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УВОД 

 

Школски програм ОШ „Свети Сава" у Врчину припремио је Стручни актив за развој 

школског програма за седми разред. Чланови актива су су сви наставници Одељењског 

већа седмих разреда и  

Терзић Мирjaнa − школски психолог  

Снежана Теофиловић – школски библиотекар 

Николић Данијeла − руководилац Разредног већа старијих разреда 2016/17.   

Сања Соколов  −  руководилац Одељењског већа седмих разреда у школској 2016/17. 

Полазне основе за израду школског програма су: 

 Закон о основама система образовања и васпитања, Сл. гласник РС,број  62/03 и 

64/03, 79/05 - др, закон и 101/05 

 Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, 

Сл.гл. 58/04 и 62/04 исправка             

 Правилник о наставном плану и програму за шести, седми и осми разред основног 

образовања и васпитања, Сл. глас. Просветни гласник РС, 06. јуна 2006. године. број 

6/2006/ 

 Правилник о наставном плану за други циклус и наставном програму за седми 

разред ос.образ. и вас., Сл.глас. РС - Просветни гласник маја 2009. год. 

 Годишњи План рада школе за 2016/17. год. 

 Извештај о раду школе у претходној 2015/16. школcкoj години 

 Усвојени Развојни план школе за период од 2013-2016.  

 Школски календар за 2016/17. год. 

 Искуства наставника у раду током 2015/16.  школске године 

 Извештај и писмене и усмене смернице чланова екстерне комисије након екстерног 

вредновања спроведеног у школи 4 - 6. марта 2013. године 

Сврха, циљеви и задаци програма образовања и васпитања за седми разред  

Сврха програма образовања је: 

 квалитетно образовање и васпитање које омогућава стицање језичке, математичке, 

научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, 

неопходне за живот у савременом и друштву; 

 развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да 

успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и 

потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз адекватно 

и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и доприноси 

демократском, економском и културном развоју друштва. 

Циљеви и задаци програма образовања су: 

 развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање 

природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, 

могућностима и интересовањима; 

 подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

 оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима 

сталног усавршавања и начелима доживотног учења; 

 оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на 

сопствени развој и будући живот; 

 развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске 

традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина; 

 омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

 развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне срeдине; 
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 усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности 

демократског уређења, хуманог и толерантног друштва; 

 развијање код деце и ученика радозналости и одговорности за културе 

традиционалних цркава и верских заједница, као и етничке и верске толеранције; 

 поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање 

способности за живот у демократски уређеном друштву; 

 развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког 

живота и подстицање индивидуалне одговорности. 

 

ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 

Врчин је подавалско село које броји око 10.000 становника и једно је од највећих 

села у Србији. Иако се налази 20 км од центра Београда због идеалног географског и 

саобраћајног положаја из Врчина до центра града  се стиже брже него са неких 

периферних насеља Београда до Теразија. За разлику од Београда у Врчину влада мир, 

без саобраћајних гужви, чист ваздух и лепа природа. Врчин има здраву средину 

великих потенцијала, са могућношћу привредног и економског развоја захваљујући 

између осталог и одличној комуникацији са Београдом. Код младих доминира 

опредељење да се школују, а затим и да  раде у Београду, где већина становника 

Врчина и ради. 

 

                                                                  

                                                      Изглед школе након завршетка радова 
 

 

Прва школа у Врчину почела је са радом 1827. године. Кроз дугу историју, 

врчинска школа се највише суочавала са проблемом адекватности школске зграде, те је 

због нехигијенских услова до 1898. године у време Кнежевине, а касније и Краљевине 

Србије, више пута затварана на  основу извештаја школских ревизора, који су сматрали 

да је зграда неподесна за школу.  

У овој згради школа непрекидно ради од 1957. године, а први  упис у судски 

регистар је 30.12.1965. године, решењем број 359 65. Школа је основана решењем 

Народног одбора општине 

Гроцка, број 8608 од 16.12.1965. године. Решењем Окружног привредног суда у 

Београду Us број 1242/73 од 27.12.1973. године у судски регистар уписана је ОШ  

„Мирослав Јовановић Церовац“ у улици Облаковска број 3.  Решењем број  06 - 51 од 

11.07.1978. године Скупштина општине Гроцка дала је сагласност на Статут Школе. 

Решењем  Трговинског суда у Београду  XII-Fi. 8244/04  од  20.08.2004. године  

промењен је назив школе у ОШ „Свети Сава“. Последњи упис извршен је решењем 

Трговинског суда број I-Fi 393/07 од 23.10.2007. године, којим је извршена промена 

лица овлашћеног за заступање, број регистарског улошка  5-18500. Школа је обухваћена 

мрежом школа, на основу Одлуке о броју и просторном распореду основних школа у 

Републици Србији (Сл. гласник РС број 58/94).                                                                                                    
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Од расположивих 8019 м
2 

школске парцеле школа користи  само 3350 м
2
, а 

на истом простору се налази и предшколска установа „Лане“.                                                      

Својим ученицима настојимо да створимо што боље услове за рад, што 

пријатнији амбијент и трудимо да у сваку школску годину уђемо што спремнији.  Још 

од почетка радова на реконструкцији школске зграде у центру села, настојали смо да 

се ученицима обезбеди што квалитетнији и већи простор.  

 

                                                                            

                                                      Изглед школе након завршетка радова 
 

Доградња и реконструкција централне школске зграде почела је 16.10. 2004. 

године. Сви планирани грађевински радови друге фазе радова завршени су током 

2012. године. Урађена је обједињена кровна конструкција над старим делом школе 

и новим дограђеним учионичким трактом ради заштите објекта од прокишњавања, 

уграђена је громобранска инсталација и грејачи  за хоризонталне и вертикалне 

олуке, фасада и термоизолација на старом и дограђеном делу школе, као и 

алуминијумска фасадна столарија на шест нових учионица. Завршени су  радови на 

покривању дограђеног улазног хола са одводњавањем и уграђивањем 

алуминијумске фасадне столарије, урађена је  мрежна кишна канализација и  

дренажа и израђени су  тротоари око објекта; урађена је нивелација школског 

дворишта и израда свих слојева осим завршног ради одводњавања атмосферске 

воде са платоа. 
  

      
                                                      Изглед школе након завршетка радова 

 

 Током лета 2014. године урађен је кров између фискултурне сале и старог 

дела школе, замењени су плафони у свим ходницима, сви ходници су окречени и у 
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свим ходницима су замењени подови; сва врата су окренута ка споља; свака 

просторија је добила интернет; потпуно је завршена хидрантска мрежа и 

реконструисан је биодиск. Добијањем новог видео надзора са 24 камере  школски и 

дворишни простор су у потпуности покривени, а стари видео надзор постављен је у 

подручној школи. Школа има и потпуно уређен паркинг за 10-ак аутомобила радника 

школе, као и просторију за разговор с родитељима ученика која ће ускоро бити 

стављена у функцију. Доста је рађено на уређењу зелених површина у школском 

дворишту. Постављене су клупе, урађено је поновно асфалтирање  дворишта и 

уградња нових плоча. Школа сада располаже квадратуром од 3240 m2. У наредном 

периоду биће настављен рад на изградњи спољних спортских терена. 
 

                                                              

Изглед школе након завршетка радова 
 

Веома битна је и изградња свечане сале, јер нам она омогућава боље услове за 

презентацију многобројних активности у којима су  ученици наше школе веома 

ангажовани.Опремљена је седиштима за публику, сценском завесом, разгласом, 

статичним микрофоном и микрофонима тзв. „бубицама“. Такође је нашим ученицима 

на располагању савремена фискултурна сала са неопходним реквизитима, 

свлачионицама и справарницом. Обезбеђен им је и рад на тридесет рачунарских 

места. За сада су у потпуности опремљени кабинети за ликовну и музичку културу, 

физику, хемију, биологију и кабинет за техничко и информатичко образовање. 

Библиотека је премештена у просторију старе зборнице, која представља адекватнији 

простор за ту намену. Овим радовима заокружена је прича око уређења школе. Сада 

можемо слободно да констатујемо да је наша школа једна од уређенијих школа у 

Београду и Србији.   Сви до сада планирани грађевински радови су завршени. 

Током досадашњих грђевинских радова Град Београд је уложио новчана 

средства, a  сви ми заједно  -  родитељи, ђаци и колектив ове школе треба да уложимо 

заједничке напоре да то што имамо и сачувамо.  

 

                 
   Изглед школе након завршетка радова 
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 Издвојено одељење Доња Mала рaди у шкoлскoj згрaди кoрисне пoвршине 

oкo 230 м
2
 и шкoлскoг двoриштa oд око 2000 м

2
. У сaмoj згрaди су две врлo 

прoстрaне и светле учиoнице са трпезаријом. У згради постоје још и зборница, 

трпезарија, тоалети за ученике и наставнике. Мaњи деo двoриштa  jе уређен у 

кoшaркaшкo и oдбojкaшкo игрaлиште. Изграђен је летњиковац, поправљена и 

окречена фасада и уграђен видео надзор. Нa већем делу двoриштa асфалтирано је  

рукoметнo игрaлиште и игрaлиште за мaли фудбaл. Терен jе oгрaђен плетенoм 

жицoм 1,5 м висине. Двориште има справе за вежбање на отвореном простору, 

клупе, љуљашке и  клацкалице. Предузеће ''Аспром'' је урадило заштитни зид 

према домаћинствима на једној ужој страни игралишта. Урадили смо и ограду до 

главног пута у дужини од 40 метара, окречене су школске просторије и 

побољшан квалитет видео надзора уградњом укупно 8 камера. Сваке године 

сарадњом родитеља и школе ради се на санацији и улепшавању постојећег 

објекта.  

 

   
 

Изглед школе након завршетка радова 
 

      Школа има једну зграду у засеоку Рамнице која се не користи. Планира се 

њено обнављање за најразличитије потребе васпитно образовног рада наше 

школе, али и школа из Београда. Сва три школска објекта имају јавну расвету, 

као и декоративно осветљење канделаберима. Улажу се напори да се обезбзбеди 

и видео надзор за све објекте.  

 Шкoлски oбјeкти имају цeнтралнo грeјањe. Главна зграда сe грeјe на лож уље, 

а издвoјeнo oдeљeње  на гас. Oба oбјeкта сe снабдeвају водом из лoкалних вoдoвoда. 

Од 05.05.2008. године за превоз ученика користи се ђачки аутобус, који од тада 

редовно саобраћа. 

            Одељења су распоређена у учионице које су безбедне за рад и квалитетно 

опремљене за извођење наставе.  Настава се изводи веома квалитетно и наставници са 

много труда, залагања и љубави раде са ученицима у редовној настави и ваннаставним 

активностима, а такође  настоје да мотивишу ученике и за учешће на такмичењима, 

тако да смо успели да постигнемо резултате којима смо врло задовољни, о чему 

најбоље сведоче управо постигнућа наших ученика на такмичењима. Наставници и 

помоћно особље дежурају на улазу у школу, у ходницима  и  учионицама  и труде се да 

на тај начин дају свој допринос општој безбедности ученика. Разредне старешине,  

директор,  школски педагог, психолог, библиотекар и логопед свакодневним радом  

утичу на проширивање свести ученика о постојећим правилима понашања у школи и 

неопходности њихове примене ради што бољег функционисања у постојећим условима 

рада. 
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Изглед школе након завршетка радова 

 

У нашој школи су  заживели пројекти „Школа без насиља“, „Професионална 

оријентација“, „Спорт у школе“, који су нам помогли  у успостављању одличне 

комуникације на нивоу школе, јер је комуникација вештина која се учи. У наредном 

периоду планирана је реализација многобројних пројеката укључујући и сарадњу са 

иностраним основним школама.   

Укључивање у пројекат  UNICEF-a  „Школа без насиља“ донеће нашој школи 

бољу комуникацију међу вршњацима и генерацијама. Плакету „Школе без насиља“ 

нашој школи уручили су  министар просвете, науке и технолошког развоја проф. др. 

Томислав Јовановић и директор канцеларије UNICEF-a за Србију Мишел Сен Ло18. 12. 

2013.године.  Желимо да деца науче да увиђају сопствене грешке, да се међусобно 

добро упознају и изграде поверење, да самостално решавају проблеме, а не да им се 

нуде већ готова решења која прихватају без критичког размишљања. Желимо да заједно 

негујемо креативан начин мишљења, систем вредности и менталитет који позитивно 

утиче на развој личности. Желимо да се не ћути у вези са насиљем, да се код свих 

развије одговорност и да насиље нико не толерише у било ком облику.  

Школа је увек била и остала центар свих збивања у селу. Школа је покретач 

културно образовних и спортских активности  и активно учествује  у радним 

акцијама  и манифестацијама везаним за место и околину. Увек смо имали добру 

сарадњу са родитељима ученика, као и са радним организацијама у општини, а 

посебно са  Домом здравља у Гроцкој, библиотеком  „Илија Гарашанин“, Центром 

за социјални рад, дечијом установом „Лане“.  Добро и тесно сарађујемо и са 

осталим основним и средњим  школама на општини и у Београду. За време летњег 

распуста школа је суорганизатор велике културне манифестације у Врчину  „Крени 

коло“ са учешћем међународних културних друштава. Културне везе са Београдом 

су доста добре, а на нивоу локалне заједнице развијена је изузетна сарадња са 

Центром за културу у Гроцкој.  Ученици могу да користе школску библиотеку са 

фондом од од око 10000 књига који се стално обнавља, као и сеоску библиотеку 

која је огранак Библиотеке града Београда. 
 Са циљем међусобног бољег упознавања матице и дијаспоре, од 2010. 

године одвија се и међународна сарадња наше школе са Српском гимназијом 

„Доситеј Обрадовић“ у Темишвару, Румунија. Школске 2014/15. године 

успоставили смо сарадњу са школом у граду Деска у Мађарској, а од јуна 2016. 

године успостављена је сарадња са ОШ „Тоне Чуфар“ у Марибору у Словенији. 
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Сарадња ученика и наставника наших школа допринеће стицању нових 

пријатељстава, усвајању и продубљивању нових знања.  

 Сва постојећа  дидактичка средства се одржавају, чувају и допуњавају новим. 

Идеја нам је да свака учионица има пројектор, платно и бим пројектор, пошто већ у 

свакој учионици постоји интернет, разглас, кабловска, wireless, ... А у неким 

учионицама су и уграђени пројектори и платна. Школа је за сада опремљена са две 

паметне табле, а настојаћемо да свака учионица има такву таблу. 

 

    
 

Изглед школе након завршетка радова 

 

              Наша школа је школа са традицијом. Храм знања, културе, спорта. Мото наше 

школе је реч, дело, љубав. Желимо да се у њој чују само лепе речи, а оне које то нису 

нека буду заборављене. 

              Желимо да креирамо климу у којој се учи, развија и негује култура понашања и 

уважавања личности, у којој владају хармонични односи и сви се лепо осећају, а љубав 

треба да буде она покретачка снага којом све почиње. 

 

 

 

ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ У 2016/17. И ФОНД ЧАСОВА 

 

На националном нивоу  у 36 наставних недеља  изучаваће се обавезни и 

изабрани изборни предмети: 

 

Врста и назив предмета 

Фонд часова 

Недељно Годишње 

 

 

 

 

1) ОБАВЕЗНИ  

     НАСТАВНИ 

     ПРЕДМЕТИ 

 

 

 

Српски језик  4 144 

Енглески језик 2 72 

Ликовна култура  1 36 

Музичка култура 1 36 

Историја 2 72 

Географија 2 72 

Физика 2 72 

Математика 4 144 

Биологија 2 72 

Хемија 2 72 

Техничко и информатичко  образовање                              2 72 

Физичко васпитање 2 72 

Немачки језик  (други страни језик) 2 72 

Укупно 1  28 1008 
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2) ОБАВЕЗНИ  

     ИЗБОРНИ 

     ПРЕДМЕТИ 

Изабрани спорт 1 36 

Грађанско васпитање – Веронаука 1 36 

Укупно 2  2 72 

3) ИЗАБРАНИ  

    ИЗБОРНИ 

    ПРЕДМЕТИ 

Цртање, сликање и вајање 1 36 

Шах 1 36 

Хор и оркестар 1 36 

Домаћинство 1 36 

Укупно 3  1 36 

Укупно 1+ 2 + 3 Редовна настава 31 1116 

 Остале активности и ангажовање   

 Допунска настава 1 36 

  Додатна настава 1 36 

 Час одељењског старешине 1 36 

 Час одељењске заједнице 1 36 

 Друштвене, спортске и културне акт. 2 72 

 Излети, екскурзије  и посете 7 до 9 дана годишње 

 

Анкетирањем родитеља и ученика крајем маја и почетком јуна 2016. године  добили 

смо горњу листу обавезних и изабраних изборних предмета 

 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА 

Ђорђевић Сунчица, наставник српског 

језика 

Стојадиновић Зоран, проф. техничког 

образовања  

Марија Старчевић, професор српског језика 

(боловање) 

Ивана Гаврић, професор српског језика 

Ивана Брашанчевић, проф. техничког 

образовања 

Јелена Лепен, наставник српског језика Јерковић Милан, професор физичког васпитања 

Апостоловић Горица, професор енглеског 

језика 

Бојанић Александра, професор физичког 

васпитања 

Петровић Милена, професор енглеског 

језика 

Кузмановић Ранка, професор немачког језика 

Митрић Марина, професор ликовне културе Александра Гајачки, професор немачког језика  

Ђачић Мила, професор музичке културе Душан Петровић, Вероучитељ  

Митрополије Београдско-карловачке  

СПЦ; дипломирани Вероучитељ или Катихета 

СПЦ 

Николић Данијела, професор историје 

Светозаревић Борислав, професор 

географије 

Љешњак Никола, професор географије Ана Матејић, грађанско васпитање 

Милошевић Горица наставник математике   

Миливојевић Јелена, професор математике 

(боловање) 

Милена Мијајловић, наставник  математике 

 

Соколов Сања, професор математике  

Вукчевић Јелена ,  професор  биологије  

Jелена Томић, професор  биологије 

(боловање) 

Сандра Весић, професор  биологије 

 

Милица Максимовић, професор  хемије 

(боловање) 

Катарина Живановић, професор  хемије 
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О Б А В Е З Н И     Н А С Т А В Н И    П Р Е Д М Е Т И 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 (4 часа недељно, 144 часа годишње)  

Циљ и задаци 

Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку 

и писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају 

основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено 

правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна 

дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  

Задаци наставе српског језика: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе српског језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 

српског језика буду у пуној мери реализовани 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује  

- описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског 

књижевног језика 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика  

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и 

стилским могућностима српског језика  

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 

његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама 

(улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца)  

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и 

писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и 

читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког) 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано 

тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из 

илустрованих енциклопедија и часописа за децу 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и 

критичко процењивање прочитаног текста 

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором 

сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, 

месне), поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање 

сценских остварења (позориште, филм) 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из књижевности, позоришне 

и филмске уметности 

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног 

идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и 

других уметничких остварења 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и 

унапређује 

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и 

телевизији 
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- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво 

- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, 

језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.) 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, 

солидарности и других моралних вредности 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу 

људима. 

Оперативни задаци: 

- систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама 

променљивих речи о значењу и употреби падежа, о врстама глагола 

- систематизација и проширивање знања реченичним члановима 

- напоредни односи међу реченичним члановима 

- појам синтагме и састав именичке синтагме 

- појам актива и пасива 

- систем независних предикатских реченица 

- напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру  

- комуникативне реченице 

- конгруенција 

- разликовање кратких акцената и реченични акценат 

- основни појмови о старословенском језику 

- осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела  

- усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма 

- излагање (експозиција), опис и приповедање 

- технички и сугестивни опис, техничко и сугестивно приповедање 

- рад на некњижевном тексту 

- информативно читање и упућивање ученика у читање "с оловком у руци" 

(подвлачење, обележавање, записивање). 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

ЈЕЗИК  

Граматика 

Врсте речи: променљиве и непроменљиве (систематизација и проширивање постојећих 

знања); подврсте речи. Граматичке категорије променљивих речи (код именица: род; 

број и падеж; код придева: род, број, падеж, вид, степен поређења; код променљивих 

прилога: степен поређења; код глагола: глаголски вид; глаголски облик, лице, број, род, 

стање, потврдност/одричност. Гласовне промене у промени облика речи (нормативна 

решења).  

Значења и употребе падежа (систематизација и проширивање постојећих знања). 

Падежи за означавање места завршетка кретања и места налажења. Падежна 

синонимија. 

Врсте глагола: безлични (имперсонални) и лични (персонални); прелазни, непрелазни и 

повратни. Безличне реченице. Састав реченице у вези са врстама глагола (обнављање и 

проширивање); (граматички) субјекат, предикат (глаголски и именски), прави и 

неправи објекат, логички субјекат. Прилошке одредбе за место, време, начин, узрок, 

меру и количину. Реченични чланови исказани речју и синтагмом. Напоредни односи 

међу реченичним члановима - саставни, раставни и супротни.  

Појам синтагме. Састав именичке синтагме: главна реч и атрибути. Апозиција. 

Апозитив. 

Појам актива и пасива. Пасив саграђен са речцом се и пасив саграђен са трпним 

придевом. 
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Независне предикатске реченице - појам комуникативне функције; подела на 

обавештајне, упитне, заповедне, жељне, узвичне. 

Комуникативна реченица као синтаксичка јединица састављена од најмање једне 

независне предикатске реченице. Комуникативне реченице састављене од двеју (или 

више) независних предикатских реченица у напоредном односу: саставном (укључујући 

и закључни), раставном, супротном (укључујући и искључни).  

Конгруенција - основни појмови. Слагање придева и глагола са именицом у реченици. 

Конгруентне категорије придева (род, број, падеж) и глагола (лице, број, евентуално 

род).  

Уочавање разлике између кратких акцената. Реченични акценат. 

Језик Словена у прапостојбини. Сеобе Словена и стварање словенских језика. Стварање 

старословенског језика: мисија Ћирила и Методија. Примање писмености код Срба. 

Старословенска писма: глагољица и ћирилица. Старословенски споменици са српског 

тла. 

Пример старословенског текста и уочавање његових карактеристичних особина. 

Правопис 

Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда различитим 

облицима диктата и других писмених вежби. 

Интерпункција у сложеној реченици (запета, тачка и запета). 

Црта. Заграда. Запета у набрајању скраћеница. 

Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање). 

Ортоепија 

Проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда (разликовање дугих и 

кратких акцената, дугоузлазних и дугосилазних акцената). Вежбање у изговарању 

краткоузлазног и краткосилазног акцента. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛЕКТИРА 

Лирика 

Народна песма: Кујунџија и хитропреља  

Посленичке народне песме (избор) 

Народна песма: Љубавни растанак  

Јован Дучић: Подне  

Милан Ракић: Симонида  

Владислав Петковић Дис: Међу својима  

Сима Пандуровић: Бисерне очи  

Милутин Бојић: Плава гробница  

Десанка Максимовић: Крвава бајка, Стрепња  

Стеван Раичковић: Небо  

Мирослав Антић: Плави чуперак (избор)  

Добрица Ерић: Песник и Месец  

Васко Попа: Манасија  

Иван В. Лалић: Ветар  

Миодраг Павловић: Светогорски дани и ноћи (избор)  

Александар Сергејевич Пушкин: Волео сам вас  

 

Епика 

Кратке фолклорне форме (пословице, питалице, загонетке) 

Народна песма: Диоба Јакшића  

Епске народне песме покосовског тематског круга (избор) 
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Народна песма: Мали Радојица  

Народна песма: Иво Сенковић и ага од Рибника 

Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (избор) 

Народна приповетка: Златна јабука и девет пауница  

Свети Сава: Писмо игуману Спиридону 

Свети Сава у књижевности (избор из Савиних списа, народних прича и предања; 

народне и ауторске поезије о Св. Сави) 

Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак) 

Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак) 

Јанко Веселиновић: Хајдук Станко  

Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира  

Радоје Домановић: Мртво море (одломак)  

Вељко Петровић: Јабука на друму  

Павле Угринов: Стара породична кућа  

Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима (одломак)  

Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одломак) 

Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт  

Антоан де Сент Егзипери: Мали принц  

Ана Франк: Дневник (одломак)  

Драма 

Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква  

Бранислав Нушић: Власт (одломак) 

Љубомир Симовић: Бој на Косову (одломак) 

Допунски избор 

Борисав Станковић: Наш Божић (одломак) 

Бранко Ћопић: Доживљаји Николетине Бурсаћа  

Иво Андрић: Панорама, Немири (избор) 

Антоније Исаковић: Кашика  

Гроздана Олујић: Звезда у чијим је грудима нешто куцало 

Данило Киш: Ливада у јесен  

Милорад Павић: Руски хрт (одломак)  

Тургењев: Шума и степа  

Алфонс Доде: Писма из моје ветрењаче  

Исак Башевис Сингер: Приповедач Нафтали и његов коњ Сус (одломак)  

Корнелија Функе: Срце од мастила (одломак) 

Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање три, а највише пет дела 

за обраду. 

Научнопопуларни и информативни текстови 

Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји народа српског - Обичаји о различнијем 

празницима  

Павле Софрић Нишевљанин: Главније биље у веровању Срба (јабука) 

Уметнички и научнопопуларни текстови о природним лепотама и културноисторијским 

споменицима Србије (избор) 

Гиоргио Васари: Портрети великих сликара и архитеката (поглавље о Леонарду да 

Винчију)  

Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу.  

Са наведеног списка обавезан је избор најмање два дела за обраду. 

Тумачење текста 
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Оспособљавање ученика за што самосталнији приступ књижевном тексту: 

истраживање одређених вредности са становишта уоченог проблема, доказивање 

утисака и тврдњи, 

 запажања и закључака подацима из текста. 

Тумачење епских дела: уочавање узрочно-последичних веза поетских мотива и њихове 

функције (логичко и естетско условљавање сваке појединости). 

Уочавање одлика фабуле (миран и динамичан ток радње) и композиције (увод, заплет, 

врхунац, расплет - без књижевнотеоријских дефиниција). Однос сижеа и фабуле. 

Уоквирена фабула. Увођење ученика у потпунију анализу ликова (дијалог, унутрашњи 

монолог, физичке и карактерне особине, поступци), тематике (тематска грађа, главна 

тема; друге теме), мотива и песничких слика (психичка стања, драматичне ситуације, 

атмосфера, пејзажи). Тумачење идејног слоја текста. 

Упућивање ученика у друштвено-историјску условљеност уметничког дела и однос 

писца према друштвеној стварности.  

Анализа лирских дела: упућивање ученика у анализу мотива (међусобни однос и 

повезивање, удруживање у поетске слике). Уочавање међусобне условљености 

исказаних осећања, поетске слике, песничког језика и стила и тумачење песничких 

порука.  

Проучавање драмских дела: упућивање ученика у анализу битних одлика драмских 

дела (дијалог, монолог, ремарке, драмска радња, ликови); сличности и разлике у односу 

на лирска и епска дела. 

Књижевнотеоријски појмови 

Лирика 

Функција мотива у композицији лирске песме. 

Језичко стилска изражајна средства: симбол, метафора, алегорија; словенска антитеза.  

Слободни стих. 

Основне лирске врсте; однос народне и ауторске лирике. Љубавна, елегична и 

рефлексивна песма. Посленичке народне лирске песме. 

Песма у прози. 

Епика 

Фабула и сиже. Уоквирена фабула. Статички и динамички мотиви. 

Композиција и мотивација. Епизода.  

Идејни слој књижевног текста. Хумор, иронија и сатира у епском делу. 

Врсте карактеризације књижевног лика.  

Унутрашњи монолог. 

Дневник. Легендарне приче. Врсте романа. 

Драма 

Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, врхунац, перипетија, расплет. 

Драмска ситуација. 

Дидаскалије (ремарке) у драмском делу.  

Врсте комедије: комедија карактера и комедија ситуације. 

Драма у ужем смислу.  

Функционални појмови 

Подстицати ученика на схватање и усвајање функционалних појмова: естетско, 

морално, психолошко, социјално, елегично, вишезначно, релативно, аналитичко, 

синтетичко, аргументовано. 
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Читање 

Усавршавање изражајног читања у складу са природом уметничког и неуметничког 

текста; вођење ученика у самосталном припремању за изражајно читање проучавањем 

обрађеног и необрађеног уметничког текста (условљеност ритма и темпа, јачине гласа, 

логичких и психолошких пауза, реченичног акцента). Читање и казивање по улогама. 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог изражавања 

Подела текстова (и облика изражавања) према основној сврси: излагање (експозиција), 

опис (дескрипција) и приповедање (нарација) као три од пет главних врста текстова. 

Технички опис (давање објективних обавештења о томе како нешто изгледа) и 

сугестивни опис (у уметничком делу). Техничка нарација (упутства, објашњења како 

нешто функционише) и 

 сугестивна нарација (у уметничком делу). 

Експозиција: писање обавештења из текућег школског живота; најава догађаја; 

интервју. 

Технички и сугестивни опис: описивање неког предмета/објекта из околине, из 

ентеријера и екстеријера (по сопственом избору) - најпре објективно (технички опис), а 

затим изражавајући сопствене утиске (сугестивни опис). Бирање појединости у 

зависности од сврхе описа. Опис лика из околине или књижевног дела - технички или 

сугестивни опис (по избору), уз вођење рачуна о стилским вредностима описивања. 

Техничка нарација: сачињавање упутства за обављање неког посла (по сопственом 

избору).  

Писање честитке, позивнице, захвалнице, и-мејл порука. 

Препричавање текста са променом редоследа догађаја (ретроспектива) - по 

самостално сачињеном плану. Увежбавање сажетог препричавања уз замењивање 

граматичког лица (у првом и трећем лицу). 

Причање о стварном или измишљеном догађају уз коришћење приповедања, описивања 

и дијалога. Анализа одабраних текстова у којима преовлађује говор ликова ради бољег 

схватања дијалога као облика казивања, преиначавање управног говора у неуправни. 

Усмена и писмена вежбања 

Вежбе на некњижевном тексту: проналажење и издвајање основних информација у 

тексту. Повезивање информација и идеја изнетих у тексту. Извођење закључка 

заснованог на тексту. Проналажење, издвајање и упоређивање информација из два 

краћа текста или више њих. 

Сажимање текста. Писање резиме (сажетка). 

Развијање флексибилне брзине читања у себи у зависности од текста. Увођење ученика 

у информативно читање ради налажења одређених информација (у уџбеницима других 

предмета, у новинским чланцима, у књизи из лектире, у дописима, огласима, 

обавештењима и сл.) и упућивање ученика у читање с оловком у руци (подвлачење, 

обележавање, записивање и друго). 

Синтаксичке вежбе: вежбе у употреби различитих падежа (предлошко-падежних 

конструкција) за исто значење (падежна синонимија). Вежбе у употреби одговарајућих 

падежних облика (с обзиром на различите дијалекатске основе). Отклањање грешака у 

конгруенцији. 

Лексичке вежбе: исказивање особина предмета (у оквиру описивања), односно 

исказивање радњи (у оквиру приповедања) одговарајућим придевима и прилозима, 
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односно глаголима. Коришћење стилски неутралних и експресивних речи. Коришћење 

речника српског језика. 

Читање и разумевање нелинеарних елемената текста: легенде, табеле.  

Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена задатка, писана ћирилицом (један час за израду и два часа за 

анализу задатака и писање побољшане верзије састава).  

 

 

 

Методе 

Метода усменог излагања - монолошка 

• Састоји се у систематском вербалном излагању делова градива које може да оствари 

наставник или ученик 

• Позитивне стране: систематичност, економичност, могућност истицања битног и 

утицаја на осећања, прилагођавање излагања претходним знањима ученика 

Метода разговора - дијалошка 

• Састоји се у обради градива (понављању, проверавању) путем питања и одговора и 

дискусије. 

• Ученици увиђају односе међу појавама, закључују и уопштавају што доприноси 

критичности, самосталности и самопоуздању. 

• Продуктивни дијалог – питања ко, како, зашто, опиши, образложи, упореди, 

анализирај, докажи… 

• Наставник боље упознаје особине и когнитивни стил (начин мишљења и 

закључивања) ученика. 

Метода рада на тексту, писани 

и графички радови ученика 

• Рад ученика – наставника на разним изворима знања (приручник, уџбеник, 

библиографија, енциклопедија, лексикон, монографија, цртежи, шеме). 

• Ученици раде на информативном и научном тексту да би га разумели и његове 

информације уградили у свој систем знања и применили у пракси. 

Метода показивања 

• Систематизација учениковог чулног искуства и давање нових знања путем 

показивања објеката, предмета, појава и процеса у природи и друштву и учениково 

вођено усмеравање опажања и посматрања.  

• Знање се стиче на најбржи начин-непосредним и посредним опажањем. 

• Наставник показује радњу у целини, лаганим темпом и образлаже њену структуру, 

затим је понавља још неколико пута бржим темпом. 

• Описује предмет рада, средства рада,  ток рада са редоследом употребе средстава. 

• Показују се и активности изражавања  (говор, звук, покрет, линија,мимика). 

• Показују се и интелектуалне активности  (наставне ситуације када анализира, 

доводи податке у међусобну везу, упоређује). 

Метода практичних (самосталних ученичких) радова 

Стваралачка метода 

Истраживачка метода 

Игровна метода 

 Литература:  

 Уџбеник за ученике: Наташа Станковић-Шошо: Читанка Ризница речи, , Klett, 

Београд, 2011. 

 Весна Ломпар: Граматика за 7. разред, Klett , Београд, 2011. 
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 Весна Ломпар, Наташа Станковић-Шошо : Радна свеска за српски језик у 7. разреду, 

Klett, Београд, 2011. 

 Књиге лирске, епске и драмске поезије предвиђене програмом за 7. разред; 

допунски избор и научнопопуларни и информативни текстови. 

 

 Литература за реализацију програма  

 Наташа Станковић-Шошо: Читанка Ризница речи, , Klett, Београд, 2011. 

 Весна Ломпар: Граматика за 7. разред, Klett , Београд, 2011. 

 Весна Ломпар, Наташа Станковић-Шошо : Радна свеска за српски језик у 7. разреду, 

Klett, Београд, 2011. 

 М. Николић: Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уuбенике 

и наставна средства, Београд, 2006.  

 П. Илић: Методика наставе српског језика и књижевности, Прометеј, Нови Сад, 

1991.  

 С. Маринковић: Методика креативне наставе српског језика и књижевности, 

Креативни центар, Београд, 2003. 

 М. Андрић: Наставно проучавање народног песништва, Завод за уџбенике и 

наставна    средства, Београд, 1997. 

 Живојин Станојчић, Љубомир Поповић: Граматика српског језика, Завод за 

уџбенике, Београд, 2008. 

 М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица: Правопис српскога језика, Матица српска, 

Завод за уџбенике, Београд, 2009. 

 И. Тартаља: Теорија књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2008. 

 Р. Пешић, Н. Милошевић-Ђорђевић: Народна књижевност, Требник, Београд, 

1997. 

 Речник књижевних термина, уредник Д. Живковић, Нолит, Београд, 1992. 

 В. Јанковић: Митови и легенде, СКЗ, Београд 2006. 

 П. Булат, В. Чајкановић: Митолошке речник, СКЗ, Београд 2007. 

 М. Николић: Стилске вежбе, Просветни преглед, Београд, 2000. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА  СРПСКОГ  ЈЕЗИКА  за  СЕДМИ РАЗРЕД 
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2.  
Језичка култура: Причање о стварном 

путовању или догађају 
 х 
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3.  
Књижевност: Прочитано у шестом 

разреду 
 х 

4.  Граматика: Знамо из граматике  х 

5.  Граматика: Контролна вежба  х 

6.  
Књижевност: Љубавни растанак, народна 

песма 
х  

7.  
Књижевност: Посленичке народне песме 

(избор) 
х  

8.  
Књижевност: Кујунџија и хитропреља, 

народна песма 
х  

9.  
Језичка култура: Један стари занат (први 

домаћи задатак) 
 х 

10.  Правопис: Вежбања  х 

11.  Граматика: Врсте речи  х 

12.  Граматика: Придеви  х 
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13.  
Књижевност: Златна јабука и девет 

пауница, народна бајка 
х  

14.  
Књижевност: Златна јабука и девет 

пауница, народна бајка 
 х 

15.  Језик: Језик Словена х  

16.  
Језик: Ћирило и Методије; 

старословенски језик 
х  

17.  Граматика: Заменице  х 
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 18.  
Књижевност: Живот и прикљученија, 

Доситеј Обрадовић 
х  
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19.  
Књижевност: Бој на Косову (одломак), 

Љубомир Симовић 
х  

20.  
Књижевност: Кратке фолклорне форме 

(пословице, питалице, загонетке) 
х  

21.  Граматика: Бројеви  х 

22.  Правопис: Интерпункција  х 
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23.  
Књижевност: Диоба Јакшића, народна 

песма 
х  

24.  
Књижевност: Смрт војводе Пријезде, 

народна песма 
х  

25.  Граматика: Синтагма х  

26.  
Књижевност:  Шума и степа, Иван 

Сергејевич Тургењев  
х  

27.  Књижевност: Манасија, Васко Попа х  

  

28.  
Језичка култура: Анализа домаћих 

задатака (други домаћи задатак) 
 х 

 
29.  Правопис: Црта; заграда  х 

30.  
Језичка култура: Први школски писмени 

задатак 
 х 

31.  Књижевност: Симонида, Милан Ракић х  

32.  Граматика: Апозиција и апозитив  х 



ОШ „Свети Сава“, Врчин, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-СЕДМИ РАЗРЕД, школска 2016/17. год. 

 

25 

 

М
ес

ец
 

 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

 

  Број  часова 

 

 

 

 

Наставна јединица 

 

 

 

за 

обраду 

 

 

за 

друге 

типове 

п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

33.  
Језичка култура: Исправак школског 

писменог задатка 
 х 

34.  
Језичка култура: Исправак школског 

писменог задатка 
 х 

  

35.  
Књижевност: Хајдук Станко, Јанко 

Веселиновић 
х  

 36.  
Књижевност: Мали Радојица, народна 

песма 
х  

37.  
Књижевност: Старина Новак и кнез 

Богосав, народна песма 
х  
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38.  Граматика: Падежи  х 
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39.  Граматика: Падежи  х 

40.  Граматика: Падежна синонимија х  

41.  
Књижевност: Плава гробница, Милутин 

Бојић 
х  

42.  Језичка култура: Изражајно казивање  х 
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43.  Граматика: Падежи (контролни задатак)  х 

44.  Језичка култура: Врсте текстова х  

45.  Граматика: Конгруенција х  

46.  
Језичка култура: Обавештење, најава, 

интервју 
х  

47.  
Језичка култура: Обавештење, најава, 

интервју (трећи домаћи задатак) 
 х 

  

48.  
Књижевност: Иво Сенковић и ага од 

Рибника, народна песма 
х  

 
49.  

Књижевност: Иво Сенковић и ага од 

Рибника, народна песма 
 х 

50.  
Књижевност: Ропство Јанковић Стојана, 

народна песма 
х  

51.  
Књижевност: Народна књижевност 

(контролна вежба) 
 х 

  52.  
Књижевност: Необични јелен, Владимир 

Хулпах  
х   
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53.  Граматика: Гласовне промене  х 

54.  
Књижевност: Потера за пејзажима 

(одломак), Пеђа Милосављевић 
х  

55.  Граматика: Глаголи  х 

56.  
Књижевност: Мали Принц, Антоан де 

Сент Егзипери 
х  

57.  
Књижевност: Мали Принц, Антоан де 

Сент Егзипери 
 х 
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58.  
Књижевност: Стара породична кућа, 

Павле Угринов 
х  
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59.  

Књижевност: Стара породична кућа, 

Павле Угринов 
 х 

60.  Граматика: Глаголи  х 

61.  
Језичка култура: Моја породична кућа 

(четврти домаћи задатак) 
 х 

62.  Граматика: Актив и пасив х  
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63.  
Језичка култура: Припрема за школски 

писмени задатак 
 х 

64.  
Језичка култура: Други школски писмени 

задатак 
 х 

65.  Граматика: Глаголи (контролни задатак)  х 

66.  
Књижевност: Јабука на друму, Вељко 

Петровић 
х  

67.  
Језичка култура: Исправак школског 

писменог задатка 
 х 

  68.  
Језичка култура: Исправак писменог 

задатка 
 х  
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69.  
Књижевност: Свети Сава у народној 

књижевности 
х  
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70.  
Књижевност: Посланица игуману 

Спиридону, Свети Сава 
х  

71.  Књижевност: Свети Сава у књижевности х  

72.  
Књижевност: Светогорски дани и ноћи 

(избор) Миодраг Павловић 
х  
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73.  
Књижевност: Наш Божић (одломак) 

Борисав Станковић 
х  

74.  Граматика: Непроменљиве речи  х 

75.  Језичка култура: Речници српског језика  х 

76.  Граматика: Субјекат и предикат  х 

77.  
Књижевност: Поп Ћира и поп Спира, 

Стеван Сремац 
х  

  78.  
Књижевност: Поп Ћира и поп Спира, 

Стеван Сремац 
 х  

Ф
Е
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Р
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А

Р
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I 

Ж
и
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о
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79.  
Језичка култура: О једној занимљивој 

епизоди из Сремчевог романа (пети 

домаћи задатак) 

 х 
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 –
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80.  Граматика: Објекат  х 

81.  
Књижевност: Мртво море (одломак) 

Радоје Домановић 
х  

82.  
Књижевност: Мртво море (одломак), 

Радоје Домановић 
 х 
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83.  
Језичка култура: Техничко и сугестивно 

описивање 
х  

84.  Граматика: Прилошке одредбе  х 

85.  Језичка култура: Техничко приповедање х  

86.  Граматика: Реченични чланови  х 

87.  
Граматика: Припрема за контролни 

задатак 
 х 

  

88.  
Граматика: Врсте и службе речи 

(контролни задатак) 
 х 

 
89.  

Књижевност: Покондирена тиква, Јован 

Стерија Поповић 
х  

90.  
Књижевност: Покондирена тиква, Јован 

Стерија Поповић 
 х 

91.  
Граматика: Реченични чланови исказани 

речју и синтагмом 
х  

92.  
Граматика: Напоредни односи међу 

реченичним члановима 
х  
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93.  Граматика: Безличне реченице х  

94.  Граматика: Реченице  х 

  

95.  
Књижевност: Плави чуперак (избор), 

Мирослав Антић 
х  

 96.  
Књижевност: Плави чуперак (избор), 

Мирослав Антић 
 х 

97.  
Књижевност: Бисерне очи, Сима 

Пандуровић 
х  

М
А
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Т
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о
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98.  
Књижевност: Стрепња, Десанка 

Максимовић 
х  
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99.  Језичка култура: Писана комуникација х  

100.  
Језичка култура: Кад би проговорила моја 

клупа (шести домаћи задатак) 
 х 

101.  
Језичка култура: Трећи школски писмени 

задатак 
 х 

102.  Граматика: Независне реченице х  
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103.  
Граматика: Напоредни односи у 

независним реченицама 
х  

104.  
Књижевност: Волео сам Вас, А. С. 

Пушкин; Врт, Ж. Превер 
х  

105.  
Језичка култура: Исправак школског 

писменог задатка 
 х 

106.  
Језичка култура: Исправак школског 

писменог задатка 
 х 

107.  Књижевност: Врсте стиха х  

  

108.  
Књижевност: Звезда у чијим је грудима 

нешто куцало, Гроздана Олујић 
х  

 
109.  

Књижевност: Међу својима, Владислав 

Петковић Дис 
х  

110.  
Књижевност: Међу својима, Владислав 

Петковић Дис 
 х 

111.  
Књижевност: Чиновникова смрт, Антон 

Павлович Чехов 
х  
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р
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в
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112.  
Граматика: Напоредни односи међу 

независним реченицама 
х  

Г
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ат
и

к
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, 
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113.  
Књижевност: Песник и месец, Добрица 

Ерић 
х  

114.  
Књижевност: Кањош Мацедоновић, 

Стефан Митров Љубиша 
х  

115.  
Правопис: Писање великог слова 

(вежбања) 
 х 

116.  
Књижевност: Животи славних 

италијанских архитеката, сликара и 

вајара, Ђорђо Вазари 

х  

117.  
Језичка култура: Лексичке и семантичке 

вежбе 
 Х 

  

118.  
Књижевност: Живот и обичаји народа 

српског, Вук Стефановић Караџић 
х  

 
119.  

Граматика: Напоредни односи међу 

реченичним члановима (вежбања) 
 х 

120.  
Граматика: Напоредни односи међу 

реченичним члановима (контролни 

задатак) 

х  

121.  Књижевност: Небо, Стеван Раичковић х  

122.  
Књижевност: Крвава бајка, Десанка 

Максимовић 
х  
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123.  
Књижевност: Доживљаји Николетине 

Бурсаћа, Бранко Ћопић 
х  

  

124.  
Књижевност: Прича о кмету Симану 

(одломак), Иво Андрић 
х  

 

125.  
Књижевност: Прича о кмету Симану 

(одломак), Иво Андрић 
 х 

126.  
Језичка култура: Припрема за школски 

писмени задатак (седми домаћи задатак) 
 х 

127.  
Језичка култура: Четврти школски 

писмени задатак 
 х 
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128.  Књижевност: Дневник, Ана Франк Х  

Је
зи

ч
к
а 

к
у
л
ту

р
а 

–
 9

, 
гр

ам
ат

и
к
а 

–
 2

, 
к
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 –
 6

 =
 

1
7
 

129.  Језичка култура: Сажетак (резиме) Х  

130.  
Књижевност: Власт (одломак), Бранислав 

Нушић 
Х  

131.  
Језичка култура: Исправак школског 

писменог задатка 
 х 

132.  
Језичка култура: Исправак школског 

писменог задатка 
 х 
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133.  Језичка култура: Акценат Х  

134.  Језичка култура: Акценат  х 

135.  Језичка култура: Некњижевни текстови Х  

136.  
Језичка култура: Табеле, дијаграми, 

легенде 
Х  

137.  Граматика: Реченице (вежбања)  Х 

  

138.  Граматика: Реченице (контролни задатак)  х 

 139.  Књижевност: Стилска изражајна средства  Х 

140.  Књижевност: Подне, Јован Дучић Х  
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141.  Књижевност: Ветар, Иван В. Лалић Х  
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142.  Књижевност: Ко чита, тај и зна  х 
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143.  Књижевност: Енциклопедије за децу Х  

144.  
Језичка култура: Завршни час (осми 

домаћи задатак) 
 х 

 Прво  полугодиште  30 38 68 

 Друго полугодиште  41 35 76 

Укупно    71 73 144 
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Предлог листе образовних стандарда постигнућа по наставним темама за наставни предмет  

Српски језик у СЕДМОМ РАЗРЕДУ** 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

  

О
б
л

a
ст

 

 

 

Ниво 

 

 

Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

I 
У

т
в

а
 з

л
а
т
о
к

р
и

л
а

 

1
. 
В

еш
ти

н
а 

ч
и

та
њ

а 
и

 р
аз

у
м

ев
ањ

е 

п
р
о
ч
и

та
н

о
г 

основни CJ.1.1.5 
проналази и издваја основне информације из 

текста према датим критеријумима 

основни CJ.1.1.6. 
рaзликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног 

основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, 

уочава јасно исказане односе (временски след, 

средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 

извoди закључак заснован на једноставнијем 

тексту 

средњи CJ.2.1.6. 

разликује чињеницу од коментара, објективност 

од пристрасности и пропаганде на једноставним 

примерима 

напредн

и 
CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

2
. 
П

и
са

н
о
 и

зр
аж

ав
ањ

е 

основни CJ.1.2.1 зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

основни CJ.1.2.2 
саставља разумљиву, граматички исправну 

реченицу 

основни CJ.1.2.3. 

