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1. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМETA СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА
ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

РАЗРЕД: 7.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 144

Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у
различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија
читалачке компетенције које, уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење,
истраживачко посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко
мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава да
усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту,
улози и значају језика и књижевности у култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира
хуманистичка знања и да научи како функционалнода повезује садржаје предметнихобласти.

Исходи
Р.
б.

Област/
тема

Садржаји

Ученик ће моћи да :

ЛЕКТИРА

КЊИ
ЖЕВНО
СТ

ЛИРИКА
1 Јован Дучић:Подне
2 Милан Ракић:Божур
3 Владислав Петковић Дис: Међусвојима
4 Милутин Бојић: Плавагробница
5 Десанка Максимовић: Крвавабајка
6 Стеван Раичковић: Послекише
7 Јован Јовановић Змај: Јутутунскајухахаха
8 Рабиндранат Тагоре: Папирнибродови
9 Вислава Шимборска:Облаци
ЕПИКА
1 Народна бајка (једна по избору): Међедовић / Чудотворни прстен / Златоруниован
2 Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић(одломак)
3 Радоје Домановић: Вођа(одломак)
4 Петар Кочић: Крозмећаву
5 Иво Андрић: Јелена, жена које нема(одломак)
6 Данило Киш: Прича о печуркама / Еолскахарфа
7 Алфонс Доде: Последњи час / Владимир Набоков: Лошдан
8 Дневник Ане Франк(одломак)
9 Ефраим Кишон: Код куће је најгоре (једна прича поизбору)
10 Афоризми (Душан Радовић идруги)
ДРАМА

препозна националне
вредности и негује
културноисторијску баштину;
– размотри аспекте родне
равноправности у вези са
ликовима књижевноуметничкихтекстова;
– препоручи књижевно дело уз
краткообразложење;
– упореди књижевно и
филмско дело настало по
истом предло- шку,
позоришну представу и
драмскитекст;
–

Начини и
поступци за
постизање
исхода
(дидактичкометодичка
решења,
активности)
ПРЕДАВАЊЕ,
ВЕЖБАЊЕ,
ДИСКУСИЈА,
ГРУПНИ РАД,
ИСТРАЖИВА
ЧКИ РАД,
ТУМАЧЕЊЕ,
АНАЛИЗА И
СИНТЕЗА
ГРАДИВА У
ВИДУ
ОБРАДЕ,
УТВРЂИВАЊ
А,ПОНАВЉАЊА, И
ПРОВЕРЕ
ГРАДИВА

Међупредметн
а повезаност

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

Планирани
начини
праћења и
вредновања
Започиње
иницијалном
проценом
достигнутог
нивоа знања, у
односу на који
ће се одмеравати
даљи напредак и
формирати
оцена.
Сваки
наставни час и
свака
активност ученика је
прилика
за
формативно
оцењивање,
односно
регистровање
напретка
ученика
и
упућивање
на
даље
активности.
(КОНТРОЛНЕ
ВЕЖБЕ,
ПИСАНЕ
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1 Бранислав Нушић: Власт(одломак)
Вида Огњеновић: Кањош Мацедоновић (одломак о сусретуКа- њоша
иФурлана)
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ
Обавезна дела
1 Михајло Пупин: Са пашњака до научењака(одломак)
2 ЈеленаДимитријевић:
Седам мора и три океана (одломак) / Милош Црњански: Наша
небеса („Крф, плава гробница” – одломак)
Једно дело по избору
1 Јован Цвијић: Охридско језеро (одломак) / Пеђа Милосављевић: Потера запејзажима
2 Светлана Велмар Јанковић: Српски Београд деспота Стефана
(КапијаБалкана)
3 Уметнички и научнопопуларни текстови о природним лепотама и културноисторијским споменицимазавичаја
4 Избор из енциклопедија и часописа задецу

–

ВЕЖБЕ,
ПИСАНИ
ЗАДАЦИ,
ДОМАЋИ
ЗАДАЦИ,ГОВО
РНЕ
ВЕЖБЕ,ИЗРАЖ
АЈНО
КАЗИВАЊЕ...)
(САМО)ЕВАЛУ
АЦИЈА

ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1 Епске народне песме покосовског тематског круга (Смрт војводе Пријезде, Диоба Јакшића и песма по избору)
2. Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (Мали Радојица,
Стари Вујадин, Старина Новак и кнез Богосав; Иво Сенковић и
ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана)
3 Свети Сава у књижевности:
– одломак из Житија Светог Симеона (o опроштају оца од
сина);
– избор из народних прича и предања (на пример Свети Сава и
ђаво, легенде о СветомСави);
– избор из ауторске поезије о Св Сави (на пример Матија Бећковић: Прича о СветомСави)
4 Мирослав Антић: Плави чуперак и Шашава књига(избор)
5 Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц; Момо Капор: Мали
Принц
6 Јован Стерија Поповић: Покондиренатиква
7 Душан Ковачевић: Свемирскизмај
8 Дејан Алексић: Ципела на крају света / Игор Коларов: Дванаестоморе
ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ
(бирати 3 дела)
1 Милорад Павић: Руски хрт(одломак)
2 Тургењев: Шума истепа
3 Антон Павлович Чехов: Чиновниковасмрт
4 Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (одломак из првог дела романа)
5 Гордана Малетић: Катарке Београда (прича Зебња идруге)
6 Урош Петровић: Загонетнеприче
7 Александар Манић: У свитањесвета
8 Јасминка Петровић: Лето кад сам научила далетим
9 Градимир Стојковић: Хајдук уБеограду
10 Корнелија Функе: Срце одмастила
11 Душица Лукић: Земља је у квару(избор)
12 Гордана Брајовић: из збирке песама Индија, Индија (Пролази
слон пун мириса, Пролази слон пунХималаја)
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13 Душан Поп Ђурђев: Лет лионскогИкара
КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И ПОЈМОВИ
Опкорачење Рефрен Цезура Везани
и слободни стих
ауторске лирске песме: рефлексивна и сатирична песма
Језичко-стилска изражајна средства: метафора, алегорија, градација, словенска антитеза, фигуре понављања (асонанца и алитерација)
Функција мотива у композицији лирске песме
Песма у прози
Фабула и сиже
Статички и динамички мотиви
Композиција Епизода
Идејни слој књижевног текста Хумор, иронија и сатира
Врсте карактеризације књижевног лика
Унутрашњи монолог Хронолошко и ретроспективно приповедање
Дневник Путопис Аутобиографија Легендарна прича Предања о
постанку бића, места иствари
Афоризам
Пословице, изреке; питалице; загонетке
Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, врхунац,
пе- рипетија, расплет Драмска ситуација Драма у ужем смислу

ЈЕЗИК
(грамати
ка,
правопис
,
ортоепиј
а)

Грађењеиосновназначењаглаголскихоблика:футурII,императив,
потенцијал; трпни гл придев, гл прилог садашњи и гл при- лог
прошли Подела глаголских облика на просте и сложене и на личне
(времена и начини) инеличне
Непроменљиве врсте речи: везници, речце, узвици
Појам синтагме (главни члан и зависни чланови); врсте синтаг- ми:
именичке, придевске, прилошке и глаголске Атрибут у окви- ру
синтагме
Логички субјекат Сложени глаголски предикат
Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, раставни и супротни
Појам комуникативне и предикатске реченице
Независне предикатске реченице ‒ напоредни односи међу независним реченицама (саставни, раставни, супротни)
Зависне предикатске реченице (изричне, односне, месне, времен- ске,
узрочне, условне, допусне, намерне, последичне и поредбе- не)
Реченични чланови исказани речју, предлошко-падежном конструкцијом, синтагмом и реченицом
Конгруенција – основни појмови.
Правописна решења у вези са обрађеним глаголским
облицима.Интерпункција у вези са зависним реченицама (запета,
тачка и запета) Писање скраћеница, правописних знакова.
Дугоузлазни и дугосилазни акценат

разликује глаголске начине и
неличне глаголске облике и
упо- треби их у складу
санормом;
– одреди врсте
непроменљивих речи у
типичнимслучајевима;
– уочи делове
именичкесинтагме;
– разликује граматички и
логичкисубјекат;
– разликује сложени глаголски
предикат од зависне реченице
са везникомда;
– препозна врсте напоредних
односа међу реченичним
чланови- ма и
независнимреченицама;
– идентификује врсте
зависнихреченица;
–
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искаже реченични члан
речју, предлошко-падежном
конструк- цијом, синтагмом
иреченицом;
– примени основна правила
конгруенције уреченици;
– доследно примени
правописнунорму;
– разликује дугосилазни и
дугоузлазниакценат;
–

ЈЕЗИЧКА
КУЛТУ
РА

Књижевни и остали типови текстова у функцији
унапређивања језичке културе
Књижевноуметнички и публицистички текстови
Усмени и писмени састави према унапред задатим
смерницама (ограничен број речи; задата лексика;
одређени граматички мо- дели и сл )
Текст заснован на аргументима
Технички и сугестивни опис
Репортажа
Цитати и фусноте из различитих књижевних и
неуметничких текстова
Нелинеарни текстови: табеле, легенде, графикони,
мапе ума и друго
Говорне вежбе: интерпретативно-уметничке
(изражајно читање, рецитовање); вежба
аргументовања (дебатни разговор) Правописне вежбе:
диктат, исправљање правописних грешака у тексту;
запета у зависносложеним реченицама; глаголски
обли- ци; електронске поруке
Језичке вежбе: допуњавање текста различитим
облицима про- менљивих речи; допуњавање текста
непроменљивим речима; обележавање комуникативне
реченице у тексту; исказивање ре- ченичног члана на
више начина (реч, синтагма, предлошко-па- дежна
конструкција, реченица); фразеологизми (разумевање
и употреба) и друге
Писмене вежбе и домаћи задаци и њихова анализа на
часу Четири школска писмена задатка – по два у
сваком полугодишту

– говори

на задату тему поштујући
књижевнојезичкунорму;
– разликује књижевноуметнички од
публицистичког функцио- налногстила;
– састави кохерентан писани текст у
складу са задатом темом наративног и
дескриптивногтипа;
– напише једноставнији аргументативни
текст позивајући се на чињенице;
– користи технички и сугестивни опис
уизражавању;
– препозна цитат и фусноте и разуме
њиховуулогу;
– пронађе потребне информације у
нелинеарномтексту;
– напише електронску (имејл, SMS)
поруку поштујући нормативнаправила;
– примени различите стратегије читања
(информативно, дожи- вљајно,
истраживачко и др);
– састави текст репортажног типа
(искуствени илификционални);
правилно употреби фразеологизме и
устаљене изразе који се јављају у
литерарним и медијским текстовима
намењеним мла- дима
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Образовни стандарди за крај разреда за предмет – Српски језик и књижевност
Ниво образовних
стандарда

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Област

Књижевност

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9.

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9.
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8.

Језик

1.3.1 – 1.3.21.

2.3.1 – 2.3.11.

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,
3.3.4,3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8.

Језичка култура

1.1.1 – 1.1.8.
1.2.1 – 1.2.9

2.1.1 – 2.1.7.
2.2.1 - 2.2.5.

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4.
3.2.1 -3.2.5

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Енглески језик

РАЗРЕД: Седми

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 72

Циљ учења Страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем
стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према
другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.

Р.
б.

Област/
тема

ПОЗДРАВЉ
АЊЕ И

Садржаји

Језичке активности у
комуникативним

Исходи

– разуме једноставније текстове
који се односе на поздрављање,
представљање и тражење/давање
информација личне природе;

Начини и
поступци за
постизање исхода
(дидактичкометодичка
решења,
активности)
Током часа се
препоручује динамично

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Планирани начини
праћења и
вредновања

Други страни језик
(сличности и разлике

Рад сваког наставника
састоји се од планирања,
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ПРЕДСТАВ
ЉАЊЕ
СЕБЕ И
ДРУГИХ И
ТРАЖЕЊЕ/
ДАВАЊЕ
ОСНОВНИХ
ИНФОРМА
ЦИЈА О
СЕБИ И
ДРУГИМА

ситуацијама
Слушање и читање
једноставнијих текстова
који се односе на
поздрављање и
представљање (дијалози,
наративни текстови,
формулари и сл );
реаговање на усмени или
писани импулс саговорника (наставника,
вршњака и сл ) и
иницирање и проширивање комуникације;
усмено и писaно давање
информација о себи и
тражење и давање
информација о другима
(подаци о личности,
приватним и школским
активностима,
друштвеним улогама и сл
)
Садржаји
Hi Sophie, how are you/
have you been? Fine!/
Pretty good!/Great!/
Never been better!/Not
bad!/As usual./A little busy
actually!/I’ve been busy
studying, how about
you?/Thanks for asking,
and you?
It was nice meeting you. It
was nice/a pleasure
meeting you as
well/too./You as well/too./I
hope to see you again./I
look forward to
meeting/seeing you again.

– поздрави
и
отпоздрави,
представи себе и другог користећи
јед- ноставнија језичка средства;
– размени једноставније
информације личне природе;
– у неколико везаних исказа
саопшти информације о себи и
дру- гима;

смењивање техника/
активности које не би
требало да трају дуже од
15 минута. Слушање и
реаговање на команде
наставника на страном
језику или са аудио
записа (слушај, пиши,
повежи, одреди али и
активности у вези са
радом у учионици:
цртај, сеци, боји,
отвори/ затвори свеску,
итд.). Рад у паровима,
малим и великим
групама (мини-дијалози,
игра по улогама,
симулације итд.).
Мануелне активности
(израда паноа,
презентација, зидних
новина, постера и сл.).
Вежбе слушања (према
упутствима наставника
или са аудио-записа
повезати појмове,
додати делове слике,
допунити информације,
селектовати тачне и
нетачне исказе,
утврдити хронологију и
сл.).
Игре примерене узрасту.
Класирање и
упоређивање (по
количини, облику, боји,
годишњим добима,
волим/не волим,
компарације...).
Решавање „проблем-

у односу на енглески
језик)
-Увиђа сличности и
разлике у правопису
и граматичким
структурама ова два
језика
Српски језик и
књижевност
(сличности и разлике
у односу на енглески
језик)
-Увиђа сличности и
разлике у правопису
и граматичким
структурама ова два
језика
Матеметика
(разломци, табеле и
графикони)
− прочита, запише, и
упореди разломке ;
− примени размеру у
једноставним
реалним
ситуацијама;
− сакупи податке и
прикаже их табелом
и дијаграмом.
Географија (Земља,
клима и храна)
повеже смер
ротације са сменом
дана и ноћи;
објасни и
прикаже структуру
Сунчевог система и
положај Земље у
њему;
- разликује небеска

остваривања и праћења и
вредновања. Важно је да
наставник континуирано
прати и вреднује не само
постигнућа ученика,
процес наставе и учења,
већ и сопствени рад како
би перманентно
унапређивао наставни
процес. Процес праћења
остварености исхода
почиње проценом нивоа
знања ученика на
почетку школске године
како би наставници
могли да планирају
наставни процес и процес
праћења и вредновања
ученичких постигнућа и
напредовања. Тај процес
се реализује
формативним и
сумативним
вредновањем. Док се код
формативног оцењивања
током године прате
постигнућа ученика
различитим
инструментима
(дијагностички тестови,
самоевалуација, језички
портфолио, пројектни
задаци и др.),
сумативним оцењивањем
(писмени задаци,
завршни тестови, тестови
језичког нивоа)
прецизније се процењује
оствареност исхода или
стандарда на крају
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Say hello/hi to your
family.
Is Dorian your first name?
No, it’s my middle name.
My first name is David.
What’s your
first/middle/last
name/family
name/surname? I was
named after my greatgrandfather, who was
Russian. Who were you
named after? My
godparents chose this
name for me.
I grew up/was raised in
Serbia, but my parents
moved to Australia when I
was ten. My paternal
grandparents are still
alive, but my maternal
grandparents died when I
was a child.
These are my classmates,
Vasilije and Neda; we’ve
been friends for years. We
belong to the the Drama
Club, and we meet once a
week/ every Thursday
afternoon. Which school
club do you belong to?
Who’s that girl on the
right/left – the one in the
leather jacket and plain Tshirt? The picture was
taken a few years ago, but
it must be Elena, a girl
from my class. She plays
the guitar in the school
orchestra. What

ситуација” у разреду, тј.
договори и минипројекти. „Превођење”
исказа у гест и геста у
исказ. Повезивање
звучног материјала са
илустрацијом и текстом,
повезивање наслова са
текстом или, пак,
именовање наслова.
Заједничко прављење
илустрованих и писаних
материјала (планирање
различитих активности,
извештај/дневник са
путовања, рекламни
плакат, програм
приредбе или неке друге
манифестације).
Разумевање писаног
језика: – уочавање
дистинктивних обележја
која указују на
граматичке
специфичности (род,
број, глаголско време,
лице...); – препознавање
везе између група слова
и гласова; – одговарање
на једноставна питања у
вези са текстом, тачно/
нетачно, вишеструки
избор; – извршавање
прочитаних упутстава и
наредби. Писмено
изражавање: –
повезивање гласова и
групе слова; –
замењивање речи
цртежом или сликом; –

тела и наводи
њихове
карактеристике;
Техничко
образовање (средства
за цртање и
пројектовање)
-Уме да препозна и
именује, као и да
дефинише употребу
различитих средства
за цртање и
пројектовање.
Биологија
(кичмењаци)
− групише жива бића
према њиховим
заједничким
особинама;
идентификује
основне
прилагођености
спољашње грађе
живих бића на
услове животне
средине, укључујући
и основне односе
исхране и
распрострањење;
Ликовна култура
(комуникативна
функција слика )
пореди различите
начине
комуницирања од
праисторије до
данас;
Физичко васпитање
(спортови и
активности који се

одређеног временског
периода (крај
полугодишта, године,
циклуса образовања).
Формативно вредновање
није само праћење
ученичких постигнућа,
већ и праћење начина
рада и средство које
омогућава наставнику да
у току наставног процеса
мења и унапређује
процес рада. Током
оцењивања и вредновања
ученичких постигнућа
треба водити рачуна да
се начини на које се оно
спроводи не разликује од
уобичајених активности
на часу јер се и
оцењивање и вредновање
сматрају саставним
делом процеса наставе и
учења, а не изолованим
активностима које
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.
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instrument do you play?
Luka and I go to the same
school, but we aren’t in the
same class. We get
on/along
very
well,
although we don’t always
agree about everything. He
doesn’t live in my street;
however, he lives very
close to me, just round the
corner. Who do you get
on/along (well) in your
class/school/family?
Phillip’s quite brainy, and
he’s really good with
computers, but he’s been
really bad-tempered since
his parents got divorced.
Who has he lived with since
then?
The Present Simple Tense
за изражавање сталних и
уобичајених радњи
The Past Simple Tense
глагола to be и осталих
глагола (правилних и
неправилних)
The Past Continuous Tense
The Present Perfect Tense
учесталијих глагола
(правилних и
неправилних)
Питања са
Who/What/Which/Where/W
hen/Why…
Питања са
препозиционим
глаголима
Употреба и изостављање
чланова при ближем
одређивању лица, у
фиксним изразима (go to
school/by car/on foot...),
са основ- ним
географским појмовима

проналажење
недостајуће речи
(употпуњавање низа,
проналажење „уљеза”,
осмосмерке, укрштене
речи, и слично); –
повезивање краћег
текста и реченица са
сликама/илустрацијама;
– попуњавање
формулара (пријава за
курс, налепнице нпр. за
пртљаг); – писање
честитки и разгледница;
– писање краћих
текстова. Увођење дечје
књижевности и
транспоновање у друге
медије: игру, песму,
драмски израз, ликовни
израз. Предвиђена је
израда два писмена
задатка у току школске
године.

обављају напољу)

Елементи који се
вреднују су разноврсни и
треба да допринесу
свеопштој слици о
напредовању ученика,
јачању њихових
комуникативних
компетенција, развоју
вештина и способности
неопходних за даљи рад
и образовање. То се
постиже оцењивањем
различитих елемената
као што су језичке
вештине (читање,
слушање, говор и
писање), усвојеност
лексичких садржаја и
језичких структура,
примена правописа,
ангажованост и
залагање у раду на часу и
ван њега, примена
социолингвистичких
норми. Приликом
оцењивања и вредновања
неопходно је да начини
провере и оцењивања
буду познати ученицима
односно усаглашени са
техникама, типологијом
вежби и врстама
активности које су
примењиване на
редовним часовима, као и
начинима на који се
вреднују постигнућа.
Таква правила и
организација процеса
вред
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(називима улица,
градова, држава )
Модални глаголи за
извођење закључака о
садашњости (must, can’t,
may )
Пасивни облик глагола у
простим временима
(Present Simple, Past
Simple, Future Simple)

ОПИСИВА
ЊЕ БИЋА,
ПРЕДМЕТА,
МЕСТА,
ПОЈАВА,
РАДЊИ,
СТАЊА И
ЗБИВАЊА

(Интер)културни
садржаји: устаљена
правила учтивe
комуникације; имена и
надимци; родбина,
породични односи и
родбин- ске везе Већи
градови у земљама циљне
културе
Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање
једноставнијих текстова у
којима се описују бића,
предмети, места, појаве,
радње, стања и збивања;
усмено и писано
описивање/ поређење
живих бића, предмета,
појава, местâ, из
искуственог света и
фикционалног спектра
Садржаји
What’s he/she like? He’s
smart and confident, but
he’s slightly irresponsible
at times. What does he/she
look like? She’s of medium
height/build and she’s got
medium length

новања и оцењивања
омогућавају позитивну и
здраву атмосферу у
наставном процесу, као и
квалитетне међусобне
односе и комуникацију
на релацији ученик –
наставник, као и ученик –
ученик, а уједно помажу
ученику да разуме
важност и смисленост
вредновања и подстичу
га на преузимање
одговорности за властито
планирање и
унапређивање процеса
учења.
– разуме једноставније текстове
који се односе на опис особа,
биљака, животиња, предмета,
места, појaва, радњи, стања и збивања;
– опише и упореди жива бића,
предмете, места, појаве, радње,
стања и збивања користећи
једноставнија језичка средства;
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straight/wavy/curly hair.
She usually wears sporty
clothes – she must love
sports!
My sister’s too young to
take the driving test. My
brother isn’t tall enough to
play basketball
Fast food is unhealthy,
isn’t it? These potatoes
are too salty, aren’t they?
Our results look great
compared to theirs. We
can’t be worse than them.
The lamp is broken! The
news is
fascinating/unbelievable
What an enormous fish!
What a lovely drawing!
What lovely weather! How
interesting/boring!
I didn’t enjoy the
amusement park – it was
too scary!
You can see/There’s a
church in the middle/in the
background/in front of the
picture.
I didn’t enjoy the
amusement park – it was
too scary!
It was -10 degrees on the
mountain – it was freezing
cold and snowy.
It rained/ snowed more
heavily than last night
What’s the title of the
book/film?It’s a novel/film
entitled...
Serbia is situated at the
crossroads of Central and
Southeast Europe.
Belgrade is located at the
confluence of the Danube
and Sava Rivers.
The United Kingdom
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consists of four countries:
England, Wales, Scotland
and Northern Ireland.
The UK national anthem is
called ”God Save the
Queen”, while the US
national anthem is called
”The Star Spangled
Banner”. What’s Serbian
national anthem called?
It’s ”God of Justice”.
What is/are the most
endangered animal species
in the world
What is/are the most
popular teen TV series in
your country?
In Serbian tradition
godparents are usually
given the responsibility for
naming a newborn child.
The Present Simple Tense и
The Present Continuous
Tense за изражавање
појава, радњи, стања и
збивања у садашњости,
The Past Simple Тense и
The Past Continuous Tense
за изражавање појава,
радњи, стања и збивања у
прошлости
Поређење прилога
Придеви са наставцима –
ed и –ing
Too (adjective) to... / (not)
enough (adjective) to...
Творба и употреба
прилога за начин
(beautifully, quickly,
happily, well, bаdly, fast,
hard...)
Употреба одређеног
члана код поређења
придева/прилога
Употреба/изоставља
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ње одређеног члана
са основним
географским
појмовима (називима
градова, држава, река
) Релативне заменице
who, which, that,
whose, where...
Неодређене заменице
(somebody, something,
anybody, anything, nobody,
no one, nothing,
everything…).
Питања са What…like,
How, Why…
Негативни префикси un-,
im-, ir-...
Модални глаголи за
извођење закључака о
садашњости (must, can’t,
may )
асивни облик глагола у
простим временима
(Present Simple, Past
Simple, Future Simple)
What (a/an) + adjective +
noun
Question tags
ИЗНОШЕЊ
Е
ПРЕДЛОГА
И САВЕТА,
УПУЋИВА
ЊЕ
ПОЗИВА ЗА
УЧЕШЋЕ У
ЗАЈЕДНИЧК
ОЈ
АКТИВНОС
ТИ И
РЕАГОВАЊ
Е НА ЊИХ

Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање
и
читање
једноставниjих текстова
који садрже предло- ге;
усмено и писано
преговарање и договарање
око предлога и уче- шћа у
заједничкој активности;
писање позивнице за
прославу/ журку или
имејла/ СМС-а којим се
уговара заједничка
активност;
прихватање/одбијање
предлога, усмено или

– разуме једноставније предлоге,
савете и позиве на заједничке
активности и одговори на њих уз
одговарајуће образложење;
– упути предлоге, савете и позиве
на заједничке активности користећи ситуационо прикладне
комуникационе моделе;
– затражи и пружи додатне
информације у вези са предлозима,
саветима и позивима на заједничке
активности;

15

писано, уз поштова- ње
основних норми
учтивости и давање
одговарајућег оправдања/изговора; образложење
спремности за прихватање
предлога, уз исказивање
емотивних и експресивних
реакција (радости, усхићености и сл )
Садржаји
Have a slice of bread!
Help yourself/yourselves to
the sandwiches!
Less/More, please!
He should cut down on
sweets, shouldn’t he?
If you experience any form
of bullying, you should
immediately report it to the
teachers.
What should/shall I do if my
Facebook account gets
hacked?
Are we meeting Pavle and
Dorotea in front of the
cinema?
Let’s go sightseeing, shall
we?
We’ll play in the garden if
the weather gets better,
won’t we?
I’m on the team, aren’t I?
I’ll keep my fingers crossed
for you! Why don’t we
download some music from
the Internet?
Let me show you.
It’s lesson/break/quiz time!
The game is over!
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ИЗРАЖАВА
ЊЕ МОЛБИ,
ЗАХТЕВА,
ОБАВЕШТЕ
ЊА,
ИЗВИЊЕЊ
А,
ЧЕСТИТАЊ
АИ
ЗАХВАЛНО
СТИ

They asked me to join their
team.
The doctor told me to stay in
bed and drink plenty of
fluids.
She advised us to take a bus
downtown/not to drink the
water.
Should за давање савета
Изрази: How about…?
What about…? Why don’t
we…? Would you like…?
Do you want…? Shall
we…? Let’s...
Модални глаголи за
изражавање предлога –
can/could/may/might
Заповедни начин
The Present Continuous
Tense за унапред
договорене радње
Question tags
Индиректни предлози и
савети
Први кондиционал
Повратне заменице
(Интер)културни
садржаји: прикладно
упућивање предлога,
савета и позива и
реаговање на предлоге,
савете и позиве
Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање
једноставнијих исказа
којима се нешто чести- та,
тражи/нуди помоћ, услуга,
обавештење или се
изражава извињење,
захвалност; усмено и
писано честитање,
тражење и давање
обавештења, упућивање
молбе за помоћ/услугу и

– разуме уобичајене молбе и
захтеве и реагује на њих;
– упути уобичајене молбе и
захтеве;
– честита, захвали и извини се
користећи мање сложена језичка
средства;
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реаго- вање на њу,
изражавање извињења и
захвалности
Садржаји
Can I have my magazine
back?
Can/Could we have some
advice/information about
the trip
Could you speak a bit more
slowly/speak up, please?
Mother told the children to
stop arguing/fighting.
The flight attendant told the
passangers to fasten their
seat belts.
The librarian asked us not
to make noise in the library.
Will you leave me alone,
please? He asked me to
leave him alone.
She promised/refused to let
me use her
laptop/dictionary.
I’m sorry for your loss!/I’m
sorry to hear that! Thank
you for your
sympathy/kindness!
He thanked me for my
help/support
Sorry for being late. Thanks
for coming. Thank you in
advance! I´ll put it down so
that I don´t make the same
mistake again!
Модални глаголи за
изражавање молбе и
захтева –
can/could/may/will
Индиректне наредбе и
молбе
Gerund/Infinitive
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РАЗУМЕВА
ЊЕ И
ДАВАЊЕ
УПУТСТАВ
А

(Интер)културни
садржаји: правила учтиве
комуникације, значајни
празници и догађаји,
честитања
Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање
текстова који садрже
једноставнија упутства
(нпр за израду задатака,
пројеката и сличних
наставних и ваннаставних активности), с
визуелном подршком и
без ње; усмено и писано
давање упутстава.
Садржаји
If you want to help the
charity, email... or call...
If you want to recycle, sort
out/separate different
materials and put them in
recycling containers.
You can set up your account
in just a few steps.
Once you have finished, you
can save your work and
share the link.
Make sure you check your
essay for spelling mistakes
before you hand it in!
Make/ Do a class survey on
their reading habits/ media
preferences. Compare/
Present the results.
The form must be completed
in ink.

