција акције на
нивоу школе
Вредновање акције

– процењује
важне чињенице
о производима
које купује
читајући
декларацију и
води рачуна о
односу цене и
квалитета;

индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ), као
и облици рада
(ииндивидуални,
фронтални, групни и
рад у пару)

– испољи
заинтересованост
за сарадњу и
учешће у
групном раду;
– учествује у
изради плана и
реализацији
акције, њеној
промоцији и
вредновању

Као дидактичко –
методичка решења и
активности за
остваривање исхода
користиће се методе
рад (дијалошка,
монолошка, метода
писаних радова, текст
метода,
демонстративна
метода, метода
графичких радова,
диференцирана
метода, метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ), као
и облици рада
(ииндивидуални,
фронтални, групни и
рад у пару)

-ликовна култура;
-музичка култура;
-природа и
друштво;
-пројектна настава;

- разговор;
- анкете;
- посматрање;
- продукти ученичких
радова;
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
РАЗРЕД: 4.
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36
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.

Исходи
Р.б
.

Област/
тема

1.
Увод

Садржаји
- Упознавање са
садржајем програма
и начином рада

Когнитивни аспект:
•стећи основне
информације о темама
које ће се обрађивати у
настави Православног
катихизиса током
четвртог разреда
•уочити какво је његово
предзнање из градива
обрађеног у претходном
разреду школовања.

Начини и
поступцизапостизање
исхода (дидактичкометодичкарешења,
активности)
Фронтални облик рада
Индивидуални
Излагање,
демонстрација, дијалог

Међупредметнапо
везаност
(исход/садржаји)

Планираниначинипр
аћења ивредновања

Корелација са
другим
предметима:
Српски језик и
књижевност

Посматрање
ангажованости,
самосталности
и
кооперативност
и. Продукти
ученичких
активности.
Белешке,разговори
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2.
Црква је
наш избор

3.

-Прича“Недостајати
“ (за заједницу као
основ живота) Т.
Телехтон
-ПесмаСв. Владике
Николаја
„Заједничарење са
небом “
-Одабрани одељци из
књиге „ИзЈа-града у
Ти-град“
-Одломак из песме
“Зимска идила“
Војислава Илића“

- Прилагођена и

Афективни аспект:
•желети да активно
учествује на часовима
верске наставе
Когнитивни аспект:
•уочити важност
постојања заједнице
•уочити разлику између
Цркве и сваке друге
заједнице;
•уочити да је Црква
слободна заједница у
којој учествују само они
који то желе;
•знати да се они који су
у заједници са Христом
називају хришћани и да
је Црква њихова
заједница;
•знати да се заједница
Бога, људи и природе
зове Црква;
•уочити да изван Цркве
свет не може постојати
вечно.
Афективни аспект:
•бити подстакнут да
активно учествује у
животу Цркве
•бити подстакнут да
препознаје живот као
дар Божји;
•бити подстакнут да
препознаје Живот
Вечни као Божји дар.
Когнитивни аспект:

Фронтални облик рада
Индивидуални
Излагање, де
монстрација, дијалог

Корелација са
другим
предметима:
Српски језик и
књижевност
Матерњи језик
Географија
Ликовна култура
Музичка култура

Фронтални облик рада

Корелација са

Посматрање
ангажованости,
самосталности
и
кооперативност
и. Продукти
ученичких
активности.
Белешке,разговори

Посматрање
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Христос
нас све зове

4.
Диван је
Бог у
светима
својима

препричана
новозаветна прича о
Христовом позиву
Апостола
-Новозаветна прича о
ап. Петрукадатоне
-О делимаАпостола
-«Малипринц», А. С.
Егзипери - одломци
-Песма «Звезда се
засја»

-Прилагођена и
препричана нека
житија светих
-Приче из живота
Светога Саве
-Приповест о Светом
Сави, његовим
делима и духовним
подвизима.
-Указати на неке од
најважнијих поука из
књига које је Свети