саставља једноставан експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме да га организује у 

смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни 

део текста) 

основни CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

основни CJ.1.2.8 
примењује правописну норму (из сваке 

правописне области) у једноставним примерима 

средњи CJ.2.2.1. 

саставља експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст, који је јединствен, 

кохерентан и унутар себе повезан 

средњи CJ.2.2.5. 
зна правописну норму и примењује је у већини 

случајева 

напредн

и 
CJ.3.2.1. 

организује текст у логичне и правилно 

распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 

напредн

и 
CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3
. 
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к
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н
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њ

и
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н
и

 ј
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и
к
 

основни CJ.1.3.1. 

зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове 

у једноставнијим примерима; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са гласовним 

променама 
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Ниво 

 

 

Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

основни CJ.1.3.4. 

препознаје врсте речи; зна основне граматичке 

категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са облицима речи 

основни CJ.1.3.5. 

разликује просте речи од твореница; препознаје 

корен речи; гради реч према задатом значењу на 

основу постојећих творбених модела 

основни 
CJ.1.3.10

. 

правилно употребљава глаголске облике (осим 

имперфекта) 

основни 
CJ.1.3.15

. 

одређује значења непознатих речи и израза на 

основу њиховог састава и/или контекста у којем 

су употребљени (једноставни случајеви) 

основни 
CJ.1.3.17

. 

разликује појмове књижевног и народног језика; 

зна основне податке о развоју књижевног језика 

код Срба (од почетака до данас) 

основни 
CJ.1.3.21

. 

разуме важност књижевног језика за живот 

заједнице и за лични развој* 

средњи CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

средњи CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; 

уме да одреди облик променљиве речи 

напредн

и 
CJ.3.3.2. 

познаје гласовне промене (уме да их препозна, 

објасни и именује) 

 

напредн

и 
CJ.3.3.4. 

познаје подврсте речи; користи терминологију у 

вези са врстама и подврстама речи и њиховим 

граматичким категоријама 

 напредн

и 
CJ.3.3.6. 

познаје главна значења падежа и главна значења 

глаголских облика (уме да их објасни и зна 

терминологију у вези са њима) 

4
. 
К

њ
и

ж
ев

н
о
ст

 

основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва 

(усмена и ауторска књижевност) 

основни CJ.1.4.3. 
разликује основне књижевне родове: лирику, 

епику и драму 

основни CJ.1.4.4. 
препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; 

осмерац и десетерац) 

основни CJ.1.4.6. 

препознаје постојање стилских фигура у 

књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 

основни CJ.1.4.7. 

уочава битне елементе књижевноуметничког 

текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 
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Ниво 

 

 

Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

средњи CJ.2.4.1. 

повезује дело из обавезне лектире са временом у 

којем је настало и са временом које се узима за 

оквир приповедања 

средњи CJ.2.4.2. 

повезује наслов дела из обавезне лектире и род, 

врсту и лик из дела; препознаје род и врсту 

књижевноуметничког дела на основу одломака, 

ликова, карактеристичних ситуација 

средњи CJ.2.4.5. 

препознаје и разликује одређене (тражене) 

стилске фигуре у књижевноуметничком тексту 

(персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст) 

 

средњи CJ.2.4.6. 

одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика (психолошке, социолошке, 

етичке) и њихову међусобну повезаност 

напредн

и 
CJ.3.4.2. 

издваја основне одлике књижевних родова и 

врста у конкретном тексту 

напредн

и 
CJ.3.4.4. 

проналази и именује стилске фигуре; одређује 

функцију стилских фигура у тексту 

 

напредн

и 
CJ.3.4.6. 

тумачи различите елементе књижевноуметничког 

дела позивајући се на само дело 

напредн

и 
CJ.3.4.7. 

изражава свој став о конкретном делу и 

аргументовано га образлаже 

2
. 
С

в
и

 о
ст

а
ш

е,
 г

о
сп

о
, 

у
 К

о
со

в
у
..
. 

1
. 
В

еш
ти

н
а 

ч
и

та
њ

а 
и

 

р
аз

у
м

ев
ањ

е 
п

р
о
ч
и

та
н

о
г 

основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из 

текста према датим критеријумима 

основни CJ.1.1.6. 
рaзликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног 

основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, 

уочава јасно исказане односе (временски след, 

средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 

извoди закључак заснован на једноставнијем 

тексту 

напредн

и 
CJ.3.1.1. 

проналази, издваја и упоређује информације из 

два дужa текстa сложеније структуре или више 

њих (према датим критеријумима) 

2
. 
П

и
са

н
о
 

и
зр

аж
ав

ањ
е 

основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

основни CJ.1.2.2. 
саставља разумљиву, граматички исправну 

реченицу 

основни CJ.1.2.3. 

саставља једноставан експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме да га организује у 

смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни 

део текста) 
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Ниво 

 

 

Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

основни CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* 

(говору, односно писању), теми, прилици и сл.; 

препознаје и употребљава одговарајуће језичке 

варијетете (формални или неформални) 

основни CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке 

правописне области) у једноставним примерима 

основни CJ.1.2.9. 

има изграђену језичку толеранцију и негативан 

став према језику дискриминације и говору 

мржње* 

средњи CJ.2.2.1. 

саставља експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст, који је јединствен, 

кохерентан и унутар себе повезан 

средњи CJ.2.2.5. 
зна правописну норму и примењује је у већини 

случајева 

напредн

и 
CJ.3.2.1. 

организује текст у логичне и правилно 

распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 

напредн

и 
CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

напредн

и 
CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3
. 
Г

р
ам

ат
и

к
а,

 л
ек

си
к
а,

 н
ар

о
д

н
и

 и
 к

њ
и

ж
ев

н
и

 ј
ез

и
к
 основни CJ.1.3.4. 

препознаје врсте речи; зна основне граматичке 

категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са облицима речи 

основни CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у 

типичним (школским) примерима 

основни CJ.1.3.6. 

препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, 

предикатску реченицу и комуникативну 

реченицу) 

основни 
CJ.1.3.15

. 

одређује значења непознатих речи и израза на 

основу њиховог састава и/или контекста у којем 

су употребљени (једноставни случајеви) 

основни 
CJ.1.3.16

. 

служи се речницима, приручницима и 

енциклопедијама 

средњи CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; 

уме да одреди облик променљиве речи 

 

средњи CJ.2.3.5. 

препознаје подврсте синтаксичких јединица 

(врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 

средњи CJ.2.3.6. 

одређује реченичне и синтагматске чланове у 

сложенијим примерима 
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Ниво 

 

 

Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

напредн

и 
CJ.3.3.4. 

познаје подврсте речи; користи терминологију у 

вези са врстама и подврстама речи и њиховим 

граматичким категоријама 

напредн

и 
CJ.3.3.5. 

познаје и именује подврсте синтаксичких 

јединица (врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 

4
. 
К

њ
и

ж
ев

н
о
ст

 

основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва 

(усмена и ауторска књижевност) 

основни CJ.1.4.3. 
разликује основне књижевне родове: лирику, 

епику и драму 

основни CJ.1.4.5. 

препознаје различите облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

основни CJ.1.4.6. 

препознаје постојање стилских фигура у 

књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 

основни CJ.1.4.7. 

уочава битне елементе књижевноуметничког 

текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

основни CJ.1.4.9. 
способан/способна је за естетски доживљај 

уметничких дела* 

средњи CJ.2.4.1. 

повезује дело из обавезне лектире са временом у 

којем је настало и са временом које се узима за 

оквир приповедања 

средњи CJ.2.4.4. 

разликује књижевнонаучне врсте: биографију, 

аутобиографију, дневник и путопис и научно-

популарне текстове 

средњи CJ.2.4.6. 

одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика (психолошке, социолошке, 

етичке) и њихову међусобну повезаност 

средњи CJ.2.4.5. 

препознаје и разликује одређене (тражене) 

стилске фигуре у књижевноуметничком тексту 

(персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст) 

средњи CJ.2.4.6. 

одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика (психолошке, социолошке, 

етичке) и њихову међусобну повезаност 

средњи CJ.2.4.7. 

разликује облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: приповедање, 

описивање, монолог/унутрашњи монолог, 

дијалог 

средњи CJ.2.4.8. 
уочава разлику између препричавања и анализе 

дела 

средњи CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 
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Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

напредн

и 
CJ.3.4.2. 

издваја основне одлике књижевних родова и 

врста у конкретном тексту 

напредн

и 
CJ.3.4.4. 

проналази и именује стилске фигуре; одређује 

функцију стилских фигура у тексту 

напредн

и 
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

напредн

и 
CJ.3.4.6. 

тумачи различите елементе књижевноуметничког 

дела позивајући се на само дело 

напредн

и 
CJ.3.4.7. 

изражава свој став о конкретном делу и 

аргументовано га образлаже 

3
. 
В

и
л

а
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н
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д
о
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а
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а
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а 
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 р
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у
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е 
п

р
о
ч
и
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н

о
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основни CJ.1.1.1. 
разуме текст (ћирилички и латинички) који чита 

наглас и у себи 

основни CJ.1.1.2. 

разликује уметнички и неуметнички текст; уме да 

одреди сврху текста: експозиција (излагање), 

дескрипција (описивање), нарација 

(приповедање), аргументација, пропаганда * 

основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из 

текста према датим критеријумима 

основни CJ.1.1.6. 
рaзликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног 

основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, 

уочава јасно исказане односе (временски след, 

средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 

извoди закључак заснован на једноставнијем 

тексту 

основни CJ.1.1.8. 
чита једноставне нелинеарне елементе текста: 

легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

средњи CJ.2.1.2. 

познаје врсте неуметничких текстова (излагање, 

технички опис, техничко приповедање, расправа, 

реклама) 

средњи CJ.2.1.3. 

препознаје и издваја језичка средства 

карактеристична за различите функционалне 

стилове 

напредн

и 
CJ.3.1.1. 

проналази, издваја и упоређује информације из 

два дужa текстa сложеније структуре или више 

њих (према датим критеријумима) 

напредн

и 
CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

напредн

и 
CJ.3.1.3. 

издваја из текста аргументе у прилог некој тези 

(ставу) или аргументе против ње; изводи 

закључке засноване на сложенијем тексту 

2
. 

П
и

са н
о
 

и
з

р
а

ж
а

в
а

њ
е 

основни CJ.1.2.2. 
саставља разумљиву, граматички исправну 

реченицу 
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Ниво 

 

 

Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

основни CJ.1.2.3. 

саставља једноставан експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме да га организује у 

смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни 

део текста) 

основни CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

средњи CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

3
. 
Г

р
ам

ат
и

к
а,

 л
ек

си
к
а,

 н
ар

о
д

н
и

 и
 

к
њ

и
ж
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н

и
 ј
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и

к
 

основни CJ.1.3.2. 
уочава разлику између књижевне и некњижевне 

акцентуације* 

основни CJ.1.3.3. 
одређује место реченичног акцента у 

једноставним примерима 

основни CJ.1.3.9. 
правилно употребљава падеже у реченици и 

синтагми 

основни 
CJ.1.3.16

. 

служи се речницима, приручницима и 

енциклопедијама 

средњи CJ.2.3.7. 
препознаје главна значења падежа у синтагми и 

реченици 

напредн

и 
CJ.3.3.6. 

познаје главна значења падежа и главна значења 

глаголских облика (уме да их објасни и зна 

терминологију у вези са њима) 

4
. 
К

њ
и

ж
ев

н
о
ст

 

основни CJ.1.4.1. 

повезује наслове прочитаних књижевних дела 

(предвиђених програмима од V до VIII разреда) 

са именима аутора тих дела 

основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва 

(усмена и ауторска књижевност) 

основни CJ.1.4.3. 
разликује основне књижевне родове: лирику, 

епику и драму 

основни CJ.1.4.7. 

уочава битне елементе књижевноуметничког 

текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

основни CJ.1.4.8. 

има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова и поштује 

национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

основни CJ.1.4.9. 
способан/способна је за естетски доживљај 

уметничких дела* 

средњи CJ.2.4.1. 

повезује дело из обавезне лектире са временом у 

којем је настало и са временом које се узима за 

оквир приповедања 

средњи CJ.2.4.2. 

повезује наслов дела из обавезне лектире и род, 

врсту и лик из дела; препознаје род и врсту 

књижевноуметничког дела на основу одломака, 

ликова, карактеристичних ситуација 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

средњи CJ.2.4.6. 

одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика (психолошке, социолошке, 

етичке) и њихову међусобну повезаност 

 средњи CJ.2.4.8. 
уочава разлику између препричавања и анализе 

дела 

 средњи CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

  напредн

и 
CJ.3.4.1. 

наводи наслов дела, аутора, род и врсту на 

основу одломака, ликова, карактеристичних тема 

и мотива 

 

 

напредн

и 
CJ.3.4.2. 

издваја основне одлике књижевних родова и 

врста у конкретном тексту 

 

напредн

и 
CJ.3.4.6. 

тумачи различите елементе књижевноуметничког 

дела позивајући се на само дело 

 

напредн

и 
CJ.3.4.7. 

изражава свој став о конкретном делу и 

аргументовано га образлаже 

  напредн

и 
CJ.3.4.8. 

повезује књижевноуметничке текстове са другим 

текстовима који се обрађују у настави* 

IV
 Ј

а
б
у
к

а
 н

а
 д

р
у
м

у
 

1
. 
В

еш
ти

н
а 

ч
и

та
њ

а 
и

 р
аз

у
м

ев
ањ

е 
п

р
о
ч
и

та
н

о
г 

основни CJ.1.1.2. 

разликује уметнички и неуметнички текст; уме да 

одреди сврху текста: експозиција (излагање), 

дескрипција (описивање), нарација 

(приповедање), аргументација, пропаганда * 

основни CJ.1.1.2. 

разликује уметнички и неуметнички текст; уме да 

одреди сврху текста: експозиција (излагање), 

дескрипција (описивање), нарација 

(приповедање), аргументација, пропаганда * 

основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из 

текста према датим критеријумима 

основни CJ.1.1.6. 
рaзликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног 

основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, 

уочава јасно исказане односе (временски след, 

средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 

извoди закључак заснован на једноставнијем 

тексту 

средњи CJ.2.1.2. 

познаје врсте неуметничких текстова (излагање, 

технички опис, техничко приповедање, расправа, 

реклама) 

средњи CJ.2.1.5. 

проналази, издваја и упоређује информације из 

два краћа текста или више њих (према датим 

критеријумима) 
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Н
а
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а
в

н
а
 

т
ем

а
 

  

О
б
л

a
ст

 
 

 

Ниво 

 

 

Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

напредн

и 
CJ.3.1.1. 

проналази, издваја и упоређује информације из 

два дужa текстa сложеније структуре или више 

њих (према датим критеријумима) 

напредн

и 
CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

2
. 
П

и
са

н
о
 и

зр
аж

ав
ањ

е 

основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

основни CJ.1.2.2. 
саставља разумљиву, граматички исправну 

реченицу 

основни CJ.1.2.3. 

саставља једноставан експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме да га организује у 

смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни 

део текста) 

основни CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* 

(говору, односно писању), теми, прилици и сл.; 

препознаје и употребљава одговарајуће језичке 

варијетете (формални или неформални) 

основни CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке 

правописне области) у једноставним примерима 

средњи CJ.2.2.1. 

саставља експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст, који је јединствен, 

кохерентан и унутар себе повезан 

средњи CJ.2.2.5. 
зна правописну норму и примењује је у већини 

случајева 

напредн

и 
CJ.3.2.1. 

организује текст у логичне и правилно 

распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 

напредн

и 
CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3
. 
Г

р
ам

ат
и

к
а,

 л
ек

си
к
а,

 н
ар

о
д

н
и

 и
 

к
њ

и
ж

ев
н

и
 ј

ез
и

к
 

основни CJ.1.3.1. 

зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове 

у једноставнијим примерима; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са гласовним 

променама 

 

основни CJ.1.3.4. 

препознаје врсте речи; зна основне граматичке 

категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са облицима речи 

 

основни 
CJ.1.3.15

. 

одређује значења непознатих речи и израза на 

основу њиховог састава и/или контекста у којем 

су употребљени (једноставни случајеви) 

основни 
CJ.1.3.16

. 

служи се речницима, приручницима и 

енциклопедијама 

средњи CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 
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Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

  

О
б
л

a
ст

 
 

 

Ниво 

 

 

Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

средњи CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; 

уме да одреди облик променљиве речи 

напредн

и 
CJ.3.3.2. 

познаје гласовне промене (уме да их препозна, 

објасни и именује) 

напредн

и 
CJ.3.3.4. 

познаје подврсте речи; користи терминологију у 

вези са врстама и подврстама речи и њиховим 

граматичким категоријама 

 

напредн

и 
CJ.3.3.6. 

познаје главна значења падежа и главна значења 

глаголских облика (уме да их објасни и зна 

терминологију у вези са њима) 

напредн

и 
CJ.3.3.7. 

уме да одреди значења непознатих речи и израза 

на основу њиховог састава, контекста у којем су 

употребљени или на основу њиховог порекла 

4
. 
К

њ
и

ж
ев

н
о
ст

 

основни CJ.1.4.5. 

препознаје различите облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

основни CJ.1.4.6. 

препознаје постојање стилских фигура у 

књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 

 

 

средњи 

CJ.2.4.4. 

разликује књижевнонаучне врсте: биографију, 

аутобиографију, дневник и путопис и научно-

популарне текстове 

средњи CJ.2.4.5. 

препознаје и разликује одређене (тражене) 

стилске фигуре у књижевноуметничком тексту 

(персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст) 

средњи CJ.2.4.6. 

одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика (психолошке, социолошке, 

етичке) и њихову међусобну повезаност 

средњи CJ.2.4.7. 

разликује облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: приповедање, 

описивање, монолог/унутрашњи монолог, 

дијалог 

средњи CJ.2.4.8. 
уочава разлику између препричавања и анализе 

дела 

средњи CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

напредн

и 
CJ.3.4.6. 

тумачи различите елементе књижевноуметничког 

дела позивајући се на само дело 

напредн

и 
CJ.3.4.7. 

изражава свој став о конкретном делу и 

аргументовано га образлаже 

V
 

С
в

е

т
и

 

С
а
в

а
 1
. 

В
е

ш
т

и
н а ч
и та њ
а и
 

р
аз у
м ев ањ е п
р

о
ч

и
т

ан о
г основни CJ.1.1.5. 

проналази и издваја основне информације из 

текста према датим критеријумима 
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Н
а
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а
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н
а
 

т
ем

а
 

  

О
б
л

a
ст

 
 

 

Ниво 

 

 

Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

основни CJ.1.1.6. 
рaзликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног 

основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, 

уочава јасно исказане односе (временски след, 

средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 

извoди закључак заснован на једноставнијем 

тексту 

3
. 

Г
р
ам

ат
и

к
а,

 л
ек

си
к
а,

 н
ар

о
д

н
и

 и
 к

њ
и

ж
ев

н
и

 ј
ез

и
к
 

основни CJ.1.3.4. 

препознаје врсте речи; зна основне граматичке 

категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са облицима речи 

основни CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у 

типичним (школским) примерима 

основни 
CJ.1.3.15

. 

одређује значења непознатих речи и израза на 

основу њиховог састава и/или контекста у којем 

су употребљени (једноставни случајеви) 

основни 
CJ.1.3.17

. 

разликује појмове књижевног и народног језика; 

зна основне податке о развоју књижевног језика 

код Срба (од почетака до данас) 

 

основни 
CJ.1.3.20

. 

има позитиван став према дијалектима (свом и 

туђем)* 

основни 
CJ.1.3.21

. 

разуме важност књижевног језика за живот 

заједнице и лични развој* 

средњи CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; 

уме да одреди облик променљиве речи 

средњи CJ.2.3.6. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у 

сложенијим примерима 

средњи CJ.2.3.7. 
препознаје главна значења падежа у синтагми и 

реченици 

средњи 
CJ.2.3.11

. 

одређује значења непознатих речи и израза на 

основу њиховог састава и/или контекста у којем 

су употребљени (сложенији примери) 

напредн

и 
CJ.3.3.4. 

познаје подврсте речи; користи терминологију у 

вези са врстама и подврстама речи и њиховим 

граматичким категоријама 

напредн

и 
CJ.3.3.6. 

познаје главна значења падежа и главна значења 

глаголских облика (уме да их објасни и зна 

терминологију у вези са њима) 

4
. 
К

њ
и

ж
ев

н
о
ст

 

основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва 

(усмена и ауторска књижевност) 

основни CJ.1.4.3. 
разликује основне књижевне родове: лирику, 

епику и драму 

основни CJ.1.4.5. 

препознаје различите облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 
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Ниво 

 

 

Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

основни CJ.1.4.7. 

уочава битне елементе књижевноуметничког 

текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

основни CJ.1.4.8. 

има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова и поштује 

национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

средњи CJ.2.4.1. 

повезује дело из обавезне лектире са временом у 

којем је настало и са временом које се узима за 

оквир приповедања 

средњи CJ.2.4.6. 

одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика (психолошке, социолошке, 

етичке) и њихову међусобну повезаност 

средњи CJ.2.4.7. 

разликује облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: приповедање, 

описивање, монолог/унутрашњи монолог, 

дијалог 

средњи CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 

напредн

и 
CJ.3.4.1. 

наводи наслов дела, аутора, род и врсту на 

основу одломака, ликова, карактеристичних тема 

и мотива 

напредн

и 
CJ.3.4.2. 

издваја основне одлике књижевних родова и 

врста у конкретном тексту 

напредн

и 
CJ.3.4.3. 

разликује аутора дела од лирског субјекта и 

приповедача у делу 

напредн

и 
CJ.3.4.6. 

тумачи различите елементе књижевноуметничког 

дела позивајући се на само дело 

напредн

и 
CJ.3.4.7. 

изражава свој став о конкретном делу и 

аргументовано га образлаже 

напредн

и 
CJ.3.4.8. 

повезује књижевноуметничке текстове са другим 

текстовима који се обрађују у настави* 

 

1
. 
В

еш
ти

н
а 

ч
и

та
њ

а 
и

 

р
аз

у
м

ев
ањ

е 
п

р
о
ч
и

та
н

о
г основни CJ.1.1.1. 
разуме текст (ћирилички и латинички) који чита 

наглас и у себи 

основни CJ.1.1.2. 

разликује уметнички и неуметнички текст; уме да 

одреди сврху текста: експозиција (излагање), 

дескрипција (описивање), нарација 

(приповедање), аргументација, пропаганда * 

основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из 

текста према датим критеријумима 

основни CJ.1.1.6. 
рaзликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног 
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Ниво 

 

 

Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, 

уочава јасно исказане односе (временски след, 

средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 

извoди закључак заснован на једноставнијем 

тексту 

средњи CJ.2.1.2. 

познаје врсте неуметничких текстова (излагање, 

технички опис, техничко приповедање, расправа, 

реклама) 

средњи CJ.2.1.6. 

разликује чињеницу од коментара, објективност 

од пристрасности и пропаганде на једноставним 

примерима 

напредн

и 
CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

напредн

и 
CJ.3.1.3. 

издваја из текста аргументе у прилог некој тези 

(ставу) или аргументе против ње; изводи 

закључке засноване на сложенијем тексту 

2
. 
П

и
са

н
о
 и

зр
аж

ав
ањ

е 

основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

основни CJ.1.2.2. 
саставља разумљиву, граматички исправну 

реченицу 

основни CJ.1.2.3. 

саставља једноставан експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме да га организује у 

смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни 

део текста) 

основни CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

основни CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* 

(говору, односно писању), теми, прилици и сл.; 

препознаје и употребљава одговарајуће језичке 

варијетете (формални или неформални) 

средњи CJ.2.2.1. 

саставља експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст, који је јединствен, 

кохерентан и унутар себе повезан 

напредн

и 
CJ.3.2.1. 

организује текст у логичне и правилно 

распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 

 напредн

и 
CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

3
. 

Г
р
ам

ат
и

к
а,

 

л
ек

си
к
а,

 

н
ар

о
д

н
и

 и
 

к
њ

и
ж

ев
н

и
 

је
зи

к
 основни CJ.1.3.6. 

препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, 

предикатску реченицу и комуникативну 

реченицу) 

V
I 

У
т
в

а
 

зл
а

т
о
к

р
и

л

а
 основни CJ.1.3.7. 

разликује основне врсте независних реченица 

(обавештајне, упитне, заповедне) 
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Ниво 

 

 

Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

основни CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у 

типичним (школским) примерима 

основни 
CJ.1.3.15

. 

одређује значења непознатих речи и израза на 

основу њиховог састава и/или контекста у којем 

су употребљени (једноставни случајеви) 

средњи CJ.2.3.5. 

препознаје подврсте синтаксичких јединица 

(врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 

средњи CJ.2.3.6. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у 

сложенијим примерима 

средњи CJ.2.3.7. 
препознаје главна значења падежа у синтагми и 

реченици 

напредн

и 
CJ.3.3.5. 

познаје и именује подврсте синтаксичких 

јединица (врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 

напредн

и 
CJ.3.3.6. 

познаје главна значења падежа и главна значења 

глаголских облика (уме да их објасни и зна 

терминологију у вези са њима) 

4
. 
К

њ
и

ж
ев

н
о
ст

 

основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва 

(усмена и ауторска књижевност) 

основни CJ.1.4.3. 
разликује основне књижевне родове: лирику, 

епику и драму 

основни CJ.1.4.7. 

уочава битне елементе књижевноуметничког 

текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

основни CJ.1.4.8. 

има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова и поштује 

национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

основни CJ.1.4.9. 
способан/способна је за естетски доживљај 

уметничких дела* 

средњи CJ.2.4.1. 

повезује дело из обавезне лектире са временом у 

којем је настало и са временом које се узима за 

оквир приповедања 

средњи CJ.2.4.2. 

повезује наслов дела из обавезне лектире и род, 

врсту и лик из дела; препознаје род и врсту 

књижевноуметничког дела на основу одломака, 

ликова, карактеристичних ситуација 

средњи CJ.2.4.8. 
уочава разлику између препричавања и анализе 

дела 

напредн

и 
CJ.3.4.2. 

издваја основне одлике књижевних родова и 

врста у конкретном тексту 

напредн

и 
CJ.3.4.4. 

проналази и именује стилске фигуре; одређује 

функцију стилских фигура у тексту 
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Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

напредн

и 
CJ.3.4.6. 

тумачи различите елементе књижевноуметничког 

дела позивајући се на само дело 

напредн

и 
CJ.3.4.7. 

изражава свој став о конкретном делу и 

аргументовано га образлаже 

V
II

 П
л

а
в

и
 ч

у
п

ер
а
к

 

1
. 
В

еш
ти

н
а 

ч
и

та
њ

а 
и

 р
аз

у
м

ев
ањ

е 

п
р
о
ч
и

та
н

о
г 

основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из 

текста према датим критеријумима 

основни CJ.1.1.6. 
рaзликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног 

основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, 

уочава јасно исказане односе (временски след, 

средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 

извoди закључак заснован на једноставнијем 

тексту 

средњи CJ.2.1.5. 

проналази, издваја и упоређује информације из 

два краћа текста или више њих (према датим 

критеријумима) 

напредн

и 
CJ.3.1.1. 

проналази, издваја и упоређује информације из 

два дужa текстa сложеније структуре или више 

њих (према датим критеријумима) 

2
. 
П

и
са

н
о
 и

зр
аж

ав
ањ

е 

основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

основни CJ.1.2.2. 
саставља разумљиву, граматички исправну 

реченицу 

основни CJ.1.2.3. 

саставља једноставан експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме да га организује у 

смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни 

део текста) 

основни CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* 

(говору, односно писању), теми, прилици и сл.; 

препознаје и употребљава одговарајуће језичке 

варијетете (формални или неформални) 

основни CJ.1.2.6. 

влада основним жанровима писане комуникације: 

саставља писмо, попуњава различите обрасце и 

формуларе са којима се сусреће у школи и 

свакодневном животу 

основни CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке 

правописне области) у једноставним примерима 

основни CJ.1.2.9. 

има изграђену језичку толеранцију и негативан 

став према језику дискриминације и говору 

мржње* 

средњи CJ.2.2.1. 

саставља експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст, који је јединствен, 

кохерентан и унутар себе повезан 

средњи CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика* 
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Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

средњи CJ.2.2.5. 
зна правописну норму и примењује је у већини 

случајева 

напредн

и 
CJ.3.2.1. 

организује текст у логичне и правилно 

распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 

V
II

 П
л

а
в

и
 ч

у
п

ер
а
к

 

 напредн

и 
CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3
. 
Г

р
ам

ат
и

к
а,

 л
ек

си
к
а,

 н
ар

о
д

н
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њ

и
ж
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н

и
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и

к
 

основни CJ.1.3.6. 

препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, 

предикатску реченицу и комуникативну 

реченицу) 

основни CJ.1.3.7. 
разликује основне врсте независних реченица 

(обавештајне, упитне, заповедне) 

основни CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у 

типичним (школским) примерима 

средњи CJ.2.3.5. 

препознаје подврсте синтаксичких јединица 

(врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 

средњи CJ.2.3.6. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у 

сложенијим примерима 

напредн

и 
CJ.3.3.5. 

познаје и именује подврсте синтаксичких 

јединица (врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 

4
. 
К

њ
и

ж
ев

н
о
ст

 

основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва 

(усмена и ауторска књижевност) 

основни CJ.1.4.3. 
разликује основне књижевне родове: лирику, 

епику и драму 

основни CJ.1.4.4. 
препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; 

осмерац и десетерац) 

основни CJ.1.4.6. 

препознаје постојање стилских фигура у 

књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 

основни CJ.1.4.7. 

уочава битне елементе књижевноуметничког 

текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

основни CJ.1.4.9. 
способан/способна је за естетски доживљај 

уметничких дела* 
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Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

средњи CJ.2.4.1. 

повезује дело из обавезне лектире са временом у 

којем је настало и са временом које се узима за 

оквир приповедања 

средњи CJ.2.4.5. 

препознаје и разликује одређене (тражене) 

стилске фигуре у књижевноуметничком тексту 

(персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст) 

средњи CJ.2.4.6. 

одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика (психолошке, социолошке, 

етичке) и њихову међусобну повезаност 

напредн

и 
CJ.3.4.3. 

разликује аутора дела од лирског субјекта и 

приповедача у делу 

напредн

и 
CJ.3.4.6. 

тумачи различите елементе књижевноуметничког 

дела позивајући се на само дело 

напредн

и 
CJ.3.4.7. 

изражава свој став о конкретном делу и 

аргументовано га образлаже 

напредн

и 
CJ.3.4.8. 

повезује књижевноуметничке текстове с другим 

текстовима који се обрађују у настави* 

  

V
II

I 
С

а
м

о
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е 
у
сп

р
а
в

а
н

 ч
о
в

ек
 с
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1
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н
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ч
и
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њ

а 
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р
аз

у
м

ев
ањ

е 

п
р
о
ч
и
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о
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основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из 

текста према датим критеријумима 

основни CJ.1.1.6. 
рaзликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног 

основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, 

уочава јасно исказане односе (временски след, 

средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 

извoди закључак заснован на једноставнијем 

тексту 

2
. 
П

и
са

н
о
 

и
зр

аж
ав

ањ
е основни CJ.1.2.8. 

примењује правописну норму (из сваке 

правописне области) у једноставним примерима 

средњи CJ.2.2.5. 
зна правописну норму и примењује је у већини 

случајева 

напредн

и 
CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

 

3
. 
Г

р
ам

ат
и

к
а,

 

л
ек

си
к
а,

 

н
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о
д

н
и

 и
 

к
њ

и
ж

ев
н

и
 

је
зи

к
 основни CJ.1.3.4. 

препознаје врсте речи; зна основне граматичке 

категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са облицима речи 

основни CJ.1.3.5. 

разликује просте речи од твореница; препознаје 

корен речи; гради реч према задатом значењу на 

основу постојећих творбених модела 
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Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

основни CJ.1.3.6. 

препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, 

предикатску реченицу и комуникативну 

реченицу) 

основни CJ.1.3.7. 
разликује основне врсте независних реченица 

(обавештајне, упитне, заповедне) 

основни CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у 

типичним (школским) примерима 

основни CJ.1.3.9. 
правилно употребљава падеже у реченици и 

синтагми 

основни 
CJ.1.3.10

. 

правилно употребљава глаголске облике (осим 

имперфекта) 

основни 
CJ.1.3.14

. 

зна значења речи и фразеологизама који се 

употребљавају у контексту свакодневне 

комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних 

који се често јављају у школским текстовима (у 

уџбеницима, текстовима из лектире и сл.) 

основни 
CJ.1.3.17

. 

разликује појмове књижевног и народног језика; 

зна основне податке о развоју књижевног језика 

код Срба (од почетака до данас) 

основни 
CJ.1.3.18

. 

зна основне податке о пореклу и дијалекатској 

разуђености српског језика 

основни 
CJ.1.3.19

. 

зна основне податке о језицима националних 

мањина 

основни 
CJ.1.3.20

. 

има позитиван став према дијалектима (свом и 

туђем)* 

основни 
CJ.1.3.21

. 

разуме важност књижевног језика за живот 

заједнице и за лични развој* 

средњи CJ.2.3.5. 

препознаје подврсте синтаксичких јединица 

(врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 

средњи CJ.2.3.6. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у 

сложенијим примерима 

средњи CJ.2.3.7. 
препознаје главна значења падежа у синтагми и 

реченици 

средњи CJ.2.3.8. 
препознаје главна значења и функције глаголских 

облика 

средњи 
CJ.2.3.10

. 

зна значења речи и фразеологизама који се 

јављају у школским текстовима (у уџбеницима, 

текстовима из лектире и сл.), као и у литерарним 

и медијским текстовима намењеним младима, и 

правилно их употребљава 

напредн

и 
CJ.3.3.5. 

познаје и именује подврсте синтаксичких 

јединица (врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 
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Шифра 

 

 

Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

 напредн

и 
CJ.3.3.7. 

уме да одреди значења непознатих речи и израза 

на основу њиховог састава, контекста у којем су 

употребљени или на основу њиховог порекла 

4
. 
К

њ
и

ж
ев

н
о
ст

 

основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва 

(усмена и ауторска књижевност) 

основни CJ.1.4.3. 
разликује основне књижевне родове: лирику, 

епику и драму 

основни CJ.1.4.5. 

препознаје различите облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

основни CJ.1.4.6. 

препознаје постојање стилских фигура у 

књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 

основни CJ.1.4.7. 

уочава битне елементе књижевноуметничког 

текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

основни CJ.1.4.8. 

има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова и поштује 

национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

основни CJ.1.4.9. 
способан/способна је за естетски доживљај 

уметничких дела* 

средњи CJ.2.4.5. 

препознаје и разликује одређене (тражене) 

стилске фигуре у књижевноуметничком тексту 

(персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст) 

средњи CJ.2.4.6. 

одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика (психолошке, социолошке, 

етичке) и њихову међусобну повезаност 

средњи CJ.2.4.7. 

разликује облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: приповедање, 

описивање, монолог/унутрашњи монолог, 

дијалог 

средњи CJ.2.4.8. 
уочава разлику између препричавања и анализе 

дела 

 

напредн

и 
CJ.3.4.2. 

издваја основне одлике књижевних родова и 

врста у конкретном тексту 

напредн

и 
CJ.3.4.4. 

проналази и именује стилске фигуре; одређује 

функцију стилских фигура у тексту 

 

напредн

и 
CJ.3.4.6. 

тумачи различите елементе књижевноуметничког 

дела позивајући се на само дело 

напредн

и 
CJ.3.4.7. 

изражава свој став о конкретном делу и 

аргументовано га образлаже 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

 

напредн

и 
CJ.3.4.8. 

повезује књижевноуметничке текстове са другим 

текстовима који се обрађују у настави* 

IX
 Н

ем
и

р
и

 

1
. 
В

еш
ти

н
а 

ч
и

та
њ

а 
и

 р
аз

у
м

ев
ањ

е 
п

р
о
ч
и

та
н

о
г 

основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације из 

текста према датим критеријумима 

основни CJ.1.1.6. 
рaзликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног 

основни CJ.1.1.7. 

повезује информације и идеје изнете у тексту, 

уочава јасно исказане односе (временски след, 

средство – циљ, узрок – последица и сл.) и 

извoди закључак заснован на једноставнијем 

тексту 

основни CJ.1.1.8. 
чита једноставне нелинеарне елементе текста: 

легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

средњи CJ.2.1.2. 

познаје врсте неуметничких текстова (излагање, 

технички опис, техничко приповедање, расправа, 

реклама) 

средњи CJ.2.1.6. 

разликује чињеницу од коментара, објективност 

од пристрасности и пропаганде на једноставним 

примерима 

средњи CJ.2.1.7. 

препознаје став аутора неуметничког текста и 

разликује га од другачијих ставова изнетих у 

таквом тексту 

напредн

и 
CJ.3.1.1. 

проналази, издваја и упоређује информације из 

два дужa текстa сложеније структуре или више 

њих (према датим критеријумима) 

 напредн

и 
CJ.3.1.4. 

чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе 

текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе 

2
. 
П

и
са

н
о
 и

зр
аж

ав
ањ

е 

основни CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

основни CJ.1.2.2. 
саставља разумљиву, граматички исправну 

реченицу 

основни CJ.1.2.3. 

саставља једноставан експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме да га организује у 

смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни 

део текста) 

основни CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

основни CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму изражавања* 

(говору, односно писању), теми, прилици и сл.; 

препознаје и употребљава одговарајуће језичке 

варијетете (формални или неформални) 

основни CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке 

правописне области) у једноставним примерима 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

средњи CJ.2.2.1. 

саставља експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст, који је јединствен, 

кохерентан и унутар себе повезан 

средњи CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

средњи CJ.2.2.5. 
зна правописну норму и примењује је у већини 

случајева 

напредн

и 
CJ.3.2.1. 

организује текст у логичне и правилно 

распоређене пасусе; одређује прикладан наслов 

тексту и поднаслове деловима текста 

напредн

и 
CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста 

напредн

и 
CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

3
. 
Г

р
ам

ат
и

к
а,

 л
ек

си
к
а,

 н
ар

о
д

н
и

 и
 к

њ
и

ж
ев

н
и

 ј
ез

и
к
 

основни CJ.1.3.2. 
уочава разлику између књижевне и некњижевне 

акцентуације* 

основни CJ.1.3.3. 
одређује место реченичног акцента у 

једноставним примерима 

основни CJ.1.3.4. 

препознаје врсте речи; зна основне граматичке 

категорије променљивих речи; примењује 

књижевнојезичку норму у вези са облицима речи 

основни CJ.1.3.5. 

разликује просте речи од твореница; препознаје 

корен речи; гради реч према задатом значењу на 

основу постојећих творбених модела 

основни CJ.1.3.6. 

препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, 

предикатску реченицу и комуникативну 

реченицу) 

основни CJ.1.3.7. 
разликује основне врсте независних реченица 

(обавештајне, упитне, заповедне) 

основни CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у 

типичним (школским) примерима 

основни CJ.1.3.9. 
правилно употребљава падеже у реченици и 

синтагми 

основни 
CJ.1.3.10

. 

правилно употребљава глаголске облике (осим 

имперфекта) 

средњи CJ.2.3.1. 
одређује место акцента у речи; зна основна 

правила акценатске норме 

средњи CJ.2.3.5. 

препознаје подврсте синтаксичких јединица 

(врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 

средњи CJ.2.3.6. 
одређује реченичне и синтагматске чланове у 

сложенијим примерима 

средњи CJ.2.3.7. 
препознаје главна значења падежа у синтагми и 

реченици 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

средњи CJ.2.3.8. 
препознаје главна значења и функције глаголских 

облика 

напредн

и 
CJ.3.3.3. 

зна и у свом говору примењује* акценатску 

норму 

 

напредн

и 
CJ.3.3.6. 

познаје главна значења падежа и главна значења 

глаголских облика (уме да их објасни и зна 

терминологију у вези са њима) 

напредн

и 
CJ.3.3.7. 

уме да одреди значења непознатих речи и израза 

на основу њиховог састава, контекста у којем су 

употребљени или на основу њиховог порекла 

4
. 
К

њ
и

ж
ев

н
о
ст

 

основни CJ.1.4.1. 

повезује наслове прочитаних књижевних дела 

(предвиђених програмима од V до VIII разреда) 

са именима аутора тих дела 

основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва 

(усмена и ауторска књижевност) 

основни CJ.1.4.4. 
препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; 

осмерац и десетерац) 

основни CJ.1.4.6. 

препознаје постојање стилских фигура у 

књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 

основни CJ.1.4.7. 

уочава битне елементе књижевноуметничког 

текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

основни CJ.1.4.8. 

има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова и поштује 

национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

средњи CJ.2.4.1. 

повезује дело из обавезне лектире са временом у 

којем је настало и са временом које се узима за 

оквир приповедања 

средњи CJ.2.4.2. 

повезује наслов дела из обавезне лектире и род, 

врсту и лик из дела; препознаје род и врсту 

књижевноуметничког дела на основу одломака, 

ликова, карактеристичних ситуација… 

средњи CJ.2.4.5. 

препознаје и разликује одређене (тражене) 

стилске фигуре у књижевноуметничком тексту 

(персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст) 

средњи CJ.2.4.6. 

одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика (психолошке, социолошке, 

етичке) и њихову међусобну повезаност 

  

напредн

и 
CJ.3.4.4. 

проналази и именује стилске фигуре; одређује 

функцију стилских фигура у тексту 

напредн

и 
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 
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Искази који описују шта ученик/ученица зна и 

уме на одређеном нивоу 

напредн

и 
CJ.3.4.6. 

тумачи различите елементе књижевноуметничког 

дела позивајући се на само дело 

напредн

и 
CJ.3.4.7. 

изражава свој став о конкретном делу и 

аргументовано га образлаже 

 

** Ова табела представља предлог образовних стандарда на које наставник треба да обрати 

пажњу у седмом разреду. 

 

 
 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ: 

 оспособљавање ученика за правилну рецепцију књижевног текста; 

 развијање  говорне и писане култура ученика; 

 оспособљавање ученика за самостално уочавање језичких појава; 

 оспособљавање ученика за самостално анализирање појаве на другим примерима извођње 

правила и потврђивању закључака новим примерима; 

 оспособљавање ученика за уочавање језичких замки, савлађивање тежих језичких проблема; 

 оспособљавање ученика за правилно уочавање облика казивања, стилских и изражајних 

језичких средстава; 

 богаћење језичког израза ученика кроз лексичко-семантичке и правописне вежбе; 

 припрема ученика за такмичење; 

 систематски рад на развијању језичке културе ученика. 

 

МЕТОДЕ: монолошка, дијалошка, стваралачка, игровна, текстуална, метода самосталних радова. 

МЕСЕЦ ПЛАН И ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА 7. РАЗРЕД 

 

септембар − 

октобар 

 

Врсте   речи: променљиве и непроменљиве,  подврсте   речи.    

Граматичке   категорије   променљивих   речи  

 именице: род; број и падеж; 

 придеви: род, број, падеж, вид, степен поређења;  

 променљиви  прилози:  степен  поређења.  

новембар − 

децембар 

 

Граматичке   категорије   променљивих   речи; глаголи:  глаголски  вид,  

глаголски облик,  лице,  број,  род,  стање,  потврдност / одричност. 

Гласовне  промене  у промени облика речи (нормативна решења).   

Појам   синтагме.   Састав   именичке   синтагме: главна реч и атрибути.  

Састав реченице);  (граматички)  субјекат,  предикат  (глаголски  и  

именски), прави и неправи објекат, логички субјекат. 

фебруар − 

март 

 

Прилошке одредбе за место, време, начин, узрок,  меру  и  количину.  

 Реченични  чланови  исказани  речју  и  синтагмом.  

Апозиција и апозитив. 

 Напоредни односи  међу  реченичним  члановима  –  саставни,  раставни  

и  супротни.   

Школско такмичење из српског језика и језичке културе. 
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Припреме за општинско такмичење. 

Учешће на општинском такмичењу. 

 

април − мај 

 

 

 

Независне предикатске реченице – појам комуникативне функције; подела 

на обавештајне, упитне, заповедне, жељне, узвичне.  

Припрема за градско такмичење из језика и језичке културе(збирка 

тестова). 

Учешће на градском такмичењу. 

Садржаји   из правописа савладани у претходним разредима. 

 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 
ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ: 

 развијање позитивног односа према раду; 

 усвајање садржаја који нису усвојени на редовном часу српског језика; 

 развијање љубави према српском језику и мотивисање ученика за правилно писање и 

изговор 

 пружање потпоре ученицима; 

 мотивисање ученика разним играма и различитим приступима; 

 укључивање успешнијих ученика у рад с онима којима је помоћ потребна; 

 овладавање српским стандардним језиком на нивоу основношколског образовања. 

 

МЕТОДЕ: монолошка, дијалошка, стваралачка, игровна, текстуална, метода самосталних радова. 

 

месец 

ПЛАН И ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА 7. РАЗРЕД 

 

септембар − 

октобар 

 

Врсте речи 

Служба речи 

Историја језика-старословенски језик,Ћирило и Методије 

Правопис 

новембар − 

децембар 

 

Глаголски облик-актив и пасив 

Главни реченични чланови 

Падежи-значење и функција 

Правопис 

фебруар − март 

 

Синтагме 

Врсте напоредних односа међу реченичним члановима 

Врсте напоредних односа међу независним реченицама 

Апозитив 

април − мај 

 

Врсте напоредних односа и служба речи 

Правопис-увежбавање правописних норми 

 

План рада рецитаторско драмске секције  

Циљеви наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и 

оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине.  
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Задаци 

− развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;  

− развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво − усмено и 

писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;  

− увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи (доживљајног – изражајног, 

интерпретативног, истраживачког; читање с разумевањем, логичко читање) у складу са врстом 

текста (књижевним и осталим текстовима);  

− оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање 

књижевноуметничких дела разних жанрова; 

− поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 

остварења (позориште, филм);  

− усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, позоришне 

и филмске уметности;  

− подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности  (литерарна, језичка, 

рецитаторска, драмска, новинарска секција и др). 

 

 

 

Методе: 

У седмом разреду у настави српског језика користиће се следеће методе: монолошка, дијалошка, 

текст, текстовна, самостални ученички радови, демонстрације, писани радови ученика, 

самостално стваралаштво ученика (песме, приче), вербална, тест, комбинована (аналитичко-

синтетичка). 