– разуме и следи једноставнија
упутства у вези с уобичајеним
ситуацијама
из
свакодневног
живота;
– пружи једноставнија упутства у
вези са уобичајеним ситуаци- јама
из свакодневног живота;
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ОПИСИВА
ЊЕ РАДЊИ
У
САДАШЊО
СТИ

Write your name and
address in block capitals.
Fill in the blanks
Don’t let go of the
handlebar on that bike!
Keep your dog on a leash!
Hold on! Hold the line!
When a challenge is given
don’t step back. Step up!
Први кондиционал
Заповедни начин
Пасивни облик модалних
глагола
(Интер)културни
садржаји: правила
учтивости у складу са
степеном формалности и
ситуацијом
Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање описа
и размењивање исказа у
вези са стал- ним,
уобичајеним и тренутним
догађајима/ активностима
и спо- собностима; усмено
и писано описивање
активности, радњи и
способности у
садашњости
Садржаји
How long does it take you
to get to school?It takes me
half an hour if I go by bus,
but this week Dad’s driving
me to school, so it’s taking
me only half the time.
Who’s the teacher telling
off?

– разуме једноставније текстове у
којима се описују радње и ситуације у садашњости;
– разуме једноставније текстове у
којима се описују способно- сти и
умећа;
– размени
појединачне
информације
и/или
неколико
информа- ција у низу које се
односе на радње у садашњости;
– опише радње, способности и
умећа користећи неколико везаних исказа;
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What are the police looking
for?
She’s getting dressed for
the party, isn’t she? The
children are dressed up for
the celebration, aren’t
they?
My parents have been
married since 2002.
Can you do a handstand/ a
cartwheel/ a
forward/backward roll/ a
split/ a bridge?
We’ve been able to use the
application for over a year
now.
Teenagers don’t watch TV
as often as they used to.
My neighbours have got a
very big house with a
swimming pool – they must
be rich!
Pavle can’t be on holiday –
I’ve just seen him!
In Serbian tradition, if you
hiccup, someone is talking
about you.
Plants die if they don’t get
enough water.
The novel/film is based on
an oral folk story/a historic
fact.
The Present Simple Tense за
изражавање сталних и
уобичајених радњи
The Present Continuous
Tense за изражавање
тренутних и привремених
радњи
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Разлике у употреби
глаголских облика The
Present Simple Tense и The
Present Continuous Tense
The Present Perfect Simple
Tense за изражавање
радњи које су почеле у
прошлости и још увек
трају
Нулти кондиционал
Питања са препозиционим
глаголима
Can за изражавање
способности у
садашњости
Модални глаголи за
извођење закључака о
садашњости (must, can’t,
may )
Пасивни облик глагола у
простим временима
(Present Simple)
Question tags

ОПИСИВА
ЊЕ РАДЊИ
У
ПРОШЛОС
ТИ

Интер)културни
садржаји: породични
живот; живот у школи и у
ширем окружењу –
наставне и ваннаставне
активности; распусти и
путовања; традиција и
обичаји
Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање описа
и усмено и писано
размењивање исказа у вези
с личним искуствима,
догађајима, активностима,

– разуме једноставније текстове у
којима се описују искуства,
догађаји
и
способности
у
прошлости;
– размени
појединачне
информације
и/или
неколико
информација
у
низу
о
искуствима,
догађајима
и
способностима у про- шлости;
– опише у неколико краћих,
везаних исказа искуства, догађај из
прошлости;
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способ- ностима и
особеностима у
прошлости; усмено и
писано описива- ње
искустава, активности и
способности у прошлости,
историј- ских догађаја и
личности
Садржаји
It was very nice/kind of
Nadja to help me with my
homework
Nicholas did very well in
his test – better than in the
previous one!
Lara was born in Canada,
but her family moved to the
USA two years ago. Which
US state did they move to?
Have you ever read this
book? No, but I’d like to.
Has Marco finished his
exams yet?
She has already had
supper, hasn’t she?
It’s been ages since we last
met, hasn’t it?
Everybody enjoyed
themselves, didn’t they?
We’ve won! They’ve lost!
Have the police been able
to find the criminals who
robbed the bank?
When we looked up we
could see the stars
I broke my glasses so I
couldn’t see the board at
school.
It was raining when I left
home this morning.
While we were watching
TV, I fell asleep.
Who were you talking to
when I saw you at the
party?
What was Isaac
Newton doing when he
discovered the law of
gravity? He was sitting
in his garden when an
apple fell on his head. I

– опише неки историјски догађај,
историјску личност и сл ;
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didn’t use to like
animals, but I do now.
What kind of TV
programmes did you use to
watch when you were a
child?
Robin Hood used to take
from the rich and give to
the poor.
The Indians didn’t use to
hunt with guns, they used to
hunt with bows and arrows
The plane was late so we
had to wait for ages.
It was very warm so we
didn’t have to wear
jumpers
Did you have to study hard
for your maths test?
I was given a lot of useful
advice/information about
the project.
How many people were
killed in the
hurricane/flood/earthquake
?
How many homes were
destroyed by the
hurricane/flood/earthquake
?
What was the deadliest
hurricane/flood/earthquake
?
America was discoverd in
1492. When was George
Washington elected the first
president of the United
States?
Peter I reigned as the last
King of Serbia and as the
first King of the Serbs,
Croats and Slovenes.
When was he proclaimed
King of Serbia?
Queen Elizabeth II has
ruled Britain since 1952,
when her father, King
George VI, died. When was
she crowned? ”The Bridge
on the Drina”was written by
Ivo Andrić. Who was
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”Oliver Twist” written by?
The Past Simple Tense
правилних и неправилних
глагола, све употребе
The Past Continuous Tense,
све употребе
Контрастирање употребе
и значења глаголских
облика The Past Simple
Tense и The Past
Continuous Tense
The Present Perfect Simple
Tense за изражавање
искустава и радњи у
неодређеној прошлости и
са ever, never, just,
аlready, yet…
Контрастирање употребе
и значења глаголских
облика The Past Simple
Tense и The Present
Perfect Simple Tense
Used to
Could и was/were able to
за изражавање
способности у прошлости
Питања са
Who/What/Which/Where/W
hen/Why…
Питања са
препозиционим
глаголима
Пасивни облик глагола у
простим временима (Past
Simple)
Question tags

ОПИСИВА
ЊЕ
БУДУЋИХ
РАДЊИ
(ПЛАНОВА,
НАМЕРА,
ПРЕДВИЂА

(Интер)културни
садржаји: историјски
догађаји, епохална
открића; важније
личности из прошлости
Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање
једноставнијих текстова у
вези са одлукама,
плановима, намерама и

– разуме једноставније исказе који
се односе на одлуке, обећа- ња,
планове, намере и предвиђања и
реагује на њих;
– размени једноставније исказе у
вези са обећањима, одлукама,
плановима,
намерама
и
предвиђањима;
– саопшти шта он/она или неко
други планира, намерава, пред-
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ЊА

предвиђањима; усмено и
писано догова- рање/
извештавање о одлукама,
плановима, намерама и
предви- ђањима
Садржаји
I’m going to the
dentist’s/doctor’s tomorrow
morning.
Anja is spending the
weekend at her
grandparents’.
My auntie Sara is getting
married next month. My
mum’s flying to Rome this
afternoon. What time does
her plane leave?
The project
will/could/may/might be
finished by the end of the
month.
Will you be able to hand in
your project in time?
I hope the rain will stop
soon!
Look at the bright sky – it’s
going to be a lovely day
today!
The car’s going to hit the
child! We’re going to miss
the train!
Mina’s going to take the
final exam at the end of
term – I’m sure she’ll pass
it.
I’ll let you know as soon as
I get the results!
Let’s cross that bridge
when we come to it!
The teacher will get angry
if we don’t finish our
homework, won’t he?
If Nenad doesn’t do any
revision for his exam, he
will get bad marks and fail
it.
I haven’t heard from my
cousins for ages – I’ll text
them to check if they’re OK.
What will happen if we don’t
stop polluting our planet?

виђа;
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In Serbian tradition, if your
left palm is itching, you will
get money, but if it’s the
right one then you will give
money
The Present Continuous
Tense за изражавање
унапред
договорених/испланирани
х радњи
The Present Simple Tense
за изражавање будућих
радњи које су део
утврђених
распореда/програма
The Future Simple Tense
за изражавање одлука
донетих у тренутку
говора, обећања и
предвиђања на основу
знања, искуства и
веровања
Модални глаголи за
изражавање вероватноће:
could/may/might
Going to за изражавање
планова, намера и
предвиђања на основу
чулних опажања
Временске зависне
реченице за изражавање
будућности и
одговарајући везници
(when, after, before, as
soon as )
Stative verbs (promise,
believe, think, hope...)
Пасивни облик глагола у
простим временима
(Future Simple)
Question tags
Will be able to за
изражавање способности у
будућности
(Интер)културни
садржаји: правила
учтивости у складу са
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ИСКАЗИВА
ЊЕ ЖЕЉА,
ИНТЕРЕСО
ВАЊА,
ПОТРЕБА,
ОСЕТА И
ОСЕЋАЊА

степеном формалности и
ситуацијом; традиција и
обичаји
Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање
једноставнијих текстова у
вези са жељама,
интересовањима,
потребама, осетима и
осећањима; усмено и
писано договарање у вези
са задовољавањем жеља и
потреба; предлагање
решења у вези са
осећањима и потребама;
усмено и писано
исказивање својих
осећања и реаговање на
туђа.
Садржаји
What’s wrong/the matter
with you? My knee/ankle
hurts! / I’ve got a sore
throat and a runny nose.
That must be the flu. You
need some medicine. Get
well/better soon!
What do you want to talk
about?
She’s been very lonely
since her best friend moved
house last year.
Why’s Sara angry with me?
She might be jealous of
you!
He’s disappointed with his
test results.
I’m (very) happy for
you/about visiting my aunt
in Dublin.
My heart sank/ I was over
the moon when I heard the
news.

– разуме уобичајене изразе у вези
са
жељама,
интересовањима,
потребама, осећањима и реагује на
њих;
изрази жеље, интересовања,
потребе, осете и осећања једноставнијим језичким средствима
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My parents were very
proud of me when I won the
first prize
The cake smells/tastes
delicious. Can I taste your
pie?
Teenagers aren’t interested
in reading the news.
The children are not hungry
enough to eat a whole pizza.
I’m too tired to go out
tonight.
Stative verbs (be, want,
need, have, hurt, feel, smell,
taste…)
Why don’t we/you +
инфинитивна основа
глагола
Would like +
именица/инфинитив
глагола
Употреба придевскопредлошких израза tireд of
/ sick of / fed up with / bored
with / disappointed with/by /
happy for/about / angry with
/ proud of / interested in...
The Present Simple / Past
Simple / Presen Perfect
Simple Tense
Модални глаголи за
извођење закључака о
садашњости (must, can’t,
may )
Пасивни облик глагола у
простим временима
(Present Simple, Present
Perfect Simple, Past Simple,
Future Simple)
Заповедни начин
Gerund/Infinitive
too (adjective) to/(not)
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enough (adjective) to

ИСКАЗИВА
ЊЕ
ПРОСТОРН
ИХ
ОДНОСА И
УПУТСТАВ
А ЗА
ОРИЈЕНТА
ЦИЈУ У
ПРОСТОРУ

(Интер)културни
садржаји: мимика и
гестикулација;
интересовања, хоби,
забава, разонода, спорт и
рекреација
Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање
једноставнијих текстова у
вези са смером кретања и
специфичнијим
просторним односима;
усмено и пи- сано
размењивање
информација у вези са
смером кретања и просторним односима; усмено
и писано описивање смера
кретања и просторних
односа.
Садржаји
Could you tell me the way
to a nearby/the nearest
station?
The city hall is closer
to/nearer the city centre
than the cathedral.
The Modern Art Museum is
the farthest from the centre.
They built their home in a
forest on a mountain,
among pine trees.
We put up our tent on a
campsite by the lake, and
we slept under the stars.
They went sledging down
the steep hills.
We often go for long walks
along the river bank.
You mustn’t go across this
road here.
The children were running
past/through/around the

– разуме једноставнија питања
која се односе на оријентацију/
положај предмета, бића и места у
простору и правац кретања и
одговори на њих;
– затражи и разуме обавештења о
оријентацији/положају пред- мета,
бића и места у простору и правцу
кретања;
– опише правац кретања и
просторне односе једноставнијим,
везаним исказима;
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park.
The plane was flying high
above the clouds.
I placed the speakers right
against the wall.
Can you wait
outside/inside?
The cat jumped onto/off the
roof/over the wall and into
the garden
Yuri Gagarin was the first
human being to travel into
space.
How can I find these places
on the map?
Canada is north of, and
Mexico is south of the
United States.
The UK is bordered to
the south by the
English Channel, which
separates it from
continental Europe, to
the east by the North
Sea and to the west by
the Irish Sea and the
Atlantic Ocean.
Tara Mountain is
located in western
Serbia, while the
Djerdap Gorge is
situated in eastern
Serbia
It’s on the tip of my
tongue!
I wrote off the top of my
head.
Предлози за изражавање
положаја и просторних
односа: in front of, behind,
between, opposite, along,
above, against...
Предлози са глаголима
кретања: onto, into
Предлошки изрази са
именицама за означавање
страна света: north of,
south of, to the south, to the
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west...
Придеви изведени од
именица за означавање
страна света: western,
eastern
Компаратив и суперлатив
придева
Заповедни начин
Пасивни облик глагола у
простим временима
(Present Simple, Present
Perfect Simple, Past Simple,
Future Simple)
Употреба/изостављање
одређеног члана са
основним географским
појмовима (називима
градова, држава, река,
планина, мора, океана )

ИЗРИЦАЊЕ
ДОЗВОЛА,
ЗАБРАНА,
ПРАВИЛА
ПОНАШАЊ
АИ
ОБАВЕЗА

(Интер)културни
садржаји: јавни простор;
типичан изглед места;
географске
карактеристике наше
земље и земаља говорног
подручја циљног језика;
идиоматска/метафоричка
употреба предлошких
израза
Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање
једноставнијих исказа у
којима се изражавају
дозволе, упозорења,
правила понашања и
обавезе; постављање
питања у вези са

– разуме једноставније
забране, правила
понашања, своје и туђе
обавезе и реагује на њих;
– размени једноставније
информације које се
односе на забране и
правила понашања у
школи и на јавном месту,
као и на своје и туђе
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забранама, дозволама,
упозорењима, правили- ма
понашања и обавезама и
одговарање на њих;
усмено и писано
саопштавање забрана,
дозвола, упозорења,
правила понашања и
обавеза
Садржаји
The head teacher ordered
us not to use our mobile
phones in class.
They must be put away
before the beginning of
class. What are the rules
about using cell phones in
your school?
The local council warned
the people not to pollute the
river.
My parents told me not to
leave the house without
their permission.
The animals mustn’t be
disturbed. Don’t let the
children feed them!
The teams cannot have
more than 11 players on
the field during a match.
The new Spiderman film is
rated 12. This means we’re
allowed to watch it.
We’re not allowed to talk
during the performance.
Don’t go near Ljubica.
She’s got chicken pox.
Look out! There’s a car
coming!
Watch out! The
floor/staircase/pavement is
slippery.
Be careful. You could burn
yourself.
Take care in the sun. You
may/might get sunburnt.
Keep off the grass!
No entry!
We should say good-bye
now!

обавезе; – саопшти
правила понашања,
забране и листу својих и
туђих обавеза користећи
одговарајућа језичка
средства;
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Заповедни начин
Модални глаголи и
глаголски облици за
изражавање дозволе,
забране, правила
понашања и
присуство/одсуство
обавезе: can/ can’t,
must/mustn’t,
should/shouldn’t, have
to/don’t/doesn’t have to,
had to/didn’t have to, (not
to) be allowed to
Модални глаголи за
изражавање вероватноће:
could/may/might
Let/Make + инфинитивна
основа глагола
Индиректне наредбе и
молбе
Пасивни облик глагола у
комбинацији са модалним
глаголима

ИЗРАЖАВА
ЊЕ
ПРИПАДА
ЊА И
ПОСЕДОВА
ЊА

(Интер)културни
садржаји: понашање у
кући, школи и на јавним
местима; значење знакова
и симбола
Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање
једноставнијих текстова, у
којима се говори о томе
шта неко има/нема или
чије је нешто; постављање
питања у вези са
припадањем и одговарање
на њих
Садржаји
That’s your parents’ car,

– разуме једноставније
изразе који се односе на
поседовање и
припадност; –
формулише
једноставније исказе који
се односе на поседовање
и припадност;
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isn’t it?
These are my sunglasses,
aren’t they?
Is that Lazar’s phone? I’m
not sure, it could be Sanja’s.
This can’t be my book, it
must be yours; I left mine at
home.
Саксонски генитив са
именицом у једнини и
множини (правилна и
неправилна множина) –
my friend’s/ friends’/
children’s books
Присвојне заменице mine,
yours…
Питања са Whose
Модални глаголи за
извођење закључака о
садашњости (must, can’t,
may )
Question tags

ИЗРАЖАВА
ЊЕ
ДОПАДАЊ
АИ
НЕДОПАДА
ЊА

(Интер)културни
садржаји: однос према
својој и туђој имовини
Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање
једноставнијих текстова
којима се изражава
допадање/не допадање;
усмено и писано
изражавање допадања/
недопадања.
Садржаји
My most/least favourite
outdoor/indoor acivity is...
Masha enjoys outdoor
swimming, doesn’t she?
She can’t be keen on skiing,
she doesn’t like winter
sports.

– разуме једноставније
исказе који се односе на
изражавање допадања и
недопадања и реагује на
њих; – изрази допадање и
недопадање уз
једноставно
образложење;
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My sister prefers
vanilla to chocolate
ice-cream / traditional
shopping to online
shopping /
downloading music to
buying CDs. Which one
do you prefer?
It’s not my cup of tea!
Придевско-предлошке
фразе – interested in,
good/bad at, crazy about,
keen on…
Глаголи
like/love/hate/enjoy/prefer/c
an’t stand + глаголска
именица
Питања са What, Who,
Why, Which…
Модални глаголи за
извођење закључака о
садашњости (must, can’t,
may )
Question tags

ИЗРАЖАВА
ЊЕ
МИШЉЕЊ
А

(Интер)културни
садржаји: уметност,
књижевност за младе,
стрип, музика, филм,
спорт
Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање
једноставнијих текстова у
којима се тражи и износи
мишљење и изражава
слагање/неслагање;
усмено и писа- но
тражење изношење
мишљења и изражавање
слагања и несла- гања
Садржаји
I don’t think that mobile

– разуме једноставније исказе
којима се тражи мишљење и реагује на њих;
изражава мишљење,
слагање/неслагање и даје кратко
образло- жење;
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phones should be banned
in schools. / In my
opinion, students should
be allowed to use cell
phones in school for safety
reasons. What do you
think? What’s your
opinion?
Who do you think will
win/lose the match?
What do you mean by that?
They must/can’t be
rich/poor/famous... I
agree/disagree with you on
that!
Stative verbs (think, like,
agree, believe, mean…)
Питања са What, Why,
How…
Модални глаголи за
извођење закључака о
садашњости (must, can’t,
may )
Пасивни облик глагола у
простим временима
(Present Simple, Past
Simple, Future Simple)
Пасивни облик модалних
глагола

ИЗРАЖАВА
ЊЕ
КОЛИЧИНЕ
И БРОЈЕВА
И ЦЕНА

(Интер)културни
садржаји: поштовање
основних норми
учтивости у комуникацији
са вршњацима и
одраслима
Језичке активности у
комуникативним
ситуацијама
Слушање и читање
једноставнијих текстова у
којима се наводе
количине, димензије и

– разуме једноставније исказе који
се односе на количину, ди- мензије
и цене;
размени информације у вези са
количином, димензијама и це- нама
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цене; размењивање
информација у вези с
количином, димензијама и
ценама, усмено и писано
Садржаји
What’s the population of
Belgrade? It’s nearly 1.7
million people. It lies 116.75
metres above sea level.
The Dead Sea is the world’s
lowest point of land at 423
metres below sea level.
What’s the height of the
world’s tallest building? It’s
a skyscraper in Dubai that
reaches 829.8 m.
My mum works on the 15th
floor of a 29-storey
building.
What’s the length of the
world’s longest river? It’s
the Nile in Africa, and it’s
6,853 km (4,258 miles) long.
What’s the weight of the
world’s heaviest animal?
It’s the blue whale, and it
weighs about 200 tonnes.
What are the length, width
and depth of the pool? It’s
6 metres long, 4 metres
wide and 2 metres deep.
What’s its size? Its area is
24 square metres.
What’s the size of the
image? It’s 29.6 KB.
How much do these apples
weigh? They’re almost two
and a half kilos/five and a
half pounds.
We need only 2 loaves of
bread for the party.
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That’s a bargain!
This costs a lot!
They gave us a lot of useful
advice/information.
I heard some amazing news
this morning.
How much homework did
you have last night? We’ve
got fewer subjects/ less
homework this year. Neda
got full marks in her test –
ten out of ten!
Основни бројеви преко
1000
Небројиве именице:
information, advice, news,
homework...
Грађење именица за
изражавање димензија:
high-height, long-length,
deep-depth, wide-width...
(Интер)културни
садржаји: друштвено
окружење; валутe циљних
култура; правописне
конвенције при
раздвајању хиљада, као и
целих од децималних
бројева; конвенције у
изговору децималних
бројева; метрички и
неметрички систем
мерних једи- ница
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Образовни стандарди за крај 7. разреда за предмет – Енглески језик
Ниво образовних
стандарда
Област

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

ФУНКЦИОНАЛНОПРАГМАТИЧКА
КОМПЕТЕНЦИЈА
РАЗУМЕВАЊЕ
ГОВОРА

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи
и једноставне изразе у јасно
контекстуализованом и спором
говору.
ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне
поруке и питања која се односе на
једноставне информације и
непосредно окружење.
ПСТ.1.1.3. Разуме кратка,
једноставна, разговетно и споро
изговорена упутства.
ПСТ.1.1.4. Разуме кратка
саопштења и питања која се односе
на познате / блиске теме.
ПСТ.1.1.5. Разуме предмет
једноставног разговора других лица
о познатим / блиским темама (нпр.
личне и породичне ствари,
непосредно окружење) уколико се
говори споро и разговетно.
ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи
и једноставне изразе из текстова
савремене музике.

ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–3)
саопштења, упутстава, молби који се односе
на његове потребе и интересовања.
ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне
информације из разговора двоје или више
(са)говорника о блиским и познатим темама,
уколико се говори разговетно и умереним
темпом.
ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне
информације споријих, јасно артикулисаних
монолошких излагања и прича о познатим и
узрасно адекватним темама, уз одговарајућу
визуелну подршку, паузе и понављања.
ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне
информације из подкаста, радио и
телевизијских емисија о познатим и узрасно
адекватним темама, уколико се говори споро
и разговетно.
ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и
фреквентне фразе и изразе једноставнијих
текстова из савремене музике.

ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове
саопштења, упутстава, молби итд.
који се тичу његових потреба и
интересовања.
ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и
главне информације у аутентичном
разговору два или више
(са)говорника, уколико се говори
разговетно и умереним темпом.
ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и
главне информације јасно
артикулисаних монолошких
излагања, прича, презентација и
предавања на узрасно адекватне и
блиске теме, уз одговарајућу
визуелну подршку.
ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и
може да издвоји главне
информације из аутентичних
подкаста, радио и телевизијских
емисија о познатим, узрасно
адекватним темама (нпр. репортажа,
научно-популарних, документарних,
играних, анимираних филмова,
спотова) које слуша/гледа у
смисленим целинама.
ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и
већину фраза и израза сложенијих
разговетних текстова савремене
музике.

ФУНКЦИОНАЛНОПРАГМАТИЧКА
КОМПЕТЕНЦИЈА

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке
које се односе на једноставне
информације и непосредно

ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне
информације у краћим порукама, писмима,
мејловима о блиским темама.

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и
може да издвоји већину
релевантних информација у
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РАЗУМЕВАЊЕ
ПИСАНОГ ТЕКСТА

окружење (нпр. писма, мејлови итд.)
ПСТ.1.1.8. Разуме кратка,
појединачна упутства која се тичу
његових непосредних потреба,
уколико укључују визуелне
елементе.
ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и
најважније информације у
једноставним врстама текстова
(кратке приче, извештаји, огласи,
временске прогнозе и сл.) уз
одговарајуће илустративне
елементе.

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–3)
упутстава која се тичу његових непосредних
потреба (нпр. оријентација у простору,
употреба уређаја и апарата, правила игре и
сл.), праћена визуелним елементима.
ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне
информације у краћим текстовима,
различитих врста и једноставне садржине, са
интернета или других писаних медија, о
познатим и узрасно адекватним темама.
ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних
књижевних текстова прилагођених узрасту и
интересовањима.
ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и
једноставније формулације у текстовима
савремене музике.
ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних
рекламних порука уколико не садрже игру
речи или неко
конотативно/скривено/метафорично значење.

порукама, писмима и мејловима о
блиским темама.
ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се
односе на сналажење на јавним
местима (нпр. руковање апаратима и
уређајима, упозорења, безбедносне
информације и сл.)
ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и
главне информације различитих
врста текстова са интернета или
других писаних медија који су у
складу са узрастом и
интересовањима ученика.
ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје,
поруке и специфичне информације
адаптираних верзија белетристике
за младе.
ПСТ.3.1.10. На основу смисла
читавог текста и садржаја
појединачних делова открива
значења непознатих речи и
конструкција.
ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно
изражена осећања, жеље и
расположења.
ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и
већину фраза и израза у текстовима
из савремене музике.
ПСТ.3.1.13. Разуме смисао
једноставних рекламних порука.
ПСТ.3.1.14. Проналази потребне
информације у речницима,
енциклопедијама, брошурама и на
интернет страницама.
ПСТ.3.1.15. Разуме и може да
издвоји потребне информације из
табела, графикона, информатора и
сл.
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ФУНКЦИОНАЛНОПРАГМАТИЧКА
КОМПЕТЕНЦИЈА
УСМЕНО
ИЗРАЖАВАЊЕ

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава
друштвени контакт користећи
једноставна језичка средстава
приликом поздрављања,
представљања, добродошлице,
окончања комуникације,
захваљивања, извињавања, давања
података о себи, распитивања о
основним подацима који се тичу
саговорника (нпр. ко је, одакле је,
чиме се бави итд.)
ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз
помоћ саговорника, саопштава
основне информације о себи и свом
непосредном окружењу, тражи
одређени предмет, користећи кратке
једноставне исказе.
ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује
или представља људе, предмете у
свакодневној употреби, места,
уобичајене активности користећи
најједноставнија језичка средства.
ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна
питања о темама које одговарају
његовим интересовањима (слободно
време, хоби, школа, породица,
другови) и одговара на слична
питања саговорника.
ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на
питања која се односе на
изражавање допадања и
недопадања, слагања и неслагања
користећи једноставна језичка
средства.
ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и
извињења.

ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи
разговор на блиске и познате теме.
ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну
помоћ саговорника, размењује информације,
тражи одређени предмет, објашњење, услугу,
повезујући неколико краћих исказа у
смислену целину
ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и
своје непосредно окружење, свакодневне
активности, искуства из прошлости користећи
једноставна језичка средства.
ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2–3
повезана питања, о познатим темама, у вези са
личним потребама, интересовањима,
обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ
саговорника и понављање.
ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање,
слагање и неслагање и једноставним језичким
средствима даје кратко објашњење.
ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације
о плановима и обавезама.
ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким
средствима пореди људе, ствари и појаве.
ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и
тражи помоћ вербалним и невербалним
средствима

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом
описује себе и околину, школски
контекст и приватан живот,
свакодневне навике,
искуства/догађаје из прошлости и
планове за будућност.
ПСТ.3.1.17. Учествује у
неформалном и формалмном
разговору (нпр. са наставницима,
службеним лицима и сл. ), поставља
и одговара на неколико питања у
низу на познате теме у вези са
личним потребама,
интересовањима, обавезама,
жељама, уз евентуалну помоћ и
понављање.
ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се
нешто допада или не допада, зашто
се слаже или не слаже, зашто нешто
воли или не; на једноставан начин
износи и образлаже своје ставове и
мишљења.
ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не
разуме, уме да тражи помоћ и да
изрази мишљење/потребу
расположивим језичким средствима.
ПСТ.3.1.20. На једноставан начин
излаже на задату тему и одговара на
питања која се односе на њу.
ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи
податке из табела, графикона,
информатора и сл.
ПСТ.3.1.22. Резимира текст који
слуша или чита ослањајући се у
мањој мери на језичка средства која
се у њему појављују.
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ФУНКЦИОНАЛНОПРАГМАТИЧКА
КОМПЕТЕНЦИЈА
ПИСАНО
ИЗРАЖАВАЊЕ

ФУНКЦИОНАЛНОПРАГМАТИЧКА
КОМПЕТЕНЦИЈА
МЕДИЈАЦИЈА

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне
податке о себи и лицима из блиског
окружења, у обрасцима,
упитницима или табелама.
ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о
важним информацијама и
тренутним потребама.
ПСТ.1.1.18. Писаним путем
доставља/тражи основне
информације о себи/другима.
ПСТ.1.1.19. Пише кратке и
једноставне поруке (нпр. СМС,
имејл, објаве на друштвеним
мрежама) у којима се захваљује,
извињава или нешто честита.
ПСТ.1.1.20. Повезује неколико
кратких исказа у кратак, везани
текст о блиским темама.

ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи
или преноси детаљније информације,
обавештења или податке о себи и другима.
ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма,
поруке, мејлове у којима се са пријатељима и
познаницима договара о активностима или
одговара на питања.
ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи,
својој породици и непосредном окружењу.
ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и
догађаје из прошлости користећи
једноставније језичке структуре и увежбану
лексику.

ПСТ.3.1.23. Пише обична и
електронска писма у којима са
пријатељима и познаницима
договара активности и једноставним
језичким средствима
обрађује/спомиње узрасно
релевантне теме.
ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од
неколико логички повезаних
реченица о узрасно релевантним
темама (о себи, друштвеном и
природном окружењу, аспектима
приватног и школског живота).
ПСТ.3.1.25. Прецизно описује
искуства, активности и догађаје из
садашњости и прошлости у виду
дескриптивних и наративних
текстова користећи познате
сложеније језичке структуре и
адекватну лексику.
ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од
понуђеног језичког материјала на
узрасно адекватне теме.
ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира
одслушан или прочитан текст,
ослањајући се минимално на језичка
средства која се у њему појављују.
ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи
податке из табела, графикона,
информатора и сл.

ПСТ.1.1.21. На матерњем језику
преноси саговорнику општи смисао
јавних натписа и краћих текстова
опште информативне природе
(плаката, транспарената,
јеловника...)
ПСТ.1.1.22. На матерњем језику
саопштава основну тему и
најопштији садржај кратког усменог

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси
саговорнику општи смисао и појединачне
информације краћих и једноставнијих
писаних текстова опште информативне
природе.
ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава
основну тему и најважније информације
краћег усменог исказа.
ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава

ПСТ.3.1.29. На матерњем језику
саопштава основну тему и
појединачне информације нешто
опширнијег усменог исказа,
примереног узрасту и
интересовањима.
ПСТ.3.1.30. На матерњем језику
преноси саговорнику тему, садржај
и главне информације из краћих и
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исказа на страном језику.
ПСТ.1.1.23. На матерњем језику
саопштава основну тему и
најопштији садржај кратког писаног
текста на страном језику.

ЛИНГВИСТИЧКА
КОМПЕТЕНЦИЈА

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво
изговара једноставније гласове и
најчешће гласовне групе и познаје
основне интонацијске схеме
(нарочито упитну).
ПСТ.1.2.2. Правилно записује
познату лексику.
ПСТ.1.2.3. Познаје и користи
ограничен број фреквентних
морфолошких облика и
синтаксичких структура у оквиру
наученог репертоара језичких
средстава.
ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и
најфреквентније речи и изразе за
обављање основних
комуникативних активности.

основну тему и најважније информације
краћег писаног текста.
ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава
туристима најједноставније информације коју
су тражили од трећег лица (назив улице, број
линије у градском саобраћају, цену).

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара
већину гласова и гласовних група, уз
одређена прозодијска ограничења (акценти,
интонација, дужина).
ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и
увежбане речи, познаје и примењује одређени
број основних правописних правила.
ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније
граматичке елементе и конструкције.
ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар
готових израза и вишечланих конструкција за
исказивање свакодневних конкретних
активности и потреба.

једноставнијих писаних текстова
(новинских и књижевних),
примерених узрасту и
интересовањима.
ПСТ.3.1.31. На страном језику
саопштава једноставније
информације добијене од трећег
лица у вези с блиским
комуникативним ситуацијама и
познатим темама.
ПСТ.3.1.32. На матерњем језику
преноси информације, упутства,
молбе, савете и сл. добијене од
трећег лица
ПСТ.3.2.1. Углавном коректно
изговара све гласове и гласовне
групе, чак и у тежим комбинацијама
гласова, уз поштовање акцентаскоинтонацијских правила или уз мање
неправилности које не угрожавају
разумевање поруке коју жели да
саопшти.
ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз
минималне ортографске
неправилности које не ремете
разумевање датог записа; познаје и
примењује фреквентна правописна
правила.
ПСТ.3.2.3. Познаје и користи
одређени број граматичких
елемената и конструкција,
укључујући и најчешће изузетке,
као и основне начине творбе и
флексије именица, глагола, придева,
прилога.
ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне
лексичке елементе који се односе на
теме и ситуације из његовог
непосредног искуства.
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ИНТЕРКУЛТУРНА
КОМПЕТЕНЦИЈА

ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве
свакодневног живота циљних
култура (нпр. начин исхране, радно
време, навике, празници, разонода).
ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у
којима се страни језик користи као
већински.
ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније
историјске догађаје циљних
култура.
ПСТ.1.3.4. Познаје неколико
најпознатијих историјских и
савремених личности циљних
култура; наводи и на матерњем
језику даје основне податке о некој
личности из циљних култура за коју
показује интересовање.
ПСТ.1.3.5. Познаје неколико
најпознатијих културних остварења
циљних култура; наводи и описује
на матерњем језику неколико
локација циљних култура за које
показује интересовање.

ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и
разлике у свакодневном животу (нпр. начин
исхране, радно време, навике, празници,
разонода).
ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у
области умећа живљења (начин обраћања и
поздрављања, тачност, конвенције и сл.).
ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце
понашања које је непримерено/неприкладно у
контексту циљних култура.
ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у
вези са својом и циљним културама.
ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и
држава у којима се страни језик користи као
већински.
ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који
владају у појединим екосистемима света
(клима, географске одлике и сл.) где се
користи страни језик.
ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност
појава из прошлости са појавама из
садашњости циљних култура.
ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на
циљном језику неколико познатих личности и
појава из циљних култура, као и оне за које
показује интересовање

ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и
разлике између своје и циљних култура
у различитим аспектима свакодневног
живота и прихвата постојање разлика.
ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и
разлике између своје и циљних култура
у области умећа живљења и прихвата
постојање разлика; примењује неке
основне елементе у области умећа
живљења (нпр. начин обраћања и
поздрављања).
ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне
облике непримереног/ неприкладног
понашања у контексту циљних култура.
ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји
пристрасност у тумачењу културних
појава и негује критичко мишљење у
њиховом посматрању и разумевању.
ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у
којима се користи страни језик.
ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног
језика у глобалном контексту и код нас.
ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније
представнике појединих екосистема
света где се користи страни језик и
доводи их у везу са одликама
екосистема.
ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност
најважнијих појава из историје циљних
култура и опште историје.
ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико
најзначајнијих личности и дела из
друштвене и уметничке историје
циљних култура у свету, које доводи у
везу са друштвеним и уметничким
појавама из наше историје и обрнуто.
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Назив предмета: Ликовна култура

Разред: 7.

Годишњи фонд часова:

36

Циљ:
Циљ учења Ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљењеи естетичке критеријуме
крозпрактични рад, оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком
наслеђу и културној баштини свог и других народа.
ИСХОДИ
- користи традиционалне
технике и савремена средства за
ликовна изражавања;
- изражава,одабраним ликовним
елементима, емоције, стање или
имагинацију;
- обликује композицију
примењујући основна знања о
пропорцијама и перспеткиви;
- користи сам, или у сарадњи са
другима, одабране изворе,
податке и информације као
подстицај за стваралачки рад;
- разговара о одабраним
идејама,темама или мотивима у
уметничким остварењима
различитих култура или епоха;
- уважава себе и друге када
снима, обрађује и дели
дигиталне фотографије;
- учествује у заједничком

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ
Композиција. Боје и емоције, стилизација облика.Композиција линија,
композиција боја, композиција облика. Равнотежа, контраст, понављање
и степеновање облика, варијације. Орнамент и арабеска.

Простор и
композиција

Пропорције. Пропорције главе и тела.
Перспектива. Колористичка, ваздушна и линеарна перспектива.

Теме. Историјска, религијска и митолошка тема. Оригинал, копија и
плагијат.
Дигитална фотографија. Кадар, селфи, аутопортрет.
Комуникација
Анимација. Процес креирања, стори борд.
Сцена.Обједињавање покрета, игре и звука.
Презентације.
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креативном радуили обједињује
Уметност и технологија. Уметност занимања и продукти. Савремена
различите уметности и /или
технологија и уметност.
уметност и технологију;
Уметност око нас
- прави самостално или у тиму,
Уметност око нас. Уметничка рециклажа, уметнички пројекти,
презентације о одабраним
хуманитарне акције... Наслеђе.
темама повезујући кључне
текстуалне податкеи визуелне
информације;
-представи своје и радове
других, кратко.аргументовано и
афирмативно;
- предлаже идеје за уметничку
рециклажу, хуманитарне акције
кроз ликовно стваралаштво или
обилазак места и установа
културе;
- разматра своја интересовања и
могућности у односу на
занимања у визуелним
уметностима.
Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја, текстура, светлина.
Активности наставника
саопштава наставне садржаје
организује и усмерава идеје и креативност
упознаје ученике са методама и техникама успешног ликовног изражавања
преноси теоријска и практична знања
процењује и оцењује ниво и квалитет радова
преноси културне вредности
формира правилан поглед на свет и систем вредности
развија карактер ученика и црте личности
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Активности ученика
посматрање
опажање
учешће у дискусији
откривање и увиђање законитости и процеса
изражавање својих мисли, осећања и закључака
анализа и синтеза опаженог
стварање
вежбање
усвајање знања
понављање
израда и презентовање самосталних и практичних радова
Начин остваривања програма:
-објашњавање, дискусија, дијалог, демонстрација
-објашњавање и упознавање са основним ликовним елементима
- индивидуални рад и рад у групама
- коректуре и естетске анализе (заједно са ученицима )
- рад по природи (моделу )
- показивање репродукција познатих сликара
- креирање вежби и њихова примена
- репродукције 2д и 3д уметничких дела и уочавање разлика
- демонстрација рада у појединим материјалима
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:Музичка култура

РАЗРЕД: 7.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36

Циљ:
Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, стваралачко и
критичко мишљење, формира естетску перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа
и култури свoгa и других нaрoдa.

Р.
б.

Област/
тема

1.

ЧОВЕК И
МУЗИКА

Садржаји

Барок.
Рођење опере.
Клаудио Монтеверди.
Облици вокалноинструменталне
музике (ораторијум, кантата).
Инструментална музика:
солистичко, камерно и
оркестарско
музицирање.
Инструментални облици:
свита,
кончерто гросо.
Антонио Вивалди, Јохан
Себастијан
Бах и Георг Фридрих Хендл.
Класицизам
Појам сонате и симфоније.
Жанрови класичне музике
–опера, црквени жанрови,
симфонијска, концертантна,
камерна (посебно гудачки
квартет), солистичка музика.

Исходи
У оквиру
области/теме
ученик ће
бити у стању да:

-препозна врсту
жичаних
инструмента по
изгледу и
звуку;
- опише начин
добијања тона код
жичаних
инструмената;
-повеже различите
видове
музичког
изражавања са
друштвеноисторијским
амбијентом у коме
су настали;
- наведе изражајна
средстава
музичке уметности
карактеристична за
период
барока и

Начини и
поступци за
постизање исхода
(дидактичкометодичка
решења,
активности)
Да би постигао
очекиване исходе
образовног-васпитног
процеса, наставник
користи глас и покрет,
музичке инструменте,
елементе
информационих
технологија као и
развијене моделе
мултимедијалне
наставе. Корелација
између предмета може
бити
полазиште за бројне
пројектне предлоге у
којим ученици могу
бити учесници као
истраживачи, креатори
и извођачи. Код ученика
треба развијати вештине
приступања
информацијама и

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Планирани начини
праћења и
вредновања

Географија
Српски језик
Историја
Информатика

Усмено испитивање
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2.

3.

4.

МУЗИЧК
И
ИНСТРУ
МЕНТИ
СЛУШАЊ
Е
МУЗИКЕ

ИЗВОЂЕ
ЊЕ
МУЗИКЕ

Јозеф Хајдн, Волфганг
Амадеус Моцарт и Лудвиг ван
Бетовен.
Развој српске црквене музике.
Жичани: трзалачки и гудачки.
Градитељске школе.
Појам симфонијског оркестра
Српски народни музички
инструменти.
Елементи музичке
изражајности: тeмпo,
динaмика, тoнскe бoje
различитих глaсoва и
инструмeната.
Слушање световне и духовне
музике барока и класицизма.
Слушaњe вокалних, вoкaлнoиструмeнтaлних и
инструмeнтaлних
кoмпoзициja, дoмaћих и
стрaних кoмпoзитoрa.
Слушање дела традиционалне
народне музике.
Пeвaње пeсама пo слуху и из
нотног текста (солмизацијом)
самостално и у групи.
Певање песама у
комбинацији са покретом.
Певање и свирaњe из нотног
текстa нaрoдних и
умeтничких композиција нa
инструмeнтимa Oрфoвoг
инструмeнтaриja и/или на
другим инструментима.
Извођење једноставнијих
музичких примера у вези са
обрађеном темом.
Извођење (певање или
свирање) једноставних
ритмичких и мелодијских

класицизма;
- уочи основне
карактеристике
музичког
стваралаштва у
бароку и
класицизму;
-препозна
инструмент или
групу
према врсти
композиције у
оквиру датог
музичког стила;
-објасни како је
музика повезана
са другим
уметностима и
областима ван
уметности
(музика и религија;
технологија
записивања,
штампања нота;
извођачке и
техничке
могућности
инструмената;
-разликује музичке
форме
барока и
класицизма;
-идентификује
репрезентативне
музичке примере
најзначајнијих
представника
барока и
класицизма;
- идентификује

њиховог коришћења
(интернет, књиге...),
сараднички рад у
групама, као
и комуникацијске
вештине у циљу
преношења и размене
искустава и знања. Рад у
групама
и радионицама је
користан у комбинацији
са осталим начинима
рада, поготово када
постоји изазов
значајнијег (нпр.
емотивног)
експонирања ученика,
као вид премошћавања
стидљивости или
анксиозности.

Ликовна култура
Информатика

Ликовна
уметност
Веронаука
Информатика

Усмено испитивање.
Домаћи задатак.
Тестови.
Презентације.
Усмено испитивање
Домаћи задатак
Тестови
Презентације

Усмено испитивање
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5.

МУЗИЧК
О
СТВАРАЛ
АШТВО

репрезентативних примера
(oдломака/тема) у стилу
музике барока, класицизма.
Крeирaњe пoкрeтa уз музику
кojу учeници изводе.
Крeирaњe ритмичке прaтњe.
Реконструкција музичких
догађаја у стилу барока и
класицизма.

елементе музике
барока и
класицизма као
инспирацију у
музици
савременог доба;
-изводи музичке
примере
користећи глас,
покрет и
инструменте,
сaмoстaлнo и у
групи;
- користи музичке
обрасце у
осмишљавању
музичких
целина кроз пeвaњe,
свирaњe и
пoкрeт;
- комуницира у
групи
импрoвизуjући
мање музичке
целине глaсoм,
инструмeнтом
или пoкрeтом;
- учествује у
креирању шкoлских
прирeдби, догађаја
и пројеката;
- изрази доживљај
музике
језиком других
уметности
(плес, глума, писана
или
говорна реч,
ликовна
уметност);

Физичко
васпитање
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- учeствуje у
шкoлским
прирeдбама и
мaнифeстaциjaма;
- примењује
принцип сарадње и
међусобног
подстицања у
заједничком
музицирању;
- понаша се у
складу са
правилима музичког
бонтона у
различитим
музичким
приликама;
- критички
просуђује утицај
музике на здравље;
- користи
могућности ИКТ-а
за
самостално
истраживање,
извођење и
стваралаштво.
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Образовни стандарди за крај разреда за предмет – Музичка култура
Ниво образовних
стандарда

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Област
ЧОВЕК И
МУЗИКА

МК. 1.1.1.
МК. 1.1.2

МК. 2.1.1.
МК. 2.1.2.
МК. 2.1.3.

МК. 3.1.1.
МК. 3.1.2.
МК. 3.1.3.
МК. 3.1.4.

МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТИ

МК. 1.1.1.
МК. 1.1.2

МК. 2.1.1.
МК. 2.1.2.
МК. 2.1.3.

МК. 3.1.1.
МК. 3.1.2.
МК. 3.1.3.
МК. 3.1.4.

СЛУШАЊЕ
МУЗИКЕ

МК. 1.2.1.
МК. 1.2.2.
МК. 1.2.3.
МК. 1.2.4.

МК. 2.2.1.
МК. 2.2.2.

МК. 3.2.1
МК. 3.2.2.
МК. 3.2.3.

ИЗВОЂЕЊЕ
МУЗИКЕ

МК. 1.3.1.
МК. 1.3.2.

МУЗИЧКО
СТВАРАЛАШТВО

МК. 1.4.1.
МК. 1.4.2.
МК. 1.4.3.
МК. 1.4.4.

МК. 3.3.1.

МК. 3.4.1.
МК. 3.4.2.
МК. 3.4.3.
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:_историја_

РАЗРЕД:7.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА_72__

Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и
компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према
себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеђу, друштву и држави у којој живи.

Исходи
Р.
б.

Област/
тема

Садржаји

1.

Основи
проуча
вања
прошлости

Основне одлике,
хронолошки и просторни
оквири периода од
Индустријске револуције
до завршетка Првог
светског рата.
Историјски извори за
изучавање периода од
Индустријске револуције
до завршетка Првог
светског рата и њихова
сазнајна вредност
(материјални, писани,
аудио и визуелни).

По завршетку
разреда ученик
ће бити у стању
да:
- доводи у везу
узроке и
последице
историјских
догађаја, појава
и процеса на
конкретним
примерима;
-изводи
закључак о
повезаности
националне
историје са

Начини и
поступци за
постизање исхода
(дидактичкометодичка
решења,
активности)
Коришћење
геогрфске и
историјске карте.
Израда ленте
времена.
Израда графикона и
табеле.

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Планирани начини
праћења и
вредновања

Географија
Српски језик
Веронаука
Грађанско
васпитање

Усмено испитивање
Лента времена
Графикон и табела
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регионалном и
европском, на
основу датих
примера;
-уочава везу
између развоја
српске
државности
током новог века
и савремене
српске државе;
-сагледа значај и
улогу
истакнутих
личности у
датом
историјском
контексту;
-наведе
специфичности
друштвених
појава, процеса,
политичких
идеја, ставова
појединаца и
група насталих у
новом веку;
-препознаје
основне
55

2.

ЕВРОПА,
СВЕТ,
СРПСКА
ДРЖАВА
И НАРОД
НА
ПОЧЕТК
У

Индустријска револуција
(парна машина и њена
примена;
промене
у
друштву
–
јачање
грађанске
и
појава
радничке класе).
Политичке
револуције

карактеристике
различитих
идеологија;
-анализира
процес настанка
модерних нација
и наводи њихове
основне
карактеристике;
-уочава утицај и
улогу
књижевних и
уметничких дела
на формирање
националног
идентитета у
прошлости;
уочава утицај
историјских
догађаја, појава
и процеса на
прилике у
савременом
друштву;
-репознаје
историјску
подлогу
савремених
институција и
друштвених
појава

Коришћење
географске и
историјске карте.
Рад са одабраним
визуелним
историјским
изворима.
Читање и анализа

Географија
Српски језик

Усмено испитивање.
Домаћи задатак.
Тестови.
Презентације.

Веронаука
Грађанско
васпитање
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ИНДУСТ
РИЈСКО
Г ДОБА
(до
средине
XIX века)

(узроци, последице и
обележја,
европске
монархије
уочи
револуција,
просветитељске
идеје,
примери америчке и
француске
револуције;
појмови уставности и
поделе
власти,
Декларација о правима
човека
и
грађанина,
укидање феудализма).
Наполеоново
доба
(Наполеонова владавина,
ратови, тековине, Бечки
конгрес).
Свакодневни живот и
култура
(промене
у
начину живота).
Источно
питање
и
балкански
народи
(политика великих сила,
борба балканских народа
за ослобођење).
Живот
Срба
под
османском
и
хабзбуршком влашћу.
Српска револуција 1804–
1835 (основна обележја,
ток Првог и Другог
српског
устанка,
последице и значај).
Развој модерне српске

(грађанска
права,
парламентариза
м, уставност);
-анализирајући
дате примере,
уочава утицај
научнотехнолошког
развоја на
промене у
друштвеним и
привредним
односима и
природном
окружењу;
-пореди положај
и начин живота
припадника
различитих
друштвених
слојева и група у
индустријско
доба;
-приказује на
историјској
карти динамику
различитих
историјских

одабраних писаних
историјских извора.
Израда ленте
времена, графикона
и табела.
Презентације у ИКТ
форми.

Ликовна култура
Музичка култура
Техника и
технологија
Информатика
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државе
(аутономија
Кнежевине
Србије,
успостава
државе,
оснивање образовних и
културних установа).
Црна Гора у доба
владичанства
(основна
обележја државног и
друштвеног уређења).
Истакнуте личности:
Џејмс Ват, Волтер,
Катарина II, Марија
Терезија, Робеспјер,
Наполеон Бонапарта,
вожд Карађорђе, кнез
Милош, кнегиња
Љубица, Доситеј
Обрадовић, Вук Караџић,
прота Матеја Ненадовић,
Петар I и Петар II
Петровић Његош, Сава
Текелија, митрополит
Стефан Стратимировић.

појава и промена
у новом веку;
-уочава
историјске
промене,
поређењем
политичке карте
савременог света
са историјским
картама других
епоха;
-пореди
информације
приказане на
историјској
карти са
информацијама
датим у другим
симболичким
модалитетима;
-повеже
визуелне и
текстуалне
информације са
одговарајућим
историјским
контекстом
(хронолошки,
политички,
друштвени,
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културни);
-пореди
различите
историјске
изворе и
класификује их
на основу
њихове сазнајне
вредности;
 анализира и
процени
ближе
хронолошко
порекло
извора на
основу
садржаја;
-уочава
специфичности
у тумачењу
одређених
историјских
догађаја и појава
на основу
поређења
извора
различитог
порекла;
-уочи
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пристрасност,
пропаганду и
стереотипе у
садржајима
историјских
извора;
-употреби
податке из
графикона и
табела у
елементарном
истраживању;
-презентује,
самостално или
у групи,
резултате
елементарног
истраживања
заснованог на
коришћењу
одабраних
историјских
извора и
литературе,
користећи ИКТ;
-упоређује,
анализира и
уочава разлике
између својих и
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3.

ЕВРОПА,
СВЕТ,
СРПСКА
ДРЖАВА
И НАРОД

Рађање модерних држава,
међународни односи и
кризе
(револуције
1848/49
–
„пролеће
народа”, политичке идеје,

ставова других;
-раздваја битно
од небитног у
историјској
нарацији;
-препознаје
смисао и сврху
неговања сећања
на важне
личности и
догађаје из
историје државе
и друштва;
идентификује
историјске
споменике у
локалној
средини и
учествује у
организовању и
спровођењу
заједничких
школских
активности
везаних за развој
културе сећања.
Образложи
узроке и
последице
историјских
догађаја на

Коришћење
географске и
историјске карте.
Израда ленте
времена.

Географија
Српски језик
Ликовна
уметност
Веронаука

Тестови
Родословна стабла
Усмено испитивање.
Презентације.
Писање есеја.
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У
ДРУГОЈ
ПОЛОВИ
НИ XIX
ВЕКА

настанак
модерне
Италије и Немачке, успон
САД и грађански рат,
борба за колоније у
Африци и Азији, Персија,
Индија, Кина, опадање
Османског царства).
Промене у привреди,
друштву
и
култури
(Друга
индустријска
револуција, људска права
и слободе – право гласа,
укидање
робовласништва, положај
деце и жена; култура,
наука,
образовање,
свакодневни живот).
Кнежевина и Краљевина
Србија и њено окружење
(развој
државних
установа и политичког
живота, унутрашња и
спољна
политика,
међународно признање –
Берлински
конгрес;
културна и просветна
политика, свакодневни
живот; положај Срба под
хабзбуршком
и
османском влашћу).
Истакнуте личности:
Ђузепе Гарибалди, Ото
фон Бизмарк, Наполеон

конкретним
примерима.
Пореди
историјске
појаве.
Наведе
најзначајније
последице
настанка и
развоја држава у
Европи и
Средоземљу у
средњем и раном
новом веку.
На основу датих
примера, изводи
закључак о
повезаности
националне
историје са
регионалном и
европском ( на
плану политике,
економских
прилика,
друштвених и
културних
појава ).
Сагледа улогу и
значај
истакнутих
личности у
датом

Рад са одабраним
визуелним
историјским
изворима.
Читање и анализа
одабраних писаних
историјских извора.
Израда табела
графикона и
родослова.
Презентација радова
у ИКТ форми.
Писање кратких
есеја.
Квиз

Грађанско
васпитање
Биологија
Информатика
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III, краљица Викторија,
Абрахам Линколн, Карл
Маркс, браћа Лимијер,
Алфред Нобел, кнез
Александар
Карађорђевић, кнез
Михаило, краљ Милан,
краљица Наталија и краљ
Александар Обреновић,
књаз Никола Петровић,
Илија Гарашанин, Јован
Ристић, Никола Пашић,
Стојан Новаковић,
патријарх Јосиф Рајачић,
Катарина Ивановић,
Светозар Милетић,
Бењамин Калај, Алекса
Шантић

историјском
контексту. И
простор насељен
Србим и
њиховим
суседима у
средњем и раном
новом веку.
Пореди положај
и начин живота
жена и
мушкараца,
различитих
животних доби,
припадника
постојећих
друштвених
слојева, у
средњем и раном
новом веку.
Приказује на
историјској
карти динамику
различитих
историјских
промена и
процеса.
На историјској
карти лоцира
правце
миграција
Разликује
споменике
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различитих
епоха, са
посебним
освртом на оне у
локалној
средини
Приказује на
историјској
карти динамику
различитих
историјских
појава и
промена.
Користећи ИКТ,
самостални или
у групи,
презентује
резултате
елементарног
истраживања
заснованог на
коришћењу
одабраних
историјских
извора и
литературе.
Повеже визуелне
и текстуалне
информације са
одговарајућим
историјским
контекстом (
хронолошки,пол
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итички,
друштвени,
културни).
Учествује у
организовању и
спровођењу
заједничких
школских
активности
везаних за развој
културе сећања.
На понуђеним
примерима,
разликује
легенде и митове
од историјскиг
чињеница, као и
историјске од
легендарних
личности.
Образлаже
најважније
последице
научнотехничких
открића у
периоду средњег
и раног новог
века.
Илуструје
примерима
значај
прожимања
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различитих
цивилизација.
4.

ЕВРОПА,
СВЕТ,
СРПСКА
ДРЖАВА
И НАРОД
НА
ПОЧЕТК
У XX
ВЕКА

Међународни односи и
кризе (формирање савеза,
сукоби око колонија,
Руско-јапански
рат,
Мароканска
криза,
Анексиона
криза,
Либијски рат, балкански
ратови).
Култура,
наука
и
свакодневни
живот
(Светска
изложба
у
Паризу, примена научних
достигнућа,
положај
жена).
Краљевина Србија и
њеноокружење (Мајски
преврат,
политички
живот, унутрашња и
спољна политика; појава
југословенства,
наука,
култура,
свакодневни
живот, положај Срба под
аустроугарском
и
османском влашћу, Црна
Гора – доношење устава,
проглашење краљевине;
учешће Србије и Црне
Горе
у
балканским
ратовима).
Велики рат (узроци и
повод, савезништва и

Коришћење
географске и
историјске карте.
Израда ленте
времена.
Израда
појединачних или
групних
презентација у ИКТ
форми.
Рад са одабраним
визуелним
историјским
изворима.
Читање и анализа
одабраних писаних
историјских извора.
Писање краткиг
есеја.
Израда графикона,
табела, родослова.
Квиз

Географија
Ликовна култура
Српски језик
Физика
Техника и
технологија
Информатика
Веронаука и
грађанско
васпитање

Усмено испитивање
Тестови
Презентације
Домаћи задатак
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фронтови, Србија и Црна
Гора у рату; преломнице,
ток и последице рата;
аспекти
рата
–
технологија
рата,
пропаганда, губици и
жртве, глад и епидемије;
човек у рату – живот у
позадини и на фронту;
живот под окупацијом и
у избеглиштву; Велики
рат у сећању).
Истакнуте личности:
Алберт Ајнштајн, Пјер и
Марија Кири, Сигмунд
Фројд, Михајло Пупин,
Никола Тесла, Хенри
Форд, Вилхелм II,
Николај II Романов
Вудро Вилсон, краљ
Петар и
престолонаследник
Александар
Карађорђевић, Јован
Цвијић, Надежда
Петровић, Арчибалд Рајс,
Милунка Савић, Флора
Сендс, Радомир Путник,
Степа Степановић,
Живојин Мишић, Петар
Бојовић, Јанко Вукотић,
Драгутин Димитријевић
Апис.
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Образовни стандарди за крај разреда за предмет – историја
Ниво образовних
стандарда
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Област
Основи проучавања
прошлости
ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД НА ПОЧЕТКУ
ИНДУСТРИЈСКОГ
ДОБА
(до средине XIX
ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД У ДРУГОЈ
ПОЛОВИНИ XIX
ВЕКА
ЕВРОПА, СВЕТ,
СРПСКА ДРЖАВА И
НАРОД НА ПОЧЕТКУ
XX ВЕКА

ИС 1.1.4, ИС 1.1.5, ИС 1.1.6, ИС 1.1.9.
ИС 1.2.3, ИС 1.2.4, ИС 1.2.5., ИС 1.2.6.

ИС.2.1.4, ИС 2.1.5.
ИС 2.2.1, ИС2.2.2,ИС 2.2.3
ИС 2.2.4, ИС 2.2.5

ИС 3.1.1, ИС 3.1.4., ИС
3.1.5.
ИС 3.2.1, ИС 3.2.2, ИС
3.2.3, ИС 3.2.4.