•уочити да нас Христос
позива у
Лични однос –
заједницу љубави;
•увидети да су апостоли
људи који су слични
нама;
•уочити да је вера основ
заједнице са Богом;
•увидети да су
Апостоли позивали
људе у заједницу
љубави са Христом;
•разумети значај
Христовог оваплоћења
(рађања);
•Усвојити текст и
мелодију песме
„Звезда се засја“
Афективни аспект:
•бити подстакнут да
доживети Христа као
Личност која нам иде у
сусрет.
Когнитивни аспект:
• поступно изграђивати
свест о томе ко су
светитељи;
•увидети да су сви
позвани да буду
светитељи;
•уочити важност
светитеља као наших
узора за остваривање
личног јединства са
Богом;

Индивидуални
Излагање,
демонстрација, дијалог

другим
предметима:
Српски језик и
књижевност
Матерњи језик
Географија
Ликовна култура
Музичка култура

ангажованости,
самосталности
и
кооперативност
и. Продукти
ученичких
активности.
Белешке,разговори

Фронтални облик рада
Индивидуални
Излагање,
демонстрација, дијалог

Корелација са
другим
предметима:
Српски језик и
књижевност
Матерњи језик
Географија
Ликовна култура
Музичка култура

Посматрање
ангажованости,
самосталности
и
кооперативност
и. Продукти
ученичких
активности.
Белешке,разговори
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Сава написао
(Житије Св.
Симеона, Закон о
правило,
Хиландарски типик,
Студенички типик,)
-Одломак из књиге
Михајла Пупина „
Сапашњакадонаучењ
ака“ (одломак у коме
се говори о нашој
вери и СветомеСави)
-Прича о Закхеју –
препричана и
прилагођена
-Празник Сретење
Господње
-Св. Владика
Николај одломак из
„Небеске Литургије“

5.
Значај
врлинскогж
ивота

-Грех као промашај
циља
-Последице пада у
грех
-Обрада одабраних
поглавља из књиге
«ИзТи-града у
Небескиград»
-Поуке светих:
Григорије С. Петров
;
-Васкршња прича
дарови доброг

•знати какву важност
Савине речи и дела
имају за нас данас;
•уочити да је за
остваривање јединства
са Богом потребна
искрена жеља;
•знати да је Литургија
начин на који сви
остварујемо заједницу
са Богом;
•препознати да у нашу
заједницу са Богом
уводимо све оне (и све
оно) што волимо.
Афективни аспект:
•бити подстакнут да
следује светитељима
Божјим и да буде добар
човек;
•бити подстакнут да
препознаје љубав као
највећу врлину.
Когнитивни аспект:
• увидети да се грех
јавља као последица
одсуства истинске
љубави;
•уочити да је грех наш
погрешан избор;
•увидети шта је
самољубље и почему се
оно разликује од
љубави;
•увидети да безврлина
нема љубави;

Фронталниобликрада
Индивидуални
Излагање,
демонстрација, дијалог

Корелација са
другим
предметима:
Српски језик и
књижевност
Матерњи језик
Географија
Ликовна култура
Музичка култура

Посматрање
ангажованости,
самосталности
и
кооперативност
и. Продукти
ученичких
активности.
Белешке,разговори
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мудраца ХристуС
паситељу „Четврти
мудрац“;
-Свети Спиридон
(прича о смирењу);
-Свети Василије
Острошки - (прича
„Свечевлијек“);
-Поуке Владике
Николаја
-Св. ЈустинЋелијски
(„Срна у изгубљеном
рају“ одломак из
казивања белих срна)

6.
Са нама је
Бог

-Педесетница –
рођендан Цркве;
-Молитва Царе
небески;
-Кроз одломке из
јеванђелских
текстова, допуњене
фотографијама
фресака, приказати
домострој спасења.