 

План рада рецитаторско драмске секције од 5. до 8. разреда 

СЕПТЕМБАР 

1. Формирање секције и договор о раду 

2. План рада за текућу школску годину 

3. Акценатске вежбе 

4. Акцентаске вежбе 

ОКТОБАР 

1. Вежбе интонације 

2. Вежбе интензитета 

3. Избор и анализа садржаја за наступ поводом Дана просветних радника 

4. Увежбавање за натуп 

НОВЕМБАР 

1. Генерална проба пред наступ поводом Дана просветних радника 

2. Приредба поводом Дана просветних радника 

3. Избор и анализа садржаја за прославу Дана Светог Саве 

4. Увежбавање за наступ 

ДЕЦЕМБАР 

1. Увежбавање за наступ 

2. Увежбавање за наступ 

3. Анализа рада секције у првом полугодишту 

ЈАНУАР 

 

1. Увежбавање за наступ поводом Дана школе 

2. Генерална проба пред наступ поводом Дана школе 

3. Наступ поводом Дана школе 

ФЕБРУАР 
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1. Одабир текстова за школско такмичење у рецитовању 

2. Увежбавање текстова 

3. Увежбавање текстова 

4. Школско такмичење у рецитовању 

МАРТ 

1. Припрема за општинско такмичење у рецитовању 

2. Припрема за општинско такмичење у рецитовању 

3. Општинско такмичење у рецитовању 

4. Анализа резултата општинског такмичења у рецитовању 

АПРИЛ 

1. Сарадња са другим секцијама (музичка, ликовна) 

2. Посета позоришној представи 

3. Дискусија о посећеној представи 

4. Сусрет са професионалним глумцем 

МАЈ 

1. Припреме за пролећни фестивал 

2. Увежбавање програма 

3. Увежбавање програма 

4. Приредба поводом пролећног фестивала 

ЈУН 

1. Анализа рада секције и извештај 

 

НОВИНАРСКА  СЕКЦИЈА 

ОБРАЗОВНИ  ЦИЉЕВИ: 

 упознавање новинарских врста и начина рада и оспособљавање ученика за адекватно усмено 

и писмено изражавање; 

 овладавање језичким средствима потребним за успешну комуникацију; 

 уочавање разлика између књижевног и народног језика; 

 повезивање говорних активности са ликовним изразом и савременим информатичким 

технологијама. 

 

ВАСПИТНИ и ФУНКЦИОНАЛНИ ЦИЉЕВИ: 

 развијање стваралачке способности; 

 извршавање постављених обавеза; 

 подстицање на тимски рад и сарадњу; 

 разумевање, поштовање и узајамно уважавање културе, језика, обичаја, историје, вере и 

музике више народа; 

 развијање комуникацијских способности, сигурности и самопоуздања у јавном наступу и 

опхођењу и развијање социјалних вештина; 

 развијање интереса за новинарство; 

 усмеравање у избору занимања; 

 неговање етичких вредности и принципа. 

 

МЕТОДЕ: монолошка, дијалошка, стваралачка, игровна, текстуална, метода самосталних 

радова. 

АКТИВНОСТИ: 

Упоређивање два различита текста из новина и уочавање разлика у језику који се користи, 

темама и начину обраде тема, професионалност – непрофесионалност у новинарству. 

Правила међународне федерације новинара – вежба. 
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Уочавање непрофесионализма у новинарству и исправак лоших текстова. 

Општа култура новинара – квиз. 

Писање вести  (практична вежба састављања вести, издвајање наслова и прилагођавање вести за 

различите медије). 

Вежба експресног састављања вести. 

Вежба улоге водитеља/спикера на телевизији. 

Писање репортаже (одабирање сложеније теме и опширнији приказ одабране проблематике). 

Писање интервјуа ( вежба интервјуисања са унапред одабраном личношћу. 

Смишљање анкете, просте и сложене анкете. 

Истраживање јавног мњења (маркетиншки ангажована анкета). 

Писање приказа књиге, албума, концерта, представе и филма.  

Писање извештаја најављеног догађаја (програм, интервју) и ненајављеног догађаја. 

Израда часописа – избор уредништва, програма, тема и дужности. 

Уређивање текста – фонт и прелом. 

Презентација школског часописа. 

 

ПЛАН РАДА ЗА НОВИНАРСКУ СЕКЦИЈУ  
 

1. Етика у новинарству (упоређивање два различита текста из новина и уочавање разлика у језику који 

се користи, темама и начину обраде тема, професионалност – непрофесионалност у новинарству) 

2. Декларација о принципима поступања новинара (правила међународне федерације новинара – вежба) 

3. Етика у новинарству (уочавање непрофесионализма у новинарству и исправак лоших текстова) 

4. Општа култура новинара – квиз 

5. Вест (практична вежба састављања вести, издвајање наслова и прилагођавање вести за различите медије) 

6. Телевизијске вести (вежба експресног састављања вести) 

7. Телевизијски спикер (вежба улоге водитеља/спикера на телевизији) 

8. Општа култура новинара – квиз 

9. Репортажа (одабирање сложеније теме и опширнији приказ одабране проблематике) 

10. Интервју ( вежба интервјуисања са унапред одабраном личношћу) 

11. Интервју (вежба спонтаног интервјуа) 

12. Општа култура новинара – квиз 

13. Анкета (смишљање анкете, просте и сложене анкете) 

14. Истраживање јавног мњења (маркетиншки ангажована анкета) 

15. Ангажовано новинарство (истраживање, упознавање са системом) 

16. Општа култура новинара – квиз 

17. Новинарска критика/приказ – књига 

18. Новинарска критика/приказ – албум/концерт 

19. Новинарска критика/приказ – филм/представа 

20. Општа култура новинара – квиз 

21. Извештај најављеног догађаја (програм, интервју) 

22. Извештај ненајављеног догађаја 

23. Уредништво (одабир и начин реализовања програма и листа) 

24. Општа култура новинара – квиз 

25. Школски часопис – расподела дужности и тема 

26. Школски часопис – реализација 

27. Школски часопис - реализација 

28. Општа култура новинара – квиз 

29. Лектура 

30. Уређивање вести – фонт, одабир 

31. Уређивање вести – прелом текста 

32. Општа култура новинара – квиз 

33. Презентација школског часописа 

34. Презентација школског часописа 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

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

остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода учења 

страног језика.  

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, 

стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 

стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног 

образовања ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у 

једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји 

норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и 

да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.  

 

Општи стандарди  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају 

сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија 

радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.  

 

Посебни стандарди  

Разумевање говора  

Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са темама
[1]

 предвиђеним наставним 

програмом.  

Разумевање писаног текста  

Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом.  

Усмено изражавање  

Ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са темама предвиђеним наставним 

програмом.  

Писано изражавање  

Ученик у писаној форми изражава краће садржаје у вези са темама предвиђеним наставним 

програмом , поштујући правила писаног кода.  

 

Интеракција  

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом, поштујући социокултурне норме интеракције.  

Знања о језику
[2]

 

Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај 

личног залагања у процесу учења страног језика 

Оперативни задаци из наставе енглеског језика се остварују кроз: 

 

1. Разумевање говора На крају седмог разреда, ученик треба да: 

 препознаје, поред раније наведених, и оне интонације које исказују: равнодушност, 

дивљење, саучествовање, зебњу, страх, замерку, сумњу и сл;  

 без већих тешкоћа дискриминише гласове у сличним речима, под условом да су му познате 

или да припадају познатој породици речи;  

 разуме, поред оних израза које наставник употребљава током часа да би дао упутства за 

рад, и сасвим једноставна објашњења непознатих речи помоћу познатог и већ активно 

усвојеног вокабулара;  
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 разуме дијалоге и монолошка излагања од десет до четрнаест реченица, исказана 

природним темпом од стране наставника, других ученика и преко звучног материјала, а који 

садрже искључиво језичку грађу обрађену током петог, шестог и седмог разреда;  

 разуме песме везане за обрађену тематику и рефрене актуелних песама примерених 

учениковом узрасту и укусу. 

 

2. Усмено изражавање и интеракција 
Ученик треба да: 

 даље усавршава изговор гласова;  

 правилно репродукује основне интонацијске схеме, као и оне које исказују: равнодушност, 

дивљење, саучествовање, зебњу, страх, замерку, сумњу и сл;  

 користи спонтано најчешће устаљене изразе учтивости и оне који се тичу најчешћих 

ситуација на часу;  

 поставља питања предвиђена програмом за пети, шести и седми разред, а која се односе на 

садржај обрађеног дијалога или наративног текста, на једноставну свакодневну ситуацију или 

на предмет његовог интересовања;  

 даје императивне исказе у комуникацији на часу и у игри;  

 ступи у дијалог и у оквиру 8 до 10 реплика, постављањем питања и одговарањем на 

питања, води разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током 

петог, шестог и седмог разреда;  

 монолошки, без претходне припреме, у неколико реченица представи себе или другога, 

дајући, поред основних података, и обавештења која се тичу склоности и интересовања;  

 у неколико кратких реченица саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише 

ситуацију, место, слику и лице, предмет, односно животињу;  

 спонтано честита, поред рођендана, Нове године и Божића, и одређени успех;  

 интерпретира тематски прилагођене песме и рецитације.  

2. Разумевање писаног текста Ученик треба да: 

 даље савладава технике читања у себи и гласног читања на претходно усмено усвојеној 

језичкој грађи, уз обраћање пажње на тип текста и на графичке елементе текста од значаја за 

његово разумевање;  

 даље савладава основна правила графије и ортографије уз уочавање правилности и 

неправилности;  

 разуме обавештења и упозорења на јавним местима;  

 разуме, глобално и селективно, разноврсне садржаје неформалног писма;  

 разуме, глобално и селективно, садржај непознатог текста који се састоји од искључиво 

познате језичке грађе;  

 разуме глобално садржај непознатог текста који садржи понеку непознату реч, под 

условом да нису у питању кључне речи.  

 

3. Писмено изражавање 

 Ученик треба да: 

 даље упознаје основна правила и карактеристичне изузетке када је реч о графији и 

ортографији у оквиру усмено стечених језичких знања и, при том, уочава правилности и 

неправилности;  

 пише кратке текстове на основу датог модела, у складу са наставним програмом;  

 одговори на питања (ко, шта, где, како, зашто) која се тичу обрађене теме, ситуације у 

разреду или њега лично;  

 пише краће целине на основу датих елемената, визуелног или звучног подстицаја;  

 пише кратка, неформална писма разноврсног садржаја. 
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5.Медијација 

У ситуацији када посредује између особа које не могу да се споразумеју(вршњака и одраслих) 

ученик треба да: 

-усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи 

-писмено преноси једноставне поруке и објашњења 

-препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног записа или краће интеракције 

-започиње краћи разговор о познатим темама,одржава континуитет и завршава га 

Доживљај и разумевање књижевног текста  

Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, скраћена 

верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства изражавања (цртежи, 

моделирање, глума).  

 

Знања о језику и стратегије учења 
[3]

 

Ученик треба да:  

препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом;  

поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине;  

користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости);  

разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима;  

уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи;  

разуме значај употребе интернационализама;  

примењује компезационе стратегије и то тако што:  

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме;  

2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна 

(друга, наставника, итд);  

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у 

писаним текстовима;  

4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; 

илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима);  

5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику;  

6. тражи значење у речнику;  

7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил 

уместо возило);  

8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком;  

9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења 

(генерализација, индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер)  

 

 

 

Наставне методе у настави енглеског језика: 

1. Монолошка (усмено излагање- приповедање,описивање, образлагање и објашњавање) 

2. Дијалошка (слободан разговор, дискусија) 

3. Рад на тексту, писани и графички радови 

4. Демонстративна 

5. Игровне активности 

6. Комбиновани рад 
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ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Наставни предмет:       EНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК Разред:    седми 

Ред. број 
наставне 

теме 

Н А С Т А В Н А  Т Е М А / О Б Л А С Т  
Број 

часова   

по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 

типове 
часова 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

5. 

6.  

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.  

14. 

15. 

16. 

17. 

18.  

19. 

20. 

 

STARTER UNIT (ПОЧЕТНА ТЕМА) 

UNIT 1 – TV AND NEWS (ТЕЛЕВИЗИЈА И ВЕСТИ) 

REVISION + TEST 1 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 1) 

UNIT 2 – DISPOSABLE WORLD (СВЕТ ЗА ЈЕДНОКРАТНУ 

УПОТРЕБУ) 

SKILLS EXTRA 3 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 3) 

CUMULATIVE REVIEW 1 (КУМУЛАТИВНО ПОНАВЉАЊЕ 1) 

UNIT 3 – LIFE ONLINE (ЖИВОТ НА ИНТЕРНЕТУ) 

THE FIRST WRITTEN TEST (ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК) 

UNIT 4 – FAME (СЛАВА) 

CUMULATIVE REVIEW 2 (КУМУЛАТИВНО ПОНАВЉАЊЕ 2) 

SKILLS EXTRA 2 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 2) 

UNIT 5 – ACHOOL LIFE (ЖИВОТ У ШКОЛИ) 

UNIT 6 – TAKE ACTION (ПРЕДУЗМИ НЕШТО) 

CUMULATIVE REVIEW 3 (КУМУЛАТИВНО ПОНАВЉАЊЕ 3) 

REVISION AND TEST 2 (РЕВИЗИЈА И ТЕСТ 2) 

UNIT 7 – FILM AND ACTION (ФИЛМ И АКЦИЈА) 

THE SECOND WRITTEN TEST (ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК) 

SKILLS EXTRA 1 (ДОДАТНА ЛЕКЦИЈА 1) 

UNIT 8 – ART (УМЕТНОСТ) 

CUMULATIVE REVIEW 4 (КУМУЛАТИВНО ПОНАВЉАЊЕ 4) 
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У к у п н о  72 24 48 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

Тема 1 повезана је са предметом Грађанско васпитање  

Тема 2 повезана је са предметима Биологија, Географија – еколошки проблеми, климатски 

услови (ветрови) 

Тема 3 повезана је са предметом Информатика – информационе технологије некад и сад 

Тема 8 повезана је са предметом Ликовна култура – сликарство као начин представљања 

стварности 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА за СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Редни број и 

назив наст. теме 

Ред. 

број 

часа 
Назив наставне јединице 

Тип часа 

о
б

р
а

д
а

 

у
т
в

р
ђ

и
в

. 

 
о

ст
а

л
и

 

т
и

п
о

в
и

 

 

1. 

STARTER 

UNIT 

1. 
Starter unit (Vocabulary&Language focus – Adjectives: 

comparative and superlative) 
/ 1 / 

2 
Starter unit (Vocabulary &Language focus – Routines, Present 

tenses) 
/ 1 / 

2. 

UNIT 1 

TV AND NEWS 

3. 
Unit 1, Vocab. &Lang. focus – Television+was/were (Exchaning 

opinions about TV ) 
1 / / 

4. 
Unit 1, Reading – Reality TV (Understanding a text about reality 

TV) 
/ 1 / 

5. Unit 1, Language focus – Past simple (Talking about past events) 1 / / 

6. 
Unit 1, Vocabulary and listening – On TV (Understanding and 

presenting news) 
/ 1 / 

7. 
Unit 1, Language focus – Past tenses (Talking abou what people 

were doing) 
1 / / 

8. Unit 1, Speaking &Writing (Talking about and writing a news item) / 1 / 

9. Unit 1, Review  / / 1 

3. 

TEST 1 

10. Revision (Starter unit + Unit 1) / / 1 

11. Test 1 (Starter unit + Unit 1) / / 1 

4. 

UNIT 2 

DISPOSABLE 

WORLD 

12. 
Unit 2,  Vocab. &Lang. focus-Household goods+much, many, a lot 

of, some, any (Talknig about quantities of things people use) 
1 / / 

13. 
Unit 2, Reading – The ‟no impact‟ family (Understanding a text 

about ‟no impact‟ family) 
/ 1 / 

14. 
Unit 2, Language focus – Relative pronouns (Talking about people, 

places and things using relative pronouns) 
1 / / 

15. 

Unit 2, Vocabulary and listening+Writing - Pollution and the 

environment (Understanding a programme about the problems with 

plastic bags and writing about an environmental problem) 

/ 1 / 

16. 
Unit 2, Language focus – too, too much/many, (not) enough 

(Talking about eating habits) 
1 / / 

17. Unit 2, Speaking – Offering and asking for help / 1 / 

18. Unit 2, Review  /  1 

5. SKILLS 

EXTRA 3 

19. 
Skills extra 3 – A champion‟s story – Adverbs  (Talking about 

people and events using adverbs) 
1 / / 

20. 
Skills extra 3 –  A champion‟s story – Articles (Talking about 

people and events using articles) 
/ 1 / 

6. CUMULAT.  

REVIEW 1 
21. Cumulative review – Starter – Unit 2 / / 1 
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7. 

UNIT 3 

LIFE 

ONLINE 

22. 
Vocab. &Lang. focus-The internet+Present perfect (Talking 

about my experiences) 
1 / / 

23. 
Unit 3, Reading&Writing – Internet addiction (Understanding a 

text and wiriting about internet add.) 
/ 1 / 

24. 
Unit 3, Language focus – Present perfect: reg. and irreg. verbs 

(Talking about internet use) 
1 / / 

25. 
Unit 3, Vocabulary and listening – Cybercrime (Talking about 

cybercrime) 
/ 1 / 

26. 
Unit 3, Language focus – Present perfect - questions (Asking and 

answering about experiences) 
1 / / 

27. 
Unit 3, Speaking –Appologizing for and explaining how it 

happened 
/ 1 / 

28. Unit 3, Review / / 1 

8. 

THE FIRST 

WRITTEN 

TEST 

29. Preparation for the first test written in English / / 1 

30. The first test written in English / / 1 

31. The corrеction of the first test written in English / / 1 

9. 

UNIT 4 

FAME 

32. 
Unit 4, Vocab. &Lang. focus-Adjectives and adverbs of degree 

(Describing people‟s personalities) 
1 / / 

33. 

Unit 4, Reading&Writing-Celebrity culture&A biography 

(Understanding a text about fame and writing a biography about a 

celebrity) 

/ 1 / 

34. 
Unit 4, Language focus – Present perfect with still, just, yet, 

already (Talking about what people have done) 
1 / / 

35. 
Unit 4, Vocabulary and listening  - Nouns and adjectives:personal 

qualities (Understanding an interview about a creative school) 
/ 1 / 

36. 
Unit 4, Language focus – for and since – Pres. Perf. And past 

simp.(Talking about things I have done) 
1 / / 

37. Unit 4, Speaking –Identifying and describing people / 1 / 

38. Unit 4, Review  / / 1 

10. 

CUMULAT.  

REVIEW 2 

39. Cumulative review – Starter – Unit 4 / / 1 

11. SKILLS 

EXTRA 2 

40. 
Skills extra 2 – A life – changing experience – Make/let someone 

do something 
1 / / 

41. 
Skills extra 2 – A life – changing experience – Used to (Talking 

about things we regularly did at one time in the past) 
/ 1  

12. 

UNIT 5 

SCHOOL 

LIFE 

42. 
Unit 5, Vocab. &Lang. focus-School life:verbs+should&must 

(Talking about school rules) 
1 / / 

43. 
Unit 5, Reading – Cheating (Giving opinions about cheating at 

sschool) 
/ 1 / 

44. 
Unit 5, Language focus-have to and don’t have to (Talking about 

rules at home and at school) 
1 / / 

45. 
Unit 5, Vocabulary and listening  - School life: nouns 

(Understanding people talking about school) 
/ 1 / 

46. 
Unit 5, Language focus – should, must, have to (Comparing my 

school to schools in other countries) 
1 / / 

47. Unit 5, Speaking – Asking for and giving advice / 1 / 

48. Unit 5, Writing – An opinion essey 1 / / 
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13. 

UNIT 6 

TAKE 

ACTION 

49. 
Unit 6 , Vocab. &Lang. focus-Action and protest+will an might (Expressing 

certainity&possibility) 
1 / / 

50. 
Unit 6,Reading – The food waste scandal (Understanding a text about food 

waste ) 
/ 1 / 

51. Unit 6, Language focus – First conditional (Speculating about the future) 1 / / 

52. Unit 6, Speaking – Plans and arrangements (Making plans and arrangements) / 1 / 

53. 
Unit 6, Writing – A formal letter (Writing a formal letter protesting against 

building a nuclear power station 
1 / / 

14. 

CUMULAT.  

REVIEW 3 

54. Cumulative review – Starter – Unit 6 / / 1 

15. 

TEST 2 

55. Revision (Focus on units 4 – 6) / / 1 

56. Test 2 (Units 4 - 6) / / 1 

16. 

UNIT 7  

FILM AND 

FICTION 

57. 
Unit 7, Vocab. &Lang. focus - Books and films: genres + Verbs+-ing / to 

(Talking about likes and dislikes) 
1 / / 

58. 
Unit 7,Reading – Movie technology  (Understanding a text about the history of 

cinema) 
/ 1 / 

59. 
Unit 7, Language focus – could, can, will be able to (Talking about ability and 

possibility) 
1 / / 

60. 
Unit 7, Language focus – Second conditional (Talking about imaginary 

situations) 
/ 1 / 

61. 
Unit 7, Speaking &Writing – Expressing preferences and recommending 

(Talking about a book or a film & writing a review 
/ 1 / 

62. Unit 7, Review / / 1 

17. THE 

SECOND 

WRITTEN 

TEST 

63. Preparation for the second test written in English / / 1 

64. The second test written in English / / 1 

65. The corrеction of the first test written in English / / 1 

18. SKILLS 

EXTRA 1 
66. Skills extra 1 –Floods hit Cornwall – Reporting orders and advice / / 1 

19. 

UNIT 8  

ART 

67. 
Unit 8, Vocab. &Lang. focus – Nouns: art + Present passive (Talking about 

artists and works of art) 
1 / / 

68. Unit 8,Reading – Dada (Understanding a text about Dada art) / 1 / 

69. 
Unit 8, Language focus – Past passive: affirmative and negative (Using the past 

passive to talk about art) 
1 / / 

70. Unit 8, Vocabulary and listening – Adjectives: describing art (Describing art) / 1 / 

71. 
Unit 8, Language focus – Present and past passive – affirmative, negative and 

questions 
/ 1 / 

20. 

CUMULAT.  

REVIEW 4 

72. Cumulative review – Starter – Unit 8 / / 1 

 
 
*Zbog broja časova, a kako bi bilo moguće ubaciti i Skills extra, neki delovi iz udžbenika su izostavljeni, a neki 

spojeni: 

 

1) Kod  Unit 5, izbačen je Review da bi se bolje uradio Writing.  

2) Kod Unit 6, Vocabulary and listening se neće raditi kao ni Languge focus jer su will i be going 

to učenicima već poznati – može samo da se ponovi. Umesto toga, detaljnije će se raditi 

Speaking i Writing. 

3) Writing je kod nekih Unit-a spajan sa onim lekcijama za koje se činilo da mogu da se povežu.  
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Izostavljanje pojedinih delova ne remeti realizaciju nastavnih sadržaja – ovaj udžbenik je fleksibilan. Nastavnici 

mogu, ukoliko procene da im je nešto drugo važnije, da dodaju, izbace, ubace i prilagode sopstvenim potrebama 
Уџбеник:   B. Wetz, D. Pye, English Plus 3 Student's book, Нови Логос 

Радна свеска:   J. Hardy-Gould, English Plus 3 Workbook, Нови Логос 

Литература: M. Swan HOW ENGLISH WORKS,gramatika 

Речник: ЕSSE, Институт за стране језике, Београд 

Ридерси за основни ниво,The English Book 

 

Методе у настави енглеског језика  

1) Дијалошка метода  

2) Монолошка метода  

3) Алтернативна метода  

4) Демонстративна метода  

5) Интерактивна метода  

6) Игровне активности   

7) Писмених радова  

8) Разне презентације, пројекти 

9) Предавања са учешћем ученика (заједнички рад)  

10) Метода рада са текстом  

11) Метода активног учења  

12) Методе у настави читања  

 

 

 

ДОДАТНA НАСТАВA  ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

ЦИЉЕВИ  ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

  Проширити редовни рад  додатним садржајима, реализовати садржаје изван стандардног 

плана и програма са ученицима, развијати позитиван став према свим облицима рада, развијати 

занимање за обраду нових тема на другачији начин, оспособити ученике за што самосталнији 

рад, научити их да презентују своја постигнућа, учврстити и проширити знања из редовног 

програма, развијати вештине истраживања, развијати комуникацијске вештине и вештину 

слушања. 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ У НАСТАВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

1. Монолошка (усмено излагање – приповедање, описивање, образлагање и објашњавање) 

2. Дијалошка (слободан разговор, дискусија) 

3. Рад на тексту, писани и графички радови 

4. Демонстративна 

5. Игровне активности 

6. Комбиновани рад 

 

ДОДАТНА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  -  СЕДМИ РАЗРЕД  
1. Speaking ( Opinions about TV programmes) 

2. Present Tenses-Present Simple and Present Continuous  

3. Comparison of adjectives 

4. Past Tenses-Past Simple and Past Continuous 

5. Reading comprehension 

6. Vocabulary exercises 

7. Relative pronouns 

8. Writing (Pollution) 
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9.  Present and Past  Tenses 

10. Listening comprehension 

11. Too/Enough 

12. Speaking (Eating habits) 

13. Adverbs 

14. Articles-definite,indefinite,zero 

15. Grammar exercises – Articles 

16. Grammar exercises-Tenses 

17. Reading comprehension 

18. Listening comprehension 

19. Testing pupil‟s knowledge 

20. Present perfect-the form and use 

21. Present Perfect with adverbs 

22.  Present Perfect and Past Simple Tense 

23. Grammar exercises 

24. Listening comprehension 

25. Phrases with make/let 

26. Word formation(adjectives,verbs,nouns) 

27. Modals 

28.  Speaking ( Films and music) –expressing and asking for opinions 

29. Grammar exercises 

30. Testing pupil‟s knowledge 

31. The first and second conditional 

32. Verbs+-ing or to infinitive 

33. Present Passive 

34. Past Passive 

35. Present and Past Passive-affirmative,negative,questions 

36. Listening comprehension 

37. Writing (A book review) 

38. Conversation on various topics 

 

ДОПУНСКА  НАСТАВA  ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

ЦИЉЕВИ  ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

Овладати основним вокабуларом у сврху постизања разумевања за вођење основне 

комуникације, граматиком и писањем према одговарајућем годишњем плану. Покушати 

оспособити ученике за што самосталнији рад и лакше савладавање будућих задатака. 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ У ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

1. Монолошка (усмено излагање – приповедање, описивање, образлагање и објашњавање) 

2. Дијалошка (слободан разговор, дискусија) 

3. Рад на тексту, писани  радови 

4. Демонстративна 

5. Игровне активности 

6. Комбиновани рад 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ДОПУНСКА НАСТАВА, VII РАЗРЕД 

1.Present Simple 

2.Present Continuous 

3. Present Simple and Continuous 

4. Reading and vocabulary 
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5. Past Simple 

6 .Past Simple 

7. Past Continuous  

8. Past Simple and Continuous 

9. Articles 

10. Articles 

11. Present Perfect 

12.  Present Perfect 

13. Relative Pronouns 

14. Припрема за писмени задатак 

15. Reading and writing 

16. Revision-Present Tenses 

17. Revision-Past Tenses 

18.  Revision-Tenses 

19.  Revision-Articles 

20. Make/Let 

21. Reading and writing 

22. Used to 

23. Modals ( should,must) 

24. Speaking ( My school) 

25. Reading and vocabulary 

26. First Conditional 

27. First Conditional 

28. Modals (have to,don‟t have to) 

29. Verb + -ing or to infinitive 

30. Second Conditional 

31.Припрема за писмени задатак  

32. Reading and vocabulary 

33. Present Passive 

34. Past Passive 

35. Present and Past Passive 

36. Revision-Passives 

37. Revision 

38. Revision 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

 (2 часа недељно, 72 часа годишње)  

 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост 

и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе 

да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и 

методе учења страног језика. 

Задаци наставе страног језика су:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

страног језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у 

пуној мери реализовани, 
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- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 

моралних и естетских ставова,  

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику 

и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,  

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика, 

- усвајање основних знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у једноставној 

усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља,  

- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који 

учи,  

- оспособљавање ученика да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или 

других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот створи. 

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног 

језика, поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о 

језичком богатству ужег и ширег окружења. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају 

сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија 

радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 

Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

Стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од 4 до 5 

минута; и то на нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу 

селективног разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање треба да се односи на 

различите врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка информација).  

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама, 

садржајима и комуникативним функцијама.  

Усмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену 

поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално или уз 

помоћ наставника. 

Писмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише поруке и кратке текстове. 

Интеракција  

Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са 

познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. 

Знања о језику 

Препознаје основне принципе граматичке и социолонгвистичке компетенције. 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 

На крају седмог разреда, ученик треба да: 

- разуме изразе и упутства које наставник употребљава и прати обична и краћа обавештења; 

- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до 12 реченица, које наставник исказује 

природним темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже познату 

језичку грађу обрађену током петог, шестог и седмог разреда; 

- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и 

интересовањима са активностима на часу. 
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Разумевање писаног текста 

Ученик треба да:  

- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи; 

- даље упознаје правила графије и ортографије; 

- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (огласи, 

плакати са већим бројем учесталих израза и интернационализама око 100 речи); 

- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или 

догађајем (ко, шта, где, када...); 

- наслути садржај неког информативног текста ако је праћен визуелним додатком. 

Усмено изражавање 

Ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује 

ритам и интонацију при спонтаном говору и читању;  

- ступи у дијалог и у оквиру десет реплика, постављањем и одговарањем на питања, води 

разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током петог, шестог и 

седмог разреда; 

- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица 

представи себе или другога, саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише слику, 

лице, предмет, животињу и ситуацију. 

Интеракција 

Ученик треба да: 

- реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном 

ситуацијом; 

- поставља једноставна питања и одговара на њих; 

- изражава допадање или недопадање; нуди и прихвата понуду, позив или извињење; 

- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.); 

- тражи разјашњења када нешто не разуме; 

- остварује једноставну интеракцију уз стално понављање и поновно формулисање исказа и врши 

корекције. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције; 

- пише реченице и краће текстове на основу датог модела, слике или другог визуелног подстицаја 

(биографије, краће описе догађаја из свакодневног живота); 

- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 

- одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, ситуације у 

разреду или њега лично; 

- прави спискове с различитим наменама (куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана...). 

Знања о језику 

- препознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика; 

- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем 

- првог страног језика; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 
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Теме и ситуације по доменима употребе језика 

Приватно  Јавно  Образовно  

- заједничке активности и 

интересовања у школи и ван 

ње  

- дневне обавезе  

- обавезе у кући, уређење 

простора у којем живи 

(куповина животних 

намирница, подела посла...) 

- здравствена заштита 

- развијање позитивног односа према 

животној средини и другим живим 

бићима (кућни љубимци, незбринуте 

животиње) 

- знаменитости у културама земаља чији 

се језик учи  

- оброци (здрава исхрана) 

- становање (блок, насеље, кућа, град. 

село) 

- куповина (обраћање и учтиве форме 

обраћања) 

- временске прилике  

- изласци (слободно време) 

- предмети, распоред 

часова, недељна 

оптерећеност 

- слободне 

активности (посете, 

спортски дани, 

хуманитарне акције) 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање 

3. Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева, итд. (у 

вези са темама) 

4. Разумевање и давање једноставних упутстава и команди  

5. Постављање и одговарање на питања 

6. Молбе и изрази захвалности 

7. Примање и давање позива за учешће у игри/групној активности 

8. Изражавање допадања/недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и потреба 

10. Именовање активности (у вези са темама) 

11. Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно, горе, доле...) 

12. Давање и тражење информација о себи и другима 

13. Тражење и давање обавештења 

14. Описивање лица и предмета 

15. Изрицање забране и реаговање на забрану 

16. Изражавање припадања и поседовања 

17. Тражење и давање обавештења о времену на часовнику  

18. Скретање пажње 

19. Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 

20. Исказивање извињења и оправдања 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења осим уколико ученици 

на њима не инсистирају, а њихово познавање се евалуира и оцењује на основу употребе у 

одговарајућем комуникативном контексту, без инсистирања на експлицитном познавању 

граматичких правила 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ и задаци предмета:У трећем циклусу циљ је подизање компетенције на ниво А2. Усмерава 

се на усавршавање језичких вештина и продубљивање знања о језику који учи, дакле да 

комуницира у усменом и писаном облику у складу са потребама и интересовањима. Настава је 

усмерена на осамостаљивање ученика у комуникацији и учењу, и на развијање свести о значају 

вишејезичности. 

Методе у настави страног језика  

1) Дијалошка метода  

2) Монолошка метода  

3)Алтернативна метода  

4) Демонстративна метода  

5) Интерактивна метода  

6) Игра улога  

7) Писмених радова  

8) Разне презентације  

9) Предавања са учешћем ученика (заједнички рад)  

10) Метода рада са текстом  

11) Метода активног учења  

12) Методе у настави читања 

 

Број теме 
Број часова 

за тему 
Назив наставне теме 

 

 

I 9  Schule   

II 9 Meine Freunde und ich   

III          14  Wetter – Umwelt – Reisen  

IV 10 Alltagsleben  

V 10 Medien - Musik  

VI                12 Essen und Trinken   

VII 8 Gesundheit – Ferien  = 72 casa  

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА за СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Ред. 

број 

тем

е  

НАЗИВИ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

(НАЗИВИ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА У 

ОКВИРУ ТЕМЕ) 

Број 

часова 

по теми 

БРОЈ  ЧАСОВА 

за  

обр. 

утврђи

. 

др. 

типови 

      

1. Willkommen ! Einfuhrung  9 3 5 1 

2. Ferienzeit ; LEKTION 1 ; Einfuhrung ins Thema     

3. A / Klaus macht ein Interview fur die 

Schulerzeitung 

    

4. Perfekt  /    Wiederholung ;      

5. Hast du Lust mitzumachen ? B /     

6. C / Ein Tag im Leben von Anna     

7. Temporalangaben     

8. D / Nicht fur die Schule , fur .... – ( Adjektive )     

9. E / Das kann ich      

10. LEKTION 2 : Freunde verstehen sich gut  9 4 4 1 
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11. B / Was weisst du uber deinen Freund / Freundin 

? 

    

12. C / Erlebnisse mit Hunden und Katzen      

13. Dass – Satze ;      

14. D / hast du Theo kennen gelernt ?     

15. E / Freizeit planen oder ?     

16. W – Satze ( Grammatik )      

17. F / Das kann ich ;     

18. Eine Collage machen ( Projektarbeit )     

19. LEKTION 3 :Einfuhrung ; 14 4 7 3 

20. A / Eine E – Mail aus Osterreich      

21. Wir üben für die I schriftliche Deutscharbeit  3casa 

pismeni  

   

22. Die I schriftliche Deutscharbeit      

23. Die Verbesserung der Deutscharbeit      

24. Die Komparation der Adjektrive      

25. Die Komparation der Adjektive      

26. Jugendherberge in Innsbruck B /      

27. Угледни час „Wie ist das Wetter heute?‟     

28. D / Hast du davon gehort ?     

29. E / Was kannst du fur die Umwelt tun ?     

30. Wir uben      

31. G / Das kann ich      

32. Wir uben und wiederholen      

33. LEKTION 4 : Bist du gern zu Hause ? 10 3 6 1 

34. B / Dicke Luft ? Nicht bei uns !      

35. Satze mit denn, aber ,oder , und ;      

36. C / Sara hat wieder Probleme zu Hause      

37. Mobbing in der Schule ; D /      

38. E / ich halte das nicht mehr aus      

39. Wir uben      

40. F / Augen auf im Strassenverkehr      

41. Personalpronomen ( N. , D. Und Akk. )      

42. G / Das kann ich      

43. LEKTION 5 : Massenmedien ; Einfuhrung  10 3 6 1 

44. A / B Was ist ein Personalcomputer ?     

45. C / Uber das Internet ........      

46. Prateritum ( Modalverben )      

47. D  / Der erste  Popstar – W. A . Mozart     

48. E / Die grosse Reise      

49. Indirekte Fragesatze      

50. F / Das kann ich      

51. Landeskunde : Salzburg – die Stadt der Musik      

52. Eine Collage machen ( Land oder Stadt )      

53. LEKTION 6 : Essen und Trinken - Einfuhrung 12 4 5 3 

54. A / Ich kaufe ein      

55. B / Einkaufen auf dem Markt macht Spass      

56. C / So isst und trinkt man in Europa      
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57. Verben mit Prapositionen      

58. D / Gesunde Ernahrung      

59. E / Eine Umfrage fur die Schulerzeitung      

60. Wir üben fur die schriftliche 2. Arbeit  3 casa 

pismeni  

   

61. Die 2. schriftliche Deutscharbeit      

62. Die Verbesserung der Arbeit      

63. Ob – Satze      

64. G / Das kann ich ;      

65. LEKTION 7 : Rund um die Gesundheit  8 2 4 2 

66. A / Beim Arzt      

67. B / Robert ist krank ;      

68. C / Rat und Hilfe      

69. D / Wohin in den Ferien ? ( Futur )      

70. E / Ich wunsche mir .....     

71. F / Das kann ich      

72. Abschlussstunde ;  = 72     

 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 7. РАЗРЕД  ПО НИВОИМА И 

ОБЛАСТИМА 

Општи стандарди  

У настави страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог 

језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, 

истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. Поред тога, 

ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

Посебни стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од 4 до 5 

минута, и то на нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу 

селективног разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање треба да се односи на 

различите врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка информација). 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са познатим темама. 

Усмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену 

поруку и исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално или уз 

помоћ наставника. 

Писмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе ученик пише кратке поруке . 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са 

познатим темама. 

Знања о језику 

Ученик препознаје основне принципе граматике и социолингвистичке компетенције.  

Заједнички европски оквир дефинише нивое способности које омогућују праћење постигнућа 

учења по етапама. Циљ наставе јесте да се на крају осмог разреда постигну способности на нивоу 

А2 (средњи ниво). 
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Усмено разумевање 

Ученик може да разуме изразе и речи које су носиоци значења за непосредна подручја 

активности. 

Ученик довољно разуме да би одговорио основним потребама, под условом да је дикција 

разговетна, а почетак лаган. 

Ученик може да схвати основни смисао неког краћег, разговетног и обичног огласа или поруке. 

Ученик може да разуме и из краћих снимљених делова издвоји основне информације о 

уобичајеним стварима. 

Ученик може да разуме обичне текстове са великим бројем израза у честој употреби, рачунајући 

и неке опште прихваћене интернационалне термине. 

Ученик може да разуме текстове конкретног садржаја о уобичајеним темама и наглашеном 

употребом свакодневних фраза. 

Ученик може да разуме обично и краће лично писмо; може да разуме знаке и плакате на јавним 

местима (улице, ресторани, станице); може да прати упутство за употребу неког кућног апарата; 

може да препозна кључне информације једноставних писаних докумената као што су писма, 

брошуре, новински чланци итд. 

Усмена интеракција 

Ученик може да поведе разговор, али углавном није у стању да га настави. 

Ученик може да користи једноставне и уобичајене учтиве формулације; може да прихвати 

понуду, позив или извињење; може да каже шта воли или шта не воли; може да каже како се 

осећа и да некоме захвали; може да учествује у краћим разговорима о општим темама у неким 

уобичајеним ситуацијама; може да изрази слагање или неслагање са другима. 

Ученик остварује непосредну комуникацију током обичних и свакодневних послова и задатака; 

може да размењује информације о познатим садржајима; може да тражи и даје обавештења личне 

природе; може довољно да разуме како би остварио комуникацију у вези са обичним и познатим 

темама. 

Ученик може да поставља питања у вези са навикама и активностима. 

Усмено изражавање 

Ученик је у стању да једноставно опише или представи особе, услове живота, свакодневне 

активности, оно што воли или не воли, употребљавајући краће исказе у низу или неартикулисане 

реченице. 

Ученик је у стању да опише своју породицу, услове живота, образовање итд. 

Ученик је у стању да једноставним изразима опише особе места и ствари; у стању је да пружи 

кратак опис неког догађаја или активности. 

Писмена интеракција 

Ученик може да напише једноставно лично писмо у коме ће изразити захвалност односно 

извињење. 

Ученик може да прими једноставну кратку поруку под условом да му се она понови или 

преформулише. 

Писмено изражавање (продукција) 

Ученик је у стању да напише једноставне изразе и просте реченице употребљавајући везнике као 

што су : и, а, али, зато што, јер. 

Ученик је у стању да напише повезане реченице и изразе о породици и условима живота, 

образовању; у стању је да састави крађе једноставне песме или измишљене биографије; у стању 

је да напише повезане реченице о неким појединостима из свог окружења, нпр. о људима, 

местима, школи. 

Ученик је у стању да укратко опише неки догађај, дешавање или активност из личног искуства. 

Допунска настава  

Циљеви и задаци:  

Оно што ученици нису савладали или су недовољно савладали на редовним часовима наставе 
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страног језика треба допунском наставом да надокнаде и стекну базичну језичку писменост и 

напредују ка реализацији одговарајућих стандарда, да се оспособе да решавају проблеме и 

задатке, као и да овладају комуникативним вештинама.  

Допунска настава 7. разред 

1. Wir uben das Lesen 

2. Prasens 

3. Prateritum 

4. -||-  

5. Perfekt  

6. -||- 

7. -||- 

8. Freundschaft 

9. Dass – Satze  

10. Wir uben fur die Arbeit  

11. -||-  

12. W – Fragen  

13. -||-  

14. Zeitangaben  

15. Komparation  

16. -||-  

17. -||-  

18. Denn,aber  

19. Oder,und  

20. Personalpronomen  

21. -||-  

22. Modalverben  

23. -||-  

24. Indirekte Fragesatze  

25. -||- 

26. Wir uben fur die Arbeit  

27. Ob – Satze  

28. Kein/nicht  

29. Adverbien 

30. Zahlen 

31. Reflexive Verben 

32. -||-  

33. Futur 

34. -||- 

35. Ich wunsche ...  

36. Ferien 

 

 

Додатна настава  

Циљеви и задаци:  

Оспособљавање ученика да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама,да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима као и да овладају комуникативним 

вештинама.Основни задатак је усвајање нових знања на једном вишем нивоу у односу на часове 

редовне наставе страног јеика. Надарени ученици се спремају за такмичења из страног језика.  

1. Landeskunde 

2. Perfekt 
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3. Perfekt 

4. Präteritum 

5. Wo warst du in den Ferien? (Sprechen) 

6. Präsens 

7. Mein Alltag (Sprechen) 

8. Freundschaft (Schreiben) 

9. Mein Haustier (Sprechen) 

10. Mein Haustier (Schreiben) 

11. Dass-Sätze 

12. Dass-Sätze 

13. Komparation der Adjektive 

14. Komparation der Adjektive 

15. Und, aber, denn, oder 

16. Landeskunde 

17. Hörverstehen 

18. Hörverstehen 

19. Personalpronomen (N,G,D,Akk) 

20. Personalpronomen (N,G,D,Akk) 

21. Lesen 

22. Mein Lieblingssänger/Meine Lieblingssängerin oder Band (Schreiben) 

23. Mein Lieblingssänger/Meine Lieblingssängerin oder Band (Sprechen) 

24. Präteritum 

25. Präteritum 

26. W-Sätze 

27. Ob-Sätze 

28. Wir üben für den Wettkampf der deutschen Sprache 

29. Wir üben für den Wettkampf der deutschen Sprache 

30. Wir üben für den Wettkampf der deutschen Sprache 

31. Wir üben für den Wettkampf der deutschen Sprache 

32. Wir üben für den Wettkampf der deutschen Sprache 

33. Futur I 

34. Futur I 

35. Ferien 

36. Ferien (Wohin? Wann? Mit wem?) 

 

Литература: Уџбеници за V.VI.VII.VIII. разред основне школе 

,,Hurra, wir lernen Deutsch” Завод за уџбенике , Београд 2013. 

Радне свеске за V.VI.VII.VIII. разред основне школе 

,,Hurra, wir lernen Deutsch” Завод за уџбенике , Београд , 2013. 

Приручници за наставнике за V.VI.VII.VIII. разред основне школе 

,,Hurra, wir lernen Deutsch” Завод за уџбенике , Београд,  2013. 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

(1 час недељно, 36 часова годишње)  

Методе рада 

Постоје различите класификације наставних метода. Наведене су оне које се најчешће користе у 

пракси. 

Вербалне методе 

Монолошка – усмено излагање, предавање, описивање и објашњавање. 

Дијалошка – слободан разговор (комуникација са ученицима), дискусија (полемика, расправа, 

супротстављање мишљења аргументима). 

Решавање проблема – херуистички приступ 

Наставник поступно води ученике кроз процес откривања приликом решавања проблема. 

Рад на тексту и писани радови 

Коришћење уџбеника  и шире литературе, илустрације, цртежа, дијаграма, графика, шема и 

самостални радови ученика (реферати). 

Демонстративне методе 

Приказивање појава стања активности, филмова, пројекција и друго. 

Практичан рад и радионица 

Различите врсте практичних вежби и радионица.  

Игровне активности 

Стваралачке, драмске, логичке и друге игре, као и задаци у визуелно просторном домену. 

Комбинована метода 

Овом методом се омогућава истовремено коришћење различитих метода. 