ИС 1.1.4, ИС 1.1.5, ИС 1.1.6. ИС 1.1.8, ИС
1.1.9, ИС 1.1.10

ИС 2.1.1, ИС 2.1.2,ИС 2.1.3, ИС
2.1.4, ИС 2.1.6
ИС 2.2.1, ИС 2.2.2, ИС 2.2.3.,
ИС 2.2.4, ИС 2.2.5.

ИС 3.1.1, ИС 3.1.2, ИС
3.1.3, ИС 3.1.4, ИС 3.1.5,
ИС 3.1.2, ИС 3.2.2, ИС
3.2.3, ИС 3.2.4, ИС 3.2.5,
ИС 3.2.6, ИС 3.2.7

ИС 1.1.4, ИС 1.1.5, ИС 1.1.6, ИС 1.1.8, ИС
1.1.9, ИС 1.1.10
ИС 1.2.1, ИС 1.2.2, ИС 1.2.3, ИС 1.2.4, ИС
1.2.5, ИС1.2.6, ИС 1.2.7, ИС1.2.8.

ИС 2.1.1, ИС 2.1.2, ИС 2.1.3,
ИС 2.1.4, ИС 2.1.6
ИС 2.1.2, ИС 2.2.2, ИС 2.2.3,
ИС 2.2.4, ИС 2.2.5

ИС 3.1.1, ИС 3.1.2, ИС
3.1.3, ИС 3.1.4,, ИС 3.1.5,
ИС 3.1.2, ИС 3.2.2, ИС
3.2.3, ИС 3.2.4, ИС 3.2.5,
ИС 3.2.6, ИС 3.2.7

ИС.2.1.1, ИС 2.1.2, ИС 2.1.3,
ИС 2.1.4, ИС 2.1.6
ИС 2.1.2, ИС 2.2.2, ИС 2.2.3,
ИС 2.2.4, ИС2.2.5

ИС 3.1.1, ИС 3.1.2, ИС
3.1.3, ИС 3.1.3, ИС 3.1.5,
ИС 3.1.5,
ИС 3.2.1, ИС 3.2.2, ИС
3.2.3, ИС 3.2.4, ИС 3.2.5,
ИС 3.2.6, ИС 3.2.7

ИС 1.1.4, ИС1.1.5, ИС 1.1.6, ИС 1.1.7, ИС
1.1.8, ИС 1.1.9, ИС 1.1.10
ИС 1.2.1, ИС 1.2.2, ИС 1.2.3, ИС 1.2.4, ИС
1.2.5, ИС1.2.6, ИС1.2.7, ИС 1.2.8
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:__Географија__________РАЗРЕД: ____седми_______ ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА___72____
Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским,
политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз
неговање вредности мултикултуралности и патриотизма

Исходи
Р.
б.

Област/
тема

1.
РЕГИОНАЛНА
ГЕОГРАФИЈА

2.

ГЕОГРАФСКЕ
РЕГИЈЕ
ЕВРОПЕ

Садржаји
Регионална географија,
принципи
регионализације
Хомогеност и
хетерогеност географског
простора

Јужна Европа – културноцивилизацијске
тековине,
етничка хе- терогеност, туризам,
политичка подела
Државе Јужне Европе: државе
бивше СФРЈ, Италија, Шпанија
и Грчка – основне географске
карактеристике
Средња Европа – културноцивилизацијске
тековине,
савремени
демографски
процеси, природни ресурси и
економски
развој,
урбанизација, политичка подела
Немачка – основне географске
карактеристике

По
завршетку
разреда
ученик ће
бити у
стању да:
– дефинише границе
континента
и
показује на карти
океане и мора којима
је
проучавани
континент окружен и
лоцира
највећа
острва, полуострва,
мореузе, земљоузе,
пролазе, ртове;
– проналази на карти
државе проучаване
регије и именује их;
– приказује на немој
карти: континенте,
океане, мора, облике
ра- зуђености обала,
низије,
планине,
реке, језера, државе,
градове;
– класификује
облике
рељефа,
водне објекте и живи
свет
карактеристичан
за
наведену територију;
– анализира утицај
географске ширине,
рељефа,
односа

Начини и поступци за
постизање исхода
(дидактичкометодичка решења,
активности)
-посматрање
-разговор
-демонстрација
-кооперативни рад
-белешке
-писмени материјални извори
-слике
-графички радови
-филмови
-интернет
-праћење ангажовања ученика
-продукти ученичких
активности
-посматрање
-разговор
-демонстрација
-кооперативни рад
-белешке
-писмени материјални извори
-слике
-графички радови
-филмови
-интернет
-праћење ангажовања ученика
-продукти ученичких
активности

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Планирани начини
праћења и
вредновања

Компетенција за учење,
комуникацију,одговора
н однос према околини

-усмена провера постигнућа

Компетенција за
учење,комуникација,од
говоран однос према
здрављу, одговоран
однос према
околини,решавање
проблема,сарадња и
дигитална
компетенција

-усмена провера постигнућа
-радови ученика
-писмена провера
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3.

АЗИЈА

Западна Европа – културноцивилизацијске
тековине,
савремени
демографски
процеси, природни ресурси и
економски
развој,
урбанизација, политичка подела
Француска
и
Уједињено
Краљевство
–
основне
географске карак- теристике
Северна Европа – природни
ресурси и економски развој,
народи, политичка подела
Норвешка – основне географске
карактеристике
Источна Европа – културноцивилизацијске
тековине,
етничка хетерогеност, природни
ресурси и економски развој,
политичка подела
Руска Федерација – основне
географске карактеристике
Европска унија – пример
интеграционих процеса
Географски положај,
границе и величина
Азије Природне
одлике
Азије.Становништво
Азије Насеља Азије
Привреда Азије
Политичка и регионална подела
Југозападна Азија – природни
ресурси и економски развој, културно-цивилизацијске тековине,
савремени демографски процеси, урбанизација, политичка
подела
Јужна
Азија
–
културноцивилизацијске
тековине,
савремени
демографски
процеси, етничка хетерогеност,
урбанизација,
политичка
подела
Југоисточна Азија – природни
ресурси и економски развој,

копна
и
мора,
морских
струја,
вегетације и човека
на климу;
– објашњава
настанак пустиња на
територији
проучаваног
континента;
– проналази податке
о бројном стању
становништва
по
континентима,
регијама
и
одабраним државама
и издваја просторне
целине са највећом
концентрацијом
становништва
у
свету;
– укаже на узроке и
последице кретања
броја становника, густине насељености,
природног
прираштаја,
миграција и специфичних
структура
становништва
по
континентима,
регијама
и
у
одабраним државама;
– тумачи и израђује
тематске
карте
становништва
по
континентима,
регијама
и
одабраним државама;
– описује узроке и
последице
урбанизације
на
различитим
континентима, регијама
и
у
одабраним
државама;
– доведе
у
везу
природне ресурсе са
степеном економске
развијености
појединих регија и
одабраних држава;
– уз
помоћ
географске
карте
објашњава
специфичности
појединих
просторних целина и

-посматрање
-разговор
-демонстрација
-кооперативни рад
-белешке
-писмени материјални извори
-слике
-графички радови
-филмови
-интернет
-праћење ангажовања ученика
-продукти ученичких
активности

Компетенција за
учење,комуникација,од
говоран однос према
здрављу, одговоран
однос према
околини,решавање
проблема,сарадња и
дигитална
компетенција

-усмена провера постигнућа
-радови ученика
-писмена провера
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4.

АФРИКА

5.
СЕВЕРНА
АМЕРИКА

6.
ЈУЖНА
АМЕРИКА

поли- тичка подела
Источна Азија – културноцивилизацијске
тековине,
савремени демографски процеси,
етничка хетерогеност, природни
ресурси и економски развој,
урбанизација, политичка подела
Централна Азија – природни
ресурси, политичка подела,
насеља и становништво
Географски положај,
границе и величина
Африке
Природне
одлике
Африке.Становништ
во Африке Насеља
Африке
Привреда
Африке
Политичка и регионална подела
Афрички Медитеран и Сахарска
Африка Подсахарска Африка

Географски положај, границе,
величина и регионална подела
Се- верне Америке
Природне одлике Северне
Америке Становништво Северне
Америке Насеља Северне
Америке Привреда Северне
Америке Политичка подела
Географски положај, границе и
величина Јужне Америке
Природне одлике Јужне Америке
Становништво Јужне Америке
Насеља Јужне Америке Привреда
Јужне Америке Политичка подела

описује
различите
начине
издвајања
регија;
– објасни формирање
политичке
карте
света;
– објашњава узроке
и
последице
глобалних феномена
као
што
су
сиромаштво,
унутрашње
и
спољашње
миграције, демографска експлозија и
пренасељеност,
болести и епидемије,
политичка
нестабилност;
– доводе
у
везу
квалитет
живота
становништва
са
природним,
демографским,
економским
и
политичкогеографским
одликама простора;
– препознаје
негативне
утицаје
човека на животну
средину на- стале
услед специфичности
развоја
пољопривреде,
рударства,
енергетике,
индустрије,
саобраћаја и туризма
на
проучаваним
континентима,
регијама
и
у
одабраним државама;
– анализира примере
позитивног утицаја
човека на животну
сре- дину у државама
које улажу напоре на
очувању природе и
упо- ређује их са
сличним примерима
у нашој земљи;
– изводи закључак о
могућим решењима
за коришћење чистих
извора енергије у
државама чија се
привреда
заснива

-посматрање
-разговор
-демонстрација
-кооперативни рад
-белешке
-писмени материјални извори
-слике
-графички радови
-филмови
-интернет
-праћење ангажовања ученика
-продукти ученичких активности

Компетенција за
учење,комуникација,од
говоран однос према
здрављу, одговоран
однос према
околини,решавање
проблема,сарадња и
дигитална
компетенција

-усмена провера постигнућа
-радови ученика
-писмена провера

-посматрање
-разговор
-демонстрација
-кооперативни рад
-белешке
-писмени материјални извори
-слике
-графички радови
-филмови
-интернет
-праћење ангажовања ученика
-продукти ученичких активности
-посматрање
-разговор
-демонстрација
-кооперативни рад
-белешке
-писмени материјални извори
-слике
-графички радови
-филмови
-интернет

Компетенција за
учење,комуникација,од
говоран однос према
здрављу, одговоран
однос према
околини,решавање
проблема,сарадња и
дигитална
компетенција

-усмена провера постигнућа
-радови ученика
-писмена провера

Компетенција за
учење,комуникација,од
говоран однос према
здрављу, одговоран
однос према
околини,решавање
проблема,сарадња и
дигитална

-усмена провера постигнућа
-радови ученика
-писмена провера
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7.
АУСТРАЛИЈА
И ОКЕАНИЈА

8.

ПОЛАРНЕ
ОБЛАСТИ

Географски положај, границе и
величина Аустралије и Океаније
Природне одлике Аустралије
Колонијални период
и становништво
Аустралије Насеља
Аустралије
Привреда Аустралије
Океанија – основна географска
обележја Политичка и регионална
подела
Основне географске одлике
Антарктика – откриће, назив,
гео- графски положај, природне
одлике, природни ресурси и
научна истраживања
Основне географске одлике
Арктика – откриће, назив,
географ- ски положај, природне
одлике, природни ресурси и
савремена научна истраживања

највише
на
експлоатацији нафте
и угља;
– истражује
утицај
Европске уније на
демографске,
економске
и
политичке процесе у
Европи и свету;
описује
улогу
међународн
их
организациј
а у свету

-праћење ангажовања ученика
-продукти ученичких активности
-посматрање
-разговор
-демонстрација
-кооперативни рад
-белешке
-писмени материјални извори
-слике
-графички радови
-филмови
-интернет
-праћење ангажовања ученика
-продукти ученичких активности

компетенција
Компетенција за
учење,комуникација,од
говоран однос према
здрављу, одговоран
однос према
околини,решавање
проблема,сарадња и
дигитална
компетенција

-усмена провера постигнућа
-радови ученика
-писмена провера

-посматрање
-разговор
-демонстрација
-кооперативни рад
-белешке
-писмени материјални извори
-слике
-графички радови
-филмови
-интернет
-праћење ангажовања ученика
-продукти ученичких активности

Компетенција за
учење,комуникација,од
говоран однос према
здрављу, одговоран
однос према
околини,решавање
проблема,сарадња и
дигитална
компетенција

-усмена провера постигнућа
-радови ученика
-писмена провера
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Образовни стандарди за крај разреда за предмет – _________географија_________________________
Ниво образовних
стандарда
Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Област
РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА

ГЕ.1.4.2.

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

ГЕ.1.4.1.
ГЕ.1.4.2.

ГЕ.2.4.1.
ГЕ.2.4.2.

ГЕ.3.4.1.
ГЕ.3.4.2.
ГЕ.3.4.3.

ГЕ.1.4.2.

ГЕ.2.4.2.

ГЕ.3.4.2.
ГЕ.3.4.3.

ГЕ.1.4.2.

ГЕ.2.4.2.

ГЕ.3.4.2.
ГЕ.3.4.3.

ГЕ.1.4.2.

ГЕ.2.4.2.

ГЕ.3.4.2.
ГЕ.3.4.3.

ГЕ.1.4.2.

ГЕ.2.4.2.

ГЕ.3.4.2.
ГЕ.3.4.3.

ГЕ.1.4.2.

ГЕ.2.4.2.

ГЕ.3.4.2.
ГЕ.3.4.3.

ГЕ.1.4.2.

ГЕ.2.4.2.

ГЕ.3.4.2.
ГЕ.3.4.3.

АЗИЈА

АФРИКА

СЕВЕРНА АМЕРИКА

ЈУЖНА АМЕРИКА

АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА
ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ
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Предмет: ФИЗИКА

Разред: 7.

Годишњи број часова: 72

Циљ учења Физике јесте да ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост, оспособе се да решавају проблеме и
задатке у новим и непознатим ситуацијама, образложе своје мишљење у оквиру дискусије, упознају природне појаве и
основне природне законе и њихову примену у свакодневном животу, развију мотивисаност за учење и напредују ка
достизању одговарајућих образовних стандарда.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
 разликује скаларне и векторске
физичке величине;
 користи и анализира резултате мерeња
различитих физичких величина и
приказује их табеларно и графички;
 анализира зависност брзине и
пређеног пута од времена код
праволинијских кретања са сталним
убрзањем;
 примени Њутнове законе динамике на
кретање тела из окружења;
 покаже од чега зависи сила трења и на
основу тога процени како може
променити њено деловање;
 демонстрира појаве: инерције тела,
убрзаног кретања, кретање тела под
дејством сталне силе, силе трења и
сила акције и реакције на примерима
из окружења;

ОБЛАСТ/ ТЕМА

САДРЖАЈИ
Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања.
Успостављање везе између силе, масе тела и
убрзања. Други Њутнов закон.
Динамичко мерење силе.
Међусобно деловање два тела – силе акције и
реакције. Трећи Њутнов закон. Примери

СИЛА И КРЕТАЊЕ

Равномерно променљиво праволинијско кретање.
Интензитет, правац и смер брзине и убрзања.
Тренутна и средња брзина тела.
Зависност брзине и пута од времена при равномерно
променљивом праволинијском кретању.
Графичко представљање зависности брзине тела од
времена код равномерно променљивог
праволинијског кретања.
Демонстрациони огледи:
 Илустровање инерције тела помоћу папира и
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 самостално изведе експеримент из
области кинематике и динамике,
прикупи податке мерењем, одреди
тражену физичку величину и објасни
резултате експеримента;
 покаже врсте и услове равнотеже
чврстих тела на примеру из окружења;
 наводи примере простих машина које
се користе у свакодневном животу;
 прикаже како сила потиска утиче на
понашање тела потопљених у течност
и наведе услове пливања тела на води;
 повеже појмове механички рад,
енергија и снага и израчуна рад силе
теже и рад силе трења;
 разликује кинетичку и потенцијалну
енергију тела и повеже њихове
промене са извршеним радом;
 демонстрира важење закона одржања
енергије на примерима из окружења;
 решава квалитативне, квантитативне и
графичке задатке (кинематика и
динамика кретања тела, трење,
равнотежа полуге, сила потиска,
закони одржања...);
 разликује појмове температуре и
количине топлоте и прикаже
различите механизме преноса топлоте
са једног тела на друго;
 анализира промене стања тела
(димензија, запремине и агрегатног
стања) приликом грејања или хлађења;

тега.
 Кретање куглице низ Галилејев жљеб.
 Кретање тела под дејством сталне силе.
 Мерење силе динамометром.
 Илустровање закона акције и реакције помоћу
динамометара и колица, колица са опругом и
других огледа (реактивно кретање балона и
пластичне боце).
Лабораторијске вежбе
1. Одређивање сталног убрзања при кретању
куглице низ жљеб.
2. Провера Другог Њутновог закона помоћу
покретног телa (колица) или помоћу Атвудове
машине.
Убрзање при кретању тела под дејством силе теже.
Галилејев оглед.
КРЕТАЊЕ
ТЕЛА ПОД
ДЕЈСТВОМ СИЛЕ
ТЕЖЕ. СИЛЕ
ТРЕЊА

Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац
навише и хитац наниже.
Силе трења и силе отпора средине (трење мировања,
клизања и котрљања). Утицај ових сила на кретање
тела.
Демонстрациони огледи:
 Слободно падање тела различитих облика и маса
(Њутнова цев, слободан пад везаних новчића…).
 Падање тела у разним срединама.
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 наведе методе добијања топлотне
енергије и укаже на примере њеног
рационалног коришћења.

 Бестежинско стање тела (огледи са
динамометром, с два тега и папиром између њих,
са пластичном чашом која има отвор на дну и
напуњена је водом).
 Трење на столу, косој подлози и сл.
 Мерење силе трења помоћу динамометра.
Лабораторијскe вежбe
1. Одређивање убрзања тела које слободно пада.
2. Одређивање коефицијента трења клизања.
Деловање две силе на тело, појам резултујуће силе
кроз различите примере слагања сила. Разлагање
сила.
Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент силе.
Равнотежа полуге и њена применa.
Сила потиска у течности и гасу. Архимедов закон и
његовa применa. Пливање и тоњење тела.
РАВНОТЕЖА ТЕЛА

Демонстрациони огледи:
 Врсте равнотеже помоћу лењира или штапа.
 Равнотежа полуге.
 Услови пливања тела (тегови и стаклена посуда
на води, Картезијански гњурац, суво грожђе у
минералној води, свеже јаје у води и воденом
раствору соли, мандарина са кором и без коре у
води, пливање коцке леда на води…).
Лабораторијска вежба
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1. Одређивање густине чврстог тела применом
Архимедовог закона.
Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе
трења.
Квалитативно увођење појма механичке енергије
тела. Кинетичка енергија тела. Потенцијална
енергија. Гравитациона потенцијална енергија тела.
Веза између промене механичке енергије тела и
извршеног рада. Закон о одржању механичке
енергије.
Снага. Коефицијент корисног дејства.
Демонстрациони огледи:
МЕХАНИЧКИ РАД И
ЕНЕРГИЈА. СНАГА

 Илустровање рада утрошеног на савладавање
силе трења при клизању тела по различитим
подлогама, уз коришћење динамометра.
 Коришћење потенцијалне енергије воде или
енергије надуваног балона за вршење механичког
рада.
 Примери механичке енергије тела. Закон о
одржању механичке енергије (Галилејев жљеб;
математичко клатно; тег са опругом)
Лабораторијскe вежбe
1. Одређивање рада силе под чијим дејством сe тело
креће по различитим подлогама.
2. Провера закона одржања механичке енергије
помоћу колица.
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Честични састав супстанције: молекули и њихово
хаотично кретање.
Топлотно ширење тела. Појам и мерење
температуре.
Унутрашња енергија и температура.
Количина топлоте. Специфични топлотни
капацитет. Топлотна равнотежа.
Агрегатна стања супстанције.
ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ

Демонстрациони огледи:
 Дифузија и Брауново кретање.
 Ширење чврстих тела, течности и гасова
(надувани балон на стакленој посуди - флаши и
две посуде са хладном и топлом водом,
Гравесандов прстен, издужење жице, капилара...).
Лабораторијска вежба
1. Мерење температуре мешавине топле и хладне
воде после успостављања топлотне равнотеже.
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Стандарди
Област

СИЛА И КРЕТАЊЕ

Кретање тела под
дејством силе теже.
Сила трења

Oсновни ниво:
ФИ.1.2.2. уме да препозна равномерно кретање
ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две величине
ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији
ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији
Средњи ниво:
ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање
ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују
ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке
ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону
ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. километре у метре
ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута
ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, директну и обрнуту пропорционалност
ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске величине
ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина
ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења
ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата
ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству
Напредни ниво:
ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће
ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско кретање
ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI
ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења
ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом
Oсновни ниво:
ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу равномерно
ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена
ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време
ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака
ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време
ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији
ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији
Средњи ниво:
ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе, и силе потиска
ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту кретања
ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање
ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују
ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке
ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону
ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. километре у метре
ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута
ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност
ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу
ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина
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ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења
ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата
ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству
Напредни ниво:
ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће
ФИ.3.2.1. уме да примени односе између физичких величина које описују равномерно променљиво праволинијско кретање
ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система
ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења
ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења
ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом

РАВНОТЕЖА ТЕЛА

Oсновни ниво:
ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу равномерно
ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена
ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време
ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака
ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време
ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији
ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији
Средњи ниво:
ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције
ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе, и силе потиска
ФИ.2.1.3. уме да препозна када је полуга у стању равнотеже
ФИ.2.1.4. разуме како односи сила утичу на врсту кретања
ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине
ФИ.2.1.6. зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба флуида
ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке
ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону
ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. километре у метре
ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута
ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту
пропорционалност
ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу
ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина
ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења
ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата
ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству
Напредни ниво:
ФИ.3.1.1. разуме и примењује услове равнотеже полуге
ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће
ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система
ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења
ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом
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МЕХАНИЧКИ РАД И
ЕНЕРГИЈА. СНАГА.

Oсновни ниво:
ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу равномерно
ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока
ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена
ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време
ФИ.1.4.4. уме да препозна јединице за брзину
ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, затегнута мерна трака
ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време
ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији
ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији
Средњи ниво:
ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе, и силе потиска
ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке
ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или тону
ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. километре у метре
ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута
ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, односно висине на којој се тело налази
ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге
ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту
пропорционалност
ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу
ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина
ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења
ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата
ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству
Напредни ниво:
ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система
ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења
ФИ.3.5.1. разуме да се укупна механичка енергија тела при слободном паду одржава
ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења
ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ

Oсновни ниво:
ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока
ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и времена
ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време
ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време
ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре
ФИ.1.5.2. уме да препозна да се механичким радом може мењати температура тела
ФИ.1.7.1. поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији
ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији
Средњи ниво:
ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке
ФИ.2.4.2. уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар

81

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у другу, нпр. километре
у метре
ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута
ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, односно висине на којој се тело налази
ФИ.2.5.4. зна да унутрашња енергија зависи од температуре
ФИ.2.5.5. зна да запремина тела зависи од температуре
ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту
пропорционалност
ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина
ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате мерења
ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резулт.
ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутству
Напредни ниво:
ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система
ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења
ФИ.3.5.2. уме да препозна карактеристичне процесе и термине који описују промене агрегатних стања
ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења
ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом
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НАЗИВ ПРЕДМЕТА:МАТЕМАТИКА

РАЗРЕД: СЕДМИ ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 144

Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије
основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким
језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота,
као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.

Р.
б.

1.

Област/
тема

РЕАЛНИ
БРОЈЕВИ

Садржаји

Исходи – по
завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Квадрат рационалног
броја.
Решавање једначине
,
.
Постојање
ирационалних бројева
(на пример решења
једначине
).
Реални бројеви и
бројевна права.
Квадратни корен,
| |.
једнакост √
Децимални запис
реалног броја;
приближна вредност
реалног броја;
апсолутна грешка.
Основна својства
операције с реалним

- израчуна степен
реалног броја и
квадратни корен
потпуног квадрата и
примени
одговарајућа
својства операције;
- одреди бројевну
вредност
једноставнијег
израза с реалним
бројевима;
- на основу реалног
проблема састави и
израчуна вредност
једноставнијег
бројевног израза с
реалним бројевима;
-одреди приближну
вредност реалног

Начини и поступци
за постизање исхода
(дидактичкометодичка решења,
активности)
Облици
рада:фронтални,
индивидуални, групни,
рад у пару.
Методе рада:метода
усменог излагања,
текстуална метода,
демонстративна
метода, метода
презентације.
Активност
наставника:
мотивисање ученика за
учење предмета,
демонстрација слика
са презентација и
модела,вођење и
усмеравање тока
часа,наставникинструк
цијама

Међупредметн
а повезаност
(исход/садржаји
)
Информатика и
рачунарство,
Историја,
Техника и
технологија
Српски језик и
књижевност

Планирани
начини праћења
и вредновања
Кроз усмене
одговоре,
активност на часу,
самосталан рад,
рад у групи,
контролне вежбе
и писмене
задатке.
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2.

ПИТАГОРИНА
ТЕОРЕМА

бројевима. Функција
директне
пропорционалности
.
Продужена
пропорција.

броја и процени
апсолутну грешку;
- нацрта график

Питагорина теорема
(директна и обрнута).
Важније примене
Питагорине теореме.
Конструкција тачака
на бројевној правој
које одговарају
бројевима √ √ √
итд.
Растојање између две
тачке у координатном
систему.

- примени
Питагорину теорему
у рачунским и
конструктивним
задацима;

- примени
продужену
пропорцију у
реалним
ситуацијама;

усмераваученике који
самостално истражују,
структуришу
чињенице и извлаче
закључке;
Активности ученика:
слушање, активно
укључивање у
дискусију,
повезивањеса
претходно стеченим
знањем.
Облици
рада:фронтални,
индивидуални, групни,
рад у пару.
Методе рада:метода
усменог излагања,
текстуална метода,
демонстративна
метода, метода
презентације.
Активност
наставника:
мотивисање ученика за
учење предмета,
демонстрација слика
са презентација и
модела, вођење и
усмеравање тока часа
наставник
инструкцијама

Техника и
технологија,
Историја,
Географија,
Српски језик и
књижевност

Кроз усмене
одговоре,
активност на часу,
самосталан рад,
рад у групи,
контролне вежбе
и писмене задатке
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3.

ЦЕЛИ
АЛГЕБАРСК
И
ИЗРАЗИ

Први део
Степен чији је
изложилац природан
број; степен декадне
јединице чији је
изложилац цео број;
операције са
степенимаа; степен
производа, количника
и степена.

Други део
Алгебарски изрази.
Полиноми и операције
(мономи, сређени
облик, трансформације
збира, разлике и
производа полинома у
сређени облик

- трансформише
збир, разлику и
производ полинома;
- примени формуле
за разлику квадрата
и квадрат бинома;
- растави полином
на чиниоце
(користећи
дистрибутивни
закон и формуле за
квадрат бинома и
разлику квадрата);
- примени
трансформације
полинома на
решавање
једначина;

усмераваученике који
самосталноистражују,
структуришу
чињенице и доносе
закључке; оцењивање.
Активности
ученика:слушање,
активно укључивање у
дискусију, повезивање
са претходно стеченим
знањем, извођење
закључака.
Облици рада:
фронтални,
индивидуални, групни,
рад у пару.
Методе рада: метода
усменог излагања,
текстуална метода,
демонстративна
метода, метода
презентације.
Активност
наставника:
мотивисање ученика за
учење предмета,
демонстрација слика
са презентација и
модела,вођење и
усмеравање тока
часа,наставник
инструкцијама

Кроз усмене
одговоре,
активност на часу,
самосталан рад,
рад у групи,
контролне вежбе
и писмене задатке
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полинома). Квадрат
бинома и разлика
квадрата. Растављање
полинома на чиниоце
коришћењем
дистрибутивног
закона, формуле за
квадрат бинома и
разлику квадрата.
Примене

4.

МНОГОУГА
О

Појам многоугла.
Врсте многоуглова.
Збир углова
многоугла. Број
дијагонала многоугла.
Правилни
многоуглови (појам,
својства,
конструкције). Обим и
површина многоугла.
Тежишна дуж троугла.
Ортоцентар и тежиште
троугла.
Сложеније примене
ставова подударности.

- примени својства
страница, углова и
дијагонала
многоугла;
- израчуна
површину
многоугла
користећи обрасце
или разложиву
једнакост;
- конструише
ортоцентар и
тежиште троугла;
- примени ставове
подударности при
доказивању
једноставнијих
тврђења и у
конструктивним
задацима;

усмерава ученике који
самостално истражују,
структуришу
чињенице и доносе
закључке; оцењивање.
Активности ученика:
слушање, активно
укључивање у
дискусију, повезивање
са претходно стеченим
знањем, извођење
закључака.
Облици рада:
фронтални,
индивидуални, групни,
рад у пару.
Методе рада: метода
усменог излагања,
текстуална метода,
демонстративна
метода, метода
презентације.
Активност
наставника:
мотивисање ученика за
учење предмета,
демонстрација слика
са презентација и
модела, вођење и
усмеравање тока часа,
наставник
инструкцијама

Техника и
технологија,
Информатика и
рачунарство,

Кроз усмене
одговоре, активност
на часу, самосталан
рад, рад у групи,
контролне вежбе и
писмене задатке
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усмерава ученике који
самостално истражују,
структуришу
чињенице и доносе
закључке; оцењивање.

Централни и
периферијски угао
круга.
Обим круга, број .
Дужина кружног лука.
Површина круга,
кружног исечка и
кружног прстена.
Ротација.
5.