•уочити да је само
врлинама могуће
остварити однос
љубави са Богом и
људима;
•упознати најважније
хришћанске врлине;
•увидети да врлине
нису човеку дате, већ да
се за њих треба
трудити;
•увидети да се и врлине
усавршавају.
Афективни аспект:
•бити подстакнут да
следује светитељима
Божјим;
•бити подстакнут да се
труди да у себи развија
хришћанске врлине
Когнитивни аспект:
•уочити да служењем
Литургије постајемо
учесници Царства
Божијег и сједињујемо
се са Богом;
•упознати садржај
молитве «Царе
небески»;
•увидети да сам изглед
православног храма
изображава јединство
Неба и земље.

Фронтални облик рада
Индивидуални
Излагање,
демонстрација, дијалог

Корелација са
другим
предметима:
Српски језик и
књижевност
Матерњи језик
Географија
Ликовна култура
Музичка култура

Посматрање
ангажованости,
самосталности
и
кооперативност
и. Продукти
ученичких
активности.
Белешке,разговори

Афективни аспект:
•код ученика ће се
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развијати жеља за
очувањем природе;
•бити подстакнут да
уреди школски простор
најуспешнијим
радовима;
•бити подстакнут да и
наредне године похађа
часове Православног
катихизиса;
•уочити у којој мери је
напредовао и савладао
градиво Православног
катихизиса четвртог
разреда основне школе.
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3. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Циљ:
- јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног
изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних
књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и
развијања интеркултуралности.

Р.бр.

Назив
теме

Оријентациони
број
часова

1.

Књижевност

4

2.

Језик
(граматика,
правопис и
ортоепија)

8

Циљевизатему
- савладавање технике
читања и писања оба
писма;
- уочавање ликова, теме,
поруке, карактеристике
књижевног дела.
- Речи које у писању и
говору мењају облик и
речи које не мењају
облик .
- Реченица и реченични
чланови (субјекат,
предикат, објекат,
прилошке одредбе).
- Речи и групе речи у
функцији субјекта,
објекта и прилошких
одредаба;

Начиностваривања
Користиће се методе рад
(дијалошка, монолошка,
метода писаних радова,
текст метода,
демонстративна метода,
метода графичких радова,
диференцирана метода,
метода
индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ), као и
облици рада
(ииндивидуални,
фронтални,групни и рад у
пару).

Начинпраћењаефеката и
оствареностициљева/исхода
Усменаи писмена кратка
провера,
практичне ативности,
школски задаци,
игровне активности,
процена самосталности у
раду,анализа резултата
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3.

Језичка
култура

6

-придев уз именицу у
служби атрибута у
оквиру групе речи која
има службу субјекта или
објекта.
--Управни говор (трећи
модел).
-Велико слово:
- Речца ли; скраћени
упитни облик је ли (је л’)
према узрочном везнику
јер.
-Писање вишечланих
бројева.
- овладавање усменим и
писменим изражавањем
према захтевима
програма.
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
РАЗРЕД: Четврти
Циљ 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.

Р.бр.

Назив
теме

Оријента
циони
број
часова

Циљевизатему

Начиностваривања

- записују, упоређују бројеве до
1000000;
- сабирају и одузимају до 1000000;
- множе и деле вишецифрене и
једноцифрене бројеве;
- усвајају и решавају се просте и
сложене једначине (a × x ± b = c, a
– b × x = c, x : a ± b = c, a – x : b =
c, a : x ± b = c, a – b : x = c, a × (x ±
b) = c, a × (b – x) = c, (x ± b) : а = c,
(а – x) : b = c, a : (x ± b) = c, a : (b –
x) = c) и просте неједначине (у
којима су релацијски знаци , ≤ или
≥) са решењима из скупа N0 .
- разумевање разломка обликаm (m,
n ≤ - Упоређивање разломака n
- децимални запис бројева са
највише две децимале у контексту
мерења дужине

Користиће се методе рад
(дијалошка, монолошка,
метода писаних радова,
текст метода,
демонстративна метода,
метода графичких радова,
диференцирана метода,
метода индивидуализованог
приступа, метода
образовних игара ), као и
облици рада
(ииндивидуални,
фронтални,групни и рад у
пару).