 

ГЛОБАЛНИ  ПЛАН РАДА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ  за  СЕДМИ РАЗРЕД 

Разред: VII            Недељни фонд часова: 1 

 Наставни предмет: Ликовна култура 

 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

 

 

Наставна тема 

 

 

Наставна јединица 

Број  часова 

З
а 

о
б

р
ад

у
 

З
а 

д
р
у
ге

 т
и

п
о
в
е 

ч
ас

а 
ст

ан
д

ар
д

и
 

I  АРАБЕСКА 

 (1+2 ) 3 

1.  АРАБЕСКА 1  лк.1.1.1 

лк.1.1.2 

лк.1.1.3 

лк.1.2.3 

лк..1.3.2 

л.к.1.3.3 

л.к.1.3.4 

Лк.2.1.1 

Лк.2.1.2 

2. АРАБЕСКА  1 
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Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

 

 

Наставна тема 

 

 

Наставна јединица 

Број  часова 

З
а 

о
б

р
ад

у
 

З
а 

д
р
у
ге

 т
и

п
о
в
е 

ч
ас

а 
ст

ан
д

ар
д

и
 

3. АРАБЕСКА  1 Лк.2.2.1 

Лк.2.2.2 

Лк.2.3.1 

Лк.3.1.2 

Лк.3.2.1 

Лк.3.2.2 

Лк.3.2.3 

Лк.3.2.4 

Лк.3.3.1 

Лк.3.3.2 

Лк.3.3.3 

 

 

II  ПРОПОРЦИЈА 

(1+2 ) 3 
4.  ПРОПОРЦИЈА 1  лк.1.1.1 

лк.1.1.2 

лк.1.1.3 

лк.1.2.3 

л.к.1.3.1 

Лк.2.1.1 

Лк.2.1.2 

Лк.2.2.1 

Лк.2.2.2 

Лк.2.3.1 

Лк.3.2.2 

Лк.3.2.3 

Лк.3.2.4 

Лк.3.3.1 

Лк.3.3.2 

Лк.3.3.3 

 

5. ПРОПОРЦИЈА  1 

6. ПРОПОРЦИЈА  1 

III   

КОМПОЗИЦИЈА 

И ПРОСТОР 

(7+17) 24 

7.  ПРОСТОР  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПРОСТОР  1 

9. ПРОСТОР  1 

10. ПРОСТОР  1 

11. ЛИКОВНА КОМПОЗИЦИЈА И 

ПРИНЦИПИ  КОМПОНОВАЊА 

1  

12. Равнотежа облика, масе и боје у 

простору 

1  

13. Равнотежа облика, масе и боје у  1 
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Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

 

 

Наставна тема 

 

 

Наставна јединица 

Број  часова 

З
а 

о
б

р
ад

у
 

З
а 

д
р
у
ге

 т
и

п
о
в
е 

ч
ас

а 
ст

ан
д

ар
д

и
 

простору  

 

 

 

 

 

лк.1.1.1 

лк.1.1.2 

лк.1.1.3 

лк.1.2.3 

л.к.1.3.1 

л.к.1.3.2 

л.к.1.3.3 

л.к.1.3.4 

 

Лк.2.1.1 

Лк.2.1.2 

Лк.2.2.1 

Лк.2.2.2 

Лк.2.3.1 

 

 

 

Лк.3.1.1 

Лк.3.1.2 

Лк.3.2.1 

Лк.3.2.3 

Лк.3.2.4 

Лк.3.3.1 

14. Равнотежа облика, масе и боје у 

простору 

 1 

15. Равнотежа облика, масе и боје у 

простору 

 1 

16.  Компоновање величина у простору 1  

17.  Компоновање више ритмичких 

целина у простору 

1  

18. Компоновање више ритмичких целина у 

простору 
 1 

19. Компоновање више ритмичких целина у 

простору 
 1 

20.  Контраст светлина, површина, боја и 

облика у одређеном простору 

1  

21. Контраст светлина, површина, боја и 

облика у одређеном простору 
 1 

22. Контраст светлина, површина, боја и 

облика у одређеном простору 
 1 

23. Контраст светлина, површина, боја и 

облика у одређеном простору 
 1 

24. Контраст светлина, површина, боја и 

облика у одређеном простору 
 1 

25. Контраст светлина, површина, боја и 

облика у одређеном простору 
 1 

26. Контраст светлина, површина, боја и 

облика у одређеном простору 
 1 

27.  Сродност ликoвних вредности у 

одређеном простору – хармонија 

1  

  

28. Сродност ликoвних вредности у 

одређеном простору – хармонија 
 1 

29. Сродност ликoвних вредности у 

одређеном простору – хармонија 
 1 

30. Сродност ликoвних вредности у 

одређеном простору – хармонија 
 1 

IV  ОБЈЕДИЊАВАЊЕ 

ПОКРЕТА, 

31.  СЦЕНСКА УМЕТНОСТ И 

ЛУТКАРСКО ПОЗОРИШТЕ 

1  лк.1.1.3 

лк.1.2.3 
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СЛИКЕ, РЕЧИ И 

ЗВУКА 

(1+5) 6 

32. СЦЕНСКА УМЕТНОСТ И 

ЛУТКАРСКО ПОЗОРИШТЕ 
 1 лк.1.3.1 

лк.1.3.2 

л.к.1.3.3 

л.к.1..3.4 

Лк.2.1.1 

Лк.2.1.2 

Л.к.2.2.1 

Лк.2.2.2 

Лк.2.3.1 

Лк.3.1.1 

Лк.3.1.2 

Лк.3.2.1 

Лк.3.2.3 

Лк.3.2.4 

Лк.3.3.1 

Лк.3.3.3 

Лк.3.3.4 

 

33. СЦЕНСКА УМЕТНОСТ И 

ЛУТКАРСКО ПОЗОРИШТЕ 
 1 

34. СЦЕНСКА УМЕТНОСТ И 

ЛУТКАРСКО ПОЗОРИШТЕ 
 1 

35. СЦЕНСКА УМЕТНОСТ И 

ЛУТКАРСКО ПОЗОРИШТЕ 
 1 

36. СЦЕНСКА УМЕТНОСТ И 

ЛУТКАРСКО ПОЗОРИШТЕ 
 1 

Прво  полугодиште  6 10 16 

Друго полугодиште  4 16 20 

Укупно 10 26 36 

 

 

 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 7. РАЗРЕД  ПО НИВОИМА И 

ОБЛАСТИМА 

 1.НИВО 

1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК1.1.1. Разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике (цртање, 

сликање вајање) визуелних уметности 

ЛК.1.1.2 Изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 

ЛК.1.1.3 Описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

 

2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ,МОТИВИ,ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ 

УМЕТНОСТИ 

ЛК.1.2.3 Описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

 

3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ  

ЛК. 1.3.1 Описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља и 

култура 

ЛК.1.3.2 Зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине стечене 

учењем у визуелним уметностима (нпр. дизајнер, костимограф, архитекта) 
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ЛК.1.3.3 Познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, галерију, атеље, уметничка радионица) 

ЛК1.3.4. Зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу 

 

2. НИВО 

1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.2.1.1 Познаје и користи у свом раду основне изражајне могућности класичних и 

савремених идеја, техника и материјала визуелних уметности 

ЛК.2.1.2 Образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...) 

2.ЕЛЕМЕНТИ,  ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...)  

ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.2.2.1 Одабира адекватну садржај да би представио неку идеју или концепт 

ЛК.2.2.2 Образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, карактеристике 

технике...) 

3.УЛОГА,РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ  

ЛК.2.3.1 Лоцира одабрана уметничка дела у историјски друштвени контекст 

3.НИВО 

1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.3.1.1 Познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија 

техника и материјала визуелне уметности 

ЛК.3.1.2 Одабира адекватна средства (медији, материјали, техника, поступак) помоћу којих 

ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

 

 2.ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...)  

ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

ЛК.3.2.1 Одабира адекватна средства (медији, материјали, техника, поступак) помоћу којих 

ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

ЛК.3.2.2 Изводи радове са одређеном намером користећи основне визуелне елементе и 

принципе да би постигао одређени ефекат 

ЛК.3.2.3 Користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних уметности 

(примерене узрасту и садржају) када образлаже свој рад и радове других 

ЛК.3.2.4 Уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом и радовима 

других 

 

3.УЛОГА,РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ  

ЛК.331Анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према културној 

припадности (описује основне карактеристике, намеру уметника...) 

ЛК.3.3.2Описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима везаним за 

визуелне уметности 

ЛК.3.3.3Користи друга места и изворе (нпр. библиотека, интернет) да би проширио своја 

знања из визуелних уметности 

ЛК.3.3.4Разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота 

Литература 

- Уџбеник за 7. разред, Ликовна култура; аутор: С.Филиповић, Klett, 2014, Београд; 

- Цртање и сликање; аутор: Брајан Бангал, Југословенска књига и Научна књига, 1990, Београд; 

- Историја уметности ; аутор: Janson, Нолит, 1989, Нови Сад; 

- Античка Грчка; аутор: Мартино Менги, Моно и Мањана, 2007, Београд; 

- Историја уметности, Larousse, Змај, 2005, Нови Сад; 

- Impressionists, Antonia Cuninngham, Paragon, London; 
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ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

Циљеви и задаци 

Циљ наставе ликовне секције јесте да ученици прошире језичку и уметничку писменост и да 

напредују, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, да развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и развија ученичко стваралачко 

мишљење и деловање у складу са карактером овог наставног предмета. 

Задаци наставе ликовне секције 

- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада ликовне секције 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе овог предмета, буду у пуној мери 

реализовани. 

- Развијање способност ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената. 

- Стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите 

технике и средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства. 

- Развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као 

основе за увођење у визуелно мишљење. 

- Развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави а примењују 

у раду и животу. 

- Развијање моторичких способности и навике лепог писања. 

- Подстицање интересовања и стварање и неговање потребе код ученика да посећују музеје, 

изложбе, као и да чувају културна добра и естетски изглед средине у којој живе. 

- Стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости 

и друштвене појаве. 

- Омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим у 

делима која припадају различитим подручјима визуелних уметности. 

- Развијање способности да се препознају основна својства традиционалне, модерне и савремене 

уметности. 

Методе рада 

Постоје различите класификације наставних метода. Наведене су оне које се најчешће користе у 

пракси. 

Вербалне методе 

Монолошка – усмено излагање, предавање, описивање и објашњавање. 

Дијалошка – слободан разговор (комуникација са ученицима), дискусија (полемика, расправа, 

супротстављање мишљења аргументима). 

Решавање проблема-херуистички приступ 

Наставник поступно води ученике кроз процес откривања приликом решавања проблема. 

Рад на тексту и писани радови 

Коришћење уџбеника  и шире литературе, илустрације, цртежа, дијаграма, графика, шема и   

самостални радови ученика (реферати). 

Демонстративне методе 

 Приказивање појава стања активности, филмова, пројекција и друго. 

Практичан рад и радионица 

Различите врсте практичних вежби и радионица. 

Игровне активности 

Стваралачке, драмске, логичке и друге игре, као и задаци у визуелно просторном домену. 

Комбинована метода 

Овом методом се омогућава истовремено коришћење различитих метода. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА  ЛИКОВНУ СЕКЦИЈУ 

 

БРОЈ ЧАСА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА 

1-2-3-4 Калиграфија и орнамент Обрада + вежбање(2 + 2) 

5-6 Народна ношња Обрада +вежбање(1+1) 

7-8 Музика и сликарство Обрада +вежбање( 

9-10 Поезија и сликарство Обрада +вежбање( 

11-12 Фотографија Обрада + вежбање ( 1+1) 

13-14 Колаж-асамблаж Обрада + вежбање(1+1) 

15-16-17-18 Вајање Обрада+ вежбање (1+3) 

19-20-21 Текстура Обрада +вежбање(1+3) 

22-23-24 Портрет Обрада +вежбање(1+3) 

25-26-27 Илустрација Библије Обрада +вежбање(1+3) 

29-30-31 Папир-марше Обрада +вежбање(1+3) 

32-33-34-35 Новогодишњи и божићни декор школе Вежбање 4 

36-37-38-39 Светосавска академија –сценографија Обрада + вежбање( 1+3) 

40-41-42 Карикатура Обрада + вежбање (1+2) 

43.44.45  Рад по мотиву Обрада + вежбање(1+1) 

46-47-48 Рециклажа Обрада + вежбање(1+3) 

49-50  Уређење паноа и ентеријера школе Вежбање + естетска анализа 

(1+1) 

51-52-53 Рад по слободном избору Вежбање 3 

54-55-56-57 Васкршње свечаности − осликавање 

јаја, украси, аранжмани 

Обрада + вежбање (1+3) 

58-59-60 Постер и плакат Обрада + вежбање(1+2) 

61-62-63-64 Таписерија Обрада  +вежбање(2+2) 

65-66-67-68 Рад у пленеру Обрада+вежбање(1+3) 

69-70-71-72 . Завршна изложба чланова ликовне 

секције. 

Вежбање + естетска анализа(2+2) 

Уџбеник: Ликовна култура за 7. разред,С.Филиповић,Klett 

Литература: 

- Цртање и сликање 

 Аутор: Брајан Бангал , Југословенска књига и Научна књига, 1990, Београд 

- Историја уметности  

Аутор: Janson, Нолит, 1989, Нови Сад 

- Античка Грчка 

Аутор: Мартино Менги, Моно и Мањана, 2007, Београд 

- Историја уметности, 

   larousse, Змај, Нови Сад , 2005. 

- Impressionists 

 Antonia Cuninngham, Paragon, London 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

(1 час недељно, 36 часова годишње)  

Циљ и задаци 

Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и 

уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, 
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да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да  

- упознају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха 

- развију музикалност и креативност 

- негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног 

рада са ученицима. 

Задаци наставе музичке културе јесу: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду 

у пуној мери реализовани 

- стицање знања о музици различитих епоха 

- развијање способности извођења музике (певање/свирање) 

- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музике 

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и 

стварање музике) 

- даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 

- стварање одељењских ансамбала. 

Оперативни задаци 

Оперативни задаци су: 

- певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција 

- упознавање музике праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и класицизма 

кроз сагледавање друштвене функције музике, видова музицирања, карактеристичних жанрова, 

облика и инструмената епохе, као и најистакнутијих стваралачких личности 

- утврђивање појмова из основа музичке писмености 

- обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце 

- обрада мешовитих тактова (7/8, 5/8 - на примерима народних песама) 

- утврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, полифонија, 

хомофонија, фактура. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Упознавање музике различитих епоха и извођење музике 

Праисторија 

Обрада следећих тема: порекло и улога музике у првобитном друштву; изражајна средства 

музике - примери мелодија и ритмова; настанак првих инструмената (удараљки, дувачких, 

жичаних). 

Певање и свирање примера у комбинацији са покретом. Обрада појма импровизација. 

Античка епоха  

Музика првих цивилизација - Месопотамија, Египат, Индија и Кина (појмови класног 

раслојавања и професионалне музике, функција музике у друштву). Упознавање пенататонике 

кроз извођење примера и упознавање специфичног инструментарија. 

Античка Грчка - музика и мит, инструменти и видови музицирања (дитирамб и грчка трагедија, 

хорско певање, концертна надметања). 

Средњи век 

Музика и хришћанство. Музичка основа хришћанске музике. Појава осмогласника и 

грегоријанског корала. Њихова даља музичка надоградња и развој црквених музичких облика у 

уметничке. Видови извођења вокалне музике: солистичко, хорско, антифоно и респонзоријално 

певање, канон. Појава оргуља у Европи. Инструменти у световном музицирању: дувачки, 

жичани, удараљке. Улога плеса. 
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Облици црквеног певања код православних народа: литургија и њени делови, врсте црквених 

песама: химна, тропар, стихира, ирмос. Развој средњовековне музике на Западу: рађање 

вишегласја. Миса.  

Извођење примера.  

Ренесанса 

Световна и духовна музика. Појмови хомофоније и полифоније. Облици: мадригал, шансон, 

миса, мотет. 

Барок 

Развој инструмената (породица виолина, породице дрвених и лимених дувачких инструмената, 

инструменти с диркама). Рођење опере. Клаудио Монтеверди. Облици вокално-инструменталне 

музике (ораторијум, кантата, пасија). Инструментална музика: солистичко, камерно и 

оркестарско музицирање. Облици: свита, концерт, фуга. Антонио Вивалди, Јохан Себастијан Бах 

и Георг Фридрих Хендл. 

Слушање и извођење једноставних музичких примера. Примери двогласног извођења. 

Класицизам 

Појам сонате и симфоније. Жанрови класичне музике: опера, црквени жанрови, симфонијска, 

концертантна, камерна (посебно гудачки квартет), солистичка музика. Клавир. Јозеф Хајдн, 

Волфганг Амадеус Моцарт и Лудвиг ван Бетовен. 

Слушање и извођење једноставних музичких примера. 

Музика на тлу Србије 

Праисторијска налазишта и антички споменици на тлу Србије. Народна музика и обичаји. Развој 

црквене музике од XII до XVIII века (утицаји византијске музике и стварање српске црквене 

музике, духовни центри у турском периоду, развој музике после Велике сеобе). 

Основе музичке писмености 

- Обнављање и обрада нових појмова из музичке писмености: мелодијски мол, акорди на 

главним ступњевима (на примеру Це-дура), каденца, мешовити тактови. 

Стварање музике 

- Подстицање музичке креативности кроз импровизацију на доступним инструментима. 

- Стварање дечјих композиција. 

 

ДОДАТНИ РАД 

ХОР И ОРКЕСТАР 

Свака основна школа је обавезна да организује рад хорова, и то: хор млађих разреда и хор 

старијих разреда. У свакој школи у којој постоје услови треба да се оснује школски оркестар. 

Часови хора и оркестра се изводе континуирано од почетка до краја школске године. Часови хора 

и оркестра као континуирана настава улазе у фонд часова наставника музичке културе: 

Часови рада са хором и оркестром (који су идентични са трајањем школског часа - 45 минута) 

уносе се у распоред школе и део су радне обавезе ученика које одабере наставник 

Хор 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха. 

У току школске године потребно је са хором извести најмање десет композиција. 

Оркестар 

Школским оркестром се сматра инструментални ансамбл са најмање десет инструменталиста 

који изводе композиције у најмање три деонице. Оркестри могу бити састављени од 

инструмената који припадају истој породици (блок флауте, мандолине, тамбуре, хармонике, 

Орфов инструментаријум итд.) или мешовитог састава према расположивим инструментима. 

Репертоар школског оркестра чине дела домаћих и страних композитора разних епоха, у 

оригиналном облику или прилагођена за постојећи школски састав.  

У току године оркестар треба да изведе најмање осам дела, од којих нека заједно са хором. 
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У свим школама у којима раде наставник или наставници који владају неким инструментима 

организује се додатна настава за даровите и заинтересоване ученика у свирању на појединим 

инструментима. 

Задаци инструменталне наставе су: 

- да код ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем и суделовањем 

у школским ансамблима 

- да упоредо са инструменталном наставом ученицима даје и потребна теоријска знања 

- да и овом наставом подстиче код ученика њихове креативне способности и смисао за 

колективно музицирање. 

Настава се одвија у групи до четири ученика, односно од пет до девет ученика када се ради о 

блок флаутама, тамбурама, мандолинама или Орфовом инструментаријуму. Зависно од 

могућности и интересовања ученика, у додатној настави се формирају мали музички састави. 

Програмом и садржајима додатне наставе обухватити одговарајуће уџбенике, приручнике и 

збирке за поједине инструменте, као и дела (у оригиналном облику или прилагођена саставима 

ученика дотичне школе) домаћих и страних композитора из разних епоха, доступна извођачким 

могућностима ученика. 

Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа из додатне музичке наставе на 

школским и другим приредбама и такмичењима. 

За додатну наставу се одређује 1 час недељно. Додатна настава је део радне обавезе наставника и 

изабраних ученика. Ученици који похађају музичку школу нису у обавези да се укључе у 

додатну наставу. 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

У свакој основној школи има музички обдарене деце, чије се интересовање и љубав за музику не 

могу задовољити само оним што им пружа настава у разреду. За такву децу која не похађају 

музичку или балетску школу може се организовати додатна настава и тако се могу укључити у 

разне групе или школски оркестар. 

Могу се основати групе певача вокалних солиста и солиста инструменталиста са којима се 

увежбавају соло песме, мали комади, дуети, терцети, квартети, мали камерни инструментални 

састави, секција љубитеља слушања музике - који ће слушати разна музичка извођења у школи 

или ван ње (концерте, радио и телевизијске емисије, музичке филмове и сл.). Осим секција 

вокалних солиста, инструменталних солиста и љубитеља слушања музике могуће је 

организовати секцију младих композитора са којима се ради индивидуално на развоју музичке 

креативности. Могуће је, такође, основати секцију младих етномузиколога који ће прикупљати 

мало познате или готово заборављене песме средине у којој живе. Број и врста музичких секција 

које је могуће основати у основној школи у односу на способности и интересовања ученика 

одређени су само афинитетом наставника и његовим ентузијазмом. 

Рад формираних секција одвија се континуирано током целе школске године. 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

У  настави из предмета музичке култура користе се следеће наставне методе: 

1. метода усменог излагања (монолошка метода) 

2. метода разговора (дијалошка метода) 

3. метода рада са текстом 

4. метода демонстрације 

Монолошка метода се реализује кроз усмено излагање одабраног наставног садржаја 

наставника или ученика.  Облици реализације могу бити: предавање, описивање, објашњавање. 

Ова метода погодна је у раду са ученицима чије је предзнање оскудно или је у почетној 

сазнајној фази. 
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Дијалошка метода представља методу која се остварује кроз разговор наставника и ученика. 

Наставник води разговор постављајући питања, док су ученици активни учесници у 

реализацији наставног процеса. Може се развити полемика, дискусија и вршити заједничка 

анализа одабраних тема.  

Метода рада са текстом подразумева да ученици самостално или уз помоћ наставника користе 

уџбеник и другу предвиђену литературу у циљу обраде нове наставне јединице. Оваквим 

начином реализације наставног процеса ученици развијају навику и потребу за коришћењем 

литературе. Такође, ученици уче да од мноштва понуђених информација одаберу 

најквалитетније, суштинске и битне.  

Метода демонстрације је једна од кључних у настави предмета музичка култура. При обради 

наставног садржаја неопходно је да наставник демонстрира одређени музички садржај певањем 

или свирањем. Након усвојеног градива ученици ,такође, демонстрирају усвојени музички 

програм кроз свирање или певање.  

 

ОБЛИЦИ РАДА 

1. фронтални 

2. индивидуални 

3. у пару 

4. групни 

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

1. прибор за писање и читање 

2. инструмент (клавир) 

3. електронски уређаји (цд-плејер, двд-плејер) 

4. демонстрациона помагала 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

1. Извођење музике 

- Упознавање са народном традицијом 

- Упознавање музичког дела 

- Развијање слуха 

- Развијање ритма 

- Развијање способности за опажање тонског рода 

- Једногласно и двогласно музицирање 

 

2. Музичка писменост 

- Утврђивање Ц-дур лествице 

- Упознавање нових лествица 

- Уочавање разлика између дура и мола 

- Упознавање  музичког облика 

- Упознавање са врстама тактова 

- Упознавање ознака за темпо и динамику 

- Упознавање ритма у музичком делу 

- Упознавање обима и кретања  мелодије 

- Упознавање народних инструмената 

- Упознавање особености музичког фолклора 

 

3.    Слушање музике 

- развијање способности доживљаја музичког дела 

- уочавање основних карактеристика народне музике 
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- доживљавање композиција инспирисаних фолклором 

- препознавање музичких инструмената 

- уочавање начина извођења 

- уочавање музичких облика 

- развијање критичког односа према музичком делу 

 

3. Музичко стваралаштво 

- стварање ритмичких или мелодијских мотива 

- стварање ритмичке пратње 

- израда једноставних народних инструмената и свирање на истим 

 

ГЛОБАЛНИ  ПЛАН  РАДА   МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ   за  СЕДМИ РАЗРЕД 
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2. Разноврсност музике  
1 

 

3. Химна Светом Јовану – 

називи нота (обнављање) 

 
1 

 

4. Summertime – Џорџ Гершвин – 

нотне вредности (обнављање) 

 
1 
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А 
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5. Арија Фигара – Ђоакино 

Росини – пауза (обнављање) 

 
1 

 

6. Што се боре мисли моје – 

Корнелије Станковић – такт, 

врсте такта (обнављање) 

 
 

1 

 

7. Ајде, Јано – народна песма – 

мешовити тактови (обрада) 

 
1 

 

8. Хабанера – Жорж Бизе – 

предзнаци (обнављање) 

 
1 

 

Н 

О 

В 

Е 

М 

 

The Entertainer – Скот Џоплин 

9. – филмска музика – ритам 
(обнављање) 

 
 
 

1 
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 Игра сабљама – Арам 

10. Хачатурјан – темпо 
(обнављање) 

 
 

1 

  

11. Буди имја Господње – Стеван 

Мокрањац – духовна музика – 

динамика (обнављање) 

 
 

1 

 

12. Божићна арија – Жил Масне – 

мелодија (обнављање) 

 
 

1 
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13. Живела музика – М. 

Преторијус – хомофонија и 

полифонија 

 
 

1 

 

14. Чујеш ли ме – Боб Чилкот – 

лествице (обнављање) 

 
1 

 

15. Боже правде – Даворин Јенко; 

Тамо далеко – дур, мол, 

звучне разлике (обнављање) 

 
 

1 

 

 16. Тоналитет  
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 17. Обнављање – слушање музике   
1О 

18. Систематизација градива 

првог полугодишта 

  
1С 

19. Настанак инструменталног 
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20. Жичани инструменти – 

гудачки 

 
1 

 

21. Жичани инструменти – 

трзалачки 

 
1 

 

22. Дувачки инструменти – 

дрвени 

  
1У 

 
 
 

II 

СТВАРА 

ЊЕ 

23. Дувачки инструменти – 

лимени 

 
1 

  
 
 
 

3O 

(+ 1 

С) 

 
 

М 

А 

Р 

Т 

24. Удараљке – мелодијске  
1 

 

25. Удараљке – ритмичке  

 
1 
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  26. Инструменти са диркама  

1 
  

 
МА 

РТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 

СЛУША 

ЊЕ 

27. Инструменти  обнављање   
1О 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 O 

+ 2 

У (+ 

1 С) 

= 10 

28. Музичке епохе – праисторија  
1 

 

А 

П 

Р 

И 

Л 

29. Музика античких 

цивилизација 

 
1 

 

30. Музика средњег века  

1 

 

 
 
 
 

М 

А 

Ј 

31. Музика ренесансе 
 

1 
 

32. Музика барока  
1 

 

33. Музика класицизма  
1 

 

34. Музика у Србији  
 

1 

 

 
 
 

Ј 

У 

Н 

35. Епохе – обнављање   
 

1У 

 
 
 

I, II, III 

36. Систематизација градива 

седмог разреда 

  
 

1С 

 

1 С 

Прво полугодиште 13 3 16 

Друго полугодиште 16 4 20 

Укупно 29 7 36 

       

Уџбеник: 

      - А. Станковић, Уџбеник за музичку културу за 7. разред + CD, Klett 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА  VII РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Образовни стандарди из овог предмета дефинисани су за следеће области: 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 

ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

Из области знање и разумевање на основном нивоу сваки ученик би требало да познаје 

основне елементе музичке писмености – ритмичке вредности, темпа, тонске висине, 

динамику, елементарне партитурне ознаке, као и основе карактеристике инструмената, 

гласова, као и да разликује вокалне, инструменталне или вокално-инструменталне саставе. 

Ученик би требало да препознаје везу између музичких елемената и музичког израза, као и да 
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повезује специфичне карактеристике музичких инструмената са музичким изразом. На овом 

нивоу ученик би требало да разуме и сложеније елементе музичке писмености, као и њихову 

естетску примену, познаје карактеристике музичких инструмената и састава и повезује их са 

естетском применом, као и да познаје нека најзначајнија дела стилских епоха и разуме 

појмове апсолутне и програмске музике.  

На средњем нивоу ученик би требало да зна историјат, литературу, извођаче и специфичне 

карактеристике музичких инструмената и састава што повезује са естетском применом. 

Ученик би требало да познаје појмове одређених музичких жанрова, као и основне појмове 

народног стваралаштва. 

На напредном нивоу ученик би требало да разуме специфичне карактеристике жанра, 

структуралне у драматуршке елементе жанровских примера и њихову естетску функцију. 

Повезује изражајне елементе народне музике са контекстом њиховог настанка и препознаје 

различите видове српског музичког фолклора по географским карактеристикама.  

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Из области слушање музике сваки ученик на основном нивоу би требало да препознаје 

основна темпа, динамику, врсту такта, форму и карактер дела, као и да препознаје 

инструменталне групе, појединачне инструменте, врсте гласова. Сваки ученик би требало да 

опише карактеристичне ритмичке и музичке компоненте на основу слушања, карактер 

слушаног примера, као резултат садејства опажених музичких компонената. Сваки ученик би 

требало да повезује опажени карактер слушаног примера са естетском димензијом 

композиције, препознаје карактеристичне технике певања и свирања и повезује опажене 

карактеристике инструмената − извођачког састава са њиховом естетском применом. 

     На средњем нивоу ученик би требало да препознаје стиску припадност слушаног примера, 

да одреди слушни пример као музичко-сценско или концертно дело, препознаје везу музичког 

садржаја са ванмузичким програмом, препознаје основне карактеристике српске музичко-

сценске и концертне музике. 

     На напредном нивоу ученик би требало да препознаје драмску функцију структуралних 

елемената и специфичних музичких карактеристика слушаног дела, као и да препознаје везу 

стилског, друштвено-историјског контекста и музичких карактеристика слушаног примера. 

Препознаје карактеристике српске народне музике. 

 

 

 

МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ 

Из области музичко извођење на основном нивоу сваки ученик би требало да изведе песму 

или музички пример који садржи разноврсне елементе музичке писмености, да пева или свира 

одломак из дела различитих жанрова, као и да пева или свира музику различитих типова 

фолклорне баштине. 

На напредном нивоу ученик би требало да свира један или више инструмената и може да 

изведе одређене специфичности свирања, да прати другог ученика или да свира у мањем 

саставу у оквирима наставе. Може да пева у хору или свира у оркестру сложеније 

композиције различитих жанрова и изведе основне класичне плесове и српске народне игре. 

 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Из области музичко стваралаштво на основном нивоу сваки ученик  би требало да  осмисли 

ритмичку пратњу за више инструмената песме коју зна и може да је запише и одсвира. 

Ученик може да осмисли мању музички целину, да је запише и одсвира, као и да активно 

учествује у импровизовању и компоновању мање музичке целине са наставником. Ученик 

може да направи или нацрта модел задатог инструмента из свих инструменталних група, да 

направи или нацрта модел народног инструмента по избору од понуђених предмета из 

окружења. 
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На напредном нивоу ученик би требало да осмисли драматизацију  на основу песме 

различитих жанрова, компонује одговарајућу мелодију на задати текст, или ритмички модел, 

потом да одређену класичну мелодију варира у духу националне, или популарне музике, као и 

да одабере адекватне примере за одговарајуће задате догађаје из народног живота – 

календарски, некалендарски обичаји, географске области, итд. 

 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 7. РАЗРЕД  ПО  

НИВОИМА И ОБЛАСТИМА 

Област: Знање и разумевање 

Основни ниво 

Ученик уме да: 

МК.1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености 

М.К. 1.1.2. опише основне карактеристике  

-музичких инструмената и састава 

- историјско стилских периода 

- музичких жанрова 

- народног стваралаштва 

Средњи ниво  

Ученик уме да анализира повезаност: 

М.К.2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком 

изражајношћу (нпр. брзи темпо са живахним карактером) 

М.К.2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (нпр. оперски финале са 

догађајима у драми) 

М.К.2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота 

Напредни ниво 

Ученик  треба да: 

М.К. 3.1.1 зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру 

музичког дела 

М.К. 3.1.2.разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког 

фолклора 

М.К.3.1.3 критички и аргументовано образлаже свој суд 

М.К.3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту 

(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом) 

Област: Слушање музике 

Основни ниво 

Ученик уме да на основу слушања музике именује: 

М.К.1.2.1. музичке изражајне елементе 

М.К. 1.2.2. извођачки састав 

М.К. 1.2.3. музичке жанрове 

М.К. 1.2.4. српски  музички фолклор 

Средњи ниво 

Ученик уме да: 

М.К. 2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених 

музичких елемената (нпр. узбуркана мелодија као резултата специфичног ритма, темпа , 

агогике, динамике, интервалске структуре) 

М.К. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра 

Напредни ниво 

Ученик уме да анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са: 

М.К. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера 

М.К. 3.2.2. жанровским и историјско-стилским контекстом звучног примера 

М.К. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора 

Област: Музичко извођење 
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Основни ниво 

Ученик уме да: 

М.К. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције 

М.К. 1.3.2. изводи једноставне, дечије, народне или популарне композиције на бар једном 

инструменту 

Напредни ниво 

Ученик уме да: 

М.К. 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста у 

школским ансамблима 

Област: Музичко стваралаштво 

Основни ниво  

Ученик уме да: 

М.К. 1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења 

М.К. 1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела 

М.К. 1.4.3. изводи пратеће ритмичко-мелодијске деонице на направљеним музичким 

инструментима 

М.К. 1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски или историјски контекст 

Напредни ниво 

Ученик уме да: 

М.К. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате 

музичке инструменте 

М.К. 3.4.2. импровизује или компонује мање музичке целине, ритмичке или мелодијске у 

оквиру различитих жанрова или стилова 

М.К. 3.4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс 

 

ЛИТЕРАТУРА 

УЏБЕНИК: 

„Уџбеник за седми разред основне школе“,  Александра Станковић, Klett, Београд, 2014 

 

НАСТАВНИЧКА ЛИТЕРАТУРА: 

„Школски музички лексикон“, Иван Михалек, Школска књига, Нови Сад, 1998.  

„Музика кроз векове“, Л. Алберти, Нови Сад, 1993.  

„Народна музика Југославије“, Димитрије О. Големовић, CLIO, Београд, 2001. 

„Народни музички инструменти“, А. Гојковић, CLIO,  Београд, 2000.  

„Историја музике“ за средње музичке школе, Соња Маринковић, Нолит, Београд, 1996.  

„Историја уметности“, W. Janhson, 1977.  

„Serbo-Croatian Folk-Songs and instrumental Piaces from the Milman Parzz Collection“, New 

York, State University of New Yprk Press, Yugoslav folk music, Vol.1, 1978. 

„ Народна игра и њена музичка пратња данас“, Етнокореоологија, Опстајање, Београд, 2005. 

„Неофолк култура“, Милена Драгићевић Шешић, Сремски Карловци, Нови Сад, 1994. 

„Нова градска музика“, Музика кроз мисао, Годишњи скуп наставника и сарадника катедре за 

музикологију и етномузикологију, ФМУ, Београд, 2002. 

„Culltural Antropology“, Prentice Hall, inc, Englewood Clifs, New Jersey, 1997. 

„Дивља књижевност, Иван Чоловић, Нолит, Београд, 1984. 

„Despre factorii care inlesnesc evolutia muyicii populare“, Ciobanu Gheorgie, Revista de folklor, 

Bucuresti, 1956. 

 

СЕКЦИЈЕ 

ХОР И ЕТНО ПЕВАЊЕ 

Циљ и задаци 
Општи циљ поменутих секција је развијање интересовања за 

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

да код ученика развија музичке способности и жељу за активним 

музицирањем/певањем и суделовањем у школским ансамблима; 

да подстиче креативне способности ученика и смисао за колективно музицирање; 

да развија навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за 

разумевање музичких порука; 

да подстиче стваралачко ангажовања у свим музичким активностима (извођење, 

слушање, истраживање и стварање музике); 

да развија критичко мишљење. 

СЕДМИ  РАЗРЕД 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

а) Певање песама (учење по слуху и учење песме са нотног текста) различитог 

садржаја и расположења традиционалне и уметничке музике, које су примерене гласовним 

могућностима и узрасту ученика. Пожељно је повезивање садржаја песама са садржајима 

осталих наставних предмета уколико је могуће (ученици и школа, годишња доба, 

празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, животиње...). 

б) Свирање 

- Свирање песама и лакших инструменталних дела по слуху и нотног текста на 

инструментима Орфовог инструментарија. 

- На основу искуства у извођењу музике, препознати свирати делове песама. 

в) Основе музичке писмености 

Кроз обраду песама информативно стећи појам це-дур и а-мол лествице, разлике 

између дура и мола, појам предзнака - повисилица, појам узмах и предтакт, такт 6/8, 

шеснаестина ноте у групи. 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушање вокално-инструменталних и кратких инструменталних композиција, 

домаћих и страних композитора, уметничких дела инспирисаних фолклором народа и 

народности, различитог садржаја, облика и расположења, као и музичких прича. 

У слушаним примерима препознати различите тонске боје (гласове и инструменте), 

различит темпо, динамичке разлике, различита расположења на основу изражајних 

елемената, као и композицију коју су слушали, а на основу карактеристичног одломка. 

Оспособљавати ученике да уоче вредности и улогу музике у свакодневном животу. 

 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

Ритмичким и звучним ефектима креирање пратње за песме, стихова, користећи при 

том различите изворе звука. 

Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици. 

Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска 

допуњалка са потписаним текстом, састављање мелодије од понуђених двотактних 

мотива. 

Импровизација мелодије на задани текст. 

Импровизација дијалога на инструментима Орфовог инструментарија. 
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Х О Р 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И 

ЗАДАЦИ 

ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН И 

ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

Извођење 

музике 

певањем и 

свирањем 

Певање песама 

по слуху  и из 

нотног текста 

 

Певање и 

извођење 

музичких игара 

 

Певање 

наменских 

песама 

Развијање 

музичке 

осетљивости и 

креативности 

 

Певање песама по 

слуху и 

солмизацијом 

 

Слушање вокално-

инструменталних  

и  

инструменталних 

композиција 

Певање по слуху 

или са нотног 

текста 

 

Певање и свирање 

 

Рад у групама 

Основе 

музичке 

писмености 

Упознавање са 

нотним 

вредностима и 

њихово 

извођење 

Развијање 

музичке 

осетљивости и 

креативности 

Певање песама из 

нотног текста 

Певање по слуху 

или са нотног 

текста 

Упознавање 

музичких 

дела кроз 

слушање 

музике 

Слушање 

инструментални

х, вокално-

инструментални

х дела класичне 

музике, као и 

традиционалних 

народних песама 

Неговање 

способности 

извођења 

музике, као и 

упознавање 

традиције свог, 

али и других 

народа 

Импровизација 

 

Интерактивно 

учење 

Музичко 

изражавање 

и стварање 

Креирање 

ритмичке и 

звучне пратње 

Смишљање 

музичких питања 

и одговора 

Извођење 

народних и 

класичних 

игара 

Свирање, певање, 

Дечије 

стваралаштво 

Демонстрација, 

слушање музике 

 

Број теме Наставна тема Обрада 

 

Обнављање, 

утврђивање, 

систематизација 

Свега 

 

1. Извођење 

музике певањем 

и свирањем 

9 9 18 

2. Основе музичке 

писмености 

3 2 5 

3. Упознавање 

музике кроз 

слушање 

5 3 8 

4. Музичко 

изражавање и 

стварање 

3 2 5 

УКУПНО  20 16 36 
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ХОР 

ПРИМЕРИ ПЕСАМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ: 

Химна „Боже правде“Д. Јенко 

Химна „Светом  Сави“, К. Станковић 

„Тебе појем“, Стеван Мокрањац 

Школска химна, М.Ђачић 

„Нек свуд љубав сја“, дечија песма из Белгије 

„Порука свету“, Н. Живић 

 „Где је онај цветак жути“, Перголези 

“Све птичице запјевале“, народна песма из Црне Горе“ 

„Чежња за пролећем“, В.А. Моцарт 

„Дивља ружица“, Франц Шуберт 

„Спокојно спавај“, Д. Кабалевски 

„Серенада Београду“, Ж. Петровић 

„Рјабињушка“, песма из Русије 

 „Небо је тако ведро“, стара градска песма 

„Златни дан“, К. Ковач 

„Морнар“, YU-група 

 

ЕТНО ПЕВАЊЕ 

 

Број 

теме 

Наставна тема Обрада Обнављање, 

утврђивање, 

систематизација 

Свега  

1. Извођење традиционалне 

народне музике певањем и 

свирањем 

8 8 16 

2. Упознавање са основама 

етномузикологије као науке 

4 4 8 

3. Упознавање традиционалне 

народне музике кроз слушање 

музике 

5 2 7 

4. Музичко изражавање и стварање 3 2 5 

Укупно 

 

 20 16 36 

 

Примери предвиђени за обраду: 

Једногласно певање: 

„Огрејала сјајна месечина“, песма из Јужне Србије 

„Росна ливада“, песма из Централне Србије 

„Гугутка гука“, песма из Јужне Србије 

„Засп' о Јанко под јабланом“, песма из Централне Србије 

„Чије је оно девојче“, песма из Јужне Србије 

„Киша пада трава расте“, песма из Босне 

„Густа ми магла паднала“, песма са Косова 

„Где си било јаре моје“, песма из Источне Србије 

Двогласно певање: 

„Засп' о ми је драги“, песма из Босне 

„Све су цуре обуле кондуре“, песма из Централне Србије 
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„Све птичице пропјевале“, песма из Босне 

„Во наше село малово“, песма из Македоније 

„Село, село моје“, песма из Босне 

„Решила сам да се не удајем“, шаљива песма из Централне Србије 

„Мој драгане моја веро мала“, песма из Централне Србије 

„Ајд идемо на доле“, песма из Централне Србије 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА 

(2 часа недељно, 72 часа годишње)  

Циљ и задаци 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да 

се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање историјске свести и хуманистичко 

образовање ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског 

идентитета и духа толеранције код ученика. 

Задаци наставе историје су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

историје сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној 

мери реализовани 

- да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у 

развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, 

друштвену, културну...).  

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода 

- стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку  

- стекну знања о положају српског народа под турском, хабзбуршком и млетачком влашћу 

- стекну знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног признања 

независности 1878. године 

- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Европе и света у новом веку 

- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Срба у новом веку 

- стекну знања о знаменитим личностима новог века  

- развијају истраживачку радозналост и критички однос према историјским изворима 

- стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УСПОН ЕВРОПЕ 

(Европа од краја XВ до краја XВIIИ века) 

Основне одлике новог века (појам "нови век", хронолошки и просторни оквири). 

Велика географска открића (научно-технолошка открића као предуслов - унапређивање 

бродоградње, усавршавање компаса, астролаба, дурбина и часовника; путовања Бартоломеа 

Дијаза, Васка да Гаме, Кристифора Колумба и Фернанда Магелана; индијанске цивилизације 

и колонизација Новог света). 

Градови у новом веку (улога и значај великих европских градова у периоду од краја XV до 

краја XVIIIвека - Фиренце, Венеције, Ђенове, Париза, Лондона, Антверпена, Амстердама; 
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мануфактура као нови начин производње, почеци грађанске класе, свакодневни живот у 

граду).  

Хуманизам и ренесанса (књижевност, уметност и политичка мисао - Данте Алигијери, 

Франческо Петрарка, Ђовани Бокачо, Еразмо Ротердамски, Николо Макијавели, Микеланђело 

Буонароти, Леонардо да Винчи, Рафаело Санти, Тицијан Веничело, Албрехт Дирер...). 

Реформација и противреформација (узроци, улога Мартина Лутера, протестантизам, 

католичка реакција - улога језуита; верски сукоби и ратови). 

Апсолутистичке монархије (појам апсолутистичке монархије, сталешко друштво, примери 

Француске, Енглеске, Пруске, Аустрије, Русије, Шпаније). 

 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА 

Турска освајања, држава и друштво од XVI до XVIII века (Сулејман Величанствени - врхунац 

османске моћи, Турска као апсолутистичка монархија, друштво - муслимани и хришћани; 

тимарски систем, култура). 

Положај Срба у Турском царству (друштвене категорије - раја и власи, исламизација, 

хајдуци, свакодневни живот). 

Српска православна црква (Пећка - српска патријаршија: верска, културна, национална и 

политичка установа).  

Срби у ратовима Аустрије и Млетачке републике против Турског царства (Дуги - Сисачки, 

Кандијски, Велики бечки, ратови 1716-1718. и 1737-1739. године, Кочина крајина).  

Сеобе Срба (Лика, Кордун, Хрватска, Славонија, Далмација, Банат, Бачка, Срем).  

Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу (статус и привилегије, Војна крајина, Карловачка 

митрополија, покатоличавање и унијаћење, ускоци, Дубровник између Млетачке републике и 

Турског царства, културни и привредни значај Дубровачке републике). 

Почеци грађанске класе код Срба (школске реформе Марије Терезије и Јосифа II, настанак 

нове образоване елите - трговци, официри, свештеници, чиновници, учитељи, правници; 

Доситеј Обрадовић, Карловачка гимназија). 

 

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 

(Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века) 

Индустријска револуција (појам револуције; парна машина, текстилна индустрија, рударство, 

тешка индустрија, железница; друштво - јачање грађанске и појава радничке класе).  

Политичке револуције (социјална, верска и национална обележја; примери низоземске, 

енглеске и америчке револуције; појмови уставности и поделе власти). 

Француска револуција (повод и узроци, утицај просветитељских идеја Волтера, Монтескјеа и 

Русоа; личности Луја XVI и Марије Антоанете; вође - Лафајет, Мирабо, Дантон, Робеспјер; 

укидање феудализма; декларација о правима човека и грађанина, устав, идеје уставне 

монархије, републике, либерализма, демократије; терор, револуционарни ратови, 

национализам, романтизам). 

Наполеоново доба (личност, војна и политичка каријера Наполеона Бонапарте; Наполеонов 

кодекс, Бечки конгрес). 

Револуције 1848/49. године (повод и узроци, јачање идеја национализма, либерализма, 

демократије, социјализма; примери - Француска, Хабзбуршка монархија, италијанске и 

немачке земље). 

Уједињење Италије и Немачке (улога Пијемонта у уједињењу Италије, истакнуте личности - 

Камило Кавур, Ђузепе Мацини и Ђузепе Гарибалди; ратови за уједињење Италије; улога 

Пруске и њеног канцелара Ота фон Бизмарка у уједињењу Немачке, ратови за уједињење, 

проглашење Другог немачког царства).  

Грађански рат у САД (територијално ширење - излазак на Пацифик, индустријски успон, 

грађанска демократија, индијанско питање, положај робова, личност Абрахама Линколна, 

сукоб Севера и Југа и грађански рат). 
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Велике силе, Источно питање и балкански народи (појам велике силе, појам Источно питање; 

политика Русије, Хабзбуршке монархије, Велике Британије и Француске према Турској и 

балканским народима; Кримски рат, улога балканских народа - Српска револуција, Грчка 

револуција, национални покрети Румуна, Бугара, Албанаца; Велика источна криза и 

Берлински конгрес). 

 

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА 

(до међународног признања 1878. године) 

Српска револуција 1804-1835 (обележја - национална, социјална и културна; фазе - ратни 

период 1804-1815. и мирнодопски период 1815-1835; повод и узроци; вође: вожд Карађорђе 

Петровић и кнез Милош Обреновић; културни и просветни реформатори Доситеј Обрадовић 

и Вук Караџић). 

Први српски устанак (Збор у Орашцу, битке на Иванковцу, Мишару, Делиграду, Чегру; 

заједничко ратовање Срба и Руса, Букурешки мир и пропаст устанка; организација устаничке 

државе, личности - Прота Матеја Ненадовић, Младен Миловановић, Божидар Грујовић, 

Стеван Синђелић, Хајдук Вељко Петровић...). 

Други српски устанак (неуспех Хаџи Проданове буне, ток Другог устанка - сабор у Такову, 

битке на Љубићу, Палежу, Дубљу; споразум кнеза Милоша са Марашли Али-пашом). 

Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића (територија и становништво, борба за 

аутономију, Хатишерифи из 1829, 1830. и 1833. године, Сретењски устав, укидање 

феудализма 1835, Турски устав; оснивање Гимназије и штампарије 1833, покретање Новина 

србских 1834, позоришта 1835, Лицеја 1838; унутрашња и спољна политика кнеза Милоша; 

личности - кнегиња Љубица, Димитрије Давидовић, Тома Вучић Перишић, Аврам 

Петронијевић...). 

Уставобранитељски режим 1842-1858 (развој државних установа, Грађански законик 1844, 

Начертаније, Друштво српске словесности; личности кнеза Александра Карађорђевића, 

кнегиње Персиде, Илије Гарашанина, Мише Анастасијевића, Јована Хаџића...).  

Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића (Светоандрејска скупштина, унутрашња и 

спољна политика; национална политика кнеза Михаила и Илије Гарашанина и стварање 

Првог балканског савеза; либерална опозиција, Уједињена омладина српска, добијање 

градова; Београд као престоница, успон грађанске класе; културна и просветна политика - 

оснивање Велике школе, Српског ученог друштва, Народног позоришта; свакодневни живот; 

личности кнеза Михаила, кнегиње Јулије, Јеврема Грујића, Владимира Јовановића). 

Србија на путу ка независности 1868-1878 (Друго намесништво, Устав из 1869. године, 

унутрашња и спољна политика, српски национални покрет и романтизам, ослободилачки 

ратови 1876-1878, Србија на Берлинском конгресу, територијално проширење и независност, 

личности кнеза Милана Обреновића, Јована Ристића, генерала Черњајева). 

Црна Гора у доба владичанства (територија и становништво, друштвене категорије - племена 

и братства; теократски облик владавине, Цетињска митрополија, унутрашња и спољна 

политика Петра И и Петра II; личности владика Петра И и Петра II). 

Кнежевина Црна Гора (појам световне државе; Законик Данила И, унутрашња и спољна 

политика књаза Данила и књаза Николе; национална политика, савез са Србијом и учешће у 

ослободилачким ратовима 1876-1878; Црна Гора на Берлинском конгресу - територијално 

проширење и независност; Цетиње - престони град Петровића Његоша; личности књаза 

Данила и књаза Николе Петровића Његоша). 

 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА XVIII ВЕКА ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА 

Срби под хабзбуршком влашћу (Јужна Угарска, Хрватска и Славонија, Далмација и Бока 

Которска; Темишварски сабор, одјеци Српске револуције, Матица српска, Револуција 

1848/1849. године, Војводство Србија и Тамишки Банат, национални покрет, Аустро-угарска 
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нагодба и Хрватско-угарска нагодба; личности - Сава Текелија, митрополит Стефан 

Стратимировић, патријарх Јосиф Рајачић, Светозар Милетић). 