КРУГ

- примени својства
централног и
периферијског угла
у кругу;
- израчуна обим и
површину круга и
његових делова;
- преслика дати
геометријски
објекат ротацијом;

Активности ученика:
слушање, активно
укључивање у
дискусију, повезивање
сапретходно стеченим
знањем, извођење
закључака.
Облици рада:
фронтални,
индивидуални, групни,
рад у пару.
Методе рада:метода
усменог
излагања,текстуална
метода,
демонстративна
метода, метода
презентације.
Активност
наставника:
мотивисање ученика за
учење предмета,
демонстрација слика
са презентација и
модела, вођење и
усмеравање тока часа,

Техника и
технологија,
Географија,
Историја,
Српски језик и
књижевност

Кроз усмене
одговоре,
активност на часу,
самосталан рад,
рад у групи,
контролне вежбе
и писмене задатке

87

Средња вредност,
медијана и мод.

6.

ОБРАДА
ПОДАТАКА

- одређује средњу
вредност, медијану
и мод.

наставник
инструкцијама
усмерава ученике који
самостално истражују,
структуришу
чињенице и доносе
закључке; оцењивање.
Активности
ученика:слушање,
активно укључивање у
дискусију, повезивање
са претходно стеченим
знањем, извођење
закључака.
Облици рада:
фронтални,
индивидуални, групни,
рад у пару.
Методе рада: метода
усменог излагања,
текстуална метода,
демонстративна
метода, метода
презентације.
Активност
наставника:
мотивисање ученика за
учење предмета,
демонстрација слика
са презентација и
модела, вођење и
усмеравање тока часа,

Кроз усмене
одговоре,
активност на часу,
самосталан рад,
рад у групи,
контролне вежбе
и писмене задатке
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наставник
инструкцијама
усмерава ученике који
самостално истражују,
структуришу
чињенице и доносе
закључке; оцењивање.
Активности ученика:
слушање, активно
укључивање у
дискусију, повезивање
са претходно стеченим
знањем, извођење
закључака.
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Садржај теме

Број часова
Остали часови

1.

Назив теме

Часови обраде

Број
теме

Укупно часова

Назив предмета: Биологија
Разред: Седми
Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и живих бића у интеракцији са животном
Циљ:
средином, развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за
одрживим развојем.

НАСЛЕЂИВАЊЕ
И ЕВОЛУЦИЈА

Улога и значај једра у
метаболизму ћелије. Деоба
ћелије (хромозоми,
настајање телесних и полних
ћелија).

8

3

5

Исходи – по завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

Међупредметне
компетенције

– прикупи и анализира податке о животним
циклусима почевши од оплођења;

Дигитална
компетенција,
Естетичка
компетенција,
Компетенција за
целоживотно
учење,
Комуникација,
Сарадња,
Решавање
проблема,
Одговоран однос
према здрављу, Рад
са подацима и
информацијама

– упореди бесполно и полно размножавање;

ДНК и појам гена (алел,
генотип, фенотип)

– идентификује разлике између митозе и
мејозе на основну промене броја хромозома
и њихове улоге у развићу и репродукцији;

Прво Менделово правило,
крвне групе, трансфузија и
трансплантација.

– одреди однос између гена и хромозома и
основну улогу генетичког материјала у
ћелији;

Наслеђивање пола.

– шематски прикаже наслеђивање пола и
других особина према првом Менделовом
правилу;

Наследне болести.
Животни циклуси биљака и
животиња. Смена
генерација. Једнополни и
двополни организми. Значај
и улога полног
размножавања.
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2.

ЈЕДИНСТВО
ГРАЂЕ И
ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА
ЖИВОТА

Основни принципи
организације живих бића.
Појам симетрије – типични
примери код једноћелијских
и вишећелијских
организама; биолошки
значај.

31

13

18

– одреди положај организма на дрвету
живота на основу прикупљених и
анализираних информација о његовој грађи;
– упореди организме на различитим
позицијама на „дрвету живота” према
начину на који обављају животне процесе;
– користи микроскоп за посматрање грађе
гљива, биљних и животињскихткива;

Симетрија, цефализација и
сегментација код животиња.
Присуство/одсуство биљних
органа, (симетрија и
сегментација код биљака).
Ћелије са специфичном
функцијом: мишићне, крвне,
нервне, ћелије
затварачице...
Грађа и улога ткива, органа,
органских система и значај
за функционисање
организма.

3.

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ
ЖИВОТА

Компаративни преглед грађе
главних група биљака,
гљива и животиња –
сличности и разлике у
обављању основних
животних процеса на
методски одабраним
представницима.
Основни принципи
систематике (Карл Лине,
биномна номенклатура).
Приказ разноврсности
живота кроз основне
систематске категорије до
нивоа кола и класе.
Докази еволуције, фосили и
тумачење филогенетских

6

3

3

– разврста организме према задатим
критеријумима применом дихотомих
кључева;
– повеже принципе систематике са
филогенијом и еволуцијом на основу
данашњих и изумрлих врста – фосила;

Дигитална
компетенција,
Естетичка
компетенција,
Компетенција за
целоживотно
учење,
Комуникација,
Сарадња,
Решавање
проблема,
Одговоран однос
према здрављу, Рад
са подацима и
информацијама,
Одговоран однос
према околини,
Одговорно учешће
у демократском
друштву

Дигитална
компетенција,
Естетичка
компетенција,
Компетенција за
целоживотно
учење,
Комуникација,
Сарадња,
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низова (предачке и
потомачке форме, прелазни
фосили).

4.

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

Састав и структура
популација. Популациона
динамика (природни
прираштај и миграције).

Решавање
проблема,
Одговоран однос
према здрављу, Рад
са подацима и
информацијама,
Одговоран однос
према околини,
Одговорно учешће
у демократском
друштву

11

4

7

– идентификује основне односе у биоценози
на задатим примерима;
– илуструје примерима однос између
еколошких фактора и ефеката природне
селекције;

Абиотички фактори и
биотички односи као
чиниоци природне селекције
(адаптације).

– упореди прикупљене податке о изабраној
врсти и њеној бројности на различитим
стаништима;

Мреже исхране. Животне
области.

– повеже утицај абиотичких чинилаца у
одређеној животној области – биому са
животним формама које га насељавају;

Конвергенција и
дивергенција животних
форми.

– анализира разлику између сличности и
сродности организама на примерима
конвергенције и дивергенције;

Заштита природе. Заштита
биодиверзитета.

– идентификује трофички ниво организма у
мрежи исхране;

Дигитална
компетенција,
Естетичка
компетенција,
Компетенција за
целоживотно
учење,
Комуникација,
Сарадња,
Решавање
проблема,
Одговоран однос
према здрављу, Рад
са подацима и
информацијама,
Одговоран однос
према околини,
Одговорно учешће
у демократском
друштву

– предложи акције заштите биодиверзитета
и учествује у њима;

5.

ЧОВЕК И
ЗДРАВЉЕ

Примери наследних болести.
Особине и грађа вируса.
Болести изазване вирусима.
Имунитет, вакцине.

16

10

6

– анализира задати јеловник са аспекта
уравнотежене и разноврсне исхране;
– идентификује поремећаје исхране на
основу типичних симптома (гојазност,
анорексија, булимија);

Дигитална
компетенција,
Естетичка
компетенција,
Компетенција за
целоживотно
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Пулс и крвни притисак.
Прва помоћ: повреде крвних
судова (практичан рад).
Принципи уравнотежене
исхране и поремећаји у
исхрани.
Значај правилног чувања,
припреме и хигијене
намирница; тровање храном.
Промене у адолесценцији.
Здрави стилови живота (сан,
кондиција, итд).
Последице болести
зависности – наркоманија.

– планира време за рад, одмор и
рекреацију;
– доведе у везу измењено понашање људи
са коришћењем психоактивних супстанци;
– аргументује предности вакцинације;
– примени поступке збрињавања лакших
облика крварења;
– расправља о различитости међу људима са
аспекта генетичке варијабилности,
толеранције и прихватања различитости.

учење,
Комуникација,
Сарадња,
Решавање
проблема,
Одговоран однос
према здрављу, Рад
са подацима и
информацијама,
Одговоран однос
према околини,
Одговорно учешће
у демократском
друштву,
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

Начини и поступци остваривања програма за наставни предмет:
Облици рада: фронтални, индивидуални, групни, рад у пару
Методе рада: метода усменог излагања, текстуална метода, демонстративна метода, метода презентације
Провера постигнућа: наставни листићи, провера остварености исхода на крају сваког часа, тестови, решавање проблемских
задатака, прављења мапа појмова
Активност наставника: мотивисање ученика за учење новог предмета, демонстрација слика са презентација и модела, вођење
и усмеравање тока часа, наставник инструкцијама усмерава ученике који самостално истражују, структуришу чињенице и
извлаче закључке; оцењивање
активности ученика: слушање, активно укључивање у дискусију, повезивање са претходно стеченим знањем, извођење
закључака
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ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА

РАЗРЕД: 7.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 72

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

Р.бр.

Тема/област

1.

ХЕМИЈА КАО
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА
НАУКА И
ХЕМИЈА У СВЕТУ ОКО
НАС

2.

ХЕМИЈСКА
ЛАБОРАТОРИЈА

Обрада

Утврђива
ње

Лаб.вежба

Свега

– идентификује и објашњава појмове који
повезују хемију са другим наукама и различитим
професијама, и принципима одрживог развоја;

2

2

0

4

– правилно рукује лабораторијским посуђем,
прибором и супстанцама, и показује одговоран
однос према здрављу и животној средини;
– експериментално појединачно и у групи испита,
опише и објасни физичка и хемијска својства
супстанци, и физичке и хемијске промене
супстанци;
– повезује физичка и хемијска својства супстанци
са применом у свакодневно животу и различитим
професијама;
– налази потребне информације у различитим
изворима користећи основну хемијску
терминологију и симболику;
– тумачи ознаке са амбалаже
супстанци/комерцијалних производа.

3

2

2

7

Исходи
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

– представља структуру атома, молекула и јона
помоћу модела, хемијских симбола и формула;
– повезује распоред електрона у атому елемента с
положајем елемента у Периодном систему
елемената и својствима елемента;
МОЛЕКУЛИ
– разликује хемијске елементе и једињења на
ЕЛЕМЕНАТА И
основу хемијских симбола и формула;
ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И
– разликује типове хемијских веза, препознаје тип
ЈОНСКА
хемијске везе у супстанцама и повезује са
ЈЕДИЊЕЊА
својствима тих супстанци;
ХОМОГЕНЕ И
– објашњава по чему се разликују чисте
ХЕТЕРОГЕНЕ
супстанце од смеша и илуструје то примерима;
СМЕШЕ
– разликује хомогене и хетерогене смеше, наводи
примере из свакодневног живота и раздваја
састојке смеша;
– објасни процес растварања супстанце и
квантитативно значење растворљивости
супстанце;
– изводи израчунавања у вези с масеним
процентним саставом раствора;
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И – напише једначине хемијских реакција и објасни
ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ њихово квалитативно и квантитативно значење
ИЗРАЧУНАВАЊА У
– квантитативно тумачи хемијске симболе и
ХЕМИЈИ
формуле користећи појмове релативна атомска и
молекулска маса, количина супстанце и моларна
маса;
ВОДОНИК И КИСЕОНИК – опише и објасни физичка и хемијска својства
И
водоника и кисеоника;
ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА.
– разликује оксиде, киселине, хидроксиде и соли
СОЛИ
на основу хемијске формуле и назива, и опише
основна својства ових класаједињења;
– индикаторима испита и на рН скали процени
киселост раствора;

6

3

1
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4

4

1
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6
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3

3
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6

4

1
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Р.бр
.

Тема/област

Исходи

Садржаји

1.

ХЕМИЈА КАО
ЕКСПЕРИМЕНТАЛН
А НАУКА И
ХЕМИЈА У СВЕТУ
ОКО НАС

– идентификује и
објашњава појмове који
повезују хемију са
другим наукама и
различитим
професијама, и
принципима одрживог
развоја;

2.

ХЕМИЈСКА
ЛАБОРАТОРИЈА

Предмет
изучавања
хемије. Везе
између хемије и
других наука.
Примена хемије
у различитим
делатностима и
свакодневном
животу.
Супстанца.
Врсте
супстанци:
хемијски
елементи,
хемијска
једињења и
смеше.
Демонстрацион
и огледи:
демонстрирање
узорака
елемената,
једињења и
смеша
Хемијска
лабораторија и
експеримент.

– правилно рукује
лабораторијским
посуђем, прибором и

Начин остваривања
програма
Облик
Методе
рада

Међупредметн
о повезивање
(исход/садржаји
)

Начин
провере
оствареност
и исхода

фронтални,
индивидуалн
и, групни, рад
у пару.

метода
усменог
излагања,
текстуална
метода,
демонстративн
а метода,
метода
презентације,
метода
самосталног
рада ученика

Математика,
биологија

иницијални
тест,
учествовање у
разговору,
прикупљање
информација из
различитих
извора,
свакодневна
посматрања,
активност на
часу,
учествовање у
разговору и
дискусији, рад у
групи, рад у
пару, пројекти,
ПП
презентације,
есејско
излагање

фронтални,
индивидуалн
и, групни, рад
у пару.

метода
усменог
излагања,
текстуална

биологија

иницијални
тест,
учествовање у
разговору,
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супстанцама, и показује
одговоран однос према
здрављу и животној
средини;
– експериментално
појединачно и у групи
испита, опише и објасни
физичка и хемијска
својства супстанци, и
физичке и хемијске
промене супстанци;
– повезује физичка и
хемијска својства
супстанци са применом
у свакодневно животу и
различитим
професијама;
– налази потребне
информације у
различитим изворима
користећи основну
хемијску терминологију
и симболику;
– тумачи ознаке са
амбалаже
супстанци/комерцијални
х производа.

Лабораторијско
посуђе и
прибор.
Физичка и
хемијска
својства
супстанци.
Физичке и
хемијске
промене
супстанци.
Демонстрацион
и огледи:
демонстрирање
правилног
руковања
лабораторијски
м посуђем и
прибором, и
правилног
извођења
основних
лабораторијски
х техника рада;
испитивање
физичких и
хемијских
својстава и
промена
супстанци.
Лабораторијска
вежба I:
основне

метода,
демонстративн
а метода,
метода
презентације,
метода
самосталног
рада ученика

прикупљање
информација из
различитих
извора,
свакодневна
посматрања,
активност на
часу,
учествовање у
разговору и
дискусији, рад у
групи, рад у
пару, пројекти,
ПП
презентације,
есејско
излагање
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3.

АТОМИ И
ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

– представља структуру
атома, молекула и јона
помоћу модела,
хемијских симбола и
формула;
– повезује распоред
електрона у атому
елемента с положајем
елемента у Периодном
систему елемената и
својствима елемента;

лабораторијске
технике рада:
мешање,
уситњавање и
загревање
супстанци.
Лабораторијска
вежба II:
физичка
својства
супстанци,
мерење масе,
запремине и
температуре
супстанце.
Лабораторијска
вежба III:
физичке и
хемијске
промене
супстанци.
Атоми
хемијских
елемената.
Хемијски
симболи. Грађа
атома: атомско
језгро и
електронски
омотач.
Атомски и
масени број,
изотопи.

фронтални,
индивидуалн
и, групни, рад
у пару.

метода
усменог
излагања,
текстуална
метода,
демонстративн
а метода,
метода
презентације,
метода
самосталног
рада ученика

Математика,
ликовна култура,
информатика и
рачунарство

иницијални
тест,
учествовање у
разговору,
прикупљање
информација из
различитих
извора,
свакодневна
посматрања,
активност на
часу,
учествовање у
разговору и
дискусији, рад у
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Распоред
електрона по
нивоима у
атомима
елемената.
Периодни
систем
елемената
(ПСЕ), закон
периодичности
и веза између
броја и
распореда
електрона по
нивоима у
атомима
елемената и
положаја
елемената у
ПСЕ.
Племенити
гасови.
Својства и
примена.
Демонстрацион
и огледи:
формулисање
претпоставке о
честичној грађи
супстанци.
Вежба IV:
одређивање
валентног

групи, рад у
пару, пројекти,
ПП
презентације,
есејско
излагање
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4.

МОЛЕКУЛИ
ЕЛЕМЕНАТА И
ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И
ЈОНСКА
ЈЕДИЊЕЊА

– разликује хемијске
елементе и једињења на
основу хемијских
симбола и формула;
– разликује типове
хемијских веза,
препознаје тип хемијске
везе у супстанцама и
повезује са својствима
тих супстанци;

нивоа и броја
валентних
електрона.
Ковалентна
веза: молекули
елемената и
молекули
једињења.
Атомскa и
молекулскa
кристалнa
решеткa. Јонска
веза и јонска
кристална
решетка.
Валенца.
Хемијске
формуле и
називи.
Демонстрацион
и огледи:
својства
супстанци са
ковалентном и
јонском везом.
Лабораторијска
вежба V:
упоређивање
својстава
супстанци са
јонском и
супстанци са
ковалентном

фронтални,
индивидуалн
и, групни, рад
у пару.

метода
усменог
излагања,
текстуална
метода,
демонстративн
а метода,
метода
презентације,
метода
самосталног
рада ученика

Математика,
биологија, физика

иницијални
тест,
учествовање у
разговору,
прикупљање
информација из
различитих
извора,
свакодневна
посматрања,
активност на
часу,
учествовање у
разговору и
дискусији, рад у
групи, рад у
пару, пројекти,
ПП
презентације,
есејско
излагање
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5.

ХОМОГЕНЕ И
ХЕТЕРОГЕНЕ
СМЕШЕ

везом.
– објашњава по чему се Смеше:
разликују чисте
хомогене и
супстанце од смеша и
хетерогене.
илуструје то примерима; Раствори –
– разликује хомогене и
хомогене
хетерогене смеше,
смеше.
наводи примере из
Растварање и
свакодневног живота и
растворљивост.
раздваја састојке смеша; Вода и ваздух –
– објасни процес
хомогене смеше
растварања супстанце и у природи.
квантитативно значење
Масени
растворљивости
процентни
супстанце;
састав смеша.
– изводи израчунавања у Раздвајање
вези с масеним
састојака
процентним саставом
смеша:
раствора;
декантовање,
цеђење и
одвајање
помоћу
магнета.
Демонстрацион
и огледи: састав
и својства
смеша;
раствори и
њихова
својства;
растворљивост;
незасићени,
засићени и

фронтални,
индивидуалн
и, групни, рад
у пару.

метода
усменог
излагања,
текстуална
метода,
демонстративн
а метода,
метода
презентације,
метода
самосталног
рада ученика

Математика,
географија,
биологија

иницијални
тест,
учествовање у
разговору,
прикупљање
информација из
различитих
извора,
свакодневна
посматрања,
активност на
часу,
учествовање у
разговору и
дискусији, рад у
групи, рад у
пару, пројекти,
ПП
презентације,
есејско
излагање
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6.

ХЕМИЈСКЕ
РЕАКЦИЈЕ И
ХЕМИЈСКЕ
ЈЕДНАЧИНЕ

– напише једначине
хемијских реакција и
објасни њихово
квалитативно и
квантитативно значење

презасићени
раствори;
раздвајање
састојака
смеша.
Лабораторијска
вежба VI:
испитивање
растворљивости
супстанци.
Лабораторијска
вежба VII:
раздвајање
састојака
смеша:
декантовање,
цеђење и
одвајање
помоћу
магнета.
Хемијске
реакције. Закон
о одржању
масе. Хемијске
једначине.
Демонстрацион
и огледи:
мерење и
упоређивање
укупне масе
супстанци пре и
после хемијске
реакције у

фронтални,
индивидуалн
и, групни, рад
у пару.

метода
усменог
излагања,
текстуална
метода,
демонстративн
а метода,
метода
презентације,
метода
самосталног
рада ученика

Математика

иницијални
тест,
учествовање у
разговору,
прикупљање
информација из
различитих
извора,
свакодневна
посматрања,
активност на
часу,
учествовање у
разговору и
дискусији, рад у
групи, рад у
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7.

ИЗРАЧУНАВАЊА У
ХЕМИЈИ

– квантитативно тумачи
хемијске симболе и
формуле користећи
појмове релативна
атомска и молекулска
маса, количина
супстанце и моларна
маса;

отвореном и
затвореном
реакционом
систему. Вежба
VIII:
састављање
једначина
хемијских
реакција.
Релативна
атомска и
релативна
молекулска
маса. Количина
супстанце и
мол. Моларна
маса. Закон
сталних односа
маса. Масени
процентни
састав
једињења.
Израчунавања
на основу
једначина
хемијских
реакција.
Лабораторијска
вежба IХ:
мерење масе
супстанце и
израчунавање
моларне масе и

пару, пројекти,
ПП
презентације,
есејско
излагање

фронтални,
индивидуалн
и, групни, рад
у пару.

метода
усменог
излагања,
текстуална
метода,
демонстративн
а метода,
метода
презентације,
метода
самосталног
рада ученика

Математика,
биологија

иницијални
тест,
учествовање у
разговору,
прикупљање
информација из
различитих
извора,
свакодневна
посматрања,
активност на
часу,
учествовање у
разговору и
дискусији, рад у
групи, рад у
пару, пројекти,
ПП
презентације,
есејско
излагање

103

8.

ВОДОНИК И
КИСЕОНИК И
ЊИХОВА
ЈЕДИЊЕЊА.
СОЛИ

– опише и објасни
физичка и хемијска
својства водоника и
кисеоника;
– разликује оксиде,
киселине, хидроксиде и
соли на основу хемијске
формуле и назива, и
опише основна својства
ових класаједињења;
– индикаторима испита
и на рН скали процени
киселост раствора;

количине
супстанце.
Водоник.
Кисеоник.
Оксидација,
сагоревање и
корозија.
Оксиди:
хемијске
формуле,
називи и
основна
својства.
Киселине:
хемијске
формуле,
називи и
основна
својства.
Хидроксиди
(базе): хемијске
формуле,
називи и
основна
својства. Мера
киселости
раствора: pHскала.
Неутрализација
– хемијска
реакција
киселина и
хидроксида

фронтални,
индивидуалн
и, групни, рад
у пару.

метода
усменог
излагања,
текстуална
метода,
демонстративн
а метода,
метода
презентације,
метода
самосталног
рада ученика

биологија

иницијални
тест,
учествовање у
разговору,
прикупљање
информација из
различитих
извора,
свакодневна
посматрања,
активност на
часу,
учествовање у
разговору и
дискусији, рад у
групи, рад у
пару, пројекти,
ПП
презентације,
есејско
излагање
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(база). Соли:
формуле и
називи.
Демонстрацион
и огледи:
испитивање
кисело-базних
својстава
раствора
помоћу
индикатора;
реакција
неутрализације.
Лабораторијска
вежба X:
испитивање
кисело-базних
својстава
раствора
помоћу
индикатора.
Ниво образовних стандарда
Тема/област

Основни

Средњи

Напредни

Хемија као
експериментална наука и
хемија у свету око нас
ХЕХемијска
лабораторија

ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.3, ХЕ.1.1.4,
ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.1.12, ХЕ.1.5.1,
ХЕ.1.6.1, ХЕ.1.6.2
ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.3, ХЕ.1.1.4,
ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.1.9, ХЕ.1.1.10,
ХЕ.1.1.12, ХЕ.1.2.10, ХЕ.1.5.1,
ХЕ.1.6.1, ХЕ.1.6.2.

ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.6.3;

ХЕ.3.1.1, ХЕ.3.1.2, ХЕ.3.1.8.

ХЕ.2.1.1, ХЕ.2.1.5, ХЕ.2.1.7,
ХЕ.2.6.1, ХЕ.2.6.2, ХЕ.2.6.3.

ХЕ.3.1.8, ХЕ.3.6.1, ХЕ.3.6.2,
ХЕ.3.6.3, ХЕ.3.6.4. ХЕ.3.1.2,
ХЕ.3.1.8.
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Атоми и хемијски
елементи
Молекули елемената и
једињења, јони и јонска
једињења
Хомогене и хетерогене
смеше
Хемијске реакције и
хемијске једначине
Израчунавања у хемији

Водоник и кисеоник, и
њихова једињења; Соли

ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.8

ХЕ.2.1.2

ХЕ.3.1.2, ХЕ.3.1.4.

ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.3, ХЕ.1.1.4,
ХЕ.1.1.5, ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.8,
ХЕ.1.1.10, ХЕ.1.1.11
ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.4, ХЕ.1.1.5,
ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.7, ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.1.9,
ХЕ.1.1.10, ХЕ.1.1.11, ХЕ.1.1.12,
ХЕ.1.2.10, ХЕ.1.6.1
ХЕ.1.1.5, ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.8;

ХЕ.2.1.1, ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.1.4

ХЕ.3.1.1, ХЕ.3.1.3, ХЕ.3.1.4,
ХЕ.3.1.7.

ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.1.3, ХЕ.2.1.5,
ХЕ.2.1.6, ХЕ.2.1.9, ХЕ.2.1.10

ХЕ.3.1.1, ХЕ.3.1.3, ХЕ.3.1.4,
ХЕ.3.1.5, ХЕ.3.1.7, ХЕ.3.1.8.

ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.1.4, ХЕ.2.2.2;

ХЕ.3.1.4.

ХЕ.2.1.8, ХЕ.2.1.9, ХЕ.2.1.10,
ХЕ.2.6.1, ХЕ.2.6.2, ХЕ.2.6.3.

ХЕ.3.1.1, ХЕ.3.1.2, ХЕ.3.1.3,
ХЕ.3.1.5, ХЕ.3.1.9, ХЕ.3.6.1,
ХЕ.3.6.2, ХЕ.3.6.3, ХЕ.3.6.4.

ХЕ.2.1.2, ХЕ.2.1.4, ХЕ.2.2.1,
ХЕ.2.2.3, ХЕ.2.2.4

ХЕ.3.2.1, ХЕ.3.2.2, ХЕ.3.2.3,
ХЕ.3.2.4, ХЕ.3.2.5, ХЕ.3.2.6.

ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.4, ХЕ.1.1.5,
ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.7, ХЕ.1.1.8,
ХЕ.1.1.10, ХЕ.1.1.12, ХЕ.1.6.1,
ХЕ.1.6.2.
ХЕ.1.1.1, ХЕ.1.1.2, ХЕ.1.1.4, ХЕ.1.1.5,
ХЕ.1.1.6, ХЕ.1.1.7, ХЕ.1.1.8, ХЕ.1.2.1,
ХЕ.1.2.2, ХЕ.1.2.3, ХЕ.1.2.4, ХЕ.1.2.5,
ХЕ.1.2.6, ХЕ.1.2.7, ХЕ.1.2.8; ХЕ.3.1.2,
ХЕ.3.1.8,

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:_TEХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА_
Циљ:

РАЗРЕД: _СЕДМИ_ ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА__72_

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

106

Исходи
Р.
б.

Област/
тема

Садржаји

1.

ЖИВОТНО И
РАДНО
ОКРУЖЕЊЕ

Појам, улога и развој
машина и механизама.
Потрошња енергије у
домаћинству и
могућност уштеде.
Утицај дизајна и
правилне употребе
техничких средстава
на здравље људи.
Зависност очувања
животне средине од
технологије.

- повеже
развој
машина и
њихов
допринос
подизању
квалитета
живота и
рада;
- повежем
ергономију
са
здрављем и
конфором
људи при
употреби
техничких
средстава;
- aнализа да
ли је
коришћење
одређене
познате
технике и
технологије
у складу са
очувањем
животне

Начини и поступци за
постизање исхода
(дидактичкометодичка решења,
активности)
Формирање
правилних ставова
према техници и
технологији као и
заштити животне
средине, развијањем
свести о сталном
усавршавању,
предузимљивости,
аналитичности и
самосталности у
раду.

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Планирани начини
праћења и
вредновања
Посматрање
ангажованос
ти
самосталнос
ти и
кооперативн
ости.
Продукти
ученичких
активности.

Сви наставни
предмети

Белешке,
разговори
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2

3

САОБРАЋАЈ

ТЕХНИЧКА И
ДИГИТ-

средине;
- истражи и
могућности
смањења
трошкова у
енергији у
домаћинств
у;
Mашине спољашњег и - разликује
унутрашњег
врсте
транспорта.
транспортни
Подсистеми код возила х машина;
друмског
-повеже
саобраћаја(погонски,
подсистеме
преносни, управљачки, код возила
кочиони).
друмског
Исправан
саобраћаја
бицикл/мопед као
са њиховом
битан предуслов
улогом;
безбедног учешћа у
- провери
саобраћају.
исправност
бицикла;
демонстрир
а поступке
одржавања
бицикла или
мопеда;

Формирање
правилних ставова
према техници и
технологији као и
заштити животне
средине, развијањем
свести о сталном
усавршавању,
предузимљивости,
аналитичности и
самосталности у
раду.

Специфичности
техничких цртежа у
машинству.

Формирање
правилних ставова
према техници и

самостално
срта скицом

Сви наставни
предмети

Сви наставни
предмети

Посматрање
ангажованос
ти,
самосталнос
ти и
кооперативн
ости.
Продукти
ученичких
активности.
Белешке,
разговори

Посматрање
ангажованос
ти,
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АЛНА
ПИСМЕНОСТ

Ортогонално и
просторно
приказивање
предмета. Коришћење
функција и алата
програма за CAD.
Oсновне компоненте
ИКТ уређаја.
Управљање и контрола
коришћењем
рачунарске технике и
интерфејса.