Начинпраћењаефекат
аи
оствареностициљева/
исхода
Посматарање, разговор,
усмене и кратке
писмене провере,
активности ученика,
процена самосталности
у раду, анализа
резултата.
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2.

Геометрија

4

3.

Мере и
мерење

2

- усвајају децимални запис броја
са једном децималом.
-Упоређивање разломака са
једнаким бројиоцима.
-Једнакост разломака.
-Сабирање и одузимање разломака
са једнаким имениоцима.
- Децимални запис броја са две
децимале. Сабирање и одузимање
децималних броје
-именује елементе и опише
особине квадра и коцке;
– црта мреже и прави моделе
квадра и коцке;
– препозна сликовну представу
изгледа тела посматраног са
различитих страна; – прочита,
упореди и прет
- примењује концепт мерења у
једноставним реалним
ситуацијама;
-прочита, упореди и претвори
јединице за мерење површине и
запремине;
– израчуна површину квадрата и
правоугаоника;
– израчуна површину и запремину
квадра и коцке;
– реши проблемске задатке у
контексту мерења.
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НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
РАЗРЕД: Четврти
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36
Циљ 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.

Р.бр.

Назив
теме

Бројеви

2.

Геометрија

Оријентаци
они
број
часова

20

6

Циљеви за тему
-Декадни запис
-Пребројавање бројевних скупова
- Рачунске операције – изрази
- Једначине,неједначине
-Нумерација
-Сложени задаци
-Дешифровање
-Задаци пресипања,превожења
-Магичне шеме , магични
квадрати,укрштенице
-Решавање проблемских задатака
- Задаци премештања, слагања,
разлагања
-Занимљиви задаци
- Математике игре
- Разноврсни задаци - тест
- Квадрат и правоугаоник

Начин остваривања
У раду користити све могуће
наставне методе и облике рада
који максимално ангажују
мисаоне процесе ученика
( индуктивно и дедуктивно
закључивање, апстрактну и
очигледну перцепцију, сарадњу
у смислу допуњавања,
усаглашавања, па и разилажења
у тврдњама, ... ) и подстичу
самостално и групно решавање
задатака

Начин праћења ефеката и
остварености циљева/исхода
Посматарање, разговор, усмене
и кратке писмене провере,
активности ученика, процена
самосталности у раду, анализа
резултата.
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3.

Мере и мерење

10

-Пребројавање тачака и фигура
- Квадар и коцка
- Разноврсни задаци - тест
-Задаци премештања, слагања,
разлагања
-Задаци пресипања и мерења
-Израчунавање површине
правоугаоника и квадрата
- Израчунавање запреминеквадар и
коцка
- Разноврсни задаци - тест
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НАСТАВА У ПРИРОДИ

Предложено је:
Врњачка бања, хотел „Бреза“ или
Тара, хотел „Бели бор“

ЕКСКУРЗИЈА
Циљ и задаци излета и екскурзија
Циљ излета и екскурзија је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава
и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са
делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.
Образовно-васпитни и здравствени задаци излета и екскурзија су:
- упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, гоеграфским, урбанистичким
карактеристикама Србије и елементима садржаја која су у вези са програмима одговарајућих наставних предмета,
- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,
- развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика,
- развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, навикама, социјалним односима,
као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање испољавања позитивних емоционалних
доживљаја,
- развој пројектне наставе...
РЕЛАЦИЈА: Аранђеловац-Топола-Опленац
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ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ
Р.бр.

ТЕМА/ОБЛАСТ

1.

Превентивни програм заштите
ученика од насиља,злостављања и
занемаривања

2.

3.

Здравствено
васпитањехигијена,исхрана, ко се брине о мом
здрављу, шта се ради у болници,
Дому
здравља,
систематским
прегледима...
Еколошко васпитање

4.