Положај Срба у Турској (Босна и Херцеговина, Стара Србија и Македонија; криза турске 

државе и друштва и покушаји реформи; одјеци Српске револуције; устанци Луке Вукаловића, 

Невесињска пушка; личности - Хусеин капетан Градашчевић, Омер-паша Латас, Мића 

Љубибратић). 

Наставне методе 
Наставне методе су начини рада у настави са три компоненте: 

1. начини стицања знања, умења и вештина 

2. јединство рада ученика и наставника 

3. постизање одређених резултата у наставном процесу 

Исправност методе се показује кроз њену ефикасност. 

Вербално-текстуалне методе: 

- монолошка (усмено излагање, вербална метода); 

- дијалошка (разговор); 

- текст метода (рад на изворним, књижевним и научним историјским текстовима); 

- метода писаних историјских радова (семинари, реферати, истраживачки радови). 

Илустративно-демонстративне методе: 

- метод рада са предметним очигледним средствима (историјски остаци, слике, 

историјске илустрације); 

- метод рада са очигледним средствима са условним знацима (историјске карте, шеме, 

скице); 

- метод рада са техником (видео, ТВ, филм, камера, компјутер, интернет). 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА   ИСТОРИЈЕ  за  СЕДМИ  РАЗРЕД 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

Број 

часова 

обраде 

Број 

часова 

утврђивањ

а 

Број часова 

систематизациј

е 

Укупан 

број 

часова 

по 

теми 

I 

ЕВРОПА ОД КРАЈА 

15. ВЕКА ДО КРАЈА 

18. ВЕКА 

6 7 1 14 

II 

СРПСКИ НАРОД 

ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД 16. ДО 

18. ВЕКА 

6 6 1 13 

III 

ЕВРОПА И СВЕТ ОД 

КРАЈА 18. ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ 

ГОДИНА 19. ВЕКА 

12 11 2 25 

IV 

СРБИЈА И ЦРНА 

ГОРА: МОДЕРНЕ 

СРПСКЕ ДРЖАВЕ 

7 7 1 15 

V 

СРПСКИ НАРОД 

ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД КРАЈА 

18. ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ 

ГОДИНА 19. ВЕКА 

2 2 1 5 

 УКУПНО 33 33 6 72 
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Број  

теме 

Назив наставне теме  

(називи наставних јединица у 

оквиру теме и  

редни број часа) 

Образовни 

стандарди 

 

      Број часова 

О У С Укупн

о 

I 
ЕВРОПА ОД КРАЈА 15. ВЕКА 

ДО КРАЈА 18. ВЕКА 

 
6 7 1 14 

        01. Модерно доба (Нови век) 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 

1.1.6, 1.1.9, 1.2.4, 

2.1.2. 

о   

 

02. Модерно доба (Нови век) 1.1.8, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.3, 2.1.3, 2.1.6, 

3.1.6. 

 у  

 

03. Велика географска открића 1.1.1, 1.1.6, 1.1.8, 

1.1.9, 1.2.1, 1.2.4, 

2.1.1, 2.1.4, 2.2.1. 

о   

 

04. Велика географска открића 1.1.4, 1.1.10, 1.2.4, 

1.2.7, 2.1.6, 2.2.2, 

3.1.6. 

 у  

 

05. Процват градова 1.1.1, 1.1.4, 1.1.6, 

1.1.8, 1.1.9, 1.2.4, 

2.1.6. 

о   

 

06. Процват градова 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 

2.1.1, 2.1.4, 3.1.6. 

 у  
 

07. Хуманизам и ренесанса 1.1.6, 1.1.8, 1.1.10, 

1.2.1, 1.2.3, 2.1.4, 

2.1.6, 2.2.2. 

о   

 

08. Хуманизам и ренесанса 2.1.3, 2.1.4, 3.1.2, 

3.1.5, 3.2.2. 

 у  
 

09. Велика географска открића, 

Развој градова, Хуманизам и 

ренесанса 

1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 

2.1.1, 2.1.4, 3.1.6. 

 у  

 

10. Реформација и 

противреформација 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 

1.1.9, 1.1.10. 

о   
 

11. Реформација и 

противреформација 

1.2.7, 2.1.1, 2.1.6, 

3.1.3, 3.1.6 

 у  
 

12. Апсолутистичке монархије 1.1.6, 1.1.8, 1.1.9, 

1.2.3, 1.2.4 

о   
 

13. Апсолутистичке монархије 1.1.10, 1.2.1, 2.1.1, 

2.1.3, 2.2.2, 3.1.1, 

3.1.3, 3.1.6 

 у  

 

14. Модерно доба 1.1.10, 12.1, 2.1.1, 

2.1.3, 2.2.2, 3.1.1, 

3.1.3, 3.1.6. 

  С 

 

II 

СРПСКИ НАРОД ПОД 

СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД 16. 

ДО 18. ВЕКА 

 6 6 1 13 

 

15. Превласт Османлија на 

Балкану 

1.1.2, 1.1.6, 1.1.8, 

1.1.9, 1.2.4, 2.1.2, 

2.1.6. 

о   
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16. Превласт Османлија на 

Балкану 

1.2.3, 2.1.1, 2.2.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.6. 

 у  
 

17. Положај Срба у Османском 

царству 

1.1.7, 1.1.9, 1.1.10, 

2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 

2.2.1. 

о   

 

18. Положај Срба у Османском 

царству 

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 

1.2.1, 1.2.3, 1.2.7, 

2.1.2, 2.1.5, 2.2.2. 

 у  

 

19. Пећка патријаршија 1.1.9, 1.2.1, 1.2.3, 

2.1.1, 2.1.4, 2.2.2. 

о   
 

20. Пећка патријаршија 1.1.10, 1.2.4, 2.1.2, 

2.1.5, 3.1.3, 3.1.4. 

 у  
 

21. Положај Срба у Османском 

царству 

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 

1.2.1, 1.2.3, 1.2.7, 

2.1.2, 2.1.5, 2.2.2, 

3.1.3, 3.1.4. 

 у  

 

22. Ратови и сеобе 1.1.7, 1.1.9, 1.1.10, 

1.2.4, 2.1.2, 2.1.4, 

2.1.5. 

о   

 

23. Ратови и сеобе 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.4, 

2.1.2, 2.1.5. 

о   

 

24. Ратови и сеобе 1.2.1, 1.2.3, 2.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.6. 

 у  
 

25. Успон Срба у Хабзбуршкој 

монархији – привилегије, 

друштво, установе 

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 

1.1.10, 1.2.4, 2.1.2, 

2.1.4, 2.1.5. 

о   

 

26. Успон Срба у Хабзбуршкој 

монархији – привилегије, 

друштво, установе 

1.1.7, 1.1.9, 1.1.10, 

1.2.3, 1.2.4, 2.1.2, 

2.1.4, 2.1.5, 2.2.2. 

 у  

 

27. Српски народ под страном 

влашћу од 15. до 18. века 

1.1.7, 1.1.9, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4, 2.1.2, 

2.1.5, 3.1.6. 

  С  

III 

ЕВРОПА И СВЕТ ОД КРАЈА 

18. ДО СЕДАМДЕСЕТИХ 

ГОДИНА 19. ВЕКА 

 12 11 2 25 

 

28. Индустријска револуција 

1.1.1, 1.1.6, 1.1.10, 

1.2.3, 2.1.3, 2.2.2, 

3.1.1. 

о   

 

29. Индустријска револуција 
1.1.8, 1.1.9, 2.1.1, 

2.1.6, 3.1.3, 3.1.6. 

 у  
 

30. Енглеска и Америчка 

револуција 

1.1.1, 1.1.6, 1.1.10, 

1.2.4, 2.1.3, 3.1.1. 

о   
 

31. Енглеска и Америчка 

револуција 

1.1.8, 1.1.9, 1.2.1, 

1.2.4, 2.1.1, 2.1.6, 

2.2.1, 3.1.3, 3.1.6. 

 у  

 

 32. Доба просвећености: разум, 

једнакост, напредак 

1.1.1, 1.1.6, 1.1.10, 

1.2.3. 

о   
 

33. Доба просвећености: разум, 

једнакост, напредак 

1.1.1, 1.1.6, 1.1.8, 

1.1.9, 1.2.1, 1.2.4, 

2.1.1, 2.1.6, 2.2.1, 

3.1.3, 3.1.6. 

 у  
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34. Европа и свет крајем 18. века 1.1.1, 1.1.6, 1.1.8, 

1.1.9, 1.2.1, 1.2.4, 

2.1.1, 2.1.6, 2.2.1, 

3.1.3, 3.1.6. 

  С  

35. Француска револуција 
1.1.1, 1.1.6, 1.1.10, 

1.2.3. 

о   
 

36. Француска револуција, од 

уставне монархије до републике 

1.1.1, 1.1.5, 1.1.6, 

2.1.3, 2.2.2, 3.1.1. 

о   
 

37. Француска револуција 

1.1.8, 1.1.9, 1.2.1, 

2.1.1, 2.1.6, 2.2.1, 

3.1.3, 3.1.6. 

 у  

 

38. Наполеон Бонапарта – 

генерал, диктатор, император, 

успон ка власти 

1.1.1, 1.1.6, 1.1.10, 

1.2.3. 

о   

 

39. Наполеон Бонапарта – 

генерал, диктатор, император, 

успон ка власти 

1.1.1, 1.1.6, 1.1.10, 

1.2.3. 

 у  

 

40. Наполеон Бонапарта – 

генерал, диктатор, император, 

Наполеон и Европа 

1.1.1, 1.1.5, 1.1.6, 

1.2.4, 2.1.3, 2.2.2, 

3.1.1. 

о   

 

41. Наполеон Бонапарта – 

генерал, диктатор, император, 

Наполеон и Европа 

1.1.8, 1.1.9, 1.2.4, 

2.1.1, 2.1.6, 3.1.3, 

3.1.6. 

 у  

 

42. Европа нација 
1.1.1, 1.1.6, 1.1.10, 

2.1.3, 2.2.2, 3.1.1. 

о   
 

43. Европа нација 

1.1.8, 1.1.9, 1.2.1, 

1.2.4, 2.1.1, 2.1.6, 

3.1.3, 3.1.6. 

 у  

 

44. Револуције 1848/1849. -  

Пролеће народа 

1.1.1, 1.1.6, 1.1.10, 

2.1.3, 2.2.2, 3.1.1. 

о   
 

45. Револуције 1848/1849. -  

Пролеће народа 

1.1.8, 1.1.9, 1.2.1, 

1.2.4, 2.1.1, 2.1.6, 

3.1.3, 3.1.6. 

 у  

 

46. Уједињење Италије и 

уједињење Немачке 

1.1.6, 1.1.8, 1.1.9, 

1.2.3, 1.2.4, 2.2.1. 

о   
 

47. Уједињење Италије и 

уједињење Немачке 

1.1.10, 1.2.1, 2.1.1, 

2.1.3, 2.1.6, 3.1.3, 

3.1.6. 

 у  

 

48. Грађански рат у САД 
1.1.6, 1.1.10, 1.2.3, 

2.1.3, 2.2.2, 3.1.1. 

о   
 

49. Грађански рат у САД 

1.1.8, 1.1.9, 1.2.1, 

2.1.1, 2.1.6, 3.1.3, 

3.1.6. 

 у  

 

50. Велике силе и Источно питање 

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 

1.1.10, 2.1.2, 2.1.4, 

2.1.5, 2.2.1. 

о   

 

 

51. Велике силе и Источно питање 

1.1.7, 1.1.9, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.7, 2.1.2, 

2.1.5, 2.2.2. 

 у  

 

52. Европа и свет од краја 18. до 

седамдесетих година 19. века 

1.1.8, 1.1.9, 1.2.1, 

1.2.4, 2.1.1, 2.1.6, 

2.2.1, 3.1.3, 3.1.6. 

  С 
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IV  СРБИЈА И ЦРНА ГОРА: 

МОДЕРНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ 

 7 7 1 15 

 

53. Први српски устанак (1804–

1813) 

1.1.1, 1.1.7, 1.1.8, 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.7, 

2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 

2.2.1. 

о   

 

54. Први српски устанак (1804–

1813) 

1.1.1, 1.1.6, 1.1.10, 

1.2.3, 1.2.4, 2.1.3, 

2.2.2, 3.1.1. 

о   

 

55. Први српски устанак (1804–

1813) 

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 

1.2.1, 1.2.3, 1.2.7, 

2.1.2, 2.1.5, 2.2.1. 

 у  

 

56. Други српски устанак и борба 

за аутономију 

1.1.1, 1.1.6, 1.1.10, 

1.2.3, 1.2.4, 2.1.3, 

2.2.2, 3.1.1. 

о   

 

57. Други српски устанак и борба 

за аутономију 

1.1.8, 1.1.9, 1.2.1, 

1.2.4, 2.1.1, 2.1.6, 

2.2.1, 3.1.3, 3.1.6, 

3.2.2. 

 у  

 

58. Владавина уставобранитеља 

1842–1858) 

1.1.5, 1.1.7, 1.1.10, 

1.2.1, 1.2.3, 2.1.1, 

2.1.6. 

о   

 

59. Владавина уставобранитеља 

1842–1858) 

1.1.7, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.4, 2.1.1, 2.1.6, 

2.2.1, 3.1.3, 3.1.6. 

 у  

 

60. Србија у првој половини 19. 

века 

1.1.7, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.4, 2.1.1, 2.1.6, 

2.2.1, 3.1.3, 3.1.6. 

 у  

 

61. Друга владавина Милоша и 

Михаила Обреновића (1858–1868) 

1.1.5, 1.1.7, 1.1.10, 

1.2.1, 1.2.3, 2.1.1, 

2.1.6. 

о   

 

62. Друга владавина Милоша и 

Михаила Обреновића (1858–1868) 

1.1.7, 1.1.10, 1.2.1, 

2.1.1, 2.1.6, 2.2.1, 

3.1.3, 3.1.6. 

 у  

 

63. Србија на путу ка 

независности (1868–1878) 

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 

1.1.10, 1.2.4, 2.1.2, 

2.1.4, 2.1.5, 2.2.1. 

о    

64. Србија на путу ка 

независности (1868–1878) 

1.1.7, 1.1.9, 1.2.1, 

1.2.3, 1.2.4, 2.1.2, 

2.1.5, 2.2.2 

 у  

 

65. Црна Гора у 19. веку (до 

стицања независности 1878) 

1.1.5, 1.1.7, 1.1.10, 

1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 

2.1.1, 2.1.6. 

о   

 

 
66. Црна Гора у 19. веку (до 

стицања независности 1878) 

1.1.7, 1.1.10, 1.2.1, 

1.2.4, 2.1.1, 2.1.6, 

3.1.3, 3.1.6. 

 у  

 

67. Србија и Црна Гора: модерне 

српске државе 

1.1.1, 1.1.7, 1.1.9, 

1.1.10, 1.2.4, 2.1.1, 

2.1.6, 3.1.3, 3.1.6. 

  С 

 

V СРПСКИ НАРОД ПОД 

СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД 

КРАЈА 18. ДО 

 
2 2 1 5 
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СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 19. 

ВЕКА 

 
68. Срби у Хабзбуршкој 

монархији 

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 

1.1.10, 1.2.4, 2.1.2, 

2.1.4, 2.1.5. 

о   

 

 
69. Срби у Хабзбуршкој 

монархији 

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 

1.1.10, 1.2.1, 2.1.2, 

2.1.4, 3.1.3, 3.1.6. 

 у  

 

 
70. Положај Срба у Османском 

царству 

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 

1.1.10, 1.2.1, 1.2.3, 

2.1.2, 2.1.4, 2.1.5. 

о   

 

 
71. Положај Срба у Османском 

царству 

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 

1.1.10, 1.2.1, 2.1.2, 

2.1.4, 3.1.3, 3.1.6. 

 у  

 

 72. Српски народ под страном 

влашћу од краја 18. до 

седамдесетих година 19. века 

1.1.7, 1.1.9, 1.1.10, 

1.2.1, 2.1.2, 2.1.4, 

3.1.3, 3.1.6. 

  С 

 

   Укупно: 33 33 6 72 

 

 

 

                    ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 7. РАЗРЕД  ПО  

НИВОИМА И ОБЛАСТИМА 

 

1. ОСНОВНИ НИВО 

1.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице 

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 

ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 

ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје 

ИС. 1.1.8. именује најважније појаве из опште историје 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне 

и опште историје 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

 

1.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, 

сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и личности је реч 

ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова 

познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама 

ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми 

слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми историјске карте у којој је наведена легенда 

ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми табеле 

ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми графикона 

ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче 



ОШ „Свети Сава“, Врчин, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-СЕДМИ РАЗРЕД, школска 2016/17. год. 

112 

 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним 

примерима 

 

2. СРЕДЊИ НИВО 

2.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском 

одредницом и историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје 

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњости 

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној 

историји 

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште 

историје 

 

2.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја 

карактеристичних писаних историјских извора 

ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу 

карактеристичних сликовних историјских извора 

ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски 

извор када је текст извора непознат ученику, али су у њему наведене експлицитне 

информације о особинама епохе или географског простора 

ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на 

основу поређења два историјска извора који говоре о истом историјском догађају, 

феномену 

ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских 

личности 

 

3. НАПРЕДНИ НИВО 

3.1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 

ИС.3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој 

деценији и веку, историјском периоду припада одређена година, личност и историјски 

феномен) 

ИС.3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјских појава и да их примени у 

одговарајућем историјском контексту 

ИС.3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС.3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште 

историје 

ИС.3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости 

ИС.3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су 

последице важних историјских дешавања 

 

3.2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора 

ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора 

ИС.3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора 

ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао 

извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, политички, 

географски контекст извора) 
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ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким 

модалитетима и повеже их са претходним историјским знањем (закључује на основу 

историјске карте без понуђене легенде, упоређује два графикона и закључује о појави) 

ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на 

исту историјску појаву 

ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и 

да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип) 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 
  Додатна настава организује се за ученике који показују већу заинтересованост или 

таленат за историју. На овим часовима се дубље обрађују одговарајуће наставне теме и 

задаци такмичарског нивоа. Да би се остварили циљеви додатне наставе, наставник мора 

довести ученике до проблемске ситуације и ангажовати његове способности стваралачког 

и критичког мишљења.  

Циљеви и задаци: 

- продубљивање знања; 

- развијање способности логичког, критичког и стваралачког мишљења; 

- изграђивање сопственог разумевања процеса историјске методологије; 

- упознавање са процесом историјског разумевања и истраживања; 

- развијање емпатије и способности за међуљудску комуникацију; 

- развијање способности евалуације и процене; 

- унапређење способности за разумевања узрока и последица. 

Наставне методе:  

- монолошка (усмено излагање, вербална метода); 

- дијалошка (разговор); 

- текст метода (рад на изворним, књижевним и научним историјским текстовима); 

- метода писаних историјских радова (семинари, реферати, истраживачки радови); 

- метод рада са предметним очигледним средствима (историјски остаци, слике, 

историјске илустрације); 

- метод рада са очигледним средствима са условним знацима (историјске карте, шеме, 

скице); 

- метод рада са техником (видео, ТВ, филм, камера, компјутер, интернет). 

План рада 

1. Уводни час 

2. Оснивање прве школе у Врчину 

3. Нова откривања света у новом веку 

4. Хуманизам, ренесанса и реформација унутар римокатоличке цркве 

5. Апсолутистичке монархије (Луј XIV) 

6. Револуције у Европи и свету( Амерички рат за независност) 

7. Француска буржоаска револуција 

8. Наполеон Бонапарта и Европа у периоду 1794 - 1815 

9. Карактер и значај Револуције 1848/49. у Европи 

10. Век национализма - Бизмарк и Кавур 

11. Европа у новом веку - систематизација 

12. Турско царство после Мохачке битке 1526. године  

13. Османско царство и Срби (устанци, буне, положај) 

14. Пећка патријаршија(значај обнове 1556. године) 

15. Први српски устанак 

16. Највеће битке Првог српског устанка 

17. Најзначајније личности Првог српског устанка 

18. Правитељствујушћи совјет 

19. Први српски устанак - систематизација 
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20. Припрема за такмичење 

21. Припрема за такмичење 

22. Сеобе Срба у Аустрију, Хрватску и Мађарску – Привилегије цара Леополда и 

стварање Војне крајине 

23. Припрема за такмичење 

24. Припрема за такмичење 

25. Карловачка митрополија - СПЦ у Хабзбуршкој монархији 

26. Срби у Аустрији и Турској - систематизација 

27. Други српски устанак: ток, карактер и значај 

28. Кнез Милош Обреновић и добијање независности 

29. Српска револуција - систематизација 

30. Уставобранитељски режим и кнез Александар Карађорђевић 

31. Друга влада Милоша и Михаила Обреновића 

32. Србија 1835 -1869 - утврђивање 

33. Знамените личности српског новог века(Арсеније III,  Карађорђе, кнез Милош) 

34. Устави у Србији 1835 - 1888. 

35. Осврт  на научено 

36. Годишња систематизација градива 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

  Допунска настава се организује за оне ученике који из било којих разлога нису успели 

да у редовној настави потпуно савладају наставно градиво, па су се због тога у њиховом 

знању појавиле веће празнине. Допунски рад треба да олакша ученицима даље праћење 

редовне наставе, јер ове празнине често отежавају учење а понекад и потпуно блокирају даље 

напредовање. Зато је наставни програм за редовну наставу уједно и програм за допунску 

наставу и рад. Трајање и број часова је ограничен потребама ученика, а термини се утврђују 

договором професора и ученика.  

Циљеви и задаци: 

- помоћ ученицима који слабије усвајају знања и којима је такав облик   помоћи потребан; 

- усвајање основних појмова везаних за одређену тему; 

- оспособљавање ученика за активно овладавање градивом; 

- развијање интересовања за одређену тему; 

- развијање осећаја одговорности према своме и туђем раду; 

- оспособљавање ученика за самосталан рад. 

Наставне методе: 

- монолошка (усмено излагање, вербална метода); 

- дијалошка (разговор); 

- текст метода (рад на изворним, књижевним и научним историјским текстовима). 

План рада 

- Европа од краја 15. до краја 18. века 

- Српски народ под страном влашћу од 16. до 18. века 

- Европа и свет од краја 18. до седамдесетих година 19. века 

- Србија и Црна Гора: модерне српске државе 

- Српски народ под страном влашћу од краја 18. до седамдесетих година 19. века 

ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА 
  Историјска секција организује се за ученике који показују посебан интерес за 

свеобухватније и садржајније упознавање са одређеним темама, догађајима, појавама и 

личностима из опште и националне историје. Задатак секције је да у свом раду и програмским 

садржајем што више ангажује и мотивише ученике да сами и уз помоћ предметног наставника 

проуче, истраже и на темељу литературе, часописа, мемоара, штампе, електронских медија и 

других публикација, самостално обраде одређене историјске догађаје, појаве, процесе и 
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личности. Такође, секција се бави и израдом тематских карата, родослова и паноа. Секција 

посебну пажњу поклања проучавању и истраживању значајних догађаја, појава и личности из 

локално-завичајне историје. 

Циљеви и задаци: 

- оспособљавање ученика за самостално-истраживачки рад; 

- мотивисање креативности, индивидуалности, истраживачког духа, критичког 

размишљања и закључивања; 

- развијање способности аналитичког и критичког проучавања одређених догађаја и 

личности; 

- усавршавање конвергентно логичног учења; 

- развијање историјског мишљења стваралачком активношћу; 

- вежбање приступа примарним изворима; 

- коришћење широког спектра примарних извора – слика, табела, географских карата као и 

писаних докумената; 

- развијање способности за дебату и компромис; 

- оживљавање историје, повезивање прошлости и садашњости. 

Наставне методе: 

- монолошка (усмено излагање, вербална метода), 

- дијалошка (разговор); 

- текст метода (рад на изворним, књижевним и научним историјским текстовима); 

- метода писаних историјских радова (семинари, реферати, истраживачки радови); 

- метод рада са предметним очигледним средствима (историјски остаци, слике, историјске 

илустрације); 

- метод рада са очигледним средствима са условним знацима (историјске карте, шеме, 

скице); 

- метод рада са техником (видео, ТВ, филм, камера, компјутер, интернет). 

План рада 

Септембар - Договор о раду, избор тема  

Октобар –  Историјски значај великих географских открића (техничка открића, последице 

великих  географских открића) 

Новембар - Израда веб сајта секције и постављање првих текстова и планираних пројеката  

Децембар – Најзначајнија дела сликара хуманизма и ренесансе (израда електронског албума) 

Јануар – Израда електронског албума: Јужни Словени 

Фебруар – Израда хронолошке табеле: Српски народ под турском влашћу (данак у крви,  народна  

књижевност) 

Март – Велика сеоба Срба (рад на сликама и тексту) 

Април – Први и Други српски устанак (писани  и материјални  историјски  извори, израда 

електронског албума) 

Мај - Приказ Power-point презентација  ученика 

Јун - Разговор о раду секције током године 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ: 

Б. Бечановић, Ј. Јеврић, З. Петровић, Историја за седми разред основне школе, Клет, 

Београд, 2014. 

Школски историјски атлас, Завод за уџбенике, Београд, 2012. 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ: 

Д. Живојиновић, Успон Европе (1450-1789), Београд, 1995. 

Историја српског народа, од III-1 до V -2, Београд, 1983. 

В. Поповић, Источно питање, Сарајево, 1965;  

Историја народа ЈугославијеII, Београд, 1960. 

Р. Љушић, Кнежевина Србија, Београд, 1986;  
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Г. Станојевић, Србија у време Бечког  рата,  Београд, 1976. 

Албер Субул, Француска  револуција, Београд, 1989;   

Жак Гудмо, Револуција 1848, Београд, 1978. 

 

ГЕОГРАФИЈА 

  (2 часа недељно, 72 часа годишње)  

Циљ и задаци 

Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да 

се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају и разумеју географске објекте, 

појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и односе, развију 

географску писменост и географски начин мишљења, свести и одговорног односа према свом 

завичају, држави, континенту и свету као целини и толерантног става према различитим 

народима, њиховим културама и начину живота. 

Задаци наставе географије су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

географије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе географије буду у пуној 

мери реализовани 

- упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном 

окружењу 

- картографско описмењавање за употребу географских карата у стицању знања и у 

свакодневном животу 

- упознавање основних географских одлика Европе, осталих континената и развијених држава 

света 

- упознавање основних географских одлика своје државе и држава у непосредном окружењу, 

њихових асоцијација и интеграција 

- упознавање комплементарности и регионалних разлика савременог света 

- развијање естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других 

феномена у геопростору 

- изграђивање и развијање ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине 

- развијање националног, европског и светског идентитета 

- развијање толеранције, постојања и припадности мултиетничком, мултијезичком, 

мултикултурном ... свету 

- развијање опште културе и образовања 

- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових 

регија и појединих држава 

- стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија 

и појединих држава 

- се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у 

савременом свету и њиховом доприносу општем развоју и напретку човечанства 

- упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света; 

- разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, 

недостатак хране, воде, енергије, минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови 

и друго) 

- развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, 

мултијезичким и мултикултуралним срединама у свету; 
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- упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу 

културу 

- развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што 

успешније укључе у даље стручно оспособљавање 

- кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално 

коришћење географске карте у стицању нових знања и у свакодневном животу 

- оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и 

илустративног материјала у циљу лакшег савладавања наставног градива и оспособљавања за 

самостални рад. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД (1) 

Сврха, циљеви, задаци и програмски садржаји регионалне географије ваневропских 

континената. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АЗИЈЕ (21)  

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност азијског континента, 

клима и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

 

ЈУГОЗАПАДНА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Југозападне Азије, клима 

и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, 

миграције), насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Југозападне Азије: Турска, географски положај, границе и величина. Основне 

природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

 

ЈУЖНА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Јужне Азије, клима и 

биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, 

миграције), насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Јужне Азије: Индија, географски положај, границе и величина. Основне 

природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

 

ЈУГОИСТОЧНА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Југоисточне Азије, 

клима и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, 

миграције), насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Југоисточне Азије: Индонезија, географски положај, границе и величина. Основне 

природногеографске и друштвеноекономске одлике. 
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СРЕДЊА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Средње Азије, клима и 

биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, 

миграције), насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

 

ИСТОЧНА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Источне Азије, клима и 

биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, 

миграције), насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Источне Азије: Кина и Јапан, географски положај, границе и величина. Основне 

природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АФРИКЕ (14) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност афричког континента, 

клима и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

 

СЕВЕРНА АФРИКА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Северне Африке, клима 

и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, 

миграције), насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Северне Африке: Египат, географски положај, границе и величина. Основне 

природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

 

ИСТОЧНА АФРИКА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Источне Африке, клима 

и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, 

миграције), насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

 

ЗАПАДНА АФРИКА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Северне Африке, клима 

и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, 

миграције), насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 
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ЈУЖНА АФРИКА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Северне Африке, клима 

и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, 

миграције), насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Јужне Африке: Јужноафричка Република, географски положај, границе и величина. 

Основне природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ (12) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност северно америчког 

континента, клима и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

Државе Северне Америке: Сједињене Америчке Државе и Канада, географски положај, 

границе и величина. Основне природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊЕ АМЕРИКЕ (3) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина.  

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност средњеамеричког 

континента, клима и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, 

миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

Државе Средње Америке: Мексико, географски положај, границе и величина. Основне  

природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ (9) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност јужноамеричког 

континента, клима и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, 

миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

Државе Јужне Америке: Бразил и Аргентина, географски положај, границе и величина. 

Основне природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ (6) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност аустралијског 

континента, клима и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, 

миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  
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Државе Аустралије и Океаније: Нови Зеланд, географски положај, границе и величина. 

Основне природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АРКТИКА (2) 

Основни географски подаци: откриће и истраживања Арктика, име, географски положај и 

величина. Природна и економска обележја. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АНТАРКТИКА (2) 

Основни географски подаци: откриће и истраживања Антарктика, име, географски положај и 

величина. Природна и економска обележја. 

 

СВЕТ КАО ЦЕЛИНА (2) 

Савремени политичкогеографски процеси у свету. Неоколонијализам, интеграције и 

глобализам. 

Формирање политичке карте света. 

Методе наставе географије су вишеструке: монолошка, дијалошка, илустративно – 

демонстрациона 

 

Глобални план из географије за 7. разред 

 

Н
ас

та

в
н

a 

те
м

a 

  

 

Назив наставне 

теме 

                Број  часова Образовни стандарди 

за 

обраду 

за друге 

типове укупно 

Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

 

I.  
УВОД 

 

1 

 

 

 

1 

   

 

II.  

АЗИЈА- опште 

географске 

одлике 

 

13 

 

8 

 

21 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.3. 

 

III.  

АФРИКА- опште 

географске 

одлике 

 

 

9 

 

5 

 

14 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.3. 

 

IV.  

СЕВЕРНА 

АМЕРИКА- 

опште 

географске 

одлике 

 

 

7 

 

5 

 

12 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.3. 

V.  

СРЕДЊА 

АМЕРИКА - 

опште 

географске 

одлике 

 

2 

 

1 

 

3 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.3. 

VI.  ЈУЖНА 5 4 9 ГЕ.1.1.3. ГЕ.2.1.1. ГЕ.3.1.1. 
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 АМЕРИКА- 

опште 

географске 

одлике 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.3. 

VII.  

АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА- 

опште 

географске 

одлике 

4 2 6 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.3. 

VIII.  

АРКТИК И 

АНТАРКТИК-  

опште 

географске 

одлике 

2 1 3 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.2 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.3. 

IX.  
СВЕТ КАО 

ЦЕЛИНА 
1 1 2 

ГЕ.1.1.3 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.2 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.3.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.3. 

Систематизација 

градива 
 1 1 

 

Регионална 

Географија 

ваневропских 

континената 

УКУПНО 

44 28 72 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА  ГЕОГРАФИЈЕ за СЕДМИ РАЗРЕД 

 

 

Ред. 

бр. 

наст

. 

Тем

е 

 

Ред

. 

бр. 

час

а 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 

Тип часa 

I 1 УВОД У РЕГИОНАЛНУ ГЕОГРАФИЈУ СВЕТА O 

II 2 АЗИЈА – ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОНТИНЕНТУ O 

 3 АЗИЈА – ПРИРОДНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ O 

 4 
АЗИЈА – ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОНТИНЕНТУ И 

ПРИРОДНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 
У 

 5 АЗИЈА – ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 6 АЗИЈА – ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ У 

 7 
ЈУГОЗАПАДНА АЗИЈА – АРАБИЈСКО ПОЛУОСТРВО, 

АЗИЈСКО СРЕДОЗЕМЉЕ И МЕСОПОТАМИЈА 
О 

 8 ЈУГОЗАПАДНА АЗИЈА – ВИСОРАВНИ И ЗАКАВКАЗЈЕ О 
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 9 ЈУГОЗАПАДНА АЗИЈА  У 

 10 ЈУЖНА АЗИЈА – ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ O 

 11 ЈУЖНА АЗИЈА – ИНДИЈА O 

 12 ЈУЖНА АЗИЈА  У 

 13 ЈУГОИСТOЧНА АЗИЈА – ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 14 ЈУГОИСТOЧНА АЗИЈА – ИНДОНЕЗИЈА О 

 15 ЈУГОИСТOЧНА АЗИЈА  У 

 16 СРЕДЊА АЗИЈА  О 

 17 ИСТОЧНА АЗИЈА – ПРИРОДНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 18 ИСТОЧНА АЗИЈА – ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 19 СРЕДЊА И ИСТОЧНА АЗИЈА  У 

 20 КИНА О 

 21 ЈАПАН О 

 22 КИНА И ЈАПАН У 

 23 АЗИЈА КАО ЦЕЛИНА  С 

III 24 
АФРИКА – ОСНОВНИ ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ О 

КОНТИНЕНТУ 
О 

 25 АФРИКА – ПРИРОДНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 26 АФРИКА – ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 27 АФРИКА – ОПШТЕ ОДЛИКЕ У 

 28 СЕВЕРНА АФРИКА О 

 29 ЕГИПАТ О 

 30 СЕВЕРНА АФРИКА И ЕГИПАТ  У 

 31 ЗАПАДНА АФРИКА – ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 32 ЦЕНТРАЛНА АФРИКА – ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 33 ЗАПАДНА И ЦЕНТРАЛНА АФРИКА  У 

 34 ИСТОЧНА АФРИКА – ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 35 ИСТОЧНА АФРИКА   У 

 36 ЈУЖНА АФРИКА – ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 37 ЈУЖНА АФРИКА У 

 38 АФРИКА КАО ЦЕЛИНА С 

IV 39 АМЕРИКА – ОТКРИЋЕ И ПОДЕЛА О 

 40 АМЕРИКА – ОТКРИЋЕ И ПОДЕЛА  У 

 41 
СЕВЕРНА АМЕРИКА – РАЗУЂЕНОСТ ОБАЛА, РЕЉЕФ, 

КЛИМА 
О 

 42 СЕВЕРНА АМЕРИКА – ВОДЕ И ПРИРОДНЕ ЗОНЕ О 

 43 СЕВЕРНА АМЕРИКА – ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ  У 

 44 СЕВЕРНА АМЕРИКА – ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 45 САД О 

 46 САД – ПРИВРЕДА О 

 47 САД  У 

 48 КАНАДА О 

 49 СЕВЕРНА АМЕРИКА  У 

V 50 СРЕДЊА АМЕРИКА – ПРИРОДНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 
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 51 СРЕДЊА АМЕРИКА – ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 52 СРЕДЊА АМЕРИКА  У 

VI 53 ЈУЖНА АМЕРИКА – ОСНОВНИ ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ О 

 54 ЈУЖНА АМЕРИКА – ПРИРОДНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ  О 

 55 ЈУЖНА АМЕРИКА – ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 56 ЈУЖНА АМЕРИКА  У 

 57 БРАЗИЛ О 

 58 АРГЕНТИНА О 

 59 БРАЗИЛ И АРГЕНТИНА У 

 60 АМЕРИКА КАО ЦЕЛИНА С 

VII 61 АУСТРАЛИЈА – ПРИРОДНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ О 

 62 АУСТРАЛИЈСКИ САВЕЗ О 

 63 АУСТРАЛИЈА  У 

 64 ОКЕАНИЈА О 

 65 АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА  У 

VIII 66 ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ – АРКТИК О 

 67 ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ –  АНТАРКТИК О 

 68 ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ  У 

 69 АУСТРАЛИЈА,ОКЕАНИЈА И ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ С 

IX 70 СВЕТ КАО ЦЕЛИНА О 

 71 СВЕТ КАО ЦЕЛИНА – УТВРЂИВАЊЕ У 

 72 ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА С 

Уџбеник: 

- В. Ковачевић, С. Топаловић, Уџбеник из географије за 7. разред основне школе, Klett 

 

 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 7. РАЗРЕД  ПО НИВОИМА И 

ОБЛАСТИМА 

Наставн

и 

садржај

и 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

Увод 

ГЕ 1.4.1. зна предмет 

проучавања, циљ и 

задатке регионалне 

географије ваневропских 

континената 

ГЕ 2.4.1. разликује и 

именује географске 

дисциплине 

ГЕ 3.4.1.   разуме значај 

географије за општу 

културу и образовање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕ 1.2.1.  разликује 

време и климу 

ГЕ 1.2.2.  зна да наведе 

основне природне зоне 

ГЕ 1.2.3.  може да 

препозна и именује 

океане и већа мора на 

Земљи 

ГЕ 1.3.1. зна појмове 

наталитета, морталитета 

и природног прираштаја 

ГЕ 2.2.1.  разликује 

веначне и громадне 

планине и може да 

наведе њихове одлике 

ГЕ 2.2.2.  зна који 

фактори условљавају 

распрострањеност 

биљног и животињског 

света на Земљи 

ГЕ 2.2.3. разликује 

речну мрежу,речни 

 ГЕ 3.2.1.  зна да су 

вулканизам и земљотреси   

последица рада 

унутрашњих сила и може 

да објасни последице 

њихове активности 

ГЕ 3.2.2.  именује основне 

типове климе на Земљи и 

описује њихове одлике 

ГЕ 3.2.3.   умеће да 

покаже на географској 
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Азија-

опште 

географ-

ске 

одлике 

ГЕ 1.3.2.  дефинише 

појам привреде и 

препознаје привредне 

делатности и привредне 

гране 

ГЕ 1.4.1.зна порекло 

имена Азија и зашто 

Азија припада 

континентима „Старог 

света" 

ГЕ 1.4.2. именује океане 

који запљускују обале 

Азије 

ГЕ 1.4.3. именује и на 

географској карти Азије 

препознаје најкрупније 

облике разуђености 

азијских обала (већа 

полуострва, острва, мора, 

заливи, мореузи) 

ГЕ 1.4.4. именује и на 

географској карти 

препознаје велике азијске 

реке 

ГЕ 1.4.5. зна које људске 

расе живе у Азији 

ГЕ 1.4.6. именује велике 

религије које су настале 

на азијском континенту 

 

систем и речни слив 

ГЕ 2.3.1. на 

општегеографској и 

тематској карти моћи ће 

да покаже области на 

Земљи у којима су 

услови за живот 

становништва 

најповољнији, а у којима 

су неповољни 

ГЕ 2.3.2. разликује 

привредне делатности и 

привредне гране 

ГЕ 2.4.1.  уме да на 

географској карти света 

одреди географски 

положај Азије и њено 

простирање 

ГЕ 2.4.2.   разликује 

полуострва и острва и 

може да их дефинише 

ГЕ 2.4.3.  зна шта су 

мореузи и какав је 

њихов значај 

ГЕ 2.4.4. именује и на 

географској карти Азије 

проналази најкрупније 

облике рељефа (веначне 

и громадне планине, 

висоравни, простране 

низије) 

ГЕ 2.4.5. именује и на 

географској карти 

проналази највиши врх и 

висораван,највећу 

низију и пустињу у 

Азији 

ГЕ 2.4.6. уме да на 

географској карти 

покаже просторни 

распоред становништва 

Азије 

карти света зонални 

распоред биљака и 

животиња на Земљи 

ГЕ  3.2.4. моћи ће да 

објасни поделу језера 

према начину постанка 

њихових басена и значај 

језера 

ГЕ 3.3.1. разуме појам 

миграције и наводи узроке 

и последице миграција у 

свету 

ГЕ 3.3.2.  објашњава 

утицај  природних и 

друштвених фактора на 

развој и размештај 

привреде и привредних 

делатности 

ГЕ 3.4.1. разуме зашто је 

Азија највиши континент 

на свету 

ГЕ 3.4.2. разликује 

климатске типове према 

њиховим основним 

одликама 

ГЕ 3.4.3. наводи утицај 

појединих типова климе 

на живот и рад људи и 

густину насељености у 

појединим регијама Азије 

ГЕ 3.4.4. зна 

хоризонталну и 

вертикалну 

распрострањеност биљних 

и животињских врста 

азијског континента и 

њихов значај (арктичка 

пустиња, тундра, степа, 

четинарска и листопадна 

шума, макија, тропска 

кишна шума (џунгла)) 

ГЕ 3.4.5. именује и на 

географској карти 

препознаје велике азијске 

реке, њихове сливове, 

пловне системе и језера и 

може да објасни њихов 

значај 

ГЕ 3.4.6. може да објасни 

природно и механичко 

кретање становништва 

Азије, узроке и последице 
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високог природног 

прираштаја и миграција 

становништва 

ГЕ 3.4.7. објашњава зашто 

је низак степен 

образовања становништва 

у Азији 

ГЕ 3.4.8. зна основна 

природна богатства Азије 

и њихов значај за развој 

привреде 

ГЕ 3.4.9. уме да на 

географској карти Азије 

препозна, ограничи и 

наведе основне одлике 

сваке појединачне регије 

Азије и односе између 

регија и држава 

ГЕ 3.4.10. уме да 

анализира табеле и 

дијаграме 

Југозапа

дна 

Азија 

ГЕ 1.4.1.на географској 

карти препознаje основне 

облике рељефа у 

југозападној Азији 

(планине, низије, 

висоравни) 

ГЕ 1.4.2.   уочaва на 

географској карти да је 

југозападна Азија 

међуконтинентални мост 

који повезује југоисточну 

Европу, североисточну 

Африку и јужну Азију 

ГЕ 1.4.3.  именује 

хидрографске објекте 

југозападне Азије и 

уочава њихов географски 

размештај на географској 

карти 

ГЕ 1.4.4.   зна основне 

одлике становништва у 

југозападној Азији 

ГЕ 2.4.1.   уме да одреди 

и опише географски 

положај и границе 

југозападне Азије на 

географској карти Азије 

ГЕ 2.4.2.  разуме значај 

југозападне Азије у 

светском саобраћајном 

систему (копнени и 

поморски саобраћај 

ГЕ 2.4.3.   може да 

објасни географске 

појмове пустиња, степа, 

макија и покаже на 

географској карти 

њихову 

распрострањеност 

ГЕ 2.4.4.   може да 

наведе најважнија 

природна богатства 

југозападне Азије 

ГЕ 3.4.1.  може да наведе 

типове климе у 

југозападној Азији, 

њихове основне одлике и 

утицај на размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.4.2.  образлаже 

утицај географског 

положаја и рељефа на 

доминантност суве 

суптропске климе и њеног 

утицаја на појаву сувих 

речних корита и 

сиромаштво биљним и 

животињским светом 

ГЕ 3.4.3.  објашњава 

зашто је југозападна Азија 

због богатства нафтом од 

посебног значаја за читав 

свет 

ГЕ 3.4.4.  уме да користи 

различите изворе 

информација (Уџбеник, 

Приручник, 

научнопопуларна 

литература, 

енциклопедије, часописи, 

видео-запис, интернет...) и 

одређује њихов значај у 

географским сазнањима 

ГЕ 3.4.5.  може да наведе 
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најважнија природна 

богатства југозападне 

Азије и објасни њихов 

значај за привредни развој 

појединачних држава 

 

 

Јужна 

Азија 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕ 1.4.1. препознаје на 

географској карти 

основне облике рељефа 

јужне Азије 

ГЕ 1.4.2. именује 

хидрографске објекте 

јужне Азије 

ГЕ 1.4.3. именује народе 

и религије у јужној Азији 

ГЕ 1.4.4. може да наведе 

најважнија природна 

богатства јужне Азије 

ГЕ 1.4.5. зна основне 

одлике Индије 

ГЕ 2.4.1.   уме да  на 

географској карти Азије 

одреди и опише 

географски положај и 

границе јужне Азије  

ГЕ 2.4.2.  уочава 

контрасте макрооблика 

рељефа - планина на 

северу, низија у 

долинама река и 

висоравни на југу 

ГЕ 2.4.3.   зна да 

основне одлике клими 

ове регије даје годишња 

смена монсуна 

ГЕ 2.4.4.   може да 

наведе природне 

факторе који утичу на 

распрострањеност 

биљног и животињског 

света 

ГЕ 2.4.5.  објашњава  

географске појмове 

пустиња, степа, савана, 

џунгла и на географској 

карти показује њихово 

простирање 

ГЕ 2.4.6.  зна основне 

одлике становништва 

јужне Азије (висок 

природни прираштај, 

мере популационе 

политике, низак 

образовни ниво, 

сиромаштво, 

незапосленост, 

миграције из села у 

градове и друге делове 

света...) 