и техничким
цртежом
предмете
користећи
ортогонално
и просторно
приказивањ
е
- користи
CAD
технологију
за
креирање
техничке
документац
ије;
- управља
моделима
користећи
рачунар;
- објасни
улогу
основних
компоненти
рачунара,
таблета,
паметних
телефона и
осталих
савремених
ИКТ
уређаја;

технологији као и
заштити животне
средине, развијањем
свести о сталном
усавршавању,
предузимљивости,
аналитичности и
самосталности у
раду.

самосталнос
ти и
кооперативн
ости.
Продукти
ученичких
активности.
Белешке,
разговори
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4

РЕСУРСИ И
ПРОИЗВОДЊА

Рационално
коришћење ресурса на
Земљи и очување и
заштита животне
средине.
Maтеријали у
машинству (пластика,
метали, легуре и др.)
Meрење и контрола –
појам и примена
мерних средстава
(мерила). Технологија
обраде материјала у
машинству (обрада
материјала са и без
скидања струготине,
савремене технологије
обрада).
Eлементи машина и
механизама.
Производне машине :
врсте, принцип рада,
појединачна и серијска
произвосња. Појам,
врсте, намена и
конструкција робота.
Погонске машине –
мотори. Моделовање
погонских машина и /
или школског мини
робота.

аргументује
значај
рационално
г
коришћења
расположив
их ресурса
на Земљи;
идентификуј
е
материјале
који се
користеу
машинству
и могућност
њихове
примене;
- користи
прибор за
мерење у
машинству;
- врши
операције
обраде
материјала
који се
користи у
машинству
помоћу
одговарајућ
и-х алата,

Формирање
правилних ставова
према техници и
технологији као и
заштити животне
средине, развијањем
свести о сталном
усавршавању,
предузимљивости,
аналитичности и
самосталности у
раду.

Посматрање
ангажованос
ти,
самосталнос
ти и
кооперативн
ости.
Продукти
ученичких
активности.
Белешке,
разговори

Сви наставни
предмети
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5

КОНСТРУКТОРСКО
МОДЕЛОВАЊЕ

Проналажење
информација, идеје и
дефинисање задатка.
Самосталан / тимски
рад на пројекту.

прибора и
машина и
примени
одговарајућ
е мере
заштите на
раду;
- објасни
улогу
одређених
елемената
машина и
механизама
на
једноставно
м примеру;
- oбјасни
основе
конструкциј
е робота;
класификује
погонске
машине –
моторе и
повеже их
са њиховом
применом;
самостално
/тимски
истражи и
реши

Формирање
правилних ставова
према техници и
технологији као и
заштити животне

Сви наставни
предмети

Посматрање
ангажованос
ти,
самосталнос
ти и
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Израда техниче
документације
изабраног модела рчно
или уз помоћ
рачунарских
апликација.
Реализација пројекта –
израда модела
коришћењем алата и
машина у складу са
принципима
безбедности на раду.
Представљање идеје,
поступка израде и
производа. Процена
сопственог рада и рада
других других на
основу постављених
критеријума. Употреба
е – коресподенције са
сињем унапређења
производа.
Одређивање оквирне
цене трошкова и
вредности израђеног
модела. Креирање
рекламе за израђени
производ.

задати
проблем у
оквиру
пројекта;
- изради
производ у
складу са
принципима
безбедност
и на раду;
- тимски
представи
идеју,
поступак
израде и
производ;
- врши екореспонде
нцију у
складу са
правилима
и
препорукам
а са циљем
унапређења
продаје;
-процењује
свој рад и
рад других
на основу
поставњени
х
критеријума

средине, развијањем
свести о сталном
усавршавању,
предузимљивости,
аналитичности и
самосталности у
раду.

кооперативн
ости.
Продукти
ученичких
активности.
Белешке,
разговори
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(прецизност
,педантност
и сл.)
НАЗИВ ПРЕДМЕТА:_Информатика и рачунарство_
Циљ:

РАЗРЕД: __седми_ ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА___36___

Циљ учења информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама,
безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма
за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења.

Исходи
Р.
б.

1.

Област/
тема

ИКТ

Садржаји
Обележавање логичке
структуре и генерисање
прегледа садржаја
текстуалног документа.
Карактеристике
рачунарске графике
(пиксел, резолуција, и
RGB и CMYK модели
приказа боја, растерска и
векторска графика). Рад у
програму за растерску
графику. Рад у програму
за векторску графику.
Израда gif анимације.
Коришћење алата за

- разликује
визуелну
презентацију и
логичку
структуру
текста;
- користи алате
за стилско
обликовање
документа и
креирање
прегледа
садржаја у
програму за
обраду текста;

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

Међупредметна
повезаност
(исход/садржаји)

Планирани
начини праћења и
вредновања

Сви наставни
предмети
Практичан рад
ученика уз јасна и
сажета упутства и
задатке које задаје
наставник.
Неговати
принципе
поступности,
аналитичности
истрајност и
самосталности у раду.

Портфолио
ученика
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снимање екрана

2

URL, DNS, IP адреса.
Хипервеза и хипертекст.
ДИГИТАЕлектронска пошта,
ЛНА
креирање налога, слање и
ПИСМЕН
примање поште.
-ОСТ
Електронска пошта
(контакти, безбедност,

- објасни
принципе
растерске и
векторске
графике и
модела приказа
боја;
-креира
растерску слику
у изабраним
програму;
-креира
векторску слику
у изабраном
програму;
- користи алате
за уређивање и
трансформацију
слике;
- креира gif
анимацију;
- креира видео
запис
коришћењем
алата за
снимање екрана;
-разликује
појмове URL,
DNS, IP адресе;
- објасни ојмове
хипервеза и
хипертекстt;
- креира,

Практичан рад
ученика уз јасна и
сажета упутства и
задатке које задаје
наставник.
Неговати принципе

Сви наставни
предмети

Портфолио
ученика
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нежељена пошта).
Рад на дењеним
документима у облаку.

3

Рад са изабраним
текстуалнимпрограмским
језиком у области 2D
РАЧУНАграфике.
РСТВО
Основне карктеристике
изабране графичке
библиотеке.Meтоде за

форматира и
шаље
електронску
пошту;
- обавља
електронску
кмуникацију на
сигуран начин
водећи рачуна о
приватности;
-препозна
непримерен
садржај,
нежељене
контакте и
адекватно се
заштити;
- сараднички
креира и дели
документа у
облаку водећи
рачуна о
одговарајућим
нивоима
приступа;

поступности,
аналитичности
истрајност и
самосталности у раду.

- уз помоћ
програмске
библиотеке
текстуалног
програмског
језика исцртава
елементе 2D

Практичан рад
ученика уз јасна и
сажета упутства и
задатке које задаје
наставник.
Неговати принципе
поступности,

Сви наставни
предмети

Портфолио
ученика
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4

ПРОЈЕК
ТНИ
ЗАДАТА
К

исцртавање основних
геометријских облика.
Подешавање боја и
положаја објеката.
Примена петљи и
случајно генерисаних
вредности на исцртавање
геометријских облика.

графике;
-употребљава
петље и
генератор
насумичних
бројва за
исцртавање
сложенијих
облика, oпише и
имплементира
решење
једноставног
проблема;
- проналази и
отклања грешке
у програму;

Фазе пројектног задатка
од израде плана до
представљања решења.
Израда пројектног
задатка у корелацији са
другим предметима.
Вредновање резултата
пројектног задатка.

-сарађује са
осталим
члановима групе
у свим фазама
пројектног
задатка;
- креира, уређје
и структуира
дигиталне
садржаје који
комбинују текст,
слике, линкове,
табеле и
анимацијеcije;
-креира
рачунарске

аналитичности
истрајност и
самосталности у раду.

Практичан рад
ученика уз јасна и
сажета упутства и
задатке које задаје
наставник.
Неговати принципе
поступности,
аналитичности
истрајност и
самосталности у раду.
Спремност за сарадњу
и тимски рад.

Сви наставни
предмети

Портфолио
ученика
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програме који
доприносе
решавању
пројектног
задатка;
- поставља
резултат свог
рада на интернет
ради дељења са
другима уз
помоћ
наставника;
- бреднује своју
улогу у групи
при изради
пројектног
задатка и
активности за
које је био
задужен.
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ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

РАЗРЕД: 7.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: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.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће
бити у стању да:
 примени комплексе простих и
општеприпремних вежби
одговарајућег обима и
интензитета у самосталном
вежбању;
 сврсисходно користи научене
вежбе у спорту, рекреацији и
различитим ситуацијама;
 упоређује и анализира сопствене
резултате са тестирања уз помоћ
наставника са вредностима за свој
узраст;
 примени достигнути ниво
усвојене технике кретања у игри,
спорту и свакодневном животу;
 примени атлетске дисциплине у
складу са правилима;
 развија своје моторичке
способности применом вежбања
из атлетике;
 одржава равнотежу у различитим

ОБЛАСТ/ТЕМА

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ СПОРТ И
СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ

Атлетика

САДРЖАЈИ
Основни садржаји
Вежбе за развој снаге.
Вежбе за развој гипкости.
Вежбе за развој аеробне
издржљивости.
Вежбе за развој брзине.
Вежбе за развој координације.
Примена националне батерије тестова
за праћење физичког развоја и
моторичких способности.
Основни садржаји
Техника спринтерског трчања.
Истрајно трчање – припрема за крос.
Техника штафетног трчања
Скок удаљ.
Бацања кугле.
Скок увис.
Бацање „вортекс-а“.
Проширени садржаји
Скок увис (леђна техника).
Тробој.

118


















кретањима, изводи ротације тела;
примени вежбања из гимнастике
за развој моторичких
способности;
изведе елементе одбојкашке
технике;
примени основна правила
одбојке;
користи елементе технике у игри;
примени основне тактичке
елементе спротских игара;
учествује на такмичењима између
одељења;
изведе кретања у различитом
ритму;
игра народно коло;
изведе основне кораке плеса из
народне традиције других
култура;
изведе кретања, вежбе и саставе
уз музичку пратњу;
преплива 25 m техником краула,
леђног краула и прсном техником;
процени своје способности и
вештине у води;
скочи у воду на ноге и на главу;
рони у дужину у складу са својим
могућностима;
поштује правила понашања у
води, и око водене средине;
уочи ризичне ситуације у води и
око ње;

Спортска
гимнастика

Основе тимских
и спортских
игара

Плес и ритимика

Основни садржаји:
Вежбе и комбинације вежби
карактеристичних за поједине справе:
Тло
Прескок
Трамполина
Вратило
Двовисински разбој
Паралелни разбој
Кругови
Коњ са хватаљкама
Греда.
Проширени садржаји:
На тлу и справама сложеније вежбе и
комбинације вежби.
Одбојка:
Основни елементи технике, тактике и
правила игре.
Футсал:
Игра уз примену правила.
Рукомет:
Игра уз примену правила.
Кошарка:
Сложенији елементи технике, тактике
и правила игре.
Активност по избору.
Основни садржаји
Вежбе са вијачом.
Вежбе са обручем.
Вежбе са лоптом.
Народно коло „Моравац“.
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 вреднује утицај примењених
вежби на организам;
 процени ниво сопствене дневне
физичке активности;
 користи различите вежбе за
побољшање својих физичких
способности;
 процени последице недовољне
физичке активности;
 примени мере безбедности у
вежбању у школи и ван ње;
 одговорно се односи према
објектима, справама и
реквизитима;
 примени и поштује правила игара
у складу са етичким нормама;
 примерено се понаша као учесник
или посматрач на такмичењима;
 решава конфликте на друштвено
прихватљив начин;
 пронађе и користи различите
изворе информација за
упознавање са разноврсним
облицима физичких и спортскорекративних активности;
 прихвати победу и пораз;
 уважи различите спортове без
обзира на лично интересовање;
 примени усвојене моторичке
вештине у ванредним
ситуацијама;
 повеже значај вежбања за

Пливање и
ватерполо

Полигони
ФИЗИЧКА И
ЗДРАВСТВЕНА

Физичко
вежбање и спорт

Народно коло из краја у којем се
школа налази.
Енглески валцер.
Проширени садржаји
Састав са обручем.
Састав са лоптом.
Састав са вијачом.
Основни кораци rock n roll.
Основни садржаји
Пливање
Техника краула.
Техника прсног пливања.
Одржавање на води на разне начине и
самопомоћ.
Роњење у дужину до 10 m.
Пливање 25 m одабраном техником на
време.
Проширени садржаји
Мешовито пливање (две технике).
Ватерполо
Пливање са лоптом.
Хватање и додавање.
Шут на гол.
Проширени садржаји
Пливање
Мешовито пливање.
Игре у води.
Ватерполо
Основни елементи тактике и игра.
Полигон у складу са реализованим
моторичким садржајима
Основни садржаји
Основна подела вежби.
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одређене професије;
вреднује лепоту покрета у
физичком вежбању и спорту;
подстиче породицу на редовно
вежбање;
повеже врсте вежби, игара и
спорта са њиховим утицајем на
здравље;
коригује дневни ритам рада,
исхране и одмора у складу са
својим потребама;
користи здраве намирнице у
исхрани;
разликује корисне и штетне
додатке исхрани;
примењује здравственохигијенске мере у вежбању;
правилно реагује и пружи основну
прву помоћ приликом повреда;
чува животну средину током
вежбања;
препозна последице конзумирања
дувана, алкохола и штетних
енергетских напитака;
води рачуна о репродуктивним
огранима приликом вежбања.

КУЛТУРА

Здравствено
васпитање

Функција скелетно-мишићног
система.
Основна правила одбојке.
Понашање према осталим субјектима
у игри (према судији, играчима
супротне и сопствене екипе).
Чување и одржавање материјалних
добара која се користе у вежбању.
Облици насиља у физичком
васпитању и спорту.
Навијање, победа, пораз решавање
спорних ситуација.
Писани и електронски извори
информација из области физчког
васпитања и спорта.
Вежбање у функцији сналажења у
ванредним ситуацијама.
Значај вежбања за одбрамбенобезбедносне потребе.
Повезаност физичког вежбања и
естетике.
Породица и вежбање
Планирање вежбања.
Основни садржаји
Утицај аеробног вежбања (ходања,
трчања и др.) на кардио-респираторни
систем.
Здравствено-хигијенске мере пре и
после вежбања.
Значај употребе воћа и поврћа и
градивних материја (протеини и
беланчевине) у исхрани.
Подела енергетских напитака и
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последице њиховог прекомерног
конзумирања.
Прва помоћ након површинских
повреда (посекотина и одеротина).
Вежбање у различитим временским
условима.
Чување околине при вежбању.
Последице конзумирања дувана и
алкохола.
Додаци исхрани – суплементи.
Вежбање и менструални циклус.
Значај заштите репродуктивних
органа приликом вежбања.
Организациони облици рада
Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних и ваннаставних организационих
облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног
подручја.
А. Часови физичког и здравственог васпитања.
Б. Секције.
В. Недеља школског спорта.
Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање...).
Д. Школска и ваншколска такмичења.
Ђ. Корективно-педагошки рад.
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2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
НАЗИВ ПРОГРАМА: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ РАЗРЕД: 7. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 36
Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик изучавањем и практиковањем основних принципа, вредности и процедура
грађанског друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе других и спреман да активно делује у
заједници.
ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у
стању да:
 наведе и опише основне карактеристике
људских права;
 својим речима опише везу између права
појединца и општег добра;
 дискутује о односу права и правде и o
сукобу права;
 образложи личну одговорност у заштити
свог здравља;
 штити своја права на начин који не
угрожава друге и њихова права;
 образложи сврху постојања политичких
странака;
 аргументује потребу ограничења и
контролу власти;
 наведе кораке од предлагања до усвајања
закона;
 образложи на примеру могућност утицаја
грађана на одлуке Народне скупштине;
 препозна и одупре се различитим
облицима вршњачког притиска;

ОБЛАСТ /ТЕМА

ЉУДСКА ПРАВА

ДЕМОКРАТСКО
ДРУШТВО

ПРОЦЕСИ У
САВРЕМЕНОМ СВЕТУ

САДРЖАЈИ
Карактеристике људских права – урођеност,
универзалност, неотуђивост, недељивост.
Опште добро.
Права појединца и опште добро.
Сукоб појединачних права и општег добра.
Права и правда.
Социјална правда.
Политичкe странкe у вишепартијском систему –
владајуће и опозиционе.
Народна скупштина – сврха и надлежности.
Народни посланици, посланичке групе.
Процедуре у раду Народне скупштине.
Скупштинске дебате.
Предлагање и доношење закона.
Припадност групи. Групни идентитет као део
идентитета младих.Односи у вршњачкој групи и
њен утицај на појединца.
Вршњачки притисак.
Конформизам.
Приватност – обим и границе.
Понашање људи у маси и угроженост права
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 препозна опасност када се нађе у великој
групи људи и заштити се;
 учествује у организацији, реализацији и
евалуацији симулације Народне
скупштине;
 у дискусији показује вештину активног
слушања, износи свој став заснован на
аргументима, комуницира на
конструктиван начин;
 проналази, критички разматра и користи
информације из различитих извора.

појединца.

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ

Симулација Народне скупштине
Одређивање улога и процедура у скупштини.
Формирање посланичких група.
Избор председника скупштине.
Формулисање предлога закона.
Скупштинска дебата.
Гласање.
Евалуација симулације.

124

ВЕРСКА НАСТАВА
Циљ:
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.
Начини и
Исходи
поступцизапостиза Међупредметнап Планиранинач
Р.
Област/
Садржаји
њеисхода
овезаност
инипраћења
(исход/садржаји)
б.
тема
(дидактичкоивредновања
методичкарешења,
активности)
1.
•моћидасагледасадржај Фронталниобликрад Корелацијасадруг
Посматра
Увод
Упознавањесасадржа екојимаћесебавитинаст а
импредметима:
ње
јемпрограма и
аваПравославногкатих Индивидуални
Српскијезик и
ангажова
начиномрада
изиса у току 7.
Излагање,
књижевност
ности,
разредаосновнешколе; демонстрација,
самостал
•моћидауочикаквојење дијалог
ностии
говопредзнањеизгради
кооперат
ваПравославногкатихи
ивности.
зисаобрађеног у
Продукти
претходномразредушк
ученички
оловања.
х
•битимотивисандапоха
активност
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ђачасовеПравославног
катихизиса.
2.
Богопознањ
е

3.

Процессазнавањакао
делоцелеличности:
чула, разум,
слободнавоља,
искуство
-Личноснопознање,
упознавањекрозљуба
в
-ПознањеБога
-Богјеједан,
алинијесам
(Богјезаједницатрил
ичности: Отац, Син
и СветиДух)

-

•моћидауочидасузнање
и учењеважни у
његовомживоту;
•моћидакрозочигледне
примере и
експериментезакључид
апостојеразличитиначи
нисазнавања
•моћидакрозпримереиз
личногискуствауочидај
единоонајкогазаволим
озанаспостајеличност непоновљиво и
бескрајноважнобиће;
•моћидаповезујеличнос
нопознањесанашимпоз
нањемБога;
•моћидапрепознаданам
ХристосоткриваБогака
ољубавнузаједницутри
личности;
•моћидавреднујесвојеп
онашањенаосновуљуба
викојуисказујепремасв
ојимближњима;
•битиподстакнутнаодго
ворнијеобликовањезаје
дничкогживотасадруги
ма.
•

Фронталниобликрад
а
Индивидуални
Излагање,
демонстрација,
дијалог

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

Фронталниобликрад Корелација са

и.
Белешке,разгово
ри
Посматра
ње
ангажова
ности,
самостал
ностии
кооперат
ивности.
Продукти
ученички
х
активност
и.
Белешке,разгово
ри

Посматра
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ЈединствоЦ
рквеХристо
ве

4.

Саборикаоизразједи
нстваЦркве
-Васељенскисабори
-Символвере
ХристосјеистинитиБ
ог и истинитиЧовек

моћидауочидајеЦркван
аСаборимарешавалапр
облемесакојимасесусре
талакрозисторију;
•
битиподстакнутдасвоје
проблеме и
несугласицесадругима
решавакрозразговор и
заједништво;
•
знатидајеСимволвереу
становљеннаВасељенс
кимсаборима;
•
уметидаинтерпретираС
имволвере;
•
знатидасеСимволвереи
зговаранаКрштењу и
Литургији;
•
моћидауочидапојамБог
очовекаописујеХриста
каоистинитогБога и
истинитогЧовека
•
Светотајинс Светотајинскиживот моћидаувидидаЦркваС
киживотЦрк Цркве
ветимТајнамаповезујеч
ве
овекасаБогом у
СветаЛитургијакаосв најважнијиммоментим
етајнаЦркве
ањеговогживота
-СветеТајнеКрштења (рођење и

а
Индивидуални
Излагање,
демонстрација,
дијалог

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

Фронталниобликрад
а
Индивидуални
Излагање,
демонстрација,
дијалог

Корелација са
другим
предметима:
Српски језик и
књижевност
Матерњи језик
Географија

ње
ангажова
ности,
самостал
ностии
кооперат
ивности.
Продукти
ученички
х
активност
и.
Белешке,разгово
ри

Посматра
ње
ангажова
ности,
самостал
ностии
кооперат
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и Миропомазања
СветаТајнаИсповест
и
-СветаТајнабрака
(сликаХриста и
Цркве)
-Монашказаједница
(искораккаживотубу
дућегвека)
СветаТајнаРукополо
жења
МолитвословљаЦркв
е

духовнорођење –
Крштење, венчање и
Брак,
Црквенабригазаболесн
е у јелеосвећењу...)
•
моћидаувидидајеЛитур
гијаизвор и
циљсвихТајниЦркве;
•
знатидајеПричешћеврх
унацсветотајинскогжив
ота
•
моћидапрепознаКрште
ње и
МиропомазањекаоТајн
еуласка у Цркву;
•
битиподстакнутданапо
кајањегледакаонапром
енуначинаживота;
•
моћидаувидидасубрак
и
монаштводвапутакојав
одекаБогу;
• моћидаразликује и
именујеслужбе у
Цркви (епископ,
свештеник, ђакон и
народ);
•

Ликовна култура
Музичка култура

ивности.
Продукти
ученички
х
активност
и.
Белешке,разгово
ри
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5.
СрпскаЦркв
акрозвекове

моћидапрепознасвојус
лужбу у Цркви;
•моћида у
молитвословљимауочи
важностприроднихеле
мената (воде, грожђа,
жита, светлости...)
•
битиподстакнутнаучес
твовање у
светотајинскомживоту
Цркве;
-СветабраћаКирило
•моћидапрепознадакул
и Методије
тура и
-СветиСава
писменостСловенаимај
-Србисветитељи
укорен у
(вероучитељћенавиш мисионарскојделатност
ечасоваописатиживо ипросветитељаравноап
ти
остолнихКирила и
подвигенеколикосве Методија;
титељаСрпскеЦркве •моћидаобјаснипросвет
поизбору:
итељскуулогу и
СветалозаНемањића, значајСветогаСавезаср
Св. царЛазар, Св.
пскинарод;
ВасилијеОстрошки,
•битиподстакнутдадож
Св. НиколајЖички и ивисрпскесветитељека
Охридски , Св.
оучитељехришћанских
ПетарЦетињски, Св. врлина;
ВукашинизКлепаца) •моћидапрепознанегов
- Крснаслава и
ањесрпскихправославн
обичаји (литије,
ихобичајакаоначинпре
храмовне и
ношењаискуствавере и
градскеславе...)
прослављањаБога и

Фронталниобликрад
а
Индивидуални
Излагање,
демонстрација,
дијалог

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

Посматра
ње
ангажова
ности,
самостал
ностии
кооперат
ивности.
Продукти
ученички
х
активност
и.
Белешке,разгово
ри
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Српскацрквенабашт
ина

Наставни предмет: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

светитеља
•моћидапрепознаевхар
истијскусимболику у
елементимаКрснеСлав
е;
•битиподстакнутдапро
слављањеКрснеславеве
зујезаЛитургију
•битиподстакнутдадож
иви, вреднује и
негујебогатство и
лепотусрпскекултурне
баштине.
•моћидауочи у
којојмеријенапредовао
и
савладаоградивоПраво
славногкатихизиса у 7.
разреду

Разред: седми

Уџбеник: prima plus A2.1, Дата Статус
Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и
развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.
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Остали
типови

Обрада

Број
часова
по теми

БРОЈ И НАЗИВ
ИСХОДИ
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
ЗАДАЦИ
(Комуникативне По завршеној теми/области ученици су у стању Ученици у усменој комуникацији уче и
функције)
да у усменој комуникацији:
увежбавају:
1. Wie war's in den
- разумеју једноставније текстове који се односе
- Изразе и речи које се односе на тему;
9
3,
5,5
Ferien?
на описивање особа, места, појава, радњи, стања,
- Описни придеви
5
Описивање особа,
збивања
- Претерит помоћних глагола
места, појава,
- опишу и упореде жива бића, предмете, места,
- Перфекат
радњи, стања,
појаве, радње, стања и збивања користећи
- Присвојне заменице
збивања;
једноставна језичка средства
описивање радњи
- разумеју једноставне текстове у којима се
у прошлости;
описују догађаји, искуства и способности у
изражавање
прошлости
припадања и
- размене појединачне информације и/или
поседовања;
неколико информација у низу о догађајима,
искуствима и способностима из прошлости
- опишу у неколико краћих, везаних исказа догађај
из прошлости
- разумеју једноставније изразе који се односе на
поседовање и припадност
- формулишу једноставније исказе који се односе
на поседовање и припадност
Корелација са
Грађанско васпитање, српски језик, географија
другим предм.
1.1.1. 1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1.
Стандарди
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.14. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.5.
постигнућа

2.3.6. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.14. 3.1.17. 3.1.20. 3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.3. 3.3.5. 3.3.6.

Начин провере
постигнућа

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина и различите
технике формативног оцењивања.
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2. Meine Pläne
Изношење
предлога и савета;
описивање радњи
у прошлости;
описивање
будућих радњи
(планова, намера);
исказивање жеља и
интересовања;
изражавање
мишљења;

Корелација са
другим предм.
Стандарди
постигнућа
Начин провере
постигнућа

- разумеју једноставне текстове у којима се
описују догађаји, искуства и способности у
прошлости
- размене појединачне информације и/или некоико
информација у низу о догађајима, искуствима и
способностима из прошлости
- опишу у неколико краћих, везаних исказа догађај
из прошлости
- разумеју једноставније исказе који се односе на
одлуке, обећања, планове, намере и предвиђања и
реагује на њих
- размене једноставније исказе у вези са
обећањима, одлукама, плановима, намерама и
предвиђањима
- саопште шта он/ она или неко други планира,
намерава, предвиђа
- разумеју уобичајене изразе у вези са жељама,
интересовањима, потребама, осетима и осећањима
и реагује на њих
- изразе жеље, интересовања, потребе, осете и
осећања једноставнијим језичким средствима
- разумеју једноставније исказе којима се тражи
мишљење и реагује на њих
- изражавају мишљење, слагање/ неслагање и даје
кратко образложење

- Изразе и речи које се односе на тему;
- Императив
- Претерит помоћних и модалних глагола
- Перфекат
- Презент
- Упитне реченице
- Глагол möchten
- Најфреквентнији глаголи за изражавање
мишљења
- Реченице са dass
- Реченице са weil

13

4,5

8,5

Грађанско васпитање, Српски језик, информатика и рачунарство, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање
1.1.1. 1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.13. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.2. 2.1.3.
2.1.8. 2.1.12. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.22. 2.3.1. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.5. 2.3.6. 3.1.2.
3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.14. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.2. 3.3.5. 3.3.6.
Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина и
различите технике формативног оцењивања.
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3. Freundschaft
Описивање бића;
изражавање молби;
описивање радњи
у садашњости;
изражавање
мишљења;

Корелација са
другим предм.

- разумеју једноставније текстове који се односе
на опис особа
- опишу и упореди жива бића користећи
једноставнија језичка средства
- разумеју уобичајене молбе и захтеве и реагује на
њих
- упуте уобичајене молбе и захтеве
- разумеју једноставније текстове у којима се
описују радње и ситуације у садашњости
- размене појединачне информације и/или
неколико информација у низу које се односе на
радње у садашњости
- опише радње, способности и умећа користећи
неколико везаних исказа
- разумеју једноставније исказе којима се тражи
мишљење и реагује на њих
- изражавају мишљење, слагање/ неслагање и даје
кратко образложење

- Изразе и речи које се односе на тему
- Описни придеви
- компарација придева
- Презент
- Упитне реченице
- предлози и прилози за време
-Најфреквентнији глаголи за изражавање
мишљења
- Реченице са dass
- Личне заменице у дативу

11

4

7

Грађанско васпитање, српски језик, информатика и рачунарство
1.1.1. 1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.10. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15. 1.1.19. 1. 1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

Стандарди
постигнућа

1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 22.1.23. 2.1.24.
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.5. 2.3.6. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.14. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.2.1.
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.2. 3.3.5. 3.3.6.

Начин провере
постигнућа

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина и
различите технике формативног оцењивања.
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4. Bilder und Töne
Разумевање и
давање упутстава;
описивање радњи
у садашњости;
изрицање дозвола,
забрана, правила
понашања и
обавеза;

Корелација са
другим предм.