Функционално учење

6.

Обележавамо:
-Дан школе
- Дан жена
- Дан без дуванског дима
Анализа успеха одељења и предлози
за унапређење
Слободно време

7.

Професинална оријентација

5.

ЧУКУПНО

ЦИЉЕВИ
И ЗАДАЦИ
-сензибилизација на појаву и препознавање
насиља,злостављања и занемаривања;
-Стварање
и
неговање
климе
прихватања,толеранције и уважавања
- Стицање и неговање хигијенских навика –
хигијена је здравље
- Стицање хигијенских навика одржавања и
уређивања простора и околине
-упознавање са појмом „здравље-вредност“

БРОЈ ЧАСОВА
10

10

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
10 Посматрање,
Разговор
Евалуациони
листићи
10
Посматрање
Разговор
Евалуациони
листићи

- Развијање и неговање љубави према природи
- Неговање еколошке свести
-оспособљавање ученика за самостално учење

2

2

3

3

-Учешће у обележавању значајних датума
-развијање креативности

5

5

-подстицање вршњачкепомоћи у учењу

2

2

-сензибилизација ученика на активно и корисно
провођење слободног времена
-информисање ученика о занимањима, развој
способности за самопроцену и самостално
доношење одлуке о даљем школовању

2

2

2

2

36

36
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Р.бр.
н. теме

НАСТАВНА ТЕМА

1

Подстицање групног
рада, договарање и
сарадња са
вршњацима и
одраслима
Подстицање развоја
самосвести,
самопоштовања и
уважавања других
Оспособљавање
ученика да
препознају и
разумеју сопствена
осећања и потребе и
њихову међусобну
повезаност, да чтите
иостварују своје
потребе на начин
који не угрожава
друге
Развијање
комуникативне
способности,
невербалне и
вербалне
комуникације,
вештина ненасилне
комуникације
Оспособљавање
ученика за примену
вештина ненасилне
комуникације у

2

3

4

5

ЦИЉЕВИ
И ЗАДАЦИ
ДТХС активости ученика доприносе
остваривању образовно-васпитних
задатака:
 подстичу различите видове
стваралаштва;
 буде и задовољавају
интелектуалну радозналост и
стварају могућност да
ученици
 истражују и упознају
најразноврснија достигнућа у
науци, техници и култури;
 пружају услове за заједничку
игру, забаву и испуњавају део
слободног времена
корисним садржајима.
 развијање радознали,
креативности и
истраживачких способности;
 развијање основних
елемената логичког и
критичког мишљења;
ДТХС активости ученика доприносе
остваривању образовно-васпитних
задатака:
 подстичу различите видове
стваралаштва;
 буде и задовољавају
интелектуалну радозналост и
стварају могућност да

БРОЈ ЧАСОВА
ОБРАДА ДРУГИ УКУПНО
ТИПОВИ

ОБРАЗОВНИ
СТАНДАРДИ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА

2
посматрање
3

праћење
ангажовања
ученика
продукти
ученикових
активности

7

белешке
задовољство
ученика

4

4
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6

7

8

9

решавању сукоба и
вршњачком
посредовању
Оспособљавање
ученика да упознају
непосредно
друштвено
окружење и
сопствено место у
њему и да активно
доприносе развоју
школе по мери
детета
Оспособљавање
ученика да упознају
и уважавају дечја
права и да буду
способни да активно
учествују у њиховом
остваривању
Развијање и
неговање основних
људских вредности
Евалуација

ученици
истражују и упознају
најразноврснија достигнућа у
науци, техници и култури;
 пружају услове за заједничку
игру, забаву и испуњавају део
слободног времена
корисним садржајима.
 развијање радознали,
креативности и
истраживачких способности;
 развијање основних
елемената логичког и
критичког мишљења;

посматрање



праћење
ангажовања
ученика
4

продукти
ученикових
активности
белешке
задовољство
ученика

6

4
2
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