ГЕ 3.4.1.  разуме и 

објашњава географски 

појам Индијски 

подконтинент 

ГЕ 3.4.2.  уочава 

географски размештај 

хидрографских објеката и 

особености речне мреже 

јужне Азије 

ГЕ 3.4.3.  може да наведе 

основне одлике типова 

климе у јужној Азији и 

њихов утицај на 

размештај становништва и 

насеља 

ГЕ 3.4.4.  објашњава 

значај природних 

богатстава јужне Азије за 

привредни развој 

појединачних држава 
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Југоисто

чна 

Азија 

ГЕ 1.4.1. препознаје на 

географској карти Азије 

полуострвски и острвски 

део југоисточне Азије и 

основне облике рељефа 

ГЕ 1.4.2.зна да се у овој 

регији налазе највеће 

острвске групе на свету 

(Малајско-филипински 

архипелаг) 

ГЕ 1.4.3. зна основне 

одлике становништва 

југоисточне Азије 

ГЕ 1.4.4. може да наведе 

најважнија природна 

богатства југоисточне 

Азије 

ГЕ 1.4.5. зна да је 

пољопривреда основна 

привредна делатност 

већине држава у 

југоисточној Азији 

 

ГЕ 2.4.1.   уме да на 

географској карти Азије 

одреди  географски 

положај југоисточне 

Азије, која се налази 

између два континента и 

два океана 

ГЕ 2.4.2.  именује појаве 

карактеристичне за 

„ватрени појас 

Пацифика" (вулкани, 

земљотреси, цунами 

таласи 

ГЕ 2.4.3.   наводи типове 

климе у југоисточној 

Азији, њихове основне 

одлике и утицај на 

размештај становништва 

и насеља 

ГЕ 2.4.4.   разуме да ова 

регија има тропске 

одлике климе и биљног 

и животињског света 

ГЕ 2.4.5.  може да 

објасни географске 

појмове: савана, тропска 

кишна шума и да покаже 

на карти Азије њихово 

простирање 

ГЕ 3.4.1.с хвата како је 

положај регије утицао на 

мешање раса, народа и 

култура више него у 

другим деловима Азије 

ГЕ 3.4.2. објашњава 

значај природних 

богатстава југоисточне 

Азије за привредни развој 

појединачних држава 

ГЕ 3.4.3. уочава да се 

Индонезија простире са 

обе стране екватора, да 

има екваторску и влажну 

тропско-монсунску климу 

и да се налази на путу 

тропских циклона – 

тајфуна 

ГЕ 3.4.4. разуме да је 

Индонезија држава у 

развоју са значајним 

природним богатствима 

ГЕ 3.4.5. уме да повезује 

географска знања са 

знањима из других 

наставних предмета 

 

 

 

 

 

 

 

Средња 

Азија 

ГЕ 1.4.1. препознаје на 

географској карти 

основне облике рељефа у 

средњој Азији 

ГЕ 1.4.2. именује 

хидрографске објекте 

средње Азије и уочава 

њихов географски 

размештај на географској 

карти 

ГЕ 1.4.3. зна основне 

одлике становништва 

средње Азије (природни 

прираштај, структуре 

становништва, 

миграције) 

ГЕ 1.4.4. може да наведе 

најважнија природна 

богатства средње Азије 

ГЕ 2.4.1.   уме да на 

географској карти Азије 

одреди  географски 

положај средње Азије и 

наведе њене 

специфичности 

ГЕ 2.4.2.  наводи типове 

климе у средњој Азији, 

њихове основне одлике 

и утицај на размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 2.4.3.   моћи да 

објасни географске 

појмове пустиња, 

полупустиња, степа и да 

их покаже на 

географској карти Азије 

 

ГЕ 3.4.1.  разуме зашто је 

средња Азија сушна и 

ретко насељена 

ГЕ 3.4.2.  објашњава 

значај природних 

богатстава средње  Азије 

за привредни развој 

појединачних држава 

ГЕ 3.4.3.  зна 

специфичности држава 

средње Азије 

ГЕ 3.4.4.   познаје и 

уважава различитости 

народа и култура средње 

Азије и значај очувања 

културне баштине 

ГЕ 3.4.5.   уме да повезује 

географска знања са 

знањима из других 

наставних предмета 

Источна 

Азија 

ГЕ 1.4.1. препознаје на 

географској карти 

основне облике рељефа у 

ГЕ 2.4.1.   уме да на 

географској карти Азије 

одреди и објасни 

ГЕ 3.4.1.  објашњава 

значај природних 

богатстава источне   Азије 
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источној  Азији 

ГЕ 1.4.2. именује 

хидрографске објекте 

источне  Азије и уочава 

њихов географски 

размештај на географској 

карти 

ГЕ 1.4.3. зна основне 

одлике становништва 

источне Азије и разлоге 

примене мера за 

смањивање природног 

прираштаја 

становништва 

ГЕ 1.4.4. може да наведе 

најважнија природна 

богатства источне Азије 

ГЕ 1.4.5. уочава на 

географској карти 

положај Кине у средњој и 

источној Азији 

ГЕ 1.4.6. зна да је Кина 

по броју становника 

водећа држава у свету 

ГЕ 1.4.7. уочава положај 

Јапана на Далеком 

истоку, који обухвата 

четири већа и око три 

хиљаде мањих острва 

ГЕ 1.4.8. на политичкој 

карти Азије именује 

државе у источној Азији 

повољност географског 

положаја источне Азије 

на Пацифику и према 

континенталној средњој 

Азији 

ГЕ 2.4.2.  може да 

наведе типове климе 

источне Азије, њихове 

основне одлике и утицај 

на хидрографију, 

вегетацију и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 2.4.3.   може да 

објасни географске 

појмове пустиња, степа, 

макија, листопадна, 

четинарска и тропска 

шума и да одреди 

њихово простирање на 

карти 

ГЕ 2.4.4.  схвата да на 

живот и рад Јапанаца 

утичу природне силе као 

што су вулкани, 

земљотреси и тајфуни 

ГЕ 2.4.5.   схвата да 

Јапан спада у најгушће 

насељене државе света и 

да је становништво 

сконцентрисано у 

речним долинама, 

котлинама и приморју 

за привредни развој 

појединачних држава 

ГЕ 3.4.2.  разуме да Кина 

поред пољопривреде 

развија индустрију и 

саобраћај, што утиче на 

степен њене привредне 

развијености 

ГЕ 3.4.3.  зна да је Јапан 

природно сиромашна 

држава, али да је 

захваљујући високој 

технологији, 

продуктивности и 

стручној радној снази 

постао најразвијенија 

држава Азије и друга 

економска сила на свету, 

после САД 

ГЕ 3.4.4.   зна 

специфичности држава 

источне Азије 

ГЕ 3.4.5.  уме да користи 

различите изворе 

информација (Уџбеник, 

Приручник, 

научнопопуларна 

литература, 

енциклопедије, часописи, 

видео-запис, интернет...) и 

одреди њихов значај у 

географским сазнањима 

ГЕ 3.4.6.   уме да повезује 

географска знања са 

знањима из других 

наставних предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕ 1.2.1.  разликује 

време и климу 

ГЕ 1.2.2.  зна да наведе 

основне природне зоне 

ГЕ 1.2.3.  може да 

препозна и именује 

океане и већа мора на 

Земљи 

ГЕ 1.3.1. зна појмове 

наталитета, морталитета 

и природног прираштаја 

ГЕ 1.3.2.  дефинише 

појам привреде и 

препознаје привредне 

делатности и привредне 

гране 

ГЕ 2.2.1.  разликује 

веначне и громадне 

планине и може да 

наведе њихове одлике 

ГЕ 2.2.2.  зна који 

фактори условљавају 

распрострањеност 

биљног и животињског 

света на Земљи 

ГЕ 2.2.3. разликује 

речну мрежу,  речни 

систем и речни слив 

ГЕ 2.3.1. на 

општегеографској и 

тематској карти моћи ће 

да покаже области на 

ГЕ 3.2.1.  зна да су 

вулканизам и земљотреси   

последица рада 

унутрашњих сила и може 

да објасни последице 

њихове активности 

ГЕ 3.2.2.  именује основне 

типове климе на Земљи и 

описује њихове одлике 

ГЕ 3.2.3.   умеће да 

покаже на географској 

карти света зонални 

распоред биљака и 

животиња на Земљи 

ГЕ  3.2.4. моћи ће да 

објасни поделу језера 
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Африка- 

опште 

географс

ке 

одлике 

ГЕ 1.4.1. зна порекло 

имена Африка и зашто 

она припада 

континентима Старог 

света 

ГЕ 1.4.2. именује океане 

који запљускују обале 

Африке 

ГЕ 1.4.3. именује и на 

географској карти 

Африке препознаје 

најкрупније облике 

разуђености обала 

(највеће полуострво, 

острво, море, залив) 

ГЕ 1.4.4. препознаје и 

именује најважније 

мореузе, који 

омогућавају повезивање 

Африке са осталим 

деловима света 

ГЕ 1.4.5. на географској 

карти Африке уочава и 

именује најкрупније 

облике рељефа (веначне 

и громадне планине, 

вулканске планине, 

висоравни, простране 

низије) 

ГЕ 1.4.6. зна људске расе 

које живе у Африци 

ГЕ 1.4.7. на политичкој 

карти Африке показати 

државе и њихове главне 

градове 

 

Земљи у којима су 

услови за живот 

становништва 

најповољнији, а у којима 

су неповољни 

ГЕ 2.3.2. разликује 

привредне делатности и 

привредне гране 

ГЕ 2.4.1.   уме да на 

географској карти света 

одреди простирање, 

географски положај и 

границе Африке 

ГЕ 2.4.2.  разуме зашто 

је географски положај 

Африке повољан 

ГЕ 2.4.3.  именује и на 

географској карти 

проналази  највиши врх 

и висоравни у Африци, 

највећу низију и 

пустињу у Африци 

ГЕ 2.4.4.  зна факторе 

који су утицали на 

хоризонталну и 

вертикалну 

распрострањеност 

биљних и животињских 

врста на афричком 

континенту и значај 

биљног и животињског 

света (макија, 

полупустиња, пустиња, 

степа, савана, тропска 

кишна шума - прашума) 

ГЕ 2.4.5.  на географској 

карти именује и 

проналази велике 

афричке реке, њихове 

сливове, пловне системе 

и језера и може да 

објасни њихов значај 

 

 

према начину постанка 

њихових басена и значај 

језера 

ГЕ 3.3.1. разуме појам 

миграције и наводи узроке 

и последице миграција у 

свету 

ГЕ 3.3.2.  објашњава 

утицај  природних и 

друштвених фактора на 

развој и размештај 

привреде и привредних 

делатности 

ГЕ 3.4.1. разуме значај 

Суецког канала и 

Гибралтарског мореуза за 

поморски саобраћај 

ГЕ 3.4.2. схвата зашто је 

откривање и географско 

истраживање Африке 

трајало вековима 

ГЕ 3.4.3. зна начин 

постанка облика рељефа, 

одлике и простирање 

ГЕ 3.4.4. разликује 

климатске типове према 

њиховим основним 

одликама и зна факторе 

који су утицали на 

зонални распоред климата 

ГЕ 3.4.5. наводи утицај 

појединих типова климе 

на живот и рад људи у 

Африци 

ГЕ 3.4.6. може да објасни 

природно и механичко 

кретање становништва 

Африке, узроке и 

последице 

ГЕ 3.4.7. описује 

повезаност и односе 

регија и држава Африке 
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Северна 

Африка 

ГЕ 1.4.1.  на географској 

карти северне Африке 

препознаје основне 

облике рељефа (Атлас, 

висоравни, средоземно 

приморје, долина Нила) 

ГЕ 1.4.2. на географској 

карти именује 

хидрографске објекте 

северне Африке 

ГЕ 1.4.3. може да наведе 

типове климе у северној 

Африци 

ГЕ 1.4.4.  зна основне 

одлике становништва 

северне Африке (густину 

насељености, размештај 

становништва, природни 

прираштај, образовни 

ниво) 

ГЕ 1.4.5.   може да 

наведе најважнија 

природна богатства 

северне Африке 

ГЕ 2.4.1.  уме да на 

географској карти 

Африке одреди 

географски положај 

северне Африке 

(медитеранска, 

атлантска и оријентална 

регија) 

ГЕ 2.4.2. уочава  

специфичности и 

географски размештај  

хидрографских објеката 

северне Африке (Нил, 

уади, шотови) 

ГЕ 2.4.3.  може да 

објасни географске 

појмове пустиња, степа, 

средоземна шума, 

макија и уме да их 

покаже на географској 

карти 

ГЕ 2.4.4.  разликује 

народе (аутохтони - 

Хамити и досељени- 

семити) и религије 

(ислам, хришћанство, 

изворне религије) у 

северној Африци 

ГЕ 3.4.1.  објашњава 

значај природних 

богатстава северне 

Африке за привредни 

развој појединачних 

држава 

ГЕ 3.4.2. именује државе 

северне Африке и зна 

њихове основне одлике и 

специфичности, а посебно 

специфичности Египта 

ГЕ 3.4.3. користи знање из 

историје и везује настанак 

египатске културе дуж 

долине Нила око 5000 

година пре нове ере 

ГЕ 3.4.4. моћи да наведе  

природне и друштвено- 

економске одлике Египта 

ГЕ 3.4.5. познаје и 

уважава различитости 

народа и култура северне 

Африке и значај очувања 

културне баштине 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источна 

Африка 

ГЕ 1.4.1.  на географској 

карти препознаје основне 

облике рељефа источне 

Африке, тзв. „високе 

Африке" (Етиопско-

Сомалијска висораван, 

Језерска висораван, 

Килиманџаро, Кенија, 

Велики источноафрички 

ров) 

ГЕ 1.4.2. именује 

хидрографске објекте 

источне Африке 

 ГЕ 1.4.3.  зна основне 

одлике становништва 

регије (густину 

насељености, размештај, 

природни прираштај, 

образовни ниво, начин 

живота) 

ГЕ 1.4.4.  може да наведе 

најважнија природна 

богатства источне 

Африке 

ГЕ 2.4.1.  уме да на 

географској карти 

Африке одреди и опише 

географски положај 

источне Африке 

ГЕ 2.4.2. уочава  

специфичности и 

географски размештај  

хидрографских објеката 

источне Африке (реке, 

језера) 

ГЕ 2.4.3.  разликује 

типове климе у источној 

Африци, зна њихове 

основне одлике и утицај 

на размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 2.4.4.  објашњава 

географске појмове 

тропска кишна шума, 

савана, средоземна 

шума, листопадна шума, 

пашњаци, уме да их 

покаже на географској 

ГЕ 3.4.1.  разуме да је 

разноврсност климе и 

вегетације условљена 

надморском висином, 

близином мора и 

положајем регије 

ГЕ 3.4.2.  зна државе 

источне Африке, њихове  

одлике и специфичности 

ГЕ 3.4.3. познаје и 

уважавати различитости 

народа и култура источне 

Африке и значај очувања 

културне баштине 

ГЕ 3.4.4. уме да повезује 

географска знања са 

знањима из других 

наставних предмета 

ГЕ 3.4.5. уме да, 

самостално, у пару или у 

групи, прикупља, 

обрађује, анализира и 

презентује географске 

информације 
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карти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Западна 

Африка 

ГЕ 1.4.1.  наводи  и на 

географској карти 

проналази мање целине 

западне Африке: 

Гвинејска регија, Сахел, 

басен Конга, Централна 

Африка 

ГЕ 1.4.2. именује и на 

географској карти 

препознаје главне облике 

рељефа западне Африке 

(планине, висоравни, 

котлине) 

 ГЕ 1.4.3.  именује 

хидрографске објекте 

западне Африке 

ГЕ 1.4.4. зна основне 

одлике становништва 

западне Африке 

(природни прираштај, 

основне структуре 

становништва, образовни 

ниво, миграције 

ГЕ 1.4.5.   наводи 

најважнија природна 

богатства западне 

Африке 

ГЕ 2.4.1.  уме да на 

географској карти 

Африке одреди и опише 

специфичности 

географског положаја 

западне Африке 

ГЕ 2.4.2.  уочава  

специфичности и 

географски размештај  

хидрографских објеката 

западне Африке 

ГЕ 2.4.3.  може да 

наведе типове климе, 

њихове основне одлике 

и утицај на распоред     

биљног и животињског 

света и густину 

насељености у западној 

Африци 

ГЕ 2.4.4.  објашњава 

географске појмове 

пустиња, степа, савана, 

тропска кишна шума и 

зна њихову 

распрострањеност на 

подручју западне 

Африке 

ГЕ 3.4.1. објашњава 

значај природних 

богатстава западне 

Африке за привредни 

развој појединачних 

држава 

ГЕ 3.4.2.  истиче 

конгоанску провинцију 

Шаба по значајним 

резервама минерала и 

руда 

ГЕ 3.4.3. зна државе 

западне Африке, њихове  

одлике и специфичности 

ГЕ 3.4.4. уме да повезује 

географска знања са 

знањима из других 

наставних предмета 

Јужна 

Африка 

ГЕ 1.4.1.  на географској 

карти препознаје основне 

облике рељефа у јужној 

Африци (планине, 

висоравни, низије 

ГЕ 1.4.2.  именује  

хидрографске објекте 

јужне Африке и уочава 

њихов географски 

размештај на географској 

карти  

 ГЕ 1.4.3. зна основне 

одлике становништва 

јужне Африке (густину 

насељености, природни 

прираштај, основне 

структуре, образовни 

ниво, миграције) 

ГЕ 1.4.4. наводи 

најважнија природна 

богатства јужне Африке 

 

ГЕ 2.4.1.  уме да на 

географској карти 

Африке одреди и опише 

географски положај 

јужне Африке (простор 

јужно од екваторских 

шума, који досеже до 

најјужнијих делова 

континента 

ГЕ 2.4.2.  може да 

наведе зонални распоред 

типова климе у јужној 

Африци (екваторска, 

влажна тропска, 

суптропска, 

полупустињска, 

пустињска, средоземна), 

њихове основне одлике 

и утицај на распоред 

биљног и животињског 

света и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.4.1. зна да је на овим 

просторима 

колонијализам условио 

најдрастичније облике 

расне сегрегације, која је 

још присутна, мада је 

званично укинута 

ГЕ 3.4.2.  објашњава 

значај природних 

богатстава јужне Африке 

за привредни развој 

појединачних држава 

ГЕ 3.4.3. зна државе јужне 

Африке и њихове одлике 

и специфичности, а 

посебно географске 

одлике и специфичности 

Јужноафричке Републике 

ГЕ 3.4.4. познаје и 

уважава различитости 

народа и култура јужне 

Африке и значај очувања 
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ГЕ 2.4.3.  може да 

објасни географске 

појмове тропска кишна 

шума, савана, степа, 

пустиња, средоземна 

шума, макија и покаже 

њихову 

распрострањеност 

ГЕ 2.4.4.  разликује 

аутохтоно становништво 

јужне Африке 

(Бушмани, Хотентоти, 

Банту црнци, 

Малгашани) и 

досељенике 

(Португалци, Бури, 

Енглези, азијски народи) 

културне баштине 

ГЕ 3.4.5. уме да користи 

различите изворе 

информација (Уџбеник, 

Приручник, 

научнопопуларна 

литература, 

енциклопедије, часописи, 

видео-запис, интернет...) и 

одређује њихов значај у 

географским сазнањима 

 

Северна 

Америка

–опште 

географс

ке 

одлике 

ГЕ 1.2.1.  разликује 

време и климу 

ГЕ 1.2.2.  зна да наведе 

основне природне зоне 

ГЕ 1.2.3.  може да 

препозна и именује 

океане и већа мора на 

Земљи 

ГЕ 1.3.1. зна појмове 

наталитета, морталитета 

и природног прираштаја 

ГЕ 1.3.2.  дефинише 

појам привреде и 

препознаје привредне 

делатности и привредне 

гране 

 

ГЕ 1.4.1. зна порекло 

имена Америка 

ГЕ 1.4.2. на географској 

карти света одређује 

границе Северне 

Америке и именује 

океане који запљускују 

њене обале 

ГЕ 1.4.3. именује и на 

географској карти 

Северне Америке 

препознаје најкрупније 

облике разуђености (већа 

полуострва, острва, мора, 

заливи, мореузи) 

ГЕ 1.4.4. именује и на 

географској карти 

Северне Америке уочава 

ГЕ 2.2.1.  разликује 

веначне и громадне 

планине и може да 

наведе њихове одлике 

ГЕ 2.2.2.  зна који 

фактори условљавају 

распрострањеност 

биљног и животињског 

света на Земљи 

ГЕ 2.2.3. разликује 

речну мрежу,речни 

систем и речни слив 

ГЕ 2.3.1. на 

општегеографској и 

тематској карти моћи ће 

да покаже области на 

Земљи у којима су 

услови за живот 

становништва 

најповољнији, а у којима 

су неповољни 

ГЕ 2.3.2. разликује 

привредне делатности и 

привредне гране 

 

ГЕ 2.4.1. зна поделу 

Америке према 

положају и одликама 

њених великих целина и 

према народима који су 

је населили (Северна, 

Средња, Јужна, 

Англоамерика, Латинска 

Америка) 

ГЕ 2.4.2. уме да на 

ГЕ 3.2.1.  зна да су 

вулканизам и земљотреси   

последица рада 

унутрашњих сила и може 

да објасни последице 

њихове активности 

ГЕ 3.2.2.  именује основне 

типове климе на Земљи и 

описује њихове одлике 

ГЕ 3.2.3.   умеће да 

покаже на географској 

карти света зонални 

распоред биљака и 

животиња на Земљи 

ГЕ  3.2.4. моћи ће да 

објасни поделу језера 

према начину постанка 

њихових басена и значај 

језера 

ГЕ 3.3.1. разуме појам 

миграције и наводи узроке 

и последице миграција у 

свету 

ГЕ 3.3.2.  објашњава 

утицај  природних и 

друштвених фактора на 

развој и размештај 

привреде и привредних 

делатности 

 

ГЕ 3.4.1. може да упореди 

величину територије, број 

становника и просечну 

густину насељености 

Северне Америке и 
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најкрупније облике 

рељефа (веначне и 

громадне планине, 

висоравни, простране 

низије 

ГЕ 1.4.5. именује и на 

географској карти 

Северне Америке 

проналази највиши врх, 

највећу висораван и 

низију 

ГЕ 1.4.6. именује 

пустиње у Северној 

Америци и проналази их 

на географској карти 

ГЕ 1.4.7. препознаје на 

географској карти велике 

реке у Северној 

Америци, пловне системе 

и језера 

ГЕ 1.4.8. зна основна 

природна богатства 

Северне Америке 

географској карти света 

одреди географски 

положај и простирање 

Северне Америке 

ГЕ 2.4.3. препознаје на 

географској карти 

велике реке у Северној 

Америци, пловне 

системе и језера и може 

да објасни њихов значај 

ГЕ 2.4.4.  зна да су 

Индијанци и Инуити 

аутохтоно становништво 

Северне Америке, а да је 

европско, азијско и 

афричко становништво 

досељено након открића 

и у време колонијалних 

освајања америчког 

континента 

ГЕ 2.4.5. уме да на 

географској карти 

покаже просторни 

распоред становништва 

Северне Америке и да 

наведе основне 

демографске податке 

ГЕ 2.4.6.  уме да на 

географској карти 

Северне Америке 

препозна и издвоји 

регионалне целине 

(западна регија високих 

планина, централна 

низија, регија старих 

громадних планина на 

истоку и Канадски штит 

око Хадсоновог залива) 

других континената 

ГЕ 3.4.2. помоћу карте 

света закључује да је 

географски положај 

Северне Америке 

повољнији од географског 

положаја Јужне Америке 

ГЕ 3.4.3. наводи утицај 

појединих типова климе 

на живот и рад људи у 

Северној Америци 

ГЕ 3.4.4. зна 

хоризонталну и 

вертикалну 

распрострањеност биљних 

и животињских врста 

С.Америке и њихов значај 

ГЕ 3.4.5. разуме висок 

степен урбанизације и 

настанак конурбација и 

мегалополиса у Северној 

Америци 

ГЕ 3.4.6. зна природна 

богатства С. Америке и 

њихов значај за развој 

привреде 

ГЕ 3.4.7. моћи да наведе  

географске одлике сваке 

појединачне регије С. 

Америке 

ГЕ 3.4.8. разуме зашто су 

САД највећа економска и 

војнополитичка сила на 

свету 



ОШ „Свети Сава“, Врчин, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-СЕДМИ РАЗРЕД, школска 2016/17. год. 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средња 

Америка 

ГЕ 1.4.1. именује и на 

географској карти 

препознати најкрупније 

облике разуђености обала 

Средње Америке (већа 

полуострва, острва, мора, 

заливи, мореузи) 

ГЕ 1.4.2. именује и на 

географској карти уочава 

најкрупније облике 

рељефа Средње Америке 

(веначне и вулканске 

планине, висоравни, 

низије) 

ГЕ 1.4.3. показује на 

географској карти реке и 

језера Средње Америке 

ГЕ 1.4.4. зна које људске 

расе живе у Средњој 

Америци и њихов 

просторни размештај 

ГЕ 1.4.5. зна основна 

природна богатства 

Средње Америке 

ГЕ 1.4.6. зна 

пољопривредне 

производе по којима су 

познате државе Ср. 

Америке 

ГЕ 2.4.1. уме да на 

географској карти света 

одреди географски 

положај, водене и 

копнене границе Средње 

Америке и њено 

простирање 

ГЕ 2.4.2.уочава на 

географској карти света 

копнену и острвску 

Средњу Америку и 

територијалну 

повезаност Северне, 

Средње и Јужне 

Америке 

ГЕ 2.4.3. објашњава 

значај река и језера 

Средње Америке 

ГЕ 2.4.4. може да наведе 

основне географске 

одлике копнене и 

острвске регије 

ГЕ 2.4.5. зна основне 

географске податке, 

природне и друштвено 

економске одлике и 

специфичности 

Мексика, највеће државе 

Средње Америке 

ГЕ 3.4.1. разуме зашто је 

географски положај 

Средње Америке постао 

веома повољан након 

пуштања у саобраћај 

Панамског канала 

ГЕ 3.4.2. повезује 

вертикалну зоналност 

типова климе и вегетације 

са облицима рељефа и 

порастом над висине 

ГЕ 3.4.3. наводи утицај 

типова климе на живот и 

активности становништва 

Средње Америке 

ГЕ 3.4.4. користи стечено 

знање из историје за 

препознавање старих 

цивилизација и култура 

(Толтеци, Астеци, Маје) 

које су настале и развијале 

се на простору Средње 

Америке 

ГЕ 3.4.5. може да објасни 

природно и механичко 

кретање и проблеме 

становништва Сред 

Америке и да наведе 

узроке и последице 

ГЕ 3.4.6. објашњава 

значај природних 

богатстава за привредни 

развој  држава Средње 

Америке 

Јужна 

Америка 

ГЕ 1.4.1. зна порекло 

имена континента 

(Латинска Америка, 

Јужна Америка) 

ГЕ 1.4.2. на  карти света 

показује водене и 

копнене границе Ј. 

Америке и именовати 

океане који запљускују 

обале Ј. Америке 

ГЕ 1.4.3. именује и на  

карти Ј. Америке 

препознаје најкрупније 

облике разуђености 

јужноамеричких обала 

(већа полуострва, острва, 

мора, заливи, мореузи) 

ГЕ 1.4.4. именује и на 

ГЕ 2.4.1. уме да на 

географској карти света 

одреди географски 

положај и простирање 

Јужне Америке 

ГЕ 2.4.2.   вреднује 

значај шума и вода 

Амазоније 

ГЕ 2.4.3. препознаје на 

географској карти 

велике јужноамеричке 

реке, сливове, пловне 

системе и језера 

ГЕ 2.4.4.  препознаје 

животиње које живе 

само у Јужној Америци 

и може да наведе 

угрожене и скоро 

ГЕ 3.4.1.  разуме зашто је 

географски положај Јужне 

Америке мање повољан 

ГЕ 3.4.2. разликује 

климатске типове према 

њиховим основним 

одликама 

ГЕ 3.4.3.  наводи утицај 

појединих типова климе 

на живот и рад људи Ј. 

Америке 

ГЕ 3.4.4. зна 

хоризонталну и 

вертикалну 

распрострањеност биљних 

и животињских врста Ј. 

Америке  и њихов значај 

(пустиња, тундра, степа, 
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карти Ј. Америке уочава 

најкрупније облике 

рељефа (веначне, 

громадне и вулканске 

планине, висоравни, 

простране низије) 

ГЕ 1.4.5. именује и на 

карти показује највиши 

врх, највећу низију и 

пустињу Ј. Америке 

ГЕ 1.4.6. зна основна 

природна богатства 

Јужне Америке 

истребљене врсте 

ГЕ 2.4.5.  зна основне 

физичке, демографске и 

привредне одлике 

Бразила и Аргентине 

ГЕ 2.4.6.  зна да је 

Бразил највећи светски 

произвођач кафе, а 

Аргентина меса 

савана, четинарска и 

листопадна шума, тропске 

кишне шуме - салваси) 

ГЕ 3.4.5. разликује 

аутохтоно и досељено 

становништво и уочава 

расну измешаност 

становништва у Ј. 

Америци 

ГЕ 3.4.6. зна природна 

богатства Ј. Америке и 

њихов значај за развој 

привреде 

ГЕ 3.4.7. разуме зашто су 

Бразил и Аргентина две 

најразвијеније државе Ј. 

Америке 

Аустрал

ија и 

Океанија

-опште 

географс

ке 

одлике 

ГЕ 1.2.1.  разликује 

време и климу 

ГЕ 1.2.2.  зна да наведе 

основне природне зоне 

ГЕ 1.2.3.  може да 

препозна и именује 

океане и већа мора на 

Земљи 

ГЕ 1.3.1. зна појмове 

наталитета, морталитета 

и природног прираштаја 

ГЕ 1.3.2.  дефинише 

појам привреде и 

препознаје привредне 

делатности и привредне 

гране 

ГЕ 1.4.1. зна порекло 

имена Аустралија 

ГЕ 1.4.2. именује океане 

који запљускују обале 

Аустралије 

ГЕ 1.4.3. именује и на 

географској карти 

препознаје најкрупније 

облике разуђености обала 

(већа полуострва, острва, 

мора, заливи, мореузи) 

ГЕ 1.4.4. именује и на 

географској карти 

Аустралије уочити 

најкрупније облике 

рељефа (громадне 

планине, висоравни, 

низије) 

ГЕ 1.4.5. на географској 

ГЕ 2.2.1.  разликује 

веначне и громадне 

планине и може да 

наведе њихове одлике 

ГЕ 2.2.2.  зна који 

фактори условљавају 

распрострањеност 

биљног и животињског 

света на Земљи 

ГЕ 2.2.3. разликује 

речну мрежу,речни 

систем и речни слив 

ГЕ 2.3.1. на 

општегеографској и 

тематској карти моћи ће 

да покаже области на 

Земљи у којима су 

услови за живот 

становништва 

најповољнији, а у којима 

су неповољни 

ГЕ 2.3.2. разликује 

привредне делатности и 

привредне гране 

ГЕ 2.4.1. уме да на 

географској карти света 

одреди географски 

положај Аустралије и 

њено простирање 

ГЕ 2.4.2. препознаје 

биљке и животиње које 

живе само у Аустралији 

(ендемске врсте) и може 

да наведе угрожене и 

скоро истребљене врсте 

ГЕ 3.2.1.  зна да су 

вулканизам и земљотреси   

последица рада 

унутрашњих сила и може 

да објасни последице 

њихове активности 

ГЕ 3.2.2.  именује основне 

типове климе на Земљи и 

описује њихове одлике 

ГЕ 3.2.3.   умеће да 

покаже на географској 

карти света зонални 

распоред биљака и 

животиња на Земљи 

ГЕ  3.2.4. моћи ће да 

објасни поделу језера 

према начину постанка 

њихових басена и значај 

језера 

ГЕ 3.3.1. разуме појам 

миграције и наводи узроке 

и последице миграција у 

свету 

ГЕ 3.3.2.  објашњава 

утицај  природних и 

друштвених фактора на 

развој и размештај 

привреде и привредних 

делатности 

ГЕ 3.4.1. разуме зашто је 

географски положај 

Аустралије мање повољан 

ГЕ 3.4.2. разликује 

климатске типове према 

њиховим основним 
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карти препознаје веће 

аустралијске реке 

ГЕ 1.4.6. именује 

највиши врх Аустралије 

и може да га пронађе на 

географској карти 

ГЕ 1.4.7. зна основна 

природна богатства 

Аустралије 

 

ГЕ 2.4.3. зна да 

Аустралија има 

интензивну 

пољопривредну 

производњу, да је друга 

у свету по броју оваца, 

прва по извозу вуне и у 

самом светском врху по 

производњи пшенице, 

шећерне трске и памука 

ГЕ 2.4.4. именује и 

препознаје острвске 

групе Океаније и зна 

њихове основне одлике 

ГЕ 2.4.5.  зна природне 

и друштвеноекономске 

одлике и специфичности  

Новог Зеланда 

одликама 

ГЕ 3.4.3. наводи утицај 

појединих типова климе 

на живот и привредне 

активности људи 

Аустралије 

ГЕ 3.4.4. зна 

хоризонталну и 

вертикалну 

распрострањеност биљних 

и животињских врста 

Аустралије и њихов значај 

(пустиња, степа, савана, 

скраб, буш, тропска 

кишна шума) 

ГЕ 3.4.5. на географској 

карти препознаје веће 

аустралијске реке, сува 

речна корита с 

повременим отицањем и 

језера, и може да објасни 

њихов значај 

ГЕ 3.4.6. уме да на карти 

покаже просторни 

распоред становништва 

Аустралије, објасни 

природно и механичко 

кретање становништва и 

наведе узроке и последице 

ГЕ 3.4.7. разуме значај 

природних богатстава 

Аустралије за развој њене 

привреде 

Поларне 

области-

Арктик и 

Антарк-

тик 

ГЕ 1.2.1.  разликује 

време и климу 

ГЕ 1.2.2.  зна да наведе 

основне природне зоне 

ГЕ 1.2.3.  може да 

препозна и именује 

океане и већа мора на 

Земљи 

ГЕ 1.4.1. зна порекло 

имена Арктик и 

Антарктик 

ГЕ 1.4.2.  зна да је на 

Северни пол прва стигла 

експедиција коју је 

предводио амерички 

истраживач Роберт Пири, 

1909. године, а на Јужни 

пол  норвешка 

експедиција коју је 

ГЕ 2.2.2.  зна који 

фактори условљавају 

распрострањеност 

биљног и животињског 

света на Земљи 

ГЕ 2.3.1.на 

општегеографској и 

тематској карти моћи ће 

да покаже области на 

Земљи у којима су 

услови за живот 

становништва 

најповољнији, а у којима 

су неповољни 

 

ГЕ 2.4.1. разуме зашто 

су Северни  и Јужни пол 

откривени тек почетком 

20. века 

ГЕ 3.2.2.  именује основне 

типове климе на Земљи и 

описује њихове одлике 

ГЕ 3.2.3.   умеће да 

покаже на географској 

карти света зонални 

распоред биљака и 

животиња на Земљи 

 

ГЕ 3.4.1.  на географској 

карти света уочава да 

Арктик захвата највећи 

део Северног леденог 

океана и десет суседних 

мора, а да преостали део 

чини копно Гренланда, 

северни делови Евроазије, 

Северне Америке и сва 

руска острва у Северном 
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предводио истраживач 

Роналд Амундсен, 1911. 

године 

ГЕ 1.4.3.  зна да Арктик 

није континент, а да 

средишњи део 

Антарктика заузима 

континент који се назива 

Антарктида 

ГЕ 1.4.4.  зна да у 

области Арктика, у  

условима сталног снега и 

леда, живе Ескими,  а да 

на Антарктику нема 

сталних насеља и да он 

не припада ниједној 

држави 

ГЕ 1.4.5.  зна да се на 

Северном полу не налази 

стална истраживачка 

станица, а да на Јужном 

полу постоји сталне 

истраживачке станице 

ГЕ 2.4.2.   уме да на 

географској карти света 

одреди географски 

положај Арктика и 

Антарктика, њихово 

простирање и границе 

ГЕ 2.4.3.  препознаје на 

фотографијама и филму 

карактеристичан биљни 

и животињски свет 

Арктика и Антарктика 

ГЕ 2.4.4.  може да 

наведе угрожене и скоро 

истребљене животињске 

врсте на Арктику и 

Антарктику 

 

леденом океану 

ГЕ 3.4.2. схвата да на 

Антарктиди има рудних 

богатстава (камени угаљ, 

руде црних метала, руде 

обојених метала) и да 

њихова експлоатација 

није могућа, а да се у леду 

Антарктиде налазе велике 

резерве питке воде 

ГЕ 3.4.3.  разуме 

проблеме арктичког 

становништва 

ГЕ 3.4.4.  уме да 

анализира фотографије, 

скице, табеле и дијаграме 

 

 

 

 

 

 

Свет као 

целина 

ГЕ 1.4.1.зна да објасни 

појам екумена 

ГЕ 1.4.2.уме да на 

географској карти света 

покаже развијене и 

неразвијене континенте и 

државе 

ГЕ 2.4.1. схвата улогу 

техничких достигнућа 

20. века у повезивању 

света у јединствен 

глобални систем (радио-

апарати, телевизори, 

телефони, рачунари) 

ГЕ 2.4.2.   зна да наведе 

неке органе и 

организације УН 

ГЕ 3.4.1.  разуме 

међузависност 

националних привреда 

ГЕ 3.4.2.  објашњава 

појам глобализације и зна 

шта је одликује 

ГЕ 3.4.3.  зна ко су 

носиоци глобализације и 

какву корист имају од 

стварања заједничког 

светског тржишта 

ГЕ 3.4.4.   разуме улогу 

УН у решавању свих 

спорних питања у свету и 

у очувању мира 

ГЕ 3.4.5.  уме да 

анализира фотографије, 

скице, табеле и дијаграме 

 



ОШ „Свети Сава“, Врчин, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-СЕДМИ РАЗРЕД, школска 2016/17. год. 

138 

 

 

 

 

ДОДАТНА  НАСТАВА 
Циљеви додатне наставе географије су развијање интелектуалне знатижеље код ученика 

која ће се постићи истраживачким радом, припремом реферата, израдом паноа, посетама 

манифестацијама. Активно посматрати свет око себе. Научити учити и тражити одговоре на 

многа питања. 

Задаци додатне наставе географије је да укључи ученике заинтересоване за свет у коме 

живимо, прошири њихова знања, утиче на изражавање њихове креативности и оспособи 

ученике за целоживотно учење. 

Методе додатне наставе географије су демонстрациона, монолошко дијалошка, 

илустрациона. 

РЕДНИ 

БРОЈ 
ОБЛАСТ РАДА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

ЈОВАН ЦВИЈИЋ 

ГЕОХРОНОЛОШКА СКАЛА 

ПАЛИЋКО ЈЕЗЕРО 

КИНА 

ЈАПАН 

ИНДИЈА 

РУСИЈА 

АУСТРАЛИЈА 

АЗУРНА ОБАЛА 

ИТАЛИЈА 

ГРЧКА 

НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ СРБИЈЕ 

КАНАЛИ И МОРЕУЗИ 

КАЊОНИ 

МОРСКЕ СТРУЈЕ 

ЈЕЗЕРА СВЕТА 

АТОЛИ 

ПОЛОВИ 

ПУСТИЊЕ СВЕТА 

НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ У СВЕТУ 

ГЛОБАЛНО ЗАГРЕВАЊЕ 

ПУТОВАЊА 

ЕВРОПСКА УНИЈА 

ВУЛКАНИ 

КОЛОНИЈАЛИЗАМ 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 
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ДОПУНСКА  НАСТАВА 
Циљеви допунске наставе географије представљају усвајање садржаја географије уз помоћ 

којих ће ученици лакше пратити редовну наставу. Радити на картографској писмености 

ученика. 

 

Задаци допунске наставе географије је да помогне ученицима који из било којих разлога 

имају потешкоће у савладавању програма у редовној настави. Допунска настава ће им 

омогућити да савладају предвиђене програме и утицати на развој њихових способности. 

 

Методе допунске наставе: монолошка, дијалошка, илустративно -  демонстрациона. 

 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 
ОБЛАСТ РАДА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

АЗИЈА 

ПЛАНИНЕ АЗИЈЕ 

РЕКЕ АЗИЈЕ 

КЛИМА АЗИЈЕ 

ПУСТИЊЕ У АЗИЈИ 

ИНДИЈА 

СРЕДЊА АЗИЈА 

ЈУЖНА АЗИЈА 

ИСТОЧНА АЗИЈА 

ЈУГОЗАПАДНА АЗИЈА 

АФРИКА 

ПЛАНИНЕ АФРИКЕ 

РЕКЕ АФРИКЕ 

ПУСТИЊЕ АФРИКЕ 

СТАНОВНИШТВО АФРИКЕ 

СЕВЕРНА АМЕРИКА 

РЕЉЕФ СЕВЕРНЕ  АМЕРИКЕ 

СРЕДЊА АМЕРИКА 

ЈУЖНА АМЕРИКА 

АМАЗОН 

АУСТРАЛИЈА 

ОКЕАНИЈА 

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

НЕРАВНОМЕРНИ ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ 

КОЛОНИЈАЛИЗАМ 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 
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ГЕОГРАФСКА  СЕКЦИЈА   
Циљеви географске секције су развијање интелектуалне знатижеље код ученика која 

ће се постићи истраживачким радом, припремом реферата, израдом паноа, посетама 

манифестацијама. Активно посматрати свет око себе. Научити учити и тражити 

одговоре на многа питања. 

Задаци географске секције су да укључи ученике заинтересоване за свет у коме 

живимо, прошири њихова знања, утиче на изражавање њихове креативности и оспособи 

ученике за целоживотно учење. 

Методе географске секције су демонстрациона, монолошко дијалошка, илустрациона. 

 

Време 

Назив наставне теме 
(број часа и називи наставних јединица у оквиру теме) 

Бр. 

часова  

по теми 

Септембар 

АЗИЈА 

01. Монсуни 

02. Јава - најнасељеније острво света 

03. Драгоцени зачини 

 

2 

2 

2 

Октобар 
04. "Пут свиле" 

05. Острвска држава Индонезија 
2 

2 

Новембар 

АФРИКА 

06. Долина Нила 

07. Суецки канал 

08. Злато и дијаманти Јужне Африке 

 

2 

2 

2 

Децембар 

09. Сахара - највећа пустиња на свету 

СЕВЕРНА АМЕРИКА 

10. Ескими 

11. Кањон Колорада 

2 

 

2 

2 

Фебруар 

12. Занимљивости о Индијанцима 

ЈУЖНА АМЕРИКА 

13. Кафа и какао 

2 

 

2 

Март 

14. "Зелени пакао Амазоније" 

15. Рио Де Жанеиро 

АУСТРАЛИЈА, ОКЕАНИЈА И ПОЛАРНИ СВЕТ 

16. Занимљивости Аустралије, Океаније и Н. Зеланда 

2 

2 

 

2 

Април 
17. Арктик и Антарктик 

18. Систематизација знања додатне наставе 7. разреда 
2 

2 

 

Ђачка литература :  - В. Ковачевић, С. Топаловић, Уџбеник, Klett 

Наставничка литература: Регионална Географија, Ристић Косовка, „Научна књига“ 

Београд 1993; Државе Света – Младинска књига 2005 ; многобројни часописи и 

интернет публикације 

 

ФИЗИКА   

 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ПРЕДМЕТА 

 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици 

стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, 

да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за 

учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да 
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упознају природне појаве и основне природне законе, да се 

оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у 

свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким 

појавама кроз истраживање, да оформе основу научног метода 

и да се усмере према примени физичких закона у 

свакодневном животу и раду. 

 

Задаци наставе физике су: 

 

 стварање разноврсних могућности  да кроз различите 

садржаје и облике рада током наставе физике сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 

физике буду у пуној мери реализовани; 

 развијање функционалне писмености 

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања 

у физици 

 разумевање појава, процеса и односа у природи на 

основу физичких закона 

 развијање способности за активно стицање знања о 

физичким појавама кроз  истраживање 

 развијање радозналости, способности рационалног 

расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине 

јасног и прецизног изражавања 

 развијање логичког и апстрактног мишљења 

 схватање смисла и метода остваривања експеримента 

и значаја мерења 

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру 

наставних садржаја 

 развијање способности за примену знања из физике 

 схватање повезаности физичких појава и екологије и 

развијање свести о потреби заштите, обнове и 

унапређивања животне средине 

 развијање радних навика и склоности ка изучавању 

наука о природи  

 развијање свести о сопственим знањима, 

способностима и даљој професионалној оријентацији. 

 

Оперативни задаци  

 

Ученик треба да: 

 

 разликује физичке величине које су одређене само 

бројном вредношћу од оних које су дефинисане 

интензитетом,  правцем и смером (време, маса, 

температура, рад, брзина, убрзање, сила...) 

 користи, на нивоу примене, основне законе механике 

– Њутнове законе 

 

 стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од 

тежине тела (бестежинско стање) 

 упозна силу трења 
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 разуме да је рад силе једнак промени енергије и на 

нивоу примене користи  

 трансформацију енергије у рад и обрнуто 

 на нивоу примене користи законе одржања (масе, 

енергије) 

 прави разлику између температуре и топлоте 

 уме да рукује мерним инструментима 

 користи јединице Међународног система (SI) за 

одговарајуће физичке величине. 

ПЛАН ОЦЕЊИВАЊА 

КЛАСИФИКАЦИОНИ 

ПЕРИОД 

I II III IV 

УКУПАН БРОЈ ОЦЕНА ПО  

КЛАСИФИКАЦИОНОМ  

ПЕРИОДУ 

4 4 4 6 

БРОЈ  ПИСМЕНИХ  ПРОВЕРА 

ЗНАЊА 

1 1 1 1 

БРОЈ  ОЦЕНА СА УСМЕНИХ 

ПРОВЕРА  

1 1 1 2 

ОЦЕНА СА РЕФЕРАТА, 

ЕСЕЈА, ПРОЈЕКТА 

0 0 0 1 

ОЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ 

ВЕЖБИ, ИЗВОЂЕЊА 

ДЕМОНСТРАЦИОНИХ 

ОГЛЕДА 

1 1 1 1 

АКТИВНОСТ НА ЧАСУ, 

ОДНОС ПРЕМА ПРЕДМЕТУ И 

НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

0 1 0 1 

ДОМАЋИ ЗАДАЦИ     1 0 1 0 
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 

УЧЕНИКЕ 

- М. Радојевић, Уџбеник, Klett 

- М. Радојевић, М. Николов, Збирка задатака, Klett 

За радозналог ђака физика је лака, Наташа Чалуковић, Круг, 

2005. 

Збирка решених задатака, Томислав Сенћански,  

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 

НАСТАВНИКЕ 

Физика за први разред гимназије, Гојко Димић, 

Радна свеска 7, Мирјана Комар, Нови Сад 

Физика за 7. разред, Милан Распоповић, ЗУНС, БГД, 2010. 

Збирка задатака из физике, Милан Е. Распоповић, ЗУНС, БГД,. 

2003. 

Једноставни огледи из физике7, Душанка Обадовић, ЗУНС, 

БГД.2010. 

Елементарна физика, Мирослав Кука 

МЕТОДЕ 

1. МЕТОДА УСМЕНОГ ИЗЛАГАЊА(монолошка 

метода); 

2. МЕТОДА РАЗГОВОРА(дијалошка метода); 

3. МЕТОДА ПИСМЕНИХ И ГРАФИЧКИХ РАДОВА; 

4. МЕТОДА РАДА СА ТЕКСТОМ; 

5. МЕТОДА ДЕМОНСТРАЦИЈЕ; 

6. МЕТОДА ПРАКТИЧНИХ И ЛАБОРАТОРИЈСКИХ 

РАДОВА 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА   ФИЗИКЕ  за  СЕДМИ  РАЗРЕД 

М
ес

ец
 

Н
а
ст

а
в

н
а
 т

ем
а

 

  
  Број  часова  

 

       Наставна јединица 

 

 

за  

обраду 

 

 

за друге 

типове 

п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

О
б
р

а
зо

в
н

и
 

ст
а
н

д
а
р

д
и

 

С
еп

те
м

б
ар

 

1
4
5
. С

И
Л

А
 И

 К
Р

Е
Т

А
Њ

Е
 

1. 1 

Обнављање дела градива из 

6.разреда који се односи на 

равномерно праволинијско 

кретање 

 

 У 

9
+

1
4
+

2
=

2
5

 

ФИ.1.2.

1ФИ.1.

2.2ФИ.

1.2.3Ф

И.1.4.3

ФИ.1.4.

4ФИ.2.

2.2ФИ.

2.6.1Ф

И.2.6.2

ФИ.3.4.

1 

2.  Обнављање дела градива из 

6.разреда који се односи на 

силу као узрок промене стања 

тела и инертност тела. 

*Иницијална процена знања 

 

 У ФИ.2.1.

1  

ФИ.2.6.

2   

3.  

Сила као узрок промене 

брзине тела. Појам убрзања 

 

О  ФИ.2.1.

4ФИ.2.

2.1ФИ.

2.4.1Ф

И.2.6.1

ФИ.2.6.

2ФИ.3.

4.1 

4.  

Сила као узрок промене 

брзине тела. Појам убрзања 

 У ФИ.2.1.

4  

ФИ.2.2.

1 

ФИ.2.4.

1 

ФИ.2.4.

3 

ФИ.2.6.

1 

ФИ.2.6.

2 

ФИ.3.1.

2 

ФИ.3.4.

1 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2663&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2663&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2663&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2663&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2663&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2655&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2655&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2655&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2655&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2775&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2775&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2647&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2647&courseid=7
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5.  

Успостављање везе између 

силе, масе тела и убрзања. 

Други Њутнов закон 

 

О  ФИ.2.1.

4ФИ.2.

2.1ФИ.

2.4.1Ф

И.2.6.1

ФИ.2.6.

3 

ФИ.3.2.

1 

ФИ.3.4.

1 

6.  

Успостављање везе између 

силе, масе тела и убрзања. 

Други Њутнов закон 

 

 У ФИ.2.1.

4ФИ.2.

2.1 

ФИ.2.4.

1ФИ.2.

6.1ФИ.

2.6.3 

ФИ.3.2.

1 

ФИ.3.4.

1 

7.  

Успостављање везе између 

силе, масе тела и убрзања. 

Други Њутнов закон 

 

 У ФИ.2.1.

4 

ФИ.2.2.

1ФИ.2.

4.1 

ФИ.2.4.

3 

ФИ.2.6.

1ФИ.3.

2.1 

ФИ.3.4.

1 

8.  

Динамичко мерење силе 

 У ФИ.2.1.

4 

ФИ.2.2.

1 

ФИ.2.4.

1ФИ.2.

4.3 

ФИ.2.6.

1 

ФИ.2.6.

3  

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
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ФИ.3.4.

1  

О
к
то

б
ар

 

1
.С

И
Л

А
 И

 К
Р

Е
Т

А
Њ

Е
 

9.  

Сила 

 У 

9
+

1
4
+

2
=

2
5

 

ФИ.2.1.

4ФИ.2.

2.1ФИ.

2.4.1Ф

И.2.4.3

ФИ.2.6.

1 

ФИ.3.2.

1ФИ.3.

4.1 

10.  

Равномерно променљиво 

праволинијско 

кретање.Убрзање. Интензитет, 

правац и смер брзине и 

убрзања 

О  ФИ.1.4.

3 

ФИ.2.2.

1ФИ.2.

2.2ФИ.

2.6.1 

ФИ.2.6.

2ФИ.3.

2.1  

ФИ.3.4.

1  

11.  

Равномерно променљиво 

праволинијско 

кретање.Убрзање. Интензитет, 

правац и смер брзине и 

убрзања 

 У ФИ.1.4.

3ФИ.2.

2.1 

ФИ.2.2.

2 

ФИ.2.6.

1 

ФИ.2.6.

2ФИ.3.

2.1 

ФИ.3.4.

1  

12.  

Тренутна и средња брзина тела  

О  ФИ.1.4.

3 

ФИ.1.4.

4ФИ.2.

2.1ФИ.

2.4.1 

ФИ.2.6.

1ФИ.3.

2.1  

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2760&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2749&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
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13.  

Зависност брзине и  пута од 

времена код равномерно 

променљивог праволинијског 

кретања 

О  ФИ.1.4.

3ФИ.1.

4.4ФИ.

2.2.1Ф

И.2.4.1

ФИ.2.6.

1ФИ.3.

2.1ФИ.

3.4.1  

14.  

Зависност брзине и пута од 

времена код равномерно 

променљивог праволинијског 

кретања 

О  ФИ.1.4.

3ФИ.1.

4.4ФИ.

2.2.1Ф

И.2.4.1

ФИ.2.6.

1ФИ.3.

2.1ФИ.

3.4.1 

15.  

Зависност брзине и  пута од 

времена код равномерно 

променљивог праволинијског 

кретања 

 У ФИ.1.4.

3  

ФИ.1.4.

4ФИ.2.

2.1ФИ.

2.4.1Ф

И.2.6.1 

ФИ.3.2.

1ФИ.3.

4.1 

16.  

Зависност брзине и пута од 

времена код равномерно 

променљивог праволинијског 

кретања 

 У ФИ.1.4.

3 

ФИ.1.4.

4ФИ.2.

2.1ФИ.

2.4.1Ф

И.2.6.1 

ФИ.3.2.

1ФИ.3.

4.1 

17.  

Графичко представљање 

зависности брзине и  пута од 

времена код равномерно 

праволинијског кретања 

О  ФИ.1.2.

2ФИ.1.

4.3ФИ.

1.4.4 

ФИ.2.4.

1ФИ.2.

6.3 
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18.  

Графичко представљање 

зависности брзине и  пута од 

времена код равномерно 

праволинијског кретања 

 У ФИ.1.2.

2 

ФИ.1.4.

3ФИ.1.

4.4ФИ.

2.4.1Ф

И.2.6.3 

Н
о
в
ем

б
ар

 

1
.С

И
Л

А
 И

 К
Р

Е
Т

А
Њ

Е
 

19.  

Графичко представљање 

зависности брзине и  пута од 

времена код равномерно 

променљивог праволинијског 

кретања 

О  

9
+

1
4
+

2
=

2
5

 

ФИ.1.4.

3ФИ.1.

4.4 

ФИ.2.2.

1ФИ.2.

4.1ФИ.

2.6.1 

ФИ.2.6.

3 

ФИ.3.2.

1ФИ.3.

4.1 

20.  

Графичко представљање 

зависности брзине и  пута од 

времена код равномерно 

променљивог праволинијског 

кретања 

 У ФИ.1.4.

3ФИ.1.

4.4ФИ.

2.2.1 

ФИ.2.4.

1ФИ.2.

6.1ФИ.

2.6.3 

ФИ.3.2.

1ФИ.3.

4.1 

21.  

Међусобно деловање два тела-

сила акције и реакције.Трећи 

Њутнов закон 

О   ФИ

.2.4

.1   

 ФИ

.2.6

.1  

ФИ.2.6.

2 

22.  

Међусобно деловање два тела-

сила акције и реакције.Трећи 

Њутнов закон 

 У ФИ.1.2.

2  

ФИ.1.4.

3ФИ.1.

4.4ФИ.

2.4.1Ф

И.2.6.3 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2691&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
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23.  

Одређивање сталног убрзања 

при кретању колица низ жлеб 

 ЛВ ФИ.1.4.

3ФИ.1.

4.4ФИ.

2.2.1Ф

И.2.4.1

ФИ.2.4.

3 

ФИ.2.6.

1 

ФИ.2.6.

3 

ФИ.3.2.

1 

ФИ.3.4.

1 

24.  

Провера Другог Њутнових 

закона помоћу покретног тела 

(колица) или помоћу Атвудове 

машине 

 ЛВ ФИ.1.4.

3ФИ.1.

4.4 

ФИ.2.2.

1ФИ.2.

4.1 

ФИ.2.4.

3 

ФИ.2.6.

1 

ФИ.2.6.

3 

ФИ.3.2.

1 

ФИ.3.4.

1 

25.  

Сила и кретање 

 У  ФИ

.2.4

.1  

 ФИ

.2.6

.1  

ФИ.2.6.

2 

Д
ец

ем
б

ар
 

2
. 
К

Р
Е

Т
А

Њ
Е

 

Т
Е

Л
А

 П
О

Д
  

Д
Е

Ј
С

Т
В

О
М

 

С
И

Л
Е

 

Т
Е

Ж
Е

. 

С
И

Л
А

 

Т
Р

Е
Њ

А
 

 

26.  Убрзање при кретању тела под 

дејством силе теже. Галилејев 

оглед. Слободно падање тела, 

бестежинско стање 

О  

4
+

6
+

2
=

1
2

 

 

ФИ.1.1.

1ФИ.2.

1.2 

27.   Убрзање при кретању тела 

под дејством силе теже. 

 У ФИ.1.1.

1ФИ.2.

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2676&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2684&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2750&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?id=2781&courseid=7
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Галилејев оглед. Слободно 

падање тела, бестежинско 

стање 

1.2 

28.  

Хитац навише и хитац наниже 

О  ФИ.1.1.

1ФИ.1.

2.1 

ФИ.1.4.

3ФИ.1.

4.4ФИ.

2.1.2Ф

И.2.2.1

ФИ.2.2.

2ФИ.2.

4.1ФИ.

2.4.3Ф

И.2.6.1

ФИ.3.2.

1 

ФИ.3.4.

1 

29.  

Хитац навише и хитац наниже 

 У ФИ.1.1.

1 

ФИ.1.2.

1ФИ.1.

4.3ФИ.

1.4.4  

ФИ.2.1.

2 

ФИ.2.2.

1ФИ.2.

2.2ФИ.

2.4.1Ф

И.2.4.3

ФИ.2.6.

1ФИ.3.

2.1 

ФИ.3.4.

1 

30.  

Кретање тела под дејством 

силе теже 

 У ФИ.1.1.

1ФИ.1.

2.1 

ФИ.1.4.

3ФИ.1.

4.4 

ФИ.2.1.
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2ФИ.2.

2.1 

ФИ.2.2.

2 

ФИ.2.4.

1 

ФИ.2.4.

3ФИ.2.

6.1  

ФИ.3.2.

1 

ФИ.3.4.

1 

31.  

Сила трења (трење мировања, 

клизања и котрљања) 

О  ФИ.1.1.

1 

ФИ.2.6.

1 

ФИ.2.6.

2 

32.  

Сила отпора средине 

О  ФИ.2.1.

4ФИ.2.

6.2ФИ.

3.1.2Ф

И.3.4.1 

33.  

Сила трења, сила отпора 

средине. Утицај ових сила на 

кретање тела 

О  ФИ.1.1.

. 

ФИ.2.1.

4ФИ.2.

6.1ФИ.

2.6.2 

ФИ.2.1.

4ФИ.3.

1.2ФИ.

3.4.1 
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Ја
н

у
ар

 

2
. 
К

Р
Е

Т
А

Њ
Е

 Т
Е

Л
А

 П
О

Д
 

Д
Е

Ј
С

Т
В

О
М

 С
И

Л
Е

 

34.  

Сила трења, сила отпора 

средине. Утицај ових сила на 

кретање тела 

 У 

 

ФИ.1.1.

1ФИ.2.

1.4 

ФИ.2.6.

1 

 

ФИ.2.6.

2ФИ.2.

1.4 

ФИ.3.1.

2 

ФИ.3.4.

1 

35.  

Одређивање убрзања тела које 

слободно пада 

ЛВ  

  
  
  
  
 4

+
6
+

2
=

1
2

 

ФИ.1.4

.1ФИ.1

.4.2ФИ

.1.4.3Ф

И.1.4.5 

ФИ.1.4

.6ФИ.1

.7.1ФИ

.1.7.2Ф

И.2.2.1

ФИ.2.4

.1 

ФИ.2.4

.4ФИ.2

.6.1ФИ

.2.6.3Ф

И.2.7.1

ФИ.2.7

.2ФИ.2

.7.3ФИ

.3.2.1Ф

И.3.4.3

ФИ.3.7

.1ФИ.3

.7.2 
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36.  

Одређивање коефицијента 

трења клизања 

ЛВ  ФИ.1.4.

1ФИ.1.

4.2ФИ.

1.4.3Ф

И.1.4.5

ФИ.1.4.

6ФИ.1.

7.1 

ФИ.1.7.

2ФИ.2.

2.1ФИ.

2.4.1Ф

И.2.4.3

ФИ.2.4.

4ФИ.2.

6.1 

ФИ.2.6.

3ФИ.2.

7.1ФИ.

2.7.2Ф

И.2.7.3

ФИ.3.4.

3ФИ.3.

7.1ФИ.

3.7.2 

37.  

Кретање тела под дејсвом силе 

теже.Сила трења 

 У ФИ.1.1.

1ФИ.1.

2.1ФИ.

1.4.3Ф

И.1.4.4

ФИ.2.2.

1ФИ.2.

4.1ФИ.

2.4.2Ф

И.2.4.3 

ФИ.2.6.

1ФИ.2.

6.2ФИ.

3.2.1Ф

И.3.4.1 
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3
.Р

А
В

Н
О

Т
Е

Ж
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Л
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38.  

Деловање две силе на тело 

дуж истог правца 

О  

5
+

5
+

1
=

1
1

 

ФИ.1.4.

3ФИ.2.

2.1ФИ.

2.4.1Ф

И.2.6.1

ФИ.2.6.

2ФИ.3.

1.2ФИ.

3.4.1 

39.  

Појам и врсте равнотеже тела.  

О  ФИ1.1.

1.  

ФИ2.4.

1. 

ФИ.2.4.

3ФИ.2.

6.1ФИ.

2.6.2Ф

И.3.4.1 

40.  

Појам и врсте равнотеже тела. 

 У ФИ1.1.

1.  

ФИ2.4.

1. 

ФИ.2.4.

3ФИ.2.

6.1 

ФИ.2.6.

2ФИ.3.

4.1 

41.  

Полуга, момент 

силе.Равнотежа полуге и њена 

примена 

О  ФИ.1.1.

1ФИ.1.

4.3ФИ.

2.1.3 

ФИ.2.4.

1ФИ.2.

4.3  

ФИ.2.6.

1ФИ.2.

6.2 

ФИ.3.1.

1 

42.  

Полуга, момент 

силе.Равнотежа полуге и њена 

примена 

 У 

 

ФИ.1.1.

1ФИ.1.

4.3ФИ.

2.1.3Ф

И.2.4.1
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ФИ.2.4.

3ФИ.2.

6.1ФИ.

2.6.2Ф

И.3.1.1 

43.  

Сила потиска у течности и 

гасу. Архимедов закон и 

његова примена 

О  ФИ.1.1.

1ФИ.1.

4.1 

ФИ.1.4.

3ФИ.2.

1.1ФИ.

2.1.2Ф

И.2.1.5

ФИ.2.1.

6ФИ.2.

4.1ФИ.

2.4.2Ф

И.2.4.3

ФИ.2.6.

1ФИ.2.

6.2 

ФИ.3.1.

4ФИ.3.

4.1 

44.  

Сила потиска у течности и 

гасу. Архимедов закон и 

његова примена 

 У ФИ.1.1.

1 

ФИ.1.4.

1ФИ.1.

4.3ФИ.

2.1.1Ф

И.2.1.2

ФИ.2.1.

5 

ФИ.2.1.

6ФИ.2.

4.1ФИ.

2.4.2Ф

И.2.4.3

ФИ.2.6.

1ФИ.2.

6.2ФИ.

3.1.4 

ФИ.3.4.

1 
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 45.  

Пливање и тоњење тела 

О  ФИ.1.1.

1ФИ.2.

1.1ФИ.

2.1.2 

ФИ.2.1.

5ФИ.2.

6.2 

М
ар

т 

3
. 
Р

А
В

Н
Ж

А
 Т

Е
Л

А
 

 

46.  

Пливање и тоњење тела 

 У ФИ.1.1.

1ФИ.2.

1.1ФИ.

2.1.2 

ФИ.2.1.

5ФИ.2.

6.2 

47.  

Одређивање густине чврстог 

тела применом Архимедовог 

закона 

 ЛВ ФИ.1.4.

1ФИ.1.

4.2ФИ.

1.4.5Ф

И.1.4.6 

ФИ.1.7.

1ФИ.1.

7.2ФИ.

1.4.3Ф

И.2.1.1

ФИ.2.1.

2ФИ.2.

1.5ФИ.

2.4.3Ф

И.2.6.1 

ФИ.2.6.

3 

ФИ.2.7.

1ФИ.2.

7.2 

ФИ.2.7.

3ФИ.3.

4.1ФИ.

3.7.1Ф

И.3.7.2 
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48.  

  Равнотежа тела      

 У ФИ.1.1.

1 

ФИ.1.4.

3 

ФИ.2.1.

1ФИ.2.

1.2ФИ.

2.1.3Ф

И.2.1.4

ФИ.2.1.

5ФИ.2.

4.1ФИ.

2.4.2 

ФИ.2.4.

3ФИ.2.

6.1 

ФИ.2.6.

2ФИ.3.

1.1 

ФИ.3.1.

2ФИ.3.

4.1 

4
. 
М

Е
Х

А
Н

И
Ч

К
И

 Р
А

Д
 И

 Е
Н

Е
Р

Г
И

Ј
А

. 

С
Н

А
Г

А
 

 

49.  

Механички рад . Рад силе  

О  

6
+

7
+

2
=

1
5

 

ФИ.1.1.

1ФИ.2.

1.2 

ФИ.2.4.

1 

ФИ.2.4.

3ФИ.2.

5.3ФИ.

2.6.1Ф

И.2.6.2

ФИ.3.4.

1 

50.  

Рад силе теже и силе трења 

О  ФИ.1.1.

1ФИ.2.

1.2 

ФИ.2.4.

1 

ФИ.2.4.

3ФИ.2.

5.3ФИ.

2.6.1Ф

И.2.6.2 

ФИ.3.4.
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1 

51.  

Механички рад.  Рад силе. Рад 

силе теже и силе трења 

 У ФИ.1.1.

1ФИ.1.

2.3 

ФИ.1.4.

3ФИ.2.

1.2ФИ.

2.4.1Ф

И.2.4.2 

ФИ.2.4.

3ФИ.2.

5.3 

ФИ.2.6.

1ФИ.2.

6.2ФИ.

3.4.1 

52.  

Квалитативно увођење појма 

механичке енергије тела. 

Кинетичка енергија тела 

О  ФИ.1.4.

3ФИ.1.

4.4 

ФИ.2.4.

1ФИ.2.

4.2 

ФИ.2.4.

3 

ФИ.2.5.

1ФИ.2.

6.1 

ФИ.3.4.

1 

53.  

Потенцијална енергија. 

Гравитациона потенцијална 

енергија 

О  ФИ.1.4.

3 

ФИ.1.4.

4ФИ.2.

4.1ФИ.

2.4.2Ф

И.2.4.3 

ФИ.2.5.

1ФИ.2.

6.1 

ФИ.3.4.

1 

А
п

р
и

л
 

54.  
Кинетичка и потенцијална 

енергија 

 У ФИ.1.4.

3ФИ.1.

4.4ФИ.
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2.4.1Ф

И.2.4.2 

ФИ.2.4.

3ФИ.2.

5.1ФИ.

2.6.1 

ФИ.3.4.

1 

55.  

Кинетичка и потенцијална 

енергија 

 У ФИ.1.1.

1 

ФИ.1.4.

3 

ФИ.1.4.

4ФИ.2.

1.2ФИ.

2.4.1 

ФИ.2.4.

2 

ФИ.2.4.

3 

ФИ.2.5.

1 

ФИ.2.6.

1 

ФИ.3.4.

1 

56.  

Веза између промене 

механичке енергије и 

извршеног рада. Закон о 

одржању механичке енергије 

О  ФИ.1.1.

1 

ФИ.1.4.

3 

ФИ.1.4.

4 

ФИ.2.1.

2ФИ.2.

4.1 

ФИ.2.4.

2ФИ.2.

4.3ФИ.

2.5.1 

ФИ.2.6.

1 

ФИ.3.4.

1ФИ.3.

5.1 
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57.  

Веза између промене 

механичке енергије и 

извршеног рада. Закон о 

одржању механичке енергије 

 У ФИ.1.1.

1ФИ.1.

4.3ФИ.

1.4.4Ф

И.2.1.2

ФИ.2.4.

1 

ФИ.2.4.

2ФИ.2.

4.3ФИ.

2.5.1Ф

И.2.6.1

ФИ.3.4.

1ФИ.3.

5.1 

58.  

Снага. Коефицијент корисног 

дејства 

О  ФИ.1.1.

1ФИ.2.

1.2ФИ.

2.4.1 

ФИ.2.4.

3ФИ.2.

5.3ФИ.

2.6.1Ф

И.2.6.2 

ФИ.3.4.

1 

59.  

Снага. Коефицијент корисног 

дејства 

 У ФИ.1.4.

3 

ФИ.2.4.

1ФИ.2.

4.2ФИ.

2.4.3 

ФИ.2.5.

3ФИ.2.

6.1 

ФИ.3.4.

1 

60.  

Одређивање рада силе под 

чијим дејством се тело креће 

по различитим подлогама 

 ЛВ ФИ.1.4.

1 

ФИ.1.4.

2 

ФИ.1.4.

3ФИ.1.

4.5ФИ.

1.4.6Ф
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И.1.7.1

ФИ.1.7.

2ФИ.2.

2.1 

ФИ.2.4.

1ФИ.2.

4.4ФИ.

2.5.3 

ФИ.2.6.

1ФИ.2.

6.3 

ФИ.2.7.

1 

ФИ.2.7.

2ФИ.2.

7.3ФИ.

3.2.1Ф

И.3.4.3

ФИ.3.7.

1 

ФИ.3.7.

2 

М
ај

 

61.  

Провера закона одржања 

механичке енергије помоћу 

колица 

 ЛВ ФИ.1.4.

1ФИ.1.

4.2ФИ.

1.4.3Ф

И.1.4.5

ФИ.1.4.

6ФИ.1.

7.1ФИ.

1.7.2Ф

И.2.2.1

ФИ.2.4.

1 

ФИ.2.4.

4ФИ.2.

5.1ФИ.

2.6.1Ф

И.2.6.3

ФИ.2.7.

1ФИ.2.

7.2ФИ.

2.7.3Ф

И.3.2.1

ФИ.3.4.
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3ФИ.3.

7.1ФИ.

3.7.2 

62.  

Механички рад и енергија. 

Снага 

 У ФИ.1.1.

1ФИ.1.

2.3ФИ.

1.4.3Ф

И.1.4.4

ФИ.2.1.

2 

ФИ.2.4.

1ФИ.2.

4.2ФИ.

2.4.3 

ФИ.2.5.

1ФИ.2.

5.3 

ФИ.2.6.

1 

ФИ.2.6.

2 

ФИ.3.4.

1 

63.  

Механички рад и енергија. 

Снага 

 У ФИ.1.1.

1ФИ.1.

2.3ФИ.

1.4.3Ф

И.1.4.4

ФИ.2.1.

2ФИ.2.

4.1ФИ.

2.4.2Ф

И.2.4.3 

ФИ.2.5.

1ФИ.2.

5.3ФИ.

2.6.1Ф

И.2.6.2

ФИ.3.4.

1 

 5
. 

Т
О

П
Л

О
Т

Н
Е

 

П
О

Ј
А

В
Е

 

 

64.  

Топлотно ширење тела. Појам 

и мерење температуре 

О  

3
+

5
+

1
=

9
 ФИ.1.4.

1ФИ.1.

4.2ФИ.

1.4.3Ф

И.1.4.5 



ОШ „Свети Сава“, Врчин, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-СЕДМИ РАЗРЕД, школска 2016/17. год. 

162 

 

М
ес

ец
 

Н
а
ст

а
в

н
а
 т

ем
а

 

  

  Број  часова  

 

       Наставна јединица 

 

 

за  

обраду 

 

 

за друге 

типове 

п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

О
б
р

а
зо

в
н

и
 

ст
а
н

д
а
р

д
и

 

ФИ.1.4.

6ФИ.1.

5.1 

ФИ.2.4.

2ФИ.2.

5.5ФИ.

3.5.2 

65.  

Топлотно ширење тела. Појам 

и мерење температуре 

 У ФИ.1.4.

1ФИ.1.

4.2ФИ.

1.4.3Ф

И.1.4.5 

ФИ.1.4.

6ФИ.1.

5.1 

ФИ.2.4.

2ФИ.2.

5.5ФИ.

3.5.2 

66.  

Количина топлоте, 

специфични топлотни 

капацитет. Топлотна 

равнотежа 

О  ФИ.1.4.

1 

ФИ.1.4.

2ФИ.1.

4.3ФИ.

1.4.5Ф

И.1.4.6 

ФИ.2.4.

1ФИ.2.

4.2ФИ.

2.4.3Ф

И.2.5.4

ФИ.2.6.

1 

67.  

Количина топлоте, 

специфични топлотни 

капацитет. Топлотна 

равнотежа 

 У ФИ.1.4.

1ФИ.1.

4.2ФИ.

1.4.3 

ФИ.1.4.

5 

ФИ.1.4.

6 

ФИ.2.4.

1 

ФИ.2.4.

2ФИ.2.
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4.3 

ФИ.2.5.

4ФИ.2.

6.1 

68.  

Честични састав супстанције: 

молекули и њихово хаотично 

кретање. Унутрашња енергија 

и температура 

О  ФИ.1.5.

1ФИ.1.

5.2ФИ.

2.5.4 

ФИ.3.5.

2 

Ју
н

 

69.  

Честични састав супстанције: 

молекули и њихово хаотично 

кретање. Унутрашња енергија 

и температура 

 У ФИ.1.5.

1 

ФИ.1.5.

2ФИ.2.

5.4ФИ.

3.5.2 

70.  

Мерење температуре 

мешавине топле и хладне воде 

после успостављања топлотне 

равнотеже 

 ЛВ ФИ.1.4.

1ФИ.1.

4.2ФИ.

1.4.3Ф

И.1.4.5

ФИ.1.4.

6ФИ.1.

7.1ФИ.

1.7.2 

ФИ.2.4.

1. 

ФИ.2.4.

2ФИ.2.

4.3ФИ.

2.4.4Ф

И.2.5.4 

ФИ.2.6.

1ФИ.2.

7.1 

ФИ.2.7.

2ФИ.2.

7.3ФИ.

3.4.3Ф

И.3.7.1 

ФИ.3.7.

2 

71.  

Физика седмог разреда 

 У Зависи 

од 

тога 
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који се 

станда

рди 

провер

авају 

72.  

Топлотне појаве 

 У ФИ.1.4.

1ФИ.1.

4.2ФИ.

1.4.3Ф

И.1.4.5 

ФИ.1.4.

6ФИ.1.

5.1ФИ.

1.5.2 

ФИ.2.4.

1ФИ.2.

4.2ФИ.

2.4.3Ф

И.2.5.4

ФИ.2.5.

5ФИ.2.

6.1ФИ.

3.5.2 

Прво  полугодиште  14 17+2 33  

Друго полугодиште  16 17+6 39  

Укупно   30 34+8 72  

 

Литература: 

- М. Радојевић, Уџбеник, Klett 

- М. Радојевић, М. Николов, Збирка задатака, Klett 

 

 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 7. РАЗРЕД  ПО  

НИВОИМА И ТЕМАМА 

ОСНОВНИ НИВО 

СИЛЕ 

ФИ.1.1.1. Ученик/ученица уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на 

тела 

која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.1.2. Ученик/ученица уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе 

ФИ.1.1.3. Ученик/ученица разуме принцип спојених судова 

 

КРЕТАЊЕ 

ФИ.1.2.1. Ученик/ученица уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.2.2. Ученик/ученица уме да препозна равномерно кретање 



ОШ „Свети Сава“, Врчин, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-СЕДМИ РАЗРЕД, школска 2016/17. год. 

165 

 

ФИ.1.2.3. Ученик/ученица уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време 

ако су му познате друге две величине 

 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

ФИ.1.3.1.Ученик/ученица уме да препозна да струја тече само кроз проводне материјале 

ФИ.1.3.2.Ученик/ученица уме да препозна магнетне ефекте електричне струје 

 

МЕРЕЊЕ 

ФИ.1.4.1.Ученик/ученица 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.Ученик/ученица зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, 

температуру и време 

ФИ.1.4.4.Ученик/ученица уме да препозна јединице за брзину 

ФИ.1.4.5.Ученик/ученица зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални положај, 

затегнута мерна трака 

ФИ.1.4.6.Ученик/ученица зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време 

 

ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА 

ФИ.1.5.1.зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре 

ФИ.1.5.2.Ученик/ученица уме да препозна да се механичким радом може мењати температура 

Тела 

 

ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.1.7.1.Ученик/ученица поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ.1.7.2.Ученик/ученица уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

Примери задатакa којима се проверава први ниво 

Стандард ФИ.1.1.1.(Ученик/ученица уме да препозна гравитациону силу и силу трења које 

делују на тела 

која мирују или се крећу равномерно.) 

Стандард ФИ.1.1.2.(Ученик/ученица уме да препозна смер деловања магнетне и 

електростатичке силе.) 

Стандард ФИ.1.1.3.(Ученик/ученица разуме принцип спојених судова.) 

Стандард ФИ.1.2.3.(Ученик/ученица уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или 

протекло време ако 

су му познате друге две величине.) 

Стандард ФИ.1.4.1.(Ученик/ученица уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност 

најмањег подеока.) 

Стандард ФИ.1.5.1.(Ученик/ученица зна да агрегатно стање тела зависи од његове 

температуре.) 

 

СРЕДЊИ НИВО  

СИЛЕ 

ФИ.2.1.1.Ученик/ученица уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције 

ФИ.2.1.2.Ученик/ученица зна основне особине гравитационе и еластичне силе и силе потиска 

ФИ.2.1.3.Ученик/ученица уме да препознаје када је полуга у стању равнотеже 

ФИ.2.1.4.Ученик/ученица разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.1.5.Ученик/ученица разуме и примењује концепт густине 

ФИ.2.1.6.Ученик/ученица зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба флуида 

 

КРЕТАЊЕ 

ФИ.2.2.1.Ученик/ученица уме да препозна убрзано кретање 
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ФИ.2.2.2.Ученик/ученица зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују 

ФИ.2.2.3.Ученик/ученица уме да препозна основне појмове који описују осцилаторно кретање 

 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

ФИ.2.3.1.Ученик/ученица зна да разликује електричне проводнике и изолаторе 

ФИ.2.3.2.Ученик/ученица зна називе основних елемената електричног кола 

ФИ.2.3.3.Ученик/ученица уме да препозна да ли су извори напона везани редно или 

паралелно 

ФИ.2.3.4.Ученик/ученица уме да израчуна отпор, јачину струје или напон ако су му познате 

друге две величине 

ФИ.2.3.5.Ученик/ученица уме да препозна топлотне ефекте електричне струје 

ФИ.2.3.6.Ученик/ученица разуме појмове енергије и снаге електричне струје 

 

МЕРЕЊЕ 

ФИ.2.4.1.Ученик/ученица уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.2.Ученик/ученица уме да препозна дозвољене јединице мере изван SI, нпр. литар или 

тону 

ФИ.2.4.3.Ученик/ученица уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких 

величина из једне јединице у другу, нпр. километре у метре 

ФИ.2.4.4.Ученик/ученица зна када мерења понављамо више пута 

 

ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА 

ФИ.2.5.1.Ученик/ученица зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, 

односно 

висине на којој се тело налази 

ФИ.2.5.2.Ученик/ученица уме да препозна појаве код којих се електрична енергија троши на 

механички рад 

ФИ.2.5.3.Ученик/ученица уме да препозна појмове рада и снаге 

ФИ.2.5.4.Ученик/ученица зна да унутрашња енергија зависи од температуре 

ФИ.2.5.5.Ученик/ученица зна да запремина тела зависи од температуре 

 

МАТЕМАТИЧКЕ ОСНОВЕ ФИЗИКЕ 

ФИ.2.6.1.Ученик/ученица разуме и примењује основне математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност 

ФИ.2.6.2.Ученик/ученица уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3.Ученик/ученица уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ 

зависности физичких величина 

 

ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.2.7.1.Ученик/ученица уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или 

мерења 

ФИ.2.7.2.Ученик/ученица уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

ФИ.2.7.3.Ученик/ученица уме да реализује експеримент по упутству 

Примери задатака којима се проверава средњи ниво 

Стандард ФИ.2.2.1.(Ученик/ученица уме да препозна убрзано кретање.) 

Стандард ФИ.2.3.1.(Ученик/ученица уме да користи важније изведене јединице SI и зна 

њихове ознаке.) 

Стандард ФИ.2.4.3.(Ученик/ученица уме да препозна да ли су извори напона везани редно 

или паралелно.) 

Стандард ФИ.2.6.1.(Ученик/ученица разуме и примењује основне математичке формулације 

односа и 

законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност.) 
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Стандард ФИ.2.6.3.(Ученик/ученица уме да користи и интерпретира табеларни и графички 

приказ 

зависности физичких величина.) 

 

НАПРЕДНИ НИВО  

СИЛЕ 

ФИ.3.1.1.Ученик/ученица разуме и примењује услове равнотеже полуге 

ФИ.3.1.2.Ученик/ученица зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се 

равномерно креће 

ФИ.3.1.3.Ученик/ученица зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи 

ФИ.3.1.4.Ученик/ученица разуме и примењује концепт притиска у флуидима 

 

КРЕТАЊЕ 

ФИ.3.2.1.Ученик/ученица уме да примени односе између физичких величина које описују 

равномерно променљиво праволинијско кретање 

ФИ.3.2.2.Ученик/ученица уме да примени односе између физичких величина који описују 

осцилаторно кретање 

ФИ.3.2.3.Ученик/ученица зна како се мењају положај и брзина при осцилаторном кретању 

ФИ.3.2.4.Ученик/ученица зна основне физичке величине које описују таласно кретање 

ФИ.3.2.5.Ученик/ученица уме да препозна основне особине звука и светлости 

ФИ.3.2.6.Ученик/ученица зна како се прелама и одбија светлост 

 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

ФИ.3.3.1.Ученик/ученица зна како се везују отпорници и инструменти у електричном колу 

МЕРЕЊЕ 

ФИ.3.4.1.Ученик/ученица уме да претвара јединице изведених физичких величина у 

одговарајуће 

јединице SI система 

ФИ.3.4.2.Ученик/ученица уме да мери јачину струје и напон у електричном колу 

ФИ.3.4.3.Ученик/ученица зна шта је грешка мерења 

 

ЕНЕРГИЈА И ТОПЛОТА 

ФИ.3.5.1.Ученик/ученица разуме да се укупна механичка енергија тела при слободном паду 

одржава 

ФИ.3.5.2.Ученик/ученица уме да препозна карактеристичне процесе и термине који описују 

промене агрегатних стања 

 

ЕКСПЕРИМЕНТ 

ФИ.3.7.1.Ученик/ученица уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

ФИ.3.7.2.Ученик/ученица уме да препозна питање на које можемо да одговоримо 

посматрањем 

или експериментом 

Примери задатка којима се проверава напредни ниво 

Стандард ФИ.3.1.1.(Ученик/ученица разуме и примењује услове равнотеже полуге.) 

Стандард ФИ.3.1.3.(Ученик/ученица зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи.) 

Стандард ФИ.3.2.2.(Ученик/ученица уме да примени односе између физичких величина који 

описују 

осцилаторно кретање.) 

Стандард ФИ.3.2.4.(Ученик/ученица зна основне физичке величине које описују таласно 

кретање.) 

Стандард ФИ.3.5.1.(Ученик/ученица разуме да се укупна механичка енергија тела при 

слободном паду одржава.) 
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ДОДАТНА НАСТАВА  

Циљ додатне наставе физике јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у 

већој мери интересују за физику и који су на редовним часовима показали висок ниво 

савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим 

интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Задаци додатне наставе физике: 

- омогућити ученицима да разумеју начин на који се физика развијала као наука и њено 

место у савременом животу; 

- омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама 

научног метода; 

- оспособити ученике да разумеју квалитативно и квантитативно значење физичких ознака и 

формула  

- развијати аналитичко и критичко мишљење; 

- стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално 

искуство за решавање теоријских и експерименталних проблема; 

- стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање физике за тумачење појава и 

промена у реалном окружењу; 

На овим часовима ученици ће се припремати за: 

- такмичење ученика основних школа у организацији Министарства просвете и Српског 

физичког друштва (школско, општинско, градско, републичко), 

-смотру ученичких радова у организацији регионалних и републичких центара за таленте и 

Министарства Просвете. 

1. Први Њутнов закон механике. Инертност тела, Импулс 

2. Други Њутнов закон механике 

3. Припрема експеримената за дечију недељу 

4. Дечја недеља-Чаробни свет(физике)науке  

5. Дечја недеља-Чаробни свет(физике)науке 

6. Равномерно променљиво праволинијско кретање. Убрзање. 

7. Интензитет, правац, смер брзине и убрзања 

8. Израчунавање брзине и пређеног пута (променљиво кретање)  

9. Зависност брзине и пређеног пута од времена (променљиво кретање) 

10. Средња брзина 

11. Такмичарски задаци – сила и кретање 

12. Фестивал науке у Београду 

13. Фестивал науке у Београду 

14. Школско такмичење из физике 

15. Кретање планета. Кеплерови закони 

16. Хитац навише  наниже 

17. Кретање тела под дејством силе трења 

18. Општинско такмичење 

19. Општинско такмичење 

20. Деловање две силе на тело дуж истог правца и под углом   

21. Принцип рада простих машина 

22. Сила потиска у течности и гау 

23. Примена Архимедовог закона − задаци 

24. Механичка енергија  

25. Кинетичка енергија 

26. Потенцијална енергија 

27. Решавање проблема везано за рад, енергију тела и законе кретања  

28. Градско такмичење из физике  

29. Градско такмичење из физике 
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30. Рад, снага и енергија − постер радови 

31. Механизми преношења топлоте са једног тела на друго 

32. Одрешивање специфичног топлотног капацитета тела 

33. Топлотне појаве − задаци 

34. Топлотне појаве − задаци 

35. Вода на различитим температурама и аномалија воде: њено другачије понашање у односу 

на друге течности 

36. Посета некој лабораторији за физику на факултету, опсерваторији, електрани, фабрици, 

кабинету и у гимназији и др. 

Поред понуђених садржаја могу се реализовати теме за које ученици покажу посебно 

интересовање 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА  

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе физике јесте да се ученицима који нису савладали садржаје 

физике омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се 

развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

-оспособити ученике да овладају основним физичким појмовима ради лакшег уклапања у 

редовни наставни процес; 

-омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су 

пропустили због краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

-омогућити ученицима да овладају различитим методама учења физичких садржаја ради 

развијања самосталности у учењу. 

 

1. Сила као узрок промене брзине тела  

2. Појам убрзања 

3. Други Њутнов закон 

4. Трећи Њутнов закон 

5. Њутнови закони механике 

6. Равномерно променљиво праволинијско кретање 

7. Тренутна и средња брзина тела 

8. Зависност брзине од времена при равномерном  пром. праволинијском кретању 

9. Зависност пута од времена при равномерном пром. праволинијском кретању 

10. Графичко представљање зависности брзине и пута од времена 

11. Графичко представљање зависности брзине од времена 

12. Равномерно променљиво праволинијско кретање 

13. Убрзање при кретању тела под дејством силе теже 

14. Слободно падање тела. Хитац навише и наниже 

15. Кретање тела у гравитационом пољу.  

16. Сила трења и сила отпора средине 

17. Утицај силе трења и силе отпора средине на кретање тела 

18. Кретање под дејством силе трења 

19. Деловање две силе на тело дуж истог правца и под углом 

20. Појам и врсте равнотеже тела 

21. Момент силе. Полуга 

22. Равнотежа полуге и њена примена 

23. Архимедов закон 

24. Пливање и тоњење тела 

25. Равнотежа тела 

26. Механички рад. Рад силе 
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27. Рад силе теже и силе трења 

28. Кинетичка енергија 

29. Потенцијална енергија 

30. Закон о одржању механичке енергије 

31. Снага . Коефицијент корисног дејства 

32. Рад, снага и енергија 

33. Појам и мерење температуре 

34. Количина топлоте. Специфични топлотни капацитет 

35. Унутрашња енергија и температура 

36. Топлотне појаве 

 

 

СЕКЦИЈА „МЛАДИ ФИЗИЧАРИ“ 

Циљ слободних активности јесте подстицање и проширивање интересовања ученика за 

физику и развој њихових склоности и способности у функцији професионалног 

опредељивања. 

Задаци: 

- омогућити ученицима да према својим склоностима, способностима и интересовањима 

бирају врсту и облике слободних активности у којима ће учествовати и радити и тако развију 

самосталност, поверење у сопствене квалитете и свест о важности самообразовања; 

-омогућити ученицима да током самосталног рада развију иницијативност, самосталност и 

стваралаштво; 

-створити ситуације у којима ће ученици развијати експерименталне вештине које нису 

заступљене у редовној настави; 

-развијати код ученика свест о повезаности теорије и праксе; 

-развијати код ученика интересовање за развој физике као науке, новитете у примени физике 

као науке у савременом начину живота. 

Овај облик наставе биће организован тако да ученици самостално израђују пројектне 

задатке чија упутства имају у збирци задатака. Осим наведених, ученици могу 

предложити и друге пројектне задатке 

1. Сила као узрок промене стране тела. Инертност тела 

2. Појам убрзања 

3. Њутнови закони механике 

4. Припреме експеримената за дечију недељу 

5. Дечија недеља- базар науке 

6. Дечија недеља- базар науке 

7. Интензитет, правац, смер брзине и убрзања 

8. Зависност брзине и пређеног пута од времена (променљиво кретање) 

9. Кеплерови закони кретање планета 

10. Занимљивости из астрономије 

11. Сила трења и коефицијент трења 

12. Сила отпора средине 

13. Галилео Галилеј- постер рад и презентација 

14. Исак Њутн. Постер рад и презентација 

15. и 16. Фестивал науке у Београду 

17. и 18. Графички задаци − сложено кретање 

19. и 20. Такмичарски задаци сила и кретање 

21. и 22. Општинско такмичење из физике 

23. Принцип рада једноставних машина 

24. Равнотежа полуге и њена примена 

25. и 26. Такмичарски задаци (полуга, стрма раван, котурача) 

27. Израда паноа: учимо науку и страни језик 
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28. Рад, снага и енергија − постер радови 

29. Механизми преношења топлоте са једног тела на друго 

30. Одређивање специфичног топлотног капацитета тела 

31. и 32. Топлотне појаве − задаци 

33. и 34. Посета некој лабораторији (кабинету) за физику на факултету 

Поред понуђених садржаја могу се реализовати теме за које ученици покажу посебно 

интересовање. 

 

 МАТЕМАТИКА 

 

 Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну 

базичну jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, 

развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвоје 

елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи 

и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању 

разноврсних задатака из животне праксе, да представља основу за успешно настављање 

математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних 

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

  

 Задаци наставе математике  су  : 

 

•  стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и   

законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 

•  стицање основне математичке културе потребне за откривање улоге и примене математике 

у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно 

настављање образовања и укључивање у рад; 

•  развијање ученикове способности посматрања, опажања и логичког, критичког, 

аналитичког и апстрактног мишљења; 

•  развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и математичке 

радозналости; 

•  стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања 

у писменом и усменом облику; 

•  усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

•  савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, 

као и усвајање основних својстава тих операција; 

•  упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање 

њихових узајамних односа; 

•  оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 

•  припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука; 

• изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, 

упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад; 

•  стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања 

 

 

 Оперативни задаци  :      

 

Ученике треба оспособити да: 

 

•  схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена; 

•  умеју да одреде приближну вредност броја a a Q a( , )  0 ; 
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•  схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене 

дужима које представљају такву меру; 

•  упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан број); 

•  умеју да изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге идентичне 

трансформације ових израза (назначене у програму); 

•  упознају правоугли координатни систем и његову примену; 

•  добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене; 

•  знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријских фигура 

у којима се може уочити правоугли троугао; 

•  познају најважнија својства многоугла и круга; умеју да конструишу поједине правилне 

многоуглове (са 3, 4, 6, 8 и 12 страница) и да цртају друге правилне многоуглове рачунајући 

централни угао и преносећи га угломером; 

•  знају најважније обрасце у вези с многоуглом и кругом и да умеју да их примене у 

одговарајућим задацима; 

• схвате појам размере дужи и својства пропорције; 

• умеју да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке; 

• користе елементе дедуктивног закључивања (и изводе једноставније доказе у оквиру 

изучаваних садржаја). 

 

 Методе: 

 

•  вербалне методе: монолошка (усмено излагање: предавање, причање, описивање, 

објашњавање) и дијалошка (разговор: репродуктивни разговор – питања и одговори, 

хеуристички разговор, слободан разговор, дискусија - расправа) 

•  текстовно-графичке методе: рад на тексту, писани и графички радови (илустрације 

цртежима, дијаграмима, графицима, таблицама, схемама; разни самостални писмени и 

графички радови ученика: школски писмени и домаћи задаци, контролне вежбе и тестови, 

реферати и сл.) 

•  метода демонстрације: показивање и приказивање (модела, схема, скица, појава, стања, 

презентације) 

•  метода практичних радова: практични радови, лабораторијски експерименти (израда 

модела: мерења и израчунавања код модела, предмета или на терену; рад на рачунару и сл.)  

 

 

 

Наставни садржаји у седмом разреду из математике 

 

Бр. 

теме 
Назив наставне теме 

Број часова 

обрада утврђивање други 

типови 

укупно 

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 7 6 2 14 

2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 6 9 1 16 

3. СТЕПЕНОВАЊЕ 5 7 1 1 

4. МНОГОУГАО 6 6 1 13 

5. ПОЛИНОМИ  13 16           2 31 

6. 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И 

ЊИХОВО ГРАФИЧКО 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

7 11 1 19 

7. КРУГ 6 8 1 15 

8. СЛИЧНОСТ  5 5 4 11 
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      9. ШКОЛСКИ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ   8 8 

Укупно часова 55 68 21 144 

Часова у првом полугодишту    66 

Часова у другом полугодишту    78 

 

 

 

СТАНДАРДИ ИЗ ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКЕ ЗА 7 РАЗРЕД 

 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на одговарајућем нивоу. нивоу. 

 

ОСНОВНИ  НИВО 

           

    ● У области БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица уме да: 

MA.1.1.1. прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне) 

MA.1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и обратно 

MA.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно 

MA.1.1.4. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се 

сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим 

имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број 

MA.1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим 

MA.1.1.6. користи реалне бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

представама 

 

    ● У области АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ ученик/ученица врши формалне операције које 

су редуциране и зависе од интерпретације и  уме да: 

MA.1.2.1. реши линеарне једначине у којима се треба да изрази само непознати сабирак, 

умањеник, умањилац, дељеник или делилац и то са бројевима истог записа 

MA.1.2.2. израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима 

MA.1.2.3. сабира, одузима и множи мономе 

 

    ● У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе 

у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и 

паралелне и нормалне праве) 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује 

основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину 

троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом 

задатку) 

MA.1.3.3. уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину 

теорему  

MA.1.3.4. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна 

обим и површину круга датог полупречника) 
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MA.1.3.5. влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, зна 

њихове основне елементе и рачуна њихову површину) 

MA.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања) 

 

    ● У области МЕРЕЊЕ ученик/ученица уме да: 

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, масе, времена и 

углова 

MA.1.4.2. претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање 

MA.1.4.3. користи различите апоене новца 

MA.1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; заокругљује величине исказане 

датом мером 

 

    ● У области ОБРАДА ПОДАТАКА ученик/ученица уме да: 

MA.1.5.1. изражава положај објеката сврставајући их у врсте и колоне; одреди положај тачке 

у првом квадранту координатног система ако су дате координате и обратно 

MA.1.5.2. прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди 

минимум или максимум зависне величине 

MA.1.5.3. податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто 

MA.1.5.4. одреди задати проценат неке величине 

 

 

СРЕДЊИ НИВО 

 

    ● У области БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица уме да: 

MA.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у различитим облицима 

MA.2.1.2. одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; 

израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 

приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа 

MA.2.1.3. примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама 

MA.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама 

 

    ● У области АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ ученик/ученица је рачунске процедуре довео/ла 

до солидног степена увежбаности; уме да: 

MA.2.2.1. оперише са степенима и зна шта је квадратни корен 

MA.2.2.2. сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином 

MA.2.2.3. уочи зависност међу променљивим, зна функцију y = ɑx и графички интерпретира 

њена својства; везује за та својства појам директне пропорционалности и одређује непознати 

члан пропорције 

MA.2.2.4. реши једначине у којима се примењује сабирање  сличних монома. 

MA.2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним задацима 

 

    ● У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица уме да: 

MA.2.3.1. одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са 

њима ако су изражени у целим степенима 
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MA.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу; 

одреди број дијагонала, збир углова, обим и површину многоугла (на основу елемената који 

непосредно фигуришу у задатку)  

MA.2.3.3. решава задатке користећи Питагорину теорему 

MA.2.3.4.  користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена 

MA.2.3.5. уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и 

везује је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница 

паралелограма) 

 

    ● У области МЕРЕЊЕ ученик/ученица уме да: 

MA.2.4.1. пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама  за дужину и 

масу 

MA.2.4.2. претвори износ једне валуте у другу правилно постављајући одговарајућу 

пропорцију 

MA.2.4.3. дату величину искаже приближном вредношћу 

 

    ● У области ОБРАДА ПОДАТАКА ученик/ученица уме да: 

MA.2.5.1. одреди аритметичку средину за дати скуп вредности које су из Q 

MA.2.5.2. влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или 

централно симетричних итд) 

MA.2.5.3. чита једноставне дијаграме и табеле 

MA.2.5.4. примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, 

промена цене неког производа за дати проценат) 

 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

 

    ● У области БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица уме да: 

MA.3.1.1. одреди вредност сложенијег бројевног израза 

MA.3.1.2. оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 

MA.3.1.3. користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

 

    ● У области АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ ученик/ученица је постигао/ла висок степен 

увежбаности извођења операција уз истицање својстава која се примењују; уме да: 

MA.3.2.1. користи особине степена и квадратног корена 

MA.3.2.2. зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано 

трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставији облик 

MA.3.2.3. реши једначине и неједначине у којима се јавља квадрат бинома и разлика квадрата. 

MA.3.2.4. примењује једначине у реалним ситуацијама. 

MA.3.2.5. разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава 

одговарајућим записом 

MA.3.2.6. зна линеарну функцију и графички интерпретира њена својства 

 

    ● У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица уме да: 

MA.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи 

особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 
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MA.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна 

њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка; уме да их конструише 

MA.3.3.3. одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину 

лука 

MA.3.3.4. примени подударност и сличност троуглова (само на основу једнакости углова), 

повезујући тако разна својства геометријских објеката 

MA.3.3.5. влада појмовима самерљиве и несамерљиве дужи 

 

    ● У области МЕРЕЊЕ ученик/ученица уме да: 

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

MA.3.4.2. процени и заокругли дате податке и рачуна са таквим приближним  

вредностима; изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g) 

 

    ● У области ОБРАДА ПОДАТАКА ученик/ученица уме да: 

MA.3.5.1. одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове 

MA.3.5.2. црта график којим представља међузависност величина 

MA.3.5.3. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА из МАТЕМАТИКЕ за СЕДМИ РАЗРЕД 

 

М
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3.  
Решавање једначине x² = а (а ≥ 

0), појам квадратног корена 
О  

4.  Квадратни корен  У 

5.  Ирационални бројеви О  

6.  
Скуп реалних бројева. 

Бројевна права  
О  

7.  

Децимални запис реалног 

броја и његова приближна 

вредност 

О  

8.  

Децимални запис реалног 

броја и његова приближна 

вредност 

 У 

9.  

Основна својства операција 

сабирања и множења реалних 

бројева 

О  
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10.  
Поредак бројева и операције 

сабирања и множења 
 У 

11.  
Основна својства операције 

кореновања у R
+
 

О  

12.  
Основна својства операције 

кореновања у R
+
 

 У 

13.  Једнакост 2a = |a|   У 

14.  Бројевни изрази   У 

15.  Реални бројеви   С 

II
 

П
И

Т
А

Г
О

Р
И

Н
А

 Т
Е

О
Р

Е
М

А
 

6
О

 +
 9

У
  
+

 1
С

 =
 1

6
 У

К
У

П
Н

О
 

16.  Питагорина теорема О  

M
A

.1
.3

.1
.,
 M

A
.1

.3
.2

.,
 M

A
.1

.3
.3

.,
 M

A
.1

.3
.4

.,
 M

A
.1

.3
.5

.,
 M

A
.1

.3
.6

.,
  

M
A

.2
.3

.1
.,
 M

A
.2

.3
.2

.,
 M

A
.2

.3
.3

.,
 M

A
.2

.4
.1

.,
 M

A
.2

.4
.3

.,
M

A
.3

.3
.1

. 

M
A

.3
.3

.2
.,
 M

A
.3

.3
.4

.,
 M

A
.3

.4
.1

.,
 M

A
.3

.4
.2

. 

17.  
Питагорина теорема - 

израчунавање странице 
 У 

18.  Примена П.Т. на правоугаоник О  

О
к
то

б
ар

 

19.  Примена П.Т. на квадрат  У 

20.  
Примена П.Т. на једнакокраки 

троугао 
О  

21.  
Примена П.Т: на 

једнакостраничан троугао 
 У 

22.  
Примена П.Т. на квадрат, 

правоугаоник и троугао 
 У 

23.  Примена П.Т на ромб О  

24.  
Примена П.Т. на једнакокраки 

трапез 
О  

25.  
Примена П.Т. на правоугли 

трапез 
 У 

26.  
Примена П.Т. на троугао и 

четвороугао 
 У 

27.  
Правоугли троугао чији су 

оштри углови 30° и 60° 
 У 

28.  
Примене П.Т. у 

конструкцијама 
О  

29.  
Конструктивни задаци у вези 

са П.Т. 
 У 

30.  Обрт Питагорине теореме  У 

31.  
Питагорина теорема – 

систематизација 
 С 

 
32.  Први писмени задатак  С  

 
     

 
33.  

Исправак првог писменог 

задатка 
 С  
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II
I 

 

С
Т

Е
П

Е
Н

О
В

А
Њ

Е
 

5
О

 +
 7

У
  
+

 1
С

 =
 1

3
 У

К
У

П
Н

О
 

34.  
Појам степена. Степен чији је 

изложилац природан број 
О  

M
A

.1
.1

.1
. 
M

A
.1

.1
.2

. 
M

A
.1

.1
.4

. 
M

A
.1

.2
.1

. 
M

A
.1

.2
.2

. 
M

A
.2

.1
.1

. 
M

A
.2

.2
.2

. 

M
A

.3
.1

.1
. 
M

A
.3

.2
.1

. 

35.  
Степен чији је изложилац 

природан број 
 У 

Н
о
в
ем

б
ар

 

36.  
Множење и дељење степена 

једнаких основа 
О  

37.  
Множење и дељење степена 

једнаких основа 
 У 

38.  
Множење и дељење степена 

једнаких основа 
 У 

39.  Степен производа О  

40.  Степен количника О  

41.  Степен производа и количника  У 

42.  Степен степена О  

43.  Операције са степенима  У 

44.  Примена степена  У 

45.  Операције са степенима  У 

46.  
Степеновање - 

систематизација 
 С 

IV
 

М
Н

О
Г

О
У

Г
А

О
 

6
О

 +
 6

У
 +

 1
С

 =
 1

3
 У

К
У

П
Н

О
 

47.  Појам и врсте многоуглова О  

M
A

.1
.3

.1
. 
M

A
.1

.3
.2

. 
M

A
.1

.3
.3

. 
M

A
.1

.3
.4

. 
M

A
.1

.4
.4

. 
M

A
.1

.4
.1

. 
 

M
A

.1
.4

.2
. 
M

A
.2

.3
.1

. 
M

A
.2

.3
.2

. 
M

A
.2

.3
.5

. 
M

A
.2

.4
.1

. 
 

M
A

.3
.3

.1
. 

M
A

.3
.3

.2
. 
M

A
.3

.3
.4

. 
M

A
.3

.4
.1

. 
 

48.  Број дијагонала многоугла О  

49.  Збир углова многоугла О  

50.  
Углови и дијагонале 

многоугла 
 У 

51.  
Углови и дијагонале 

многоугла 
 У 

Д
ец

ем
б

ар
 

52.  Обим и површина многоугла О  

53.  Обим и површина многоугла  У 

54.  Правилни многоуглови О  

55.  Правилни многоуглови  У 

56.  
Конструкција правилних 

многоуглова 
О  

57.  
Конструкција правилних 

многоуглова 
 У 

58.  Многоугао  У 
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59.  Многоугао - систематизација  С 

 
60.  Други писмени задатак  С 

 
61.  

Исправак другог писменог 

задатка 
 С 

V
 

П
О

Л
И

Н
О

М
И

 

1
3
О

 +
 1

6
У

 +
 2

С
 =

 3
1
 У

К
У

П
Н

О
 

62.  
Појам рационалног 

алгебарског израза 
О  

M
A

.1
.1

.4
. 
M

A
.1

.1
.2

. 
M

A
.1

.2
.1

. 
M

A
.1

.2
.2

. 
M

A
.1

.2
.3

. 
M

A
.2

.1
.2

. 
M

A
.2

.2
.1

. 
 

M
A

.2
.2

.2
. 
M

A
.2

.2
.4

. 
M

A
.2

.2
.5

. 
M

A
.3

.2
.1

. 
M

A
.3

.2
.2

. 
M

A
.3

.2
.3

. 
M

A
.3

.2
.4

. 

63.  Алгебарски изрази  У 

64.  
Моном и операције са 

мономима 
О  

65.  
Појам полинома (бином, 

трином ) 
О  

66.  Сређивање полинома  У 

67.  
Сабирање и одузимање 

полинома 
О  

68.  
Сабирање и одузимање 

полинома 
 У 

Ја
н

у
ар

 

69.  
Сабирање и одузимање 

полинома 
 У 

70.  Множење монома О  

71.  Множење полинома мономом О  

72.  Множење полинома мономом  У 

73.  
Множење полинома 

полиномом                                 
О  

74.  
Множење полинома 

полиномом 
 У 

Ф
еб

р
у
ар

 

75.  Множење полинома  У 

76.  Множење полинома  У 

77.  Множење полинома  У 

78.  Квадрат бинома О  

79.  Квадрат бинома  У 

80.  Разлика квадрата О  

81.  Разлика квадрата  У 

82.  Полиноми  У 

83.  Полиноми  У 

84.  Полиноми - систематизација  С 

85.  
Растављање полинома аx + bx 

на чиниоце 
О  
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86.  Растављање разлике квадрата О  

87.  
Растављање на чиниоце 

тринома а² + 2аb + b² 
О  

88.  
Растављање полинома на 

чиниоце 
 У 

89.  
Растављање полинома на 

чиниоце 
 У 

90.  
Решавање једначина - примена 

растављања 
О  

М
ар

т 

91.  
Решавање једначина - примена 

растављања 
 У 

92.  Полиноми - систематизација  С 

V
I 

З
А

В
И

С
Н

Е
 В

Е
Л

И
Ч

И
Н

Е
 И

 Њ
И

Х
О

В
О

 Г
Р

А
Ф

И
Ч

К
О

 П
Р

Е
Д

С
Т

А
В

Љ
А

Њ
Е

 

7
О

 +
 1

1
У

 +
 1

С
 =

 1
9
У

К
У

П
Н

О
 

93.  
Правоугли координатни 

систем 
О  

M
A

.1
.4

.3
. 
M

A
.1

.5
.1

. 
M

A
.1

.5
.2

. 
M

A
.1

.5
.3

. 
M

A
.1

.5
.4

. 
M

A
.2

.2
.3

. 
 

M
A

.2
.4

.2
. 
M

A
.2

.5
.2

. 
M

A
.2

.5
.3

. 
M

A
.2

.5
.4

. 
M

A
.3

.2
.5

. 
 

M
A

.3
.2

.6
. 
M

A
.3

.5
.1

. 
M

A
.3

.5
.2

. 
M

A
.3

.5
.3

. 

94.  
Правоугли координатни 

систем 
 У 

95.  
Растојање између две тачке у 

координатном систему 
 У 

96.  
Растојање између две тачке у 

координатном систему 
 У 

97.  
График зависности међу 

величинама 
О  

98.  
График зависности међу 

величинама 
 У 

99.  Директна пропорционалност О  

100.  
График зависности  y = k ∙ x, х 

 R 
О  

101.  
График зависности  y = k ∙ x, х 

R 
 У 

102.  Обрнута пропорционалност О  

103.  
График зависности y = k/x,  х  

R 
О  

104.  Пропорција и њене особине О  

105.  Продужена пропорција  У 

106.  Примена пропорције   У 

107.  Примена пропорције   У 

108.  Пропорција и размера     У 

А
п

р
и

л
 

109.  Пропорција – примена  У 

110.  Пропорција – примена  У 

111.  
Зависне величине - 

систематизација 
 С 
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 112.  Трећи  писмени задатак  С  

 113.  
Исправак трећег писменог 

задатка 
 С  

V
II

 

К
Р

У
Г

 

6
О

 +
 8

У
 +

 1
С

=
 1

5
У

К
У

П
Н

О
 

114.  
Централни и периферијски 

угао круга 
О  

M
A

.1
.3

.2
. 

M
A

.1
.3

.3
. 
M

A
.1

.3
.4

. 
M

A
.1

.4
.1

. 
M

A
.1

.4
.2

. 
M

A
.1

.4
.4

. 
M

A
.2

.3
.1

. 
 

M
A

.2
.3

.4
. 
 M

A
.2

.4
.1

. 
M

A
.3

.3
.1

. 
M

A
.3

.3
.3

. 
M

A
.3

.4
.1

. 

115.  
Централни и периферијски 

угао круга 
 У 

116.  

Углови над пречником и 

примене у конструктивним 

задацима 

 У 

117.  Тангенте круга  У 

118.  
Примена Питагорине теореме 

на круг 
 У 

119.  Обим круга,број π О  

120.  Дужина кружног лука О  

121.  Дужина кружног лука  У 

122.  Површина круга О  

123.  Површина круга  У 

124.  Површина кружног прстена О  

125.  Површина кружног исечка  О  

М
ај

 

126.  
Површина кружног прстена и 

кружног исечка 
 У 

127.  
Обим и површина круга и 

његових делова 
 У 

128.  Круг - систематизација  С 

V
II

I 

С
Л

И
Ч

Н
О

С
Т

 

5
О

 +
 5

У
 +

 1
С

=
 1

1
У

К
У

П
Н

О
 

129.  Размера дужи О  

M
A

.1
.3

.2
. 
M

A
.1

.4
.1

. 
M

A
.1

.4
.2

. 
M

A
.2

.3
.2

. 

M
A

.2
.4

.1
. 
M

A
.3

.3
.2

. 
M

A
.3

.3
.4

. 
M

A
.3

.3
.5

. 

130.  
Самерљиве и несамерљиве 

дужи 
О  

131.  
Конструктивна подела дужи у 

датој размери m : n (m, n  N) 
О  

132.  
Конструктивна подела дужи у 

датој размери m : n (m, n  N) 
 У 

133.  Пропорционалност дужи О  

134.  Пропорционалност дужи  У 

135.  Пропорционалност дужи  У 

Ју
н

 136.  Сличност троуглова О  

137.  Сличност троуглова  У 
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138.  Примене сличности троуглова  У 

139.  Примене сличности троуглова  С 

 140.  Четврти писмени задатак  С  

 141.  
Исправак четвртог писменог 

задатка 
 С  

 142.  Систематизација градива  С  

 143.  Годишњи тест  С  

 144.  
Анализа резултата теста. 

Закључивање оцена 
 С  

Прво  полугодиште  28 36 + 4* 68 

Друго полугодиште  27 45 + 4*  76 

Укупно   55 89 144 

 

Tип часа: 

О – часови обраде новог градива 

У – утврђивање 

С – систематизација 

            Ув – уводни час 

 

* - Два писмена задатка у сваком полугодишту са по једним часом анализе и исправке     

     писмених. 

 

 

 ДОДАТНА НАСТАВА  

 

Циљеви и задаци: 

•  проширивање темељних знања 

•  развијање занимања за откривање нових и сложенијих садржаја математике 

•  подстицање да се трудом самостално дође до резултата 

•  подстицање на откривање и проучавање математичких законитости 

•  развијање логичког мишљења и закључивања 

•  подстицање на примену и коришћење знања и вештина стечених у математици и у другим 

подручјима и свакодневном животу 

•  подстицање и развијање способности анализирања, синтетизирања и откривања различитих 

начина решавања проблема 

 

Методе: 

•  вербалне методе: монолошка (усмено излагање: предавање, причање, описивање, 

објашњавање) и дијалошка (разговор: репродуктивни разговор – питања и одговори, 

хеуристички разговор, слободан разговор, дискусија - расправа) 
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•  текстовно-графичке методе: рад на тексту, писани и графички радови (илустрације 

цртежима, дијаграмима, графицима, таблицама, схемама; разни самостални писмени и 

графички радови ученика: школски писмени и домаћи задаци, контролне вежбе и тестови, 

реферати и сл.) 

•  метода демонстрације: показивање и приказивање (модела, схема, скица, појава, стања, 

презентације) 

•  метода практичних радова: практични радови, лабораторијски експерименти (израда 

модела: мерења и израчунавања код модела, предмета или на терену; рад на рачунару и сл.) 

 

Редни  

број 

Месец и 

недеља 
Тематска јединица 

1. Септембар 3 Алгебарски доказ . Квадрирање реалних бројева 

2. Септембар 4   Ирационални бројеви . Операције са реалним бројевима 

3. Октобар 1   Упоређивање реалних бројева 

4. Октобар 2   Операције са квадратним коренима 

5. Октобар 3   Примена Питагорине теореме 

6. Октобар 4   Херонов образац 

7. Октобар 5   Примена Питагорине теореме 

8. Новембар 1   Питагорине тројке 

9. Новембар 2   Увод у комбинаторику 

10. Новембар 3   Логички задаци 

11. Новембар 4   Комбинаторни задаци 

12. Децембар 1   Шта је веће 

13. Децембар 2   Решавање Диофантових једначина коришћењем последње 

цифре 

14. Децембар 3   Правилни многоуглови 

15. Децембар 4   Докази код многоуглова и површине многоуглова 

16. Јануар 1   Полиноми – једнакости и једначине 

17. Јануар 2   Полиними – неједнакости и неједначине 

18. Фебруар 1   Полиноми – дељивост 

19. Фебруар 2   Алгебарски разломци 

20. Фебруар 3   Решавање Диофантових једначина коришћењем производа и 

  Количника 

21. Фебруар 4   Решавање Диофантових једначина коришћењем особина 

  Дељивости 

22. Март 1 Апсолутна вредност 

23. Март 2 Логичко комбинаторни задаци 1 

24. Март 3   Однос величина и пропорције 

25. Март 4   Логичко комбинаторни задаци 2 

26. Април 1   Сложенији задаци алгебарских разломака 

27. Април 2   Директно и обрнуто пропорционалне величине 

28. Април 3   Осврт на такмичења из математике у тетућој школској 

години 

29. Април 4   Осврт на такмичења из математике у тетућој школској 

години 
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 ДОПУНСКА  НАСТАВА 

 

Циљеви и задаци: 

• проналажење путева за спречавање заостајања појединих ученика у праћењу наставе 

• индивидуаним приступом ефикасно помагање ученицима који већ заостају током редовне 

наставе да у границама својих могућности усвоје нова знања 

• помагање ученицима да открију узрок свог неуспеха у школском раду и учењу и отклањање 

истог       

 

 

Методе: 

•  вербалне методе: монолошка (усмено излагање: предавање, причање, описивање, 

објашњавање) и дијалошка (разговор: репродуктивни разговор – питања и одговори, 

хеуристички разговор, слободан разговор, дискусија - расправа) 

•  текстовно-графичке методе: рад на тексту, писани и графички радови (илустрације 

цртежима, дијаграмима, графицима, таблицама, схемама; разни самостални писмени и 

графички радови ученика: школски писмени и домаћи задаци, контролне вежбе и тестови, 

реферати и сл.) 

•  метода демонстрације: показивање и приказивање (модела, схема, скица, појава, стања, 

презентације) 

•  метода практичних радова: практични радови, лабораторијски експерименти (израда 

модела: мерења и израчунавања код модела, предмета или на терену; рад на рачунару и сл.) 

 

30. Мај 1   Круг и углови . Тангетни четвороугао 

31. Мај 2   Тетивни четвороугао . Круг – обим и површина 

32. Мај 3   Избор задатака у вези многоугла и круга 

33. Мај 4   Пропорције у геометрији 

34. Јун 1   Божанска размера дужи 

   

   

Редни 

број  
Месец и недеља Тематска јединица 

1. Септембар 3  Квадратни корен 

2. Септембар 4  Ирационални бројеви 

3. Октобар 1  Приближна вредност и децимални запис реалног броја 

4. Октобар 2  Реални бројеви 

5. Октобар 3  Питагорина теорема 

6.  Октобар 4  Примена Питагорине теореме на правоугаоник и квадрат 

7. Октобар 5  Примена Питагорине теореме на једнакокраки и   

  једнакостраничан троугао 

8. Новембар 1  Примена Питагорине теореме на трапез и ромб 

9. Новембар 2  Множење и дељење степена једнаких основа 
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 МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

 

Циљеви и задаци: 

• примена математичких знања у решавању разних проблема из живота 

• неговање такмичарског духа, жеље за знањем и напретком.   

• популарисање математике 

• мотивисање и подстицање ученика за рад у групи 

• ширење научног погледа на свет 

• позитивно и снажно утиче на интелектуално, радно, естетско и морално васпитање ученика 

 

 

 

 

 

10. Новембар 3  Множење , дељење и степеновање степена   

11. Новембар 4  Збир спољашњих и унутрашњих углова многоугла 

12. Децембар 1  Број дијагонала многоугла 

13. Децембар 2  Обим и површина многоуглова 

14. Децембар 3  Правилни многоуглови 

15. Децембар 4  Конструкција правилних многоуглова 

16. Јануар 1  Алгебарски изрази и бројевна вредност 

17. Јануар 2  Сабирање и одузимање полинома 

18. Фебруар 1  Множење полинома 

19. Фебруар 2  Множење полинома  

20. Фебруар 3  Квадрат бинома 

21. Фебруар 4  Разлика квадрата 

22. Март 1  Растављање полинома на чиниоце 

23. Март 2  Растављање полинома на чиниоце 

24. Март 3  Правоугли координатни систем 

25. Март 4  Растојање у координатном систему 

26. Април 1  Директна пропорционалност 

27. Април 2  Обрнута пропорционалност 

28. Април 3  Пропорција 

29. Април 4  Обим куга и кружни лук 

30. Мај 1  Површина круга и кружних делова 

31. Мај 2  Обим и површина круга и његових делова 

32. Мај 3  Самерљиве и несамерљиве дужи 

33. Мај 4  Талесова теорема 

34. Јун 1  Сличност троуглова 
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Методе: 

•  вербалне методе: монолошка (усмено излагање: предавање, причање, описивање, 

објашњавање) и дијалошка (разговор: репродуктивни разговор – питања и одговори, 

хеуристички разговор, слободан разговор, дискусија - расправа) 

•  текстовно-графичке методе: рад на тексту, писани и графички радови (илустрације 

цртежима, дијаграмима, графицима, таблицама, схемама; разни самостални писмени и 

графички радови ученика: школски писмени и домаћи задаци, контролне вежбе и тестови, 

реферати и сл.) 

•  метода демонстрације: показивање и приказивање (модела, схема, скица, појава, стања, 

презентације) 

•  метода практичних радова: практични радови, лабораторијски експерименти (израда 

модела: мерења и израчунавања код модела, предмета или на терену; рад на рачунару и сл.) 

 

Редни 

број  
Месец и недеља Тематска јединица 

1. Септембар 3 Све о нули 

2. Септембар 4 Све о јединици 

3. Октобар 1 Бројевни системи (писање бројева и операција) 

4. Октобар 2 Архимедово стваралаштво и анегдоте 

5. Октобар 3 Судоку 

6.  Октобар 4 Талесово мерење висина 

7. Октобар 5 Египатско трасирање правог угла 

8. Новембар 1 Прављење паноа – математички ребуси 

9. Новембар 2 Велики и мали бројеви 

10. Новембар 3 Погађање замишљеног броја 

11. Новембар 4 Математички квиз знања 

12. Децембар 1 Магични квадрати 

13. Децембар 2 Пано – дијаграм успеха ученика школе по одељењима из 

математике 

14. Децембар 3 Рационални поступци у рачунању 

15. Децембар 4 Сабирање непарних и узастопних бројева уз илустрацију 

сликама 

16. Јануар 1 Паскалов троугао 

17. Јануар 2 Еуклидов алгоритам 

18. Фебруар 1 Познати математичари 

19. Фебруар 2 Математички квиз 

20. Фебруар 3 Математика и музика 

21. Фебруар 4 Израда математичких модела 

22. Март 1 Припрема за Мислишу 

23. Март 2 Припрема за Мислишу 

24. Март 3 Златни пресек 

25. Март 4 Мозаици 

26. Април 1 Танграми 

27. Април 2 Судоку 
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ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА за ученике: Математика – уџбеник за седми разред основне 

школе – Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Кlett, Београд, 2014.год.; Математика 

- збирка задатака за седми разред основне школе, Слађана Димитријевић, Ненад Вуловић, 

Кlett, Београд, 2014.год.; 

 

 

ДОДАТНА ЛИТЕРАТУРА за ученике: Математички лист, Друштво математичара Србије, 

Београд; Збирка припремних задатака за математичка такмичења, Друштво математичара 

Србије, Војислав Андрић.    

НАСТАВНИЧКА ЛИТЕРАТУРА: Приручник за математичка такмичења, ИП КРУГ, 

Београд; Дидактичко-методички приручник за наставу математике V-VIII, ЗУНС, Београд;  

ИНТЕРНЕТ САЈТОВИ: http://www.dms.org.rs, http://kengur.dms.rs. 

 

БИОЛОГИЈА 

(2 часа недељно, 72 часа годишње)  

Циљ и задаци 

Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да 

се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвајањем образовно-васпитних садржаја 

стекну основна знања о грађи и функционисању човечијег организма, развијају здравствену 

културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља. 

Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота, навике, 

запажања, способности критичког мишљења, објективно и логичко расуђивање као и хумане 

односе међу половима. 

Задаци наставе биологије су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

биологије. сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе биологије буду у пуној 

мери реализовани 

- разумевање улоге и значаја биологије за развој и напредак човечанства 

- развијање свести о властитом пореклу и положају у природи 

- разумевање еволутивног положаја човека 

28. Април 3 Ератостеново мерење меридијана земље 

29. Април 4 Дијаграми, графови 

30. Мај 1 Дирихлеов принцип 

31. Мај 2 Пано са оствареним резултатима из математике током 

школске године 

32. Мај 3 Милутин Миланковић 

33. Мај 4 Математички квиз 

34. Јун 1 Анализа рада секције 

   

http://www.dms.org.rs/
http://kengur.dms.rs/
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- упознавање грађе и функционисања организма, усвајање одређених хигијенских навика, 

стицање одговорности за лично здравље и здравље других људи 

- схватање да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање 

норми понашања које обезбеђују хумане односе међу људима 

- стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и 

еволутивни положај човека данас 

- стекну знања о грађи ћелија и ткива и повезаности органа и органских система у организам 

као целину 

- упознају основну грађу и улогу коже 

- упознају облик и грађу костију и мишића 

- упознају грађу и функцију нервног система и чула 

- упознају грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са нервним 

системом 

- упознају грађу и функцију система органа за варење 

- упознају грађу и функцију система органа за дисање 

- упознају грађу и функцију система органа за циркулацију 

- упознају грађу и функцију система органа за излучивање и њихов значај за промет материја 

- упознају грађу и функцију система органа за размножавање, фазе у полном сазревању 

човека и биолошку регулацију процеса везаних за пол 

- упознају најчешћа обољења и повреде органских система човека 

- науче основна правила пружања прве помоћи 

- развијају неопходне хигијенске навике 

- схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравља 

- схвате значај и улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва као и 

последице њеног нарушавања. 

Монолошка метода је начин рада у настави када наставник или ученик вербално излаже неке 

делове наставног садржаја. Постоје различити облици ове методе: предавање, приповедање, 

описивање, образлагање и објашњавање.  

Дијалошка метода (метода разговора) јесте начин рада у настави у облику дијалога између 

наставника и ученика. Облици дијалошке методе јесу слободан разговор, дискусија, полемика 

и многи други.  

Рад на тексту је начин рада при којем се користе уџбеник, шира литература, програмиран 

материјал, текстови или различите илустрације.  

Самостални писмени и графички радови ученика користе се када је ученицима унапред 

дат неки одређени садржај у неком извору знања (у настави хемије најчешће усмено излагање 

или тест) или пак када ученици слободно бирају садржај и слободно се писмено изражавају.  

Истраживачки рад ученика јесте метод који уводи ученике у поступак научног 

истраживања на сопственом истраживачком пројекту (пројектни задаци). 

Практични рад и рад у лабораторији јесте начин рада који подразумева да ученици изводе 

различите лабораторијске вежбе или учествују у различитим радионицама.  

Метода демонстрације јесте показивање онога што је могуће перцептивно доживети. 

Најважнији облик ове наставне методе у настави хемије јесу демонстрациони огледи и 

употреба различитих модела или узорака супстанци.  

Комбиновани рад је метода која се користи када је временски могуће повезати више 

различитих активности на часу и када наставни садржај то омогућава.  
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЉУДСКЕ ВРСТЕ (5) 

ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ ТЕЛА (60) 

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ (7) 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност 

активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске 

целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом 

ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у 

разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране 

Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици информисани о 

критеријумима на основу којих су оцењивани.  

Избор и систематизација програмских садржаја биологије резултат су захтева времена и 

најновијих достигнућа у биологији, а примерени су узрасту ученика и њиховом психо-

физичком развоју.  

Наставне теме су логички распоређене, а обухватају садржаје науке о човеку, здравственој 

култури и репродуктивном здрављу.  

Овако конципиран програм пружа ученицима основна знања, а ради лакшег разумевања и 

усвајања градива, наставник не треба да инсистира на детаљном опису грађе и функције, већ 

на обољењима и повредама појединих органа, пружању прве помоћи и стицању неопходних 

хигијенских навика, очувању личног здравља и здравља других људи, као и одговорном 

односу према репродуктивном здрављу.  

Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) треба предвидети 60% часова за 

обраду новог градива и 40% за друге типове часова.  

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода и 

употребу расположивих наставних средстава и информационих технологија на часовима 

обраде, вежби и систематизације градива. Избор наставних метода зависи од циља и задатака 

наставног часа и опремљености кабинета. Избор облика рада препуштен је наставнику.  

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране 

Министарства просвете, најновију стручну литературу и да примењује искуства стечена 

професионалним развојем на акредитованим семинарима из Каталога програма стручног 

усавршавања Завода за унапређивање образовања и васпитања.  

 

Бр. теме Назив наставне теме 
Број часова 

обр. др.тип. укуп. 

1 Порекло и развој људске врстe 3 2 5 

2 Грађа човечијег тела 30 30 60 

3 Репродуктивно здравље 4 3 7 

Укупно   72 

Часова у првом полугодишту   33 

Часова у другом полугодишту   39 

ИЗВОРИ САЗНАЊА: Уџбениk- Биологија за седми разред О.Ш., Klett аутор Славица 

Здравковић  

стручна литература, тв емисије, научни часописи "Савремена биологија", "Биос", интернет, 

природни материјали и препарати. 
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ГЛОБАЛНИ  ПЛАН  РАДА   БИОЛОГИЈЕ   за  СЕДМИ  РАЗРЕД 

М
ес

ец
 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

  

  Број  часова 

 

Наставна јединица 

 

 

 

за  

обраду 

 

 

 

за друге 

типове п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

С
еп

те
м

б
ар

 

   
  
I 

П
О

Р
Е

К
Л

О
 И

 Р
А

З
В

О
Ј
 

  
  
  
 Љ

У
Д

С
К

Е
 В

Р
С

Т
Е

 

     

1. Наука о човеку – 

антропологија 

О  

5
 у

к
у
п

н
о
 

2. Порекло и историјски развој 

човека 

О  

3. Антропологија. Порекло и 

историјски развој чoвека 

 У 

4. Преци данашњег човека.       

Људи данас 

О  

5. Порекло и развој људске врсте  С 

 

II
 Г

Р
А

Ђ
А

 Ч
О

В
Е

Ч
И

Ј
Е

Г
 Т

Е
Л

А
 

      

6. Нивои организације 

биолошких система. Човек – 

органски систем 

О  

6
1
 у

к
у
п

н
о
 

7. Ћелија: величина, облик, 

основна грађа (ћелијска 

мембрана, цитоплазма, 

органеле, једро, ДНК, 

хромозоми). 

О  

8. Деоба ћелија О  

9. Посматрање грађе ћелије на 

трајном микроскопском 

препарату 

 В 

О
к
то

б
ар

 

 

10. Нивои организације 

биолошких система. Грађа 

ћелије. Ћелијске деобе 

 У 

11. Кратак преглед еволутивне 

разноврсности кожног система 

животиња. Грађа коже човека. 

Кожни органи. Слузокожа. 

Функција коже 

O  

12. Обољења, повреде коже и прва 

помоћ. UV зрачење  

и заштита коже 

O  

13. Посматрање грађе коже на  

трајном микроскопском 

препарату 

 В 

14. Кожни систем човека  У 

15. Систематизација органских 

система 

 С 

16. Кратак преглед еволутивне 

разноврсности скелетног 

система животиња. Коштана 

О  
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ћелија. Коштано ткиво. Грађа 

кости. Хрскавица. Везе међу 

костима. Скелет. Кости главе, 

трупа и удова. 

17. Обољења, повреде  костију и 

прва помоћ. Деформације. 

Правилно држање тела 

О  

Н
о
м

ем
б

ар
 

18. Посматрање костију, зглобова 

и шавова. Упоређивање са 

механичким зглобовима 

 В 

19. Скелетни систем човека  У 

 

 

 

 

 

20. Кратак преглед еволутивне 

разноврсности мишићног 

система животиња. Мишићне 

ћелије. Мишићно ткиво. 

Попречно-пругаста, глатка и 

срчана мускулатура. Скелетни 

мишићи (облици). 

Физиолошке особине мишића. 

Кретање 

О  

 

21. Обољења и оштећења мишића. 

Физичка активност 

О   

22. Посматрање мишићног ткива 

на трајном микроскопском 

препарату 

 В 

23. Мишићни систем човека  У 

24. Систематизација органских 

система 

 С 

25. Кратак преглед еволутивне 

разноврсности нервног 

система животиња. Нервна 

ћелија и нервно ткиво. 

Физиолошке особине нервне 

ћелије. Нерви и ганглије. 

О  

26. Централни нервни систем: 

мозак и кичмена мождина. 

Рефлекси и рефлексни лук. 

О  

Д
ец

ем
б

а 27. Периферни нервни систем. 

Аутономни (вегетативни) 

нервни систем. 

О  

 

28. Обољења нервног система. 

Стрес. Одмор и сан. Учење и 

памћење 

О  

29. Посматрање нервног ткива на 

пресеку мозга или кичмене 

мождине (на трајном 

микроскопском препарату).  

Испитивање рефлекса бутног 

мишића. 

 В 

30. Нервни систем човека  У 

31. Кратак преглед еволутивне О  
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разноврсности система жлезда 

са унутрашњим лучењем 

животиња. Жлезде са 

унутрашњим лучењем, грађа. 

Повезаност жлезда са 

унутрашњим лучењем и 

нервног система. 

32. Поремећаји у раду жлезда са 

унутрашњим лучењем 

О  

33. Систем жлезда са 

унутрашњим лучењем 

 У 

Ја
н

у
ар

 

34. Систематизација органских 

система 

 С 

 

35. Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система чулних 

органа животиња. Чулне 

ћелије.Чулни органи коже. 

Чуло мириса и укуса 

О   

36. Грађа и функција чула вида О   

37. Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система чулних 

органа животиња. Чулне 

ћелије.Чулни органи коже. 

Чуло мириса и укуса. Грађа и 

функција чула вида 

 У  

Ф
еб

р
у
ар

 

    

38. Чуло слуха и равнотеже. О   

39. Обољења, повреде и заштита 

система чулних органа 

О   

40. Одређивање оштрине вида и 

разликовање боја. Мариотов 

оглед 

 В  

41. Чуло слуха и равнотеже. 

Обољења, повреде и заштита 

система чулних органа 

 У  

 

42. Систематизација органских 

система 

 С 

43. Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система органа 

за варење животиња. Грађа 

органа за варење. Варење 

хране. Јетра и панкреас. 

О  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
ар

т 

44. Обољења органа за варење. 

Правилна исхрана и последице 

неправилне исхране 

(гојазност, булимија, 

анорексија). Хигијена усне 

дупље. 

О  
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45. Таблице правилне исхране.  В 

46. Систем органа за варење 

човека 

 У 

47. Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система органа 

за дисање животиња. Грађа и 

функција органа за дисање. 

Покрети дисања. Спољашње и 

ћелијско дисање. Глас и говор.   

О  

48. Обољења органа за дисање. 

Дувански дим и здравље 

О  

49. Доказивање угљен-диоксида  у 

издахнутом ваздуху 

 В 

50. Систем органа за дисање 

човека 

 У 

Апр

ил 

51. Систематизација органских 

система  

 С 

52. Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система органа 

за циркулацију животиња. Крв 

и лимфа. Крвне групе. 

Трансфузија. Наслеђивање 

крвних група. 

О  

53. Срце и крвни судови.  Грађа и 

рад срца.  

Артерије, вене, капилари. 

Лимфни судови. Крвоток и 

лимфоток. Одбрамбене 

способности организма. 

Вакцине. 

О  

54. Обољења, повреде срца и 

крвних судова, прва помоћ. 

Реанимација. 

О  

55. Посматрање крви на трајном 

микроскопском препарату. 

 В 

M
aj

 

                           

56. Мерење пулса и крвног 

притиска. 

 В 

57. Систем органа за циркулацију 

човека 

 У 

58. Систематизација органских 

система 

 С 

 59. Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система органа 

за излучивање животиња. 

Грађа и функција органа за 

излучивање. 

О  

 

 

 

60. Обољења органа за 

излучивање 

О   

61. Грађа бубрега – дисекција  В 
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62. Систем органа за излучивање 

човека 

 У 

63. Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система органа 

за размножавање животиња. 

Грађа и функција органа за 

размножавање. Физиологија 

репродукције.  

Наслеђивање пола код човека. 

Наследне болести везане за 

пол 

О  

64. Обољења органа за 

размножавање. Хигијена 

полних органа 

О  

 65.    Систем органа за 

размножавање човека 

 У 

Ју
н

 

 

II
I 

Р
Е

П
Р

О
Д

У
К

Т
И

В
Н

О
 З

Д
Р

А
В

Љ
Е

 

66. Систематизација органских 

система 

 С 

67. Дефиниција здравља. 

Пубертет и адолесценција 

О  

68. Проблеми везани за период 

одрастања (делинквенција, 

болести зависности). 

О  

69. Почетак полног живота. 

Хумани односи међу 

половима. Контрацепција. 

Ризично понашање и 

сексуално преносиве болести – 

превенција и лечење. 

О  

70. Значај и планирање породице. 

Наталитет. 

О  

71. Репродуктивно здравље  У 

72.  Годишња систематизација 

градива 

 С 

7
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

у
к
у
п

н
о
 

  
  

Прво  полугодиште  18 15 33 

Друго полугодиште  19 20 39 

Укупно   37 35 72 

 

 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 7. РАЗРЕД  ПО 

НИВОИМА И ОБЛАСТИМА 

 

1. ОБЛАСТ - ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

 Зна карактеристике живе и неживе природе 
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БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света 

БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним 

случајевима 

БИ.2.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог на биолошком 

материјалу-препарати, огледи 

БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима 

и атипичним примерима-вируси, органи, плодови... 

БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или неживо 

 Уочава сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 

БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 

БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их у 

типичним случајевима 

БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени 

и атипичним случајевима 

 Уочава потребу за класификовањем живог света 

БИ.1.1.4. Уме да наведе царства и познаје њихове представнике 

БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства разликују на основу њихових особина до 

нивоа кола-класе 

БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства разликују на основу њихових особина до 

нивоа класе-реда 

 Уочава просторну и временску променљивост живог света 
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне 

чињенице о томе  

БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и 

промена које се дешавају код живих бића у околностима када делује мање чинилаца на 

типичне заједнице или организме 

БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и 

промена које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама и сложенијим 

заједницама 

 

2. ОБЛАСТ – ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

Зна да организми имају карактеристичну грађу која омогућава одвијање различитих 

функцијанаопходних за одржавање живота 

БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми изграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви 

животни процеси и зна основне особине те ћелије 

БИ.1.2.2. зна да је ћелија основна јединица грађе и функције вишећелијских организамау 

чијим се одељцима разноврсни процеси и зна основне карактеристике грађе тих ћелија 

БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције 

које се одвијају на нивоу организма 

БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју 

обављају у вишећелијском организму – разлика између биљне и животињске, коштане и 

мишићне ћелије... 

БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се 

ћелије које врше исту функцију групишу у ткива, ткива у органе, а они у системе органа 

БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и човека 

БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и 

човека 

БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну 

функционалну условљеност 

БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања  грађе и функције током еволуције 

 Познаје основне животне процесе и њихову улогу у остваривању одговарајућег 

понашања јединке 
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БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни 

процеси 

БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организам обезбеђује исхраном 

БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића-дисање, надражљивост, 

покретљивост, растење, развиће, размножавање 

БИ.2.2.4. разуме да је за живот потребна енергија која се производи, складишти и одаје у 

специфичним процесима у ћелији и да се тај процес назива метаболизам 

БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући посебној грађи могу да везују енергију и 

стварају сложене хранљиве материје 

БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се 

разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање 

БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања јединке неопходна 

функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције понашања 

за преживљавање 

БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функција јединке током животног 

циклуса 

 Разуме да организми функционишу као независне уравнотежене целине у сталној 

интеракцији са околином 

БИ.1.2.7. организми функционишу као независне уравнотежене целине у сталној интеракцији 

са околином 

БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна шта он значи 

БИ.2.2.8. зна да је неопходна координација функција у вишећелијском организму и који 

органски системи је омогућују 

БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини систем одржавају хомеостазу 

БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који 

информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже 

– улога нервног система 

БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који 

реагују на промене у околини и карактеристике органа које враћају организам у равнотежу 

онда када је из ње избачен – стресно стање-улога ендокриног система 

БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања на организам 

 

 

3. ОБЛАСТ – НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

 Разуме да се врста одржава репродукцијом, а да вишећелијски организми расту 

деобама и повећањем величине ћелија (разлика митозе и мејозе) 

 

БИ.1.3.1. разуме да јединке једне врсте дају потомке исте врсте 

БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесу размножавања 

БИ.2.3.1. зна основне разлике између полног и бесполног размножавања 

БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота 

БИ.3.3.1. разуме разлику између полних и телесних ћелија у погледу хромозома и деобе 

БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 

 Зна да основни ћелијски процеси зависе од гена и разуме да се особине наслеђују 

комбиновањем генетичког материјала предака и да средина утиче на њихово 

испољавање 

БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 

БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 

БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују 

БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да је то процес развића 

БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на претке, али нису идентични  
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БИ.2.3.4. зна да на развиће поред генетичког материјала утиче и средина 

БИ.3.3.3. зна функцију и основну улогу генетичког материјала 

БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 

 Разуме основне теорије еволуције и схвата њен значај у формирању савременог 

биолошког мишљења 
БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи и етапе Земљине 

историје 

БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо 

упознати на основу фосилних записа 

БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 

БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и да су оне 

настале деловањем евол. мех. 

БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање 

доводи до прилагођавања организама на услове животне средине 

БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми мењајући учесталост особина у 

популацијама доводе до еволуције 

БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на брзину и смер еволуционих промена својих 

популација и популација других врста 

 

 

 

 

 

4. ОБЛАСТ – ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

 Зна и разуме основне еколошке појмове 

БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште, биотоп, животна 

заједница-биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна основне 

чињенице о њима 

БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих биотичких и абиотичких фактора на организме и 

популације 

БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи 

БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да опише 

везе између делова 

БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други, као и 

међусобне односе популација у биоценози 

 Познаје и разуме основне законитости и принципе у екологији 
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, 

чланове ланаце исхране и и правце кружења најважнијих супстанци – вода, угљеник, азот 

БИ.2.4.3. уме на разноврсним примерима да одреди материјалне и енергетске токове у 

екосистему, основне односе исхране, и најважнија својства биоценоза и популација 

БИ.2.4.4. зна да у природи постоји кружење појединих супстанци 

БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија (и обрнуто) и 

интерпретира односе исхране у екосистему  

( аутотрофни, хетеротрофни, сапротрофни животни комплекси, ланци исхране и трофичке 

пирамиде) 

БИ.3.4.3. разуме значај кружења супстанци у природи (H2O, N, CO2) 

БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација 

 Уочава разноликост екосистема на Земљи 
БИ.1.4.4. препознаје животне услове у карактеристичним екосистемима Србије и најважније 

представнике врста које их насељавају 

БИ.2.4.5. препознаје биоме и зна њихов основни распоред на Земљи 
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БИ.2.4.6. препознаје животне услове у екосистемима Европе и света и карактеристичне 

представнике врста које их насељавају 

БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености организама на живот у воденој, ваздушној и 

земљишној средини 

БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима 

настаје 

 Разуме утицај човека на биосферу 
БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства  на природу – утицај киселих 

киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене 

БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност – нестанак врста, сеча шума, 

интензивна пољопривреда, отпад 

БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине 

(рециклажа, компост) и заштити екосистема (националних паркова и природних резервата) 

БИ.1.4.8. зна шта може лино предузети у заштити свог окружења  

БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања 

природних ресурса и уштеде енергије 

БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе – национал. паркова, природних 

резервата, ботаничких башти и зоо-вртова 

БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи – утицај 

киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стсклене баште, глобалне климатске промене 

БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и 

биодиверзитета 

БИ.3.4.8. Разуме зашто се неограничен  развој човечанства не може одржати у ограниченим 

условима планете 

5. ОБЛАСТ – ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 Познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су потребне 

БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је  

важно да их се придржава 

БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке 

обраде хране  

БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и 

правилног опхођења преме њима  

БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на разне 

заразне болести – епидемије и пандемије 

БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећеја функције појединих органа и основне 

симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од стања кака се 

мора обратити лекару 

БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 

БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 

БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 

 Познаје принципе правилне исхране и разуме њихов значај 

БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у исхрани – (конзерванси, 

витамини, антиоксиданти, минерали) и опасности и опасности до којих може да доведе 

неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, претерано узимање хране) и познаје основне 

принципе правилног комбиновања животних намирница 

БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница 

БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност намирница 

БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне 

исхране 

БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност  

БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике  болести метаболизма и узроке због којих 

настају (гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест) 



ОШ „Свети Сава“, Врчин, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-СЕДМИ РАЗРЕД, школска 2016/17. год. 

199 

 

 Зна принципе здравог живота и разуме значај њиховог поштовања 
БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине као и неке природне појаве (УВ зрачење) 

неповољно утичу на здравље човека 

БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање 

биолошких ритмова (сна, одмора) 

БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и   могуће путеве 

инфекције, као и њихове последице по здравље 

БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење средине угрожава здравље  

БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 

 

 

 Препознаје  карактеристична понашања људи и разуме узроке  њиховог настанка 
БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које су последица физиолошких 

промена (пубертет, менопауза), зна да у адолесценцији могу да се појаве психолошки 

развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, сна...) 

 БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме 

зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље 

БИ.1.5.12. зна да болести зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија) неповољно утичу 

на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институције и стручњаци) 

БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је 

ХИВ позитивна 

БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и 

понашање (алкохол, дрога, е. напитци...) 

БИ.3.5.7. познаје основне биол. механизме доводе до болести зависности 

БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на понашање и 

физиолошке процесе у организму 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

Циљ додатне наставе биологије:  Од ученика се очекује да анализира, упоређује, разликује, 

критички суди, износи лични став, повезује различита знања, примењује их и сналази се у 

новим нестандардним ситуацијама. 

Задаци : Ученици треба да: схвате улогу и значај науке за напредак човечанства, разумеју 

поступност у развоју