- разумеју и следе једноставнија упутства у вези с
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота
- пруже једноставнија упутства у вези с
уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота
- разумеју једноставније предлоге, савете
- упуте предлоге, савете користећи ситуационо
прикладне комуникационе моделе
- разумеју једноставније текстове у којима се
описују радње и ситуације у садашњости
- размене појединачне информације и/или
неколико информација у низу које се односе на
радње у садашњости
- опише радње, способности и умећа користећи
неколико везаних исказа
- разумеју једноставније забране, правила
понашања, своје и туђе обавезе и реагује на њих
- размене једноставније информације које се
односе на забране и правила понашања у школи и
на јавном месту, као и на своје и туђе обавезе
- саопште правила понашања, забрана и листу
својих и туђих обавеза користећи одговарајућа
језичка средства

- Императив
- Презент
- Упитне реченице
- Модални глаголи
- Реченице са wenn

8

3

5

Грађанско васпитање, Српски језик, информатика и рачунарство
1.1.1. 1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.10. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15. 1.1.19. 1. 1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

Стандарди
постигнућа

1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 22.1.23.
2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.5. 2.3.6. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.14. 3.1.17. 3.1.19. 3.1.20.
3.1.23. 3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.5. 3.3.6.

Начин провере
постигнућа

Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина и
различите технике формативног оцењивања.
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5. Zusammenleben
Описивање бића,
предмета, места,
појава, радњи,
стања и збивања;
изражавање
захтева;
исказивање осета и
осећања;
исказивање
просторних односа
и упутстава за
оријентацију у
простору;
изрицање дозвола,
забрана, правила
понашања и
обавеза;

- разумеју једноставније текстове који се односе
на опис особа, биљака, животиња, предмета,
места, појaва, радњи, стања и збивања
- разумеју уобичајене захтеве и реагују на њих
- упуте уобичајене захтеве
- разумеју уобичајене изразе у вези са осетима и
осећањима и реагују на њих
- изразе осете и осећања једноставнијим језичким
средствима
- разумеју једноставнија питања која се односе на
оријентацију у простору и правац кретања и
одговоре на њих
- затраже и разумеју обавештења о оријентацији у
простору и правцу кретања
- разумеју једноставније забране, правила
понашања, своје и туђе обавезе и реагује на њих
- размене једноставније информације које се
односе на забране и правила понашања у школи и
на јавном месту, као и на своје и туђе обавезе
- саопште правила понашања, забрана и листу
својих и туђих обавеза користећи одговарајућа
језичка средства

- Изразе и речи које се односе на тему
- Описни придеви
- Презент
- Императив
- Модални глаголи
- Упитне реченице
- Употреба придева и предлога који описују
просторне односе

12

3

9

Корелација са
другим предм.

Грађанско васпитање, Српски језик

Стандарди
постигнућа

1.1.1. 1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.13. 1.1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.2.
2.1.3. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.17. 2.1.19. 2.1.22. 2.3.1. 2.1.23. 2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.
2.3.5. 2.3.6. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.14. 3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.24. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.2. 3.3.5. 3.3.6.

Начин провере
постигнућа

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

135

6. Das gefällt mir
Описивање
карактеристика
живих бића;
описивање радњи
у садашњости;
изражавање
допадања/недопада
ња; изражавање
мишљења;
изражавање
количина, бројева
и цена;

Корелација са
другим предм.
Стандарди
постигнућа
Начин провере
постигнућа

- разумеју једноставније текстове који се односе
на опис особа,
- разумеју једноставније текстове у којима се
описују радње и ситуације у садашњости
- размене појединачне информације и/или
неколико информација у низу које се односе на
радње у садашњости
- опише радње, способности и умећа користећи
неколико везаних исказа
- разуме једноставније исказе који се односе на
изражавање допадања и недопадања и реагује на
њих
- изрази допадање и недопадање уз једноставно
образложење
- разумеју једноставније исказе којима се тражи
мишљење и реагује на њих
- изражавају мишљење, слагање/ неслагање и даје
кратко образложење
- разумеју једноставније изразе који се односе на
количину и цену
- питају и саопште колико нечега има/ нема,
користећи једноставнија језичка средства
- питају/ кажу/ израчунају колико нешто кошта

- Изразе и речи које се односе на тему:
- Описни придеви
- Компарација придева
- Деклинација придева
- Презент
- Деклинација именица
- Вођење дијалога на тему
- Најфреквентнији глаголи за изражавање
мишљења
- Основни бројеви преко хиљаду
- Редни бројеви до 100
- Употреба члана

10

3

7

Грађанско васпитање, Српски језик, ликовна култура, математика
1.1.1.
1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.10. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15. 1.1.19. 1. 1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 22.1.23. 2.1.24.
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.5. 2.3.6. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.14. 3.1.17. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.2.1.
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.5. 3.3.6.
Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина и
различите технике формативног оцењивања.
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Корелација са
другим предм.
Стандарди
постигнућа
Начин провере
постигнућа

Остали
типови

По завршеној теми/области ученици су у стању
да у усменој комуникацији:
- разумеју једноставније текстове који се односе
на опис особа,
- у неколико везаних исказа дају информације о
себи и другима
- разумеју једноставне текстове у којима се
описују догађаји, искуства и способности у
прошлости
- размене појединачне информације и/или некоико
информација у низу о догађајима, искуствима и
способностима из прошлости
- опишу у неколико краћих, везаних исказа догађај
из прошлости
- разумеју једноставније исказе којима се тражи
мишљење и реагује на њих
- изражавају мишљење, слагање/ неслагање и даје
кратко образложење

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ И ОПЕРАТИВНИ
ЗАДАЦИ
Ученици у усменој комуникацији уче и
увежбавају:
- Изразе и речи које се односе на тему
- Описни придеви
- Компарација придева
- Деклинација придева
- Претерит помоћних и модалних глагола
- Перфекат
- Најфреквентнији глаголи за изражавање
мишљења
- Основни бројеви преко хиљаду
- Редни бројеви до 100
- Изражавање година до 2000. и касније

Обрада

ИСХОДИ

Број
часова
по теми

БРОЈ И НАЗИВ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
(Комуникативне
функције)
7. Mehr über mich
Описивање
карактеристика
живих бића;
описивање радњи
у прошлости;
изражавање
мишљења;
изражавање
бројева;

9

3

6

Грађанско васпитање, Српски језик, историја
1.1.1.
1.1.2. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.7. 1.1.10. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.15. 1.1.19. 1. 1.20. 1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.
1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.6. 2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.22. 22.1.23. 2.1.24.
2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.5. 2.3.6. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.6. 3.1.10. 3.1.14. 3.1.17. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 3.2.1.
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.5. 3.3.6.
Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима, тестови вештина и
различите технике формативног оцењивања.
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3. ПРОГРАМИ АКТИВНОСТИ СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Циљ учења слободне наставне активности је да допринесе развоју компетенција потребних за одговорну улогу у
друштву у погледу очувања животне средине, биодиверзитета и одрживог разво
ОПШТЕ
ИСХОДИ
ТЕМЕ и кључни појмови
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
По завршетку програма ученик ће бити у стању да:
садржаја
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ЕКОЛОШКИ ОТИСАК И
– образложи избор теме/истраживања из области одрживог развоја,
Компетенција за
ОПСТАНАК
циљ и план рада користећи вештину јавног говора;
целоживотно учење
Еколошки отисак. Биокапацитет.
– формулише истраживачки задатак;
Комуникација
Еколошки дуг. Одрживи развој
– планира ресурсе и управља њима, усмерен на достизање реалног
Рад са подацима и
Еколошко право.
циља;
информацијама
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
– прикупи, одабере и обради информације релевантне за
Дигитална компетенција
Врсте отпада. Управљање
истраживање, користећи поуздане изворе информација, наводећи
отпадом. Комунални отпад.
Решавање проблема
извор и аутора;
Сарадња
Одговорно учешће у
демократском друштву

– прикаже и образложи резултате истраживања са аспеката очувања
животне средине, биодиверзитета и здравља, усмено, писано,
графички или одабраном уметничком техником;

– користи ИКТ за комуникацију, прикупљање и обраду података и
Одговоран однос према
представљање резултата истраживања;
здрављу
– вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању
Одговоран однос према
отпада;
околини
– учествује у акцијама које су усмерене ка заштити, обнови и
Естетичка компетенција
унапређењу животне средине и одрживом развоју;
Предузимљивост и
– повеже значај очувања животне средине са бригом о сопственом и
оријентација ка
колективном здрављу;
предузетништву
– одговорно се односи према себи, сарадницима, животној средини и

Депонија.
РЕЦИКЛАЖА,
РЕМЕДИЈАЦИЈА И
ПОНОВНА УПОТРЕБА
ДОБАРА И СИРОВИНА
Секундарне сировине: папир,
уља у исхрани, текстил,
пластика.
Предности и недостаци поновне
употребе добара и сировина.
3Р правила.
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ
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културном наслеђу;

Извори енергије.

– користи језик и стил комуникације који су специфични за поједине Енергетска ефикасност.
научне и техничке дисциплине и чува језички идентитет;
Обновљиви извори енергије.
– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима,
дајући лични допринос постизању договора и афирмишући
толеранцију и равноправност у дијалогу;

Предности и недостаци
обновљивих извора енергије.

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи.
ДОМАЋИНСТВО
Циљ учења слободне наставне активности Домаћинство је да ученици интегришу и функционализују знања стечена у оквиру
различитих предмета у контексту свакодневног живота, да унапреде вештине и формирају навике у вези са важним активностима у
свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и употребе различитих материјала.

ОПШТЕ
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Компетенција за
целоживотно учење
Комуникација
Рад са подацима
информацијама

ИСХОДИ
На крају програма ученик ће бити у стању да:
– одговорно испуњава обавезе потребне за живот у заједници /
домаћинству;
– преиспита сопствене и навике других чланова
заједнице/домаћинства и утиче на њихову промену ка рационалном
планирању, економичној потрошњи и развијању одговорних
еколошких навика;

ТЕМЕ и
кључни појмови садржаја
програма
САВРЕМЕНО
ДОМАЋИНСТВО И
ПОРОДИЦА
Домаћинство.
Организација домаћинства.

Породица, односи и потребе у
– користи рачунарске апликације, 3D приказ грађевинског објекта и породици и њихово
унутрашњег уређења домаћинства, уважавајући потребе савремене усклађивање.
Решавање проблема
културе становања;
Формирање здраве породице.
Сарадња
– учествује у активностима уређења и заштите домаћинства и
Фазе породичног живота.
Одговорно учешће у окружења у коме се оно налази;
демократском друштву – анализира карактеристике савремене културе становања и повеже Култура као начин живота и
културно наслеђе.
развој и значај урбанизма за побољшање услова живљења
Одговоран однос
Дигитална
компетенција
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према здрављу
Одговоран однос
према околини
Естетичка
компетенција
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

домаћинства;

КУЛТУРА СТАНОВАЊА
Породично домаћинство на селу
– правилно разврастава и одлаже отпад из домаћинства, припрема га
и у граду.
и предаје на рециклажу;
Породица и домаћинство.
– образлаже на примеру у домаћинству употребу обновљивих извора
енергије и значај топлотне изолације са уштедом енергије у
Функционалне целине
домаћинству;
домаћинства и њихове улоге.
– правилно и безбедно користи уређаје за загревање и климатизацију Технички апарати у
простора;
домаћинству.
– разликује природне од вештачких тканина, правилно их
употребљава и одржава;
– планира буџет домаћинства и управља њиме;
– планира радну недељу, укључује и усклађује обавезе које има као
појединац и у заједници/ домаћинству;
– припрема и уређује простор за ручавање и формира културне
навике приликом узимања хране;

Безбедност у домаћинству.
Уређење домаћинства и околине
у градској и сеоској средини.
Економично коришћење и
потрошња воде у градском и
сеоском домаћинству.
Уштеда енергије у домаћинству.
Хемијска и микробиолошка
исправност воде.
Отпадне воде у домаћинству.
Основни хигијенски захтеви
домаћинства.
Прикупљање, сортирање и
одлагање отпада у домаћинству.
КУЛТУРА ОДЕВАЊА
Улога одеће и обуће у животу
човека.
Природни и вештачки
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материјали, њихова својства и
употреба у домаћинству.
Одржавање одеће, кућног
текстила, и декоративног плана
у домаћинству.
– правилно се храни, води рачуна о сопственом здрављу и здрављу
породице;-планира дневне оброке за своје домаћинство у складу са
општим принципима правилне исхране уз уважавање потреба свих
чланова домаћинства;
– примењује основне технике и правила обраде и припреме
намирница уз примену правилног руковања прибором, посуђем,
справама и апаратима за припрему хране;

Одржавање и чишћење
природних и вештачких
материјала.
Организација складиштења
кућног текстила, обуће и одеће.
Рециклажа кућног текстила и
одеће.

– истражује и прави план набавке средстава за одржавање личне
хигијене и чистоће домаћинства;

КУЛТУРА ПОНАШАЊА
Планирање и расподела буџета.

– процењује значај и утицај информација и извора информација и
повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих
проблемских ситуација;

План набавке и избор артикала.

– комуницира на конструктиван начин;

Правила понашања у превозним
средствима, у граду и на
путовању.

– процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни
живот;

План и припреме за путовање.

Савремена средства
– осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема,
комуникације и претраживање
одговорно се односи према свом животу, животу других и животној различитих информација.
средини;
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
– критички процењује сопствени рад и рад сарадника у групи;
ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И
ХИГИЈЕНЕ ДОМАЋИНСТВА
– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и афирмише
Значај воде за одржавање
толеранцију и равноправност у дијалогу.
хигијене.
141

Средства за личну хигијену.
Козметичка средства.
Кућна апотека.
Материјали за опремање
домаћинства
Одржавање домаћинства
Отпадни материјали у
домаћинству.
ИСХРАНА У
ДОМАЋИНСТВУ
Хранљиви састојци и животне
намирнице.
Класификација животних
намирница према пореклу
(биљне и животињске), улози у
организму (енергетска,
градивна, заштитна и
регулаторна) и саставу.
Енергетска вредност намирница.
Потребе за састојцима хране
зависно од узраста, занимања,
пола, спољашње средине,
здравственог и физиолошког
стања организма.
Рационална исхрана човека.
Принципи рационалне исхране.
Законски прописи, правилници о
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намирницама и квалитету хране.
Последице неправилне исхране.
Припремање хране, начини
обраде намирница.
Хигијенски услови приликом
припремања хране.
Одлагање, чување и
конзервисање намирница.
Апарати и машине за
припремање, чување и обраду
хране и намирница
Загађујуће супстанце хране и
мере заштите
Адитиви
Органска и ГМО храна
Култура исхране и понашање за
трпезом: послуживање и
узимање хране, стоно посуђе и
прибор.
Национална кухиња и кухиње у
свету.
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УМЕТНОСТ
Циљ учења слободне наставне активности Уметност је да ученик развија вештине комуникације и сарадње, критичко и
стваралачко мишљење, осетљивост за естетику, радозналост, мотивацију за истраживање и изражавање у различитим
медијима као и одговоран однос према очувању уметничког наслеђа и културе свога и других народа.
ОПШТЕ
ИСХОДИ
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ На крају програма ученик ће бити у
КОМПЕТЕНЦИЈЕ стању да
– образложи значај традиционалне визуелне
уметности за идентитет народа и појединца;
Компетенција за
– повеже карактеристичан артефакт са
целоживотно учење
континентом и културом којој припада;
Естетичка
– обликује ликовне радове са
компетенција
препознатљивим елементима одабране
Решавање проблема културе;
Комуникација
Сарадња
Рад са подацима и
информацијама
Дигитална
компетенција

– опише одабрани продукт визуелних
уметности и процес његове израде;
– пореди основне одлике традиционалне
визуелне уметности два или више народа;

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја

ТРАДИЦИОНАЛНА ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ
ШИРОМ СВЕТА
Визуелна уметност народа Аустралије и Новог
Зеланда (сликарство аустралијских Абориџина,
традиционална тетоважа Маора)
Уметност америчких народа (тотеми, керамика,
ћилими, корпе)
Култура древне Индије, Кине и Јапана (градови,
храмови, одећа, писмо)
Уметност народа Африке (маске и штитови)

– објасни значај и улогу културног наслеђа;

Словенска традиција (митологија, симболика и
орнаментика)
– објасни главне карактеристике
традиционалне музике на простору Балкана
и Србије и њихов међусобни утицај;

Одговорно учешће у
демократском
друштву

– прикаже елементе прожимања
ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
традиционалне музике различитих народа на БАЛКАНА И СРБИЈЕ
простору Балкана на музичким примерима; Културно наслеђе (значај и улога)

Предузимљивост и
оријентација ка

– презентује традиционалну музику
карактеристичну за различите крајеве

Традиционална музичка уметност Балкана (основне
карактеристике у односу на ентитет и међусобни
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предузетништву

Балкана и Србије;

утицаји, сличности и разлике)

Одговоран однос
према здрављу

– прикаже начине очувања музичког
културног наслеђа;

Традиционална музика Србије (певање, свирање,
обичаји, обреди, ношња, кола...)

Одговоран однос
према околини

– објасни како савремене технологије утичу Начини очувања културног наслеђа
на развој музике;
МОДЕРНО ДОБА И МУЗИКА
– презентује начине промоције музичких
Савремене технологије и музика.
дела и догађаја;
Маркетинг у музици. Примењена музичка уметност.
– прикаже примену музике у другим
Музичка критика и интервју.
уметностима;
– истражи и објасни шта је музичка критика
и која је њена улога;
– аргументовано искаже утисак о слушаним
делима.
– комуницира учтиво, јасно и аргументовано
уз уважавање различитих мишљења, идеја и
естетских доживљаја;
– проналази, самостално и у сарадњи са
другима, релевантне податке и информације
користећи савремену технологију;
– учествује активно, према сопственим
способностима и интересовањима, у
истраживачком и радионичком раду.
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ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Циљ учења слободне наставне активности Предузетништво је да допринесе развоју иновативности и предузимљивости
код ученика, способности да се идеје претворе у акцију, способности за тимски рад и коришћење разноврсних извора знања
ради бољег разумевања друштвених процеса и појава и преузимањa одговорне улоге у савременом друштву.
ОПШТЕ
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Комуникација
Рад са подацима и
информацијама
Дигитална компетенција
Решавање проблема

ИСХОДИ
По завршетку програма ученик ће бити у стању да
– наведе основна права потрошача и начине њихове
заштите;
– на декларацији пронађе најважније информације о
производу и одреди однос цене и квалитета;
– посматра занимања из перспективе некад и сад и
предвиди могућности њиховог развоја у будућности;

Сарадња

– повезује одређена занимања и врсту и нивое
образовања;

Одговорно учешће у
демократском друштву

– препозна проблеме у свом непосредном окружењу и
дискутује о могућностима њиховог решавања;

Одговоран однос према
здрављу

– се укључи у иницијативе које се покрећу у школи;

Одговоран однос према
околини
Естетичка компетенција
Предузимљивост и
оријентација ка
предузетништву

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја

– разликује особине лидера и менаџера;

ЗАШТИТА ПРАВА ПОТРОШАЧА
Однос цене и квалитета
производа/услуге.
Декларација производа.
Уговорна обавеза за услугу.
Остваривање права потрошача.

– одговорно преузима задужења у тиму, сарађује са
другим члановима тима и учествује у доношењу
одлука;
– планира, распоређује и управља ресурсима (знања и
вештине, време, новац, технологије);
– учествује у осмишљавању пословне идеје;
– информише се о постојању сличних производа на
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тржишту;
– комуницира са окружењем о креативним идејама
свога тима;
– примењује правила пословне комуникације;
– поштује етичке принципе у пословању;
– израчуна трошкове израде производа према датим
инструкцијама;
– прикупи информације о ценама сличних производа на
тржишту и на основу њих одреди цену свог производа;
– учествује у промоцији и продаји производа;
– презентује рад свог тима.
СВЕТ РАДА
Свет занимања некад, сад и у
будућности.
Професионална оријентација.
Професионални развој.
Форма и функција CV и мотивационог
писма.
Концепт целоживотног учења.
ПОКРЕНИ СЕБЕ И ДРУГЕ
Покретање иницијативе.
Менаџмент и лидерство.
УЧЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА
Појам предузећа (привредног
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субјекта).
Производ и/или услуга.
Појам тржишта.
Људски и материјални ресурси.
Пословна комуникација.
Основни етички принципи у
пословању.
Процес производње и процес пружања
услуга.
Цена производа или услуге.
Облици промовисања
производа.
Продаја производа или услуге.
ХОР И ОРКЕСТАР
Opšti cilj nastave izbornog predmeta hor i orkestar je razvijanje interesovanja za muzičku umetnost i upoznavanje muzičke tradicije i
kulture svoga i drugih naroda.
Zadaci
- negovanje sposobnosti izvoĎenja muzike (pevanje/sviranje)
- sticanje navike slušanja muzike, podsticanje doţivljaja i osposobljavanje za razumevanje muzike
- podsticanje kreativnosti u svim muzičkim aktivnostima (izvoĎenje, slušanje, istraţivanje i stvaranje muzike)
- upoznavanje osnova muzičke pismenosti i izraţajnih sredstava muzičke umetnosti
- pripremanje programa za kulturnu i javnu delatnost škole
- upoznavanje zanimanja muzičke struke.
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SADRŢAJI PROGRAMA
Hor
Veoma je značajno pravilno oceniti mogućnosti hora i rukovoditi se stavom da je bolje odlično izvesti neko jednostavnije delo, nego
loše otpevati teţu kompoziciju.
I za hor mlaĎih i za hor starijih razreda obezbediti potreban broj časova, što omogućuje postizanje dobrih rezultata i mnogo radosti
članovima hora.
Nastavnik-horovoĎa mora stalno da vodi računa o dobroj postavi glasa, pravilnom disanju i deklamaciji, tačnoj intonaciji i ritmu.
Kompozicije na repertoaru hora mlaĎih razreda treba da budu preteţno jednoglasne i dvoglasne, dok se s horom starijih razreda mogu
uspešno izvoditi i troglasne kompozicije. Hor treba da peva a capella ili uz instrumentalnu pratnju nastavnika (ili nekog učenika) na
harmonskom instrumentu.
Repertoar školskih horova obuhvata odgovarajuća dela domaćih i stranih autora raznih epoha.
U toku školske godine potrebno je sa horom izvesti najmanje deset kompozicija.
Orkestar
Orkestar moţe da bude sastavljen od bilo koje kombinacije instrumenata koji mogu da budu zastupljeni u najmanje tri deonice. Za
homogene sastave postoji dovoljno literature, bilo da se radi o orkestrima harmonika, blok flauta, mandolina i drugo. Malo je teţe naći
literaturu za druge i za najrazličitije sastave školskih orkestara. Za stručnog nastavnika neće predstavljati poteškoću da obradi za svoj
sastav odgovarajuća dela. Ma koliko aranţman neke kompozicije Baha, Mocarta, Betovena ili Čajkovskog bio neprikladan i
nepoţeljan na koncertnom podijumu, on ima puno opravdanje u školskoj muzičkoj praksi ako je znalački i sa ukusom napravljen, Za
učenike će biti veliko zadovoljstvo da poznato delo velikog kompozitora izvedu "na svoj način".
Školskim orkestrom se smatra instrumentalni ansambl sa najmanje deset instrumentalista koji izvode kompozicije u najmanje tri
deonice. Orkestri mogu biti sastavljeni od instrumenata koji pripadaju istoj porodici (blok flaute, mandoline, tambure, harmonike,
Orfov instrumentarijum itd.) ili mešovitog sastava prema raspoloţivim instrumentima. Repertoar školskog orkestra čine dela domaćih
i stranih kompozitora raznih epoha, u originalnom obliku ili prilagoĎena za postojeći školski sastav.
U toku godine orkestar treba da izvede najmanje osam dela, od kojih neka zajedno sa horom.
U svim školama u kojima rade nastavnik ili nastavnici koji vladaju nekim instrumentima organizuje se dodatna nastava za darovite i
zainteresovane učenika u sviranju na pojedinim instrumentima.
Zadaci instrumentalne nastave su:
- da kod učenika razvija muzičke sposobnosti i ţelju za aktivnim muziciranjem i sudelovanjem u školskim ansamblima
- da uporedo sa instrumentalnom nastavom učenicima daje i potrebna teorijska znanja
- da i ovom nastavom podstiče kod učenika njihove kreativne sposobnosti i smisao za kolektivno muziciranje.
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Nastava se odvija u grupi do četiri učenika, odnosno od pet do devet učenika kada se radi o blok flautama, tamburama, mandolinama
ili Orfovom instrumentarijumu. Zavisno od mogućnosti i interesovanja učenika, u dodatnoj nastavi se formiraju mali muzički sastavi.
Programom i sadrţajima dodatne nastave obuhvatiti odgovarajuće udţbenike, priručnike i zbirke za pojedine instrumente, kao i dela (u
originalnom obliku ili prilagoĎena sastavima učenika dotične škole) domaćih i stranih kompozitora iz raznih epoha, dostupna
izvoĎačkim mogućnostima učenika.
Učenici prikazuju svoja individualna i grupna dostignuća iz dodatne muzičke nastave na školskim i drugim priredbama i takmičenjima
СВЕКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
Cilj nastave izbornog predmeta svakodnevni ţivot u prošlosti 150ampire150 se osigura 150ampir učenici steknu bazičnu jezičku I
naučnu pismenost I da napreduju ka realizaciji odgovarajućih Standarda obrazovnih postignuća, da se osposobe da rešavaju 150ampire
I zadatke u novim I nepoznatim situacijama, da izraze I obrazloţe svoje mišljenje I diskutuju sa drugima, razviju motivisanost za
učenje I zainteresovanost za predmetne sadrţaje, kao I da prošire znanja iz oblasti opšte 150ampire, da se osposobe kroz upoznavanje
sa načinom ţivota ljudi u prošlosti bolje razumeju svet I vreme u kome ţive I razviju svest o kontinuitetu I ukorenjenosti. Učenici bi
trebalo da se upoznaju sa specifičnostima dinamike kulturnih promena I da nauče kako da sagledaju sebe u kontekstu “drugog” da bi
sopstveni identitet što potpunije integrisali u širi kontekst razuĎene I sloţene sadašnjosti.
Zadaci nastave izbornog predmeta svakodnevni ţivot u prošlosti su stvaranje raznovrsnih mogućnosti da kroz različite sadrţaje I
oblike rada tokom nastave ovog izbornog predmeta svrha, ciljevi I zadaci obrazovanja, kao I ciljevi nastave predmeta) budu u punoj
meri realizovani
Kroz nastavu usmerenu ka upoznavanju s različitim elementima svakodnevnog ţivota, kao što su odnosi u porodici, ishrana,
obrazovanje, igre, zabava, stanovanje, odevanje… učenici uočavaju njihovu uslovljenost istorijskim procesima I dogaĎajima.
Koncepcija nastave ovog izbornog predmeta naglasak stavlja na upoznavanje s osnovnim elementima svakodnevnog ţivota u prošlosti
Srbije, Evrope I sveta, s namerom da se uoče njihovi zajednički imenitelji I upoznaju različitosti koje postoje u datom istorijskom
kontekstu, kao I u odnosu na savremeno doba u kojem učenik ţivi. Podsticanjem radoznalosti, kreativnosti I istraţivačkog duha u
proučavanju ovog predmeta, učenici treba da se osposobe da formiraju jasniju predstavu o prošlim vremenima, da ovladaju
elementarnim procedurama prikupljanja istorijske graĎe, kao I da razviju kritički odnos prema toj graĎi I drugim ostacima prošlih
vremena.
Operativni zadaci
Učenici treba da:
- razumeju pojam svakodnevni ţivot
- razumeju značaj proučavanja svakodnevnog ţivota u prošlosti
- usvoje I prošire znanja o razlikama izmeĎu svakodnevnog ţivota danas I u prošlosti
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- usvoje I prošire znanja o ulozi novca I banaka u svakodnevnom ţivotu ljudi nekad I sad
- upotpune znanja o istoriji srpskog novca
- steknu znanja o svakodnevnom ţivotu u novom veku
- steknu znanja o svakodnevnom ţivotu Srba u novom veku
- razvijaju istraţivačku radoznalost
- razvijaju sposobnost povezivanja znanja iz različitih oblasti.
SADRŢAJI PROGRAMA
UVOD
Pojam svakodnevnog života (uočavanje razlike izmeĎu političke istorije I istorije svakodnevnog ţivota I ukazivanje na osnovne
tematske oblasti istraţivanja – ishrana, stanovanje, odevanje, obrazovanje, odnosi u porodici I lokalnoj zajednici, lečenje, religioznost
I verovanja običnih ljudi, zabava, takmičarske igre...).
Značaj proučavanja svakodnevnog života u prošlosti (prošlost ne pripada samo vladarima, vojskovoĎama I drţavnicima, već I
običnim ljudima, kojima se moţemo pribliţiti jedino istraţivanjem njihove svakodnevice).
NOVAC I BANKE NEKAD I SAD
Pojmovi numizmatika, novac I banka (numizmatika kao nauka o postanku, razvoju I upotrebi kovanog novca; novac kao specifična
roba, mera vrednosti, plateţno sredstvo I kao jedno od obeleţja samostalnosti drţave; banka kao preduzeće koje trguje novcem).
Novac I banke u sadašnjosti (svrha I značaj postojanja novca I banaka; pojmovi – štednja, trezor, kredit, kamata, deonica, inflacija,
deflacija; falsifikovanja novca, savremeno potrošačko društvo u kome je novac najviša vrednost…).
Novac I banke u prošlosti (istorijat novca I banaka – od starog veka do danas: od plaćanja u 151ampir do kovanog, papirnog,
“plastičnog” I “elektronskog” novca I od malih menjačnica u Staroj Grčkoj I Rimu, preko renesansnih banaka, do modernih
multinacionalnih finansijskih institucija; materijali od kojih je izraĎivan novac, istorijski fenomen “kvarenja” novca; likovi I različiti
simboli na kovanom I papirnom novcu...).
Novac u Srbiji nekad I sad (istorijat novca od srednjeg veka do danas: perper, dinar, 151ampi, groš, akča–aspra, talir, forinta, marka;
dinar kao zvanična valuta 151ampir Srbije; 151ampir na novčanicama; nastanak I razvoj Narodne banke kao prve finansijske
institucije u Srbiji).
SVAKODNEVNI ŢIVOT U NOVOM VEKU
Svakodnevni ţivot u Evropi I svetu od kraja XV do kraja XIX veka
Način ishrane (sakupljanje I pripremanje namirnica, upotreba istočnjačkih začina, jelovnik, ponašanje za stolom, pribor za jelo, načini
čuvanja hrane I njeno konzerviranje, piće, konzumiranje kafe, čaja I duvana...).
Odevanje (materijali I načini obrade, pojava šivaće mašine, stilovi u odevanju, modne kuće, svakodnevna I svečana odeća, nakit,
frizure, perike, šminka, parfemi, lična higijena...).
Porodični odnosi (tradicionalni I moderni pogledi na porodicu, poloţaj deteta; promene nastale posle Francuske revolucije).
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Stanovanje u doba renesanse I baroka (graĎevinski materijali, način gradnje, oruĎa za rad, izgled objekata I organizacija prostora –
palata, dvorana, loţnica, studio, 152ampire, odţaklija; osvetljenje, grejanje, ukrašavanje stambenog prostora – slike, portreti članova
porodice; kućni 152ampire152; razlika u načinu stanovanja izmeĎu sela I grada I izmeĎu bogatih I siromašnih).
Stanovanje u industrijsko doba (vrste objekata I organizacija prostora; osvetljenje – gas I struja; grejanje, kućni 152ampire152;
ukrašavanje stambenog prostora – slike, portreti članova porodice, fotografije).
Život u renesansnom I baroknom gradu (prostorno I urbano planiranje, primeri Venecije, Firence, Napulja, Madrida, Pariza, Londona,
Antverpena, Amsterdama...).
Život u gradu industrijskog doba (prostorno I urbano planiranje, nove ulice – pojava bulevara; nastanak industrijskih četvrti, radnička
naselja I predgraĎa; boemske četvrti; pojava 152ampir 152ampire152ucture – vodovod, kanalizacija, metro; primeri Pariza, Londona,
Berlina, Njujorka).
Život na selu (osnovni ritmovi agrarne proizvodnje, organizacija radnog dana...).
Obrazovanje I vaspitanje (škole I univerziteti, uloga crkve I drţave – pojava svetovnog I obaveznog obrazovanja; pojava štamparstva
I širenje pismenosti, pojava školskih udţbenika, zabranjene knjige, pojava legata I zaduţbina; poloţaj učenika – nagraĎivanje I
kaţnjavanje, odevanje učenika).
Verski život (obeleţja svakodnevnog ţivota pripadnika različitih verskih konfesija – sličnosti I razlike izmeĎu katolika, protestanata,
pravoslavaca, muslimana, Jevreja; pojava ateizma).
Vojska (izrada I izgled vojničke opreme: mačevi, koplja, vatreno oruţje – od primitivnih pušaka arkebuza I 152ampir do razorne
artiljerije; uvoĎenje stajaće vojske, razvoj 152ampir vojne strategije I taktike – pojava generalštaba, uvoĎenje uniformi I vojnih
odlikovanja; vojno obrazovanje).
Klasična muzika I klasično pozorište (muzički instrumenti – klavir, orgulje, 152ampir, flauta, gitara; pozorište u doba Šekspira I
Molijera, nastanak 152ampi).
Dokolica I zabavni život (igre, ples uz muziku, balovi, maskiranje, ulični zabavljači, putujuća pozorišta, kockanje...).
Komunikacije u industrijsko doba (razvoj poštanskog, telegrafskog I ţelezničkog saobraćaja; pojava telefona, parobrod, novine I
novinarstvo).
Putovanje I turizam (otkrivanje novih destinacija, gostionice I hoteli, banje).
Odnos prema drugom I različitom (prema strancima, pripadnicima druge profesije, pola, veroispovesti, političkog uverenja; progon
veštica).
Strahovi stanovništva (od smaka sveta, pomračenja sunca I meseca, kometa, prirodnih nepogoda, gladi, bolesti, mitskih bića –
152ampire, vukodlaka, duhova...).
Lečenje (bolnice, načini zdravstvene zaštite I preventive, humanitarne organizacije – Crveni krst; lekovi I lekovito bilje, apoteke,
zarazne bolesti, bolesti mornara, higijenski uslovi, epidemije, karantini...).
Svakodnevni ţivot Srba od kraja XV do kraja XIX veka
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Način ishrane (rekonstrukcija mogućeg jelovnika – dvor, grad, selo; pripremanje hrane, posni I mrsni ciklusi, uticaji drugih kuhinja na
karakter ishrane; piće, konzumiranje kafe I duvana).
Odevanje (materijali I tkanine – čoja, krzno, koţa, lan, svila; nakit, razlika u odevanju kod Srba u Habzburškom I Turskom carstvu,
kao I kod pripadnika različitih društvenih grupa; crna odeća monaha I plava odeća sveštenika u Karlovačkoj mitropoliji;
srednjoevropski uzori u oblačenju srpskog graĎanskog staleţa u Habzburškoj monarhiji; zabrana hrišćanima u Turskoj da nose zelenu
I skarletnu boju odeće, kao I bele turbane kako bi se razlikovali od muslimana; graĎansko odelo, uniforme drţavnih činovnika, lekara,
carinika, profesora Liceja I gimnazija u obnovljenoj Srbiji; narodna nošnja u Srbiji – opanci, šarene čarape, gaće od platna, čakšire od
čoje, vezene košulje, gunj, šubara, fes, jelek, pregača, zubun...).
Stanovanje (graĎevinski materijali, način gradnje, izgled objekata I organizacija prostora; razlike u stanovanju kod Srba u
Habzburškom I Turskom carstvu: dvorci, gradske kuće, konaci, seoske kuće – brvnare, čatmare, bondručare, kućeri – prenosne kuće;
dvorovi vladara – voţda KaraĎorĎa, kneza Miloša, kneza Mihaila, kneza Aleksandra, vladike Petra II, knjaza Danila, knjaza Nikole;
ukrašavanje stambenog prostora – nameštaj, ikone, portreti članova porodice, srpskih vladara I crkvenih velikodostojnika, fotografije;
ureĎenje dvorišta).
Život u gradu (osnovni tipovi gradskih naselja – varošica, varoš I grad; orijentalni I evropski uticaji; primeri Beograda, Novog Sada,
Niša, Kragujevca...).
Trgovina I zanatstvo (esnafi, zanati – turski I nemački nazivi za zanatlije: ćurčija, terzija, abadţija, boltadţija, papudţija, mumdţija,
tufegdţija, kujundţija, čarugdţija, šloser, tišler, šuster, šnajder...).
Život na selu (osnovni ritmovi agrarne proizvodnje; osnovna obeleţja zemljoradnje, vinogradarstva I stočarstva; zadruga, moba,
pozajmica; poljoprivredna oruĎa, mlinovi, vetrenjače, čuvanje I skladištenje hrane).
Porodica (običaji ţivotnog ciklusa – roĎenje, svadba, smrt, sahrana; poloţaj muškarca, ţene I deteta u porodici I lokalnoj zajednici,
ţivot u uţoj I široj porodici – zadruga I inokosna porodica).
Društveni život (osnovni praznici zajednice – verski I drţavni; porodični praznici – krsna slava; radni I neradni dani; uloga kafana,
krčmi I mehana; različiti oblici zabavnih aktivnosti: na selu – kolo, prela, posela, panaĎuri; u gradu – balovi, soarei, izleti, knjiţevne
druţine I čitališta, pozorište...).
Odnos prema drugom I različitom (prema strancima, pripadnicima druge profesije, pola, veroispovesti, političkog uverenja;
gostoprimstvo).
Obrazovanje (širenje osnovne pismenosti u lokalnim sredinama – parohijski sveštenik kao učitelj pisanja I čitanja, manastiri kao centri
pismenosti I obrazovanja; osnivanje svetovnih škola – gimnazija I Velika škola; jedan dan u školi; školska slava; odevanje učenika;
školovanje ţenske dece; slanje Ďaka na školovanje u inostranstvo).
Vojska (oruţje ustanika, način ratovanja ustaničke vojske – značaj šančeva I utvrĎenja; pešadija, konjica, artiljerija; vojna organizacija
za vreme kneza Mihaila I kneza Milana – oruţje, uniforme I odlikovanja; poreklo šajkače, vojno obrazovanje).
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Lečenje (načini zdravstvene zaštite I preventive, humanitarne organizacije – Crveni krst; lekovi I lekovito bilje, apoteke, zarazne
bolesti, higijenski uslovi, epidemije, karantini; prve bolnice I prvi Srbi lekari u juţnoj Ugarskoj u XVIII veku, otvaranje bolnica u
Srbiji u vreme kneza Miloša; nadrilekarstvo, vradţbine...).
Komunikacije (pismo, pošta, telegraf; putevi, novine I novinarstvo, poklonička putovanja – hadţiluci).
ДОПУНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност 7. разред
Општи
циљеви и
задаци

Редни број

Превладавање утврђених недостатака у знањима и умењима ученика из различитих области (правописа,
граматике, усменог или писменог изражавања).
По потреби формирати различите групе према областима у којима ученик заостаје у раду.

Назив теме

Оријентацио
ни број
часова

Начин остваривања

1.

Језичка култура:
Усмено и писмено
изражавање

2

Вежбе причања (или препричавања)
усмено или писмено, у зависности
где ученик показује слабија
постигнућа.

2.

Правопис:
Писање великог слова,
спојено и одвојено
писање речи, писање ј,
интерпункција

2

Вежбе у примени елементарних
правописних правила

3.

Књижевност:
Књижевни родови и
врсте – карактеристике,
препознавање

2

Вежбе у препознавању књижевног
рода и књижевне врсте одређеног
дела.

Начин праћења
ефеката и остварености
циљева
Индивидуално праћење
сваког задатка.
Ако ученик превлада
одређену тешкоћу,
наставити рад на
редовној настави, а по
потреби вратити га на
допунску наставу.
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Граматика:
Реченички чланови
(главни и зависни)

4.

Индивидуални задаци
(најјочигледнији примери,
најједноставнији задаци)

3

ПРЕДМЕТ: Енглески језик 7. разред

Општи
циљеви и
задаци

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и
култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и
стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.

Редни број

Назив теме

Оријентацио
ни број
часова

1

Grammar

5 (по
одељењу)

Ученици ће кроз различита вежбања
и примену различитих граматичких
правила унапредити знање везано за
граматичке структуре енглеског
језика

Задаци са различитим
граматичким
структурама

2

Listening and Reading

4 (по
одељењу)

Ученици ће кроз различита вежбања
развијати разумевање енглеског
језика

Вежбе за разумевање
разноврсних текстова,
вежбе са разумевањем
одслушаног.

Начин остваривања

Начин праћења
ефеката и остварености
циљева
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ПРЕДМЕТ:Историја допунска -7 разред.

Општици
љеви и
задаци

Редниброј

1

Усвајањенаставнихсадржајакојеученицинисуусвојилитокомредовненаставе.
Усвајањенаставнихсадржајапредвиђенихнаставнимпланом и програмомнаосновномнивоу. Увежбавање и
понављестеченихзнања и вештина и давањеупутствазасавладавањепотешкоћа у учењу. Помоћи ученицима у
учењу.Пружање индивидуалне помоћи у учењу и бољем разумевању наставних
садржаја.Омогућитиученицимадакрозвежбуовлада, какотеоријски, тако и практичнидеоградива у
оквирусвојихмогућности.Подстицањесамопоуздањаученика ираднихнавикакако у школитако и код куће.

Називтеме
ДОБА РЕВОЛУЦИЈА

Оријентацио
нибројчасов
а
3

2

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

3

3

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ
ВЛАШЋУ ДО 70-ИХ ГОДИНА 19.века

3

Начиностваривања
Идивидуалнимрадом и у
мањимгрупамаупућиватиученика у
савладавањеградива с
нагласкомнаделовимаградивакоје
ученикусваја с тешкоћама.
Пратити ученичкиразвој и напредак.

Начинпраћењаефеката
и оствареностициљева
Индивидуалнопраћењеуспе
шностисавладавањаградива.
Описнопраћењенапредовања
.
Краткепроверетокомдопунск
енаставе.

ПРЕДМЕТ :ГЕОГРАФИЈА -ДОПУНСКА НАСТАВА 7. разред
Допунска настава је наставни процес који се организује због ученика који нису били у стању да усвоје основна знања
Општи
на часовима редовне наставе.
циљеви и
Циљ допунске наставе је да се накнадно савлада градиво које није савладано на редовним часовима како би ученици
Задаци
могли даље да прате и усвајају нове наставне јединице
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Редни број

Назив теме

Оријентацио
ни број
часова

Начин остваривања

Индивидуални, групни облик
наставног рада,прилагођен програм,

Начин праћења ефеката и
остварености циљева

1.

Европа

2

2.

Азија

2

3.

Африка

2

Индивидуални, групни облик
наставног рада, прилагођен програм

Позитивна оцена

4.

Северна Америка

2

Индивидуални, групни облик
наставног рада,прилагођен програм

Позитивна оцена

5.

Јужна Америка

1.

Индивидуални, групни облик наставног
рада,прилагођен програм

Позитивна оцена

Индивидуални, групни облик
наставног рада,прилагођен програм

Позитивна оцена, краће
провере
Позитивна оцена, краће
провере

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА

Општи
циљеви и
задаци

Развијање компетенција за учење,
вештине комуникације,
вештина сарадње,решавање проблема
Стицање основних знања о руковању лабораторијским посуђем и прибором и хемикалијама,
О о честицама које граде супстанцу
О смешама и растворима
О хемиским променама, хемијским једначинама и стехопметрији
О водонику и кисеонику и солима еталима, и њиховим једињењима којиа се налазе у свакодневној употреби или су распрострањена у природи,
начинима безбедног руковања њима и безбедног складиштења у складу са очувањем животне средине.
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Редни број

1

Назив теме

Хемијска лабораторија

2

Оријентацио
ни број
часова
2

2
Атоми и хемијски
елементи

3

2
Молекули елемената и
једињења, јони и јонска
једињења

5

1
Хомогене и хетерогене
смеше

Начин остваривања

Начин праћења
ефеката и остварености
циљева

Бележење,
припремање,
показивање
објашњавање
подстицање
усмеравање,
коментарисање

Посматрање ученика
Усмено
испитивање (разговор,
говорне вежбе)
Домаћи задаци

Бележење,
припремање,
показивање
објашњавање
подстицање
усмеравање,
коментарисање

Посматрање ученика
Усмено
испитивање (разговор,
говорне вежбе)
Домаћи задаци

Бележење,
припремање,
показивање
објашњавање
подстицање
усмеравање,
коментарисање

Посматрање ученика
Усмено
испитивање (разговор,
говорне вежбе)
Домаћи задаци

Бележење,
припремање,
показивање
објашњавање
подстицање

Посматрање ученика
Усмено
испитивање (разговор,
говорне вежбе)
Домаћи задаци
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усмеравање,
коментарисање
6

1
Хемијске реакције и
хемијске једначине

7

1
Израчунавања у хемији

8

1
Водоник и кисеоник и
њихова једињења. Соли

Бележење,
припремање,
показивање
објашњавање
подстицање
усмеравање,
коментарисање

Посматрање ученика
Усмено
испитивање (разговор,
говорне вежбе)
Домаћи задаци

Бележење,
припремање,
показивање
објашњавање
подстицање
усмеравање,
коментарисање

Посматрање ученика
Усмено
испитивање (разговор,
говорне вежбе)
Домаћи задаци

Бележење,
припремање,
показивање
објашњавање
подстицање
усмеравање,
коментарисање
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ДОДАТНА НАСТАВА
7. разред

ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност
Општи
циљеви и
задаци

Редни број

1.

Проширивање и продубљивање знања, умења и вештина ученика, непосредније активирање ученика и њихово
оспособљавање за самообразовање, развијање маште, подстицање на стваралачки рад и упућивање на кориштење
различитих извора сазнања.
Знања, умења и вештине користити на конкурсима, такмичењима, приредбама у школи и ван ње.
Упућивање ученика на истраживачки рад.

Назив теме

Оријентацио
ни број
часова

Начин остваривања

Користити примере из књижевних
дела која се обрађују или примере из
ученичких задатака као полазну
тачку за рад.

Граматика:
1. Апозиција и апозитив
2. Непроменљиве речи
3. Падежи (обнављање и
проширивање знања)
4. Исказивање реченичких
чланова на различите
начине (стилска улога
разноврсности).

Начин праћења
ефеката и остварености
циљева
Наставник прати и
евидентира развој и
напредовање ученика,
као и њихова
појединачна
интересовања.

5

5. Односи међу паралелним
реченичким члановима
2.

Култура изражавања:
Усмено расправљање

2

Ученици сами бирају теме које их
тренутно заокупљају и за које су
припремили аргументе.
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Књижевност:
Стилска средства
(препознавање и улога)

3.

Ученици самостално проналазе
примере стилских средстава (из
књижевних дела и из својих састава)
и консултујући се међусобно, и са
наставником, разврставају их.
Објашњавају функцију
конкретног стилског средства.
Детаљнија анализа него на
редовном часу при обради
књижевних дела.

2

ПРЕДМЕТ: Енглески језик 7. разред

Општи
циљеви и
задаци

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и
култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену
комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према сопственом
језику и културном наслеђу.

Редни број

Назив теме

Оријентацио
ни број
часова

1

Grammar

5 (по
одељењу)

Ученици ће кроз различита
вежбања и примену различитих
граматичких правила унапредити
знање везано за граматичке
структуре енглеског језика

Задаци са различитим
граматичким
структурама

2

Listening and Reading

2 (по
одељењу)

Ученици ће кроз различита
вежбања развијати разумевање
енглеског језика

Вежбе за разумевање
разноврсних текстова,
вежбе са разумевањем

Начин остваривања

Начин праћења
ефеката и остварености
циљева
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одслушаног.

3

Writing, Speaking

2 (по
одељењу)

Ученици ће кроз различита
вежбања практично користити
стечена знања из енглеског језика

Састави, вербална
излагања на
различите теме

ПРЕДМЕТ:Историја 7.разред – додатна настава

Општици
љеви и
задаци

Редниброј

1

Проширивање знања о националној, општој и завичајној историји који допринесе разумевању историјског простора и
времена, историјских процеса и токова; развијање националног , европског и светског идентитета;подстицање
ученикадавршесамосталнаистраживања, одговарајућазањиховузраст и околности, чимесекодњихподстичерадозналост и
иницијатива у погледуприкупљањаподатака и способностуочавањаважнихподатака;
подстањегрупеђакадасебавеистраживачкимпројектимаилиактивнимучењемдабисестворилиусловизадијалог и отворено и
толерантнопоређењемишљења .Развијање мотивисаности и спосоности код ученика да науче више, развију креативност и
да стечена знања примене у свакодневномживоту; развијање позитивног односпремараду, уважавање и међусобну сарадњу
међу ученицима. Припремањезаинтересованих учениказатакмичењеЗадаци историје су да ученици, уочавајући узрочнопоследичне везе, разумеју историјске процесе и токове,улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају
националну и општу историју( политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа

Називтеме

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА

Оријентацио
ни
Број
часова
2

Начиностваривања

Додатна наставе реализоваће се кроз раду
учионици и теренскирад уз коришћење
образовнихпотенцијалаинтердисциплинарно
г и мултидисциплинарногприступа,употрбу
савремених средстава
технологије,успостављање

Начинпраћењаефекат
аи
оствареностициљева
Панои, реферати,
есеји, ППТ през.,
хронолошке табеле, макете,
лозе династија, усмено
испитивање.
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везесадругимпредметима у програму у
целини, укључујућикњижевност, географију,
уметности и природненауке. Ученици ће
сакупљати, читати и анализирати историјске
изворе и литературу; израђивати паное,
презентације, ленте времена, писати есеја и
реферате о значајним личностима и
догађајима;гледати и анализирати филмове,
документарне историјске серије, посећивати
културно –историјске споменике; утврђивати
знања кроз интерактивне мултимедијалне
тестове.Настава ће се изводити кроз
индивидуалнирад и рад у групама.

2

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ
ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА

3

3

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ
ВЛАШЋУ ДО 70-ИХ ГОДИНА
19.ВЕКА

1

4

ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА
ТАКМИЧЕЊЕ

3

163

ПРЕДМЕТ :ГЕОГРАФИЈА -ДОДАТНА НАСТАВА 7. разред
Додатна настава се организује за ученике који са изузетним успехом савладавају редован наставни план и
програм и показују посебно интересовање за проширивање знања из области географије.Циљеви и задаци
ових облика рада са ученицима су:
Општи
- развијање радозналости, интересовања за активно упознавање природног и друштвеног окружења
циљеви и -оспособљавање за самостално и тимско учење и проналажење информација
задаци
-развијање основних елемената логичког мишљења
-решавање једноставних проблемских ситуација у окружењу
-проширивање и продубљивање знања стечених у току наставе
-оспособљавање за коришћење,уређивање, исказивање,употребу и вредновање географских информација и
њихову презентацију
Редни број
Назив теме
Оријентацио
Начин остваривања
Начин праћења ефеката и
ни број
остварености циљева
часова
1.

Азија-Мртво море -највећа
депресија на свету

1

2.

Азија -Освајање Хималаја

1

3.

Азија-Аралско језеро-језеро
које нестаје

1

4.

Африка -Француске
колоније

1.

5.

Африка-Живот у Африци

1.

Индивидуални, групни облик
наставног рада,проблемски приступ,
стваралачки концепт учења
Индивидуални, групни облик
наставног рада,проблемски приступ,
стваралачки концепт учења
Индивидуални, групни облик
наставног рада,проблемски приступ,
стваралачки концепт учења
Индивидуални, групни облик
наставног рада,проблемски приступ,
стваралачки концепт
учења,истраживачки рад
Индивидуални, групни облик
наставног рада,проблемски приступ,
стваралачки концепт
учења,истраживачки рад

Такмичења,
квизови,тестирања
ученика
Такмичења,
квизови,тестирања
ученика,израда паноа
Такмичења,
квизови,тестирања
ученика,писање реферата
Такмичења,
квизови,тестирања
ученика,писање
реферата,изложбе
Изложба, панои,
слике,презентације
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6.

Северна АмерикаКолумбова открића

7.

Северна Америка- древни
народи Америке

1.

8.

Јужна Америка -Анди

1.

9.

Аустралија и Океанија Хаваји и лепоте
полинежанских острва

1.

1.

Индивидуални, групни облик
наставног рада,проблемски приступ,
стваралачки концепт
учења,истраживачки рад
Индивидуални, групни облик
наставног рада,проблемски приступ,
стваралачки концепт
учења,истраживачки рад

Реферати, панои, слике,
квиз

Индивидуални, групни облик
наставног рада,проблемски приступ,
стваралачки концепт
учења,истраживачки рад
Индивидуални, групни облик
наставног рада,проблемски приступ,
стваралачки концепт
учења,истраживачки рад

Такмичења,
квизови,тестирања
ученика,писање
реферата,изложбе
Реферати, изложбе,
панои, слике

Такмичења,
квизови,тестирања
ученика,писање
реферата,изложбе

ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА 7. разред – додатна настава
Подстицање развоја логичког мишљења и његова примена у осталим природним наукама.
Општи
циљеви и
задаци

Редни број

1.

Назив теме
Ирационални бројевиодабрани задаци

Оријентациони
број часова

Начин остваривања

1

фронтално на часовима додатне
наставе

Начин праћења
ефеката и остварености
циљева
на такмичењима
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2.

Реални бројеви

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

3.

Питагорина теорема

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

4.

Питагорина теорема у
конструкцијама

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

5.

Степени-одабрани задаци

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

6.

Многоугао

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

7.

Полиноми и њихова
примена

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

8.

Основи комбинаторике

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

9.

Школска такмичења

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

10.

Обрада података

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

11.

Централни и периферијски
угао круга

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

12.

Општинска такмичења

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

13.

Круг- обим и површина

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

14.

Обим и површина делова
круга

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима
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15.

Окружна такмичења

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

16.

Сложеније примене ставова
подударности
троуглова

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

17.

Републичка такмичења

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

18.

Разни задаци

1

фронтално на часовима додатне
наставе

на такмичењима

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА

Општи
циљеви и
задаци

Развијање компетенција за учење,
вештине комуникације,
вештина сарадње,решавање проблема
Стицање напредних знања о руковању лабораторијским посуђем и прибором и хемикалијама,
О о честицама које граде супстанцу
О смешама и растворима
О хемиским променама, хемијским једначинама и стехопметрији
О водонику и кисеонику и солима еталима, и њиховим једињењима којиа се налазе у свакодневној употреби или су распрострањена у природи,
начинима безбедног руковања њима и безбедног складиштења у складу са очувањем животне средине.
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Редни број

1

Назив теме

Хемијска лабораторија

2

Оријентацио
ни број
часова
2

2
Атоми и хемијски
елементи

3

2
Молекули елемената и
једињења, јони и јонска
једињења

5

1
Хомогене и хетерогене
смеше

Начин остваривања

Начин праћења
ефеката и остварености
циљева

Бележење,
припремање,
показивање
објашњавање
подстицање
усмеравање,
коментарисање

Посматрање ученика
Усмено
испитивање (разговор,
говорне вежбе)
Домаћи задаци

Бележење,
припремање,
показивање
објашњавање
подстицање
усмеравање,
коментарисање

Посматрање ученика
Усмено
испитивање (разговор,
говорне вежбе)
Домаћи задаци

Бележење,
припремање,
показивање
објашњавање
подстицање
усмеравање,
коментарисање

Посматрање ученика
Усмено
испитивање (разговор,
говорне вежбе)
Домаћи задаци

Бележење,
припремање,
показивање
објашњавање
подстицање

Посматрање ученика
Усмено
испитивање (разговор,
говорне вежбе)
Домаћи задаци
168

усмеравање,
коментарисање
6

1
Хемијске реакције и
хемијске једначине

7

1
Израчунавања у хемији

8

Водоник и кисеоник и
њихова једињења. Соли

Бележење,
припремање,
показивање
објашњавање
подстицање
усмеравање,
коментарисање

Посматрање ученика
Усмено
испитивање (разговор,
говорне вежбе)
Домаћи задаци

Бележење,
припремање,
показивање
објашњавање
подстицање
усмеравање,
коментарисање

Посматрање ученика
Усмено
испитивање (разговор,
говорне вежбе)
Домаћи задаци

1

169

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
ВАННАСТАВНА АКТИВНОСТ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И
НАСТАВНИЦИ
(могући)
ДРУШТВЕНЕ
Професионална оријентација
Наставници
српског
језика,
Географи, еколози, клуб
љубитеља страних језика, .
географије, биологије, страних
језика, педагог
,,Не прљај немаш изговор“кампања SBB- ...
Наставници
технике
и
ТЕХНИЧКЕ
технологије
(саобраћајна,
секундарне сировине...)

ДОПРИНОС ОСТВАРИВАЊУ ИСХОДА

zadovoljenje različitih obrazovnih potreba i interesovanja
učenika;
- prepoznavanje profesionalnih sposobnosti i interesovanja,
upoznavanje sa svetom rada;
- nadogradnja ishoda koji se ostvaruju u okviru redovne
nastave i doprinos razvoju meĎupredmetnih ishoda;
- unapreĎivanje različitih sposobnosti (intelektualne, fizičke,
kreativne, radne...);
- jačanje kapaciteta učenika za razlikovanje bezbednog od
nebezbednog ponašanja i zaštitu od rizičnog ponašanja;
- podsticanje humanog i odgovornog odnosa prema sebi,
drugima i okruţenju, jačanje osetljivosti za one kojima je
Одељењске
старешине
петог
ХУМАНИТАРНЕ
potrebna pomoć (npr. stari i bolesni);
Чеп за осмех- континуирана разреда
- unapreĎivanje različitih vrsta pismenosti (jezičke,
Сви заинтерсовани настаници
акција
medijske, kulturne, naučne...);
- kultivisanje korišćenja slobodnog vremena;
Појединачне
хуманитарне
- podsticanje interkulturalnog dijaloga;
акције (поклони за Нову годину,
- razumevanje koncepta inkluzije i jačanje osetljivosti za
помоћ угроженима...)
različitost;
- jačanje generacijskih veza izmeĎu učenika različitih
Наставници физичког васпитања
СПОРТСКЕ
odeljenja bez kompetitivnosti;
Крос
- relaksacija, rasterećenje napetosti učenika,
Игре без граница
samoiskazivanje;
Стони тенис
- jačanje veze sa lokalnom zajednicom;
Кошарка
- razvoj osećanja pripadnosti svojoj školskoj zajednici;
Наставници српског језика
КУЛТУРНЕ
- podsticanje samostalnosti, proaktivnosti i preduzimljivost;
Ликовне и музичке културе...
Библиотечка секција
- priprema za rešavanje različitih ţivotnih situacija;
Драмска
- promocija škole i njenog identiteta.
Рецитатори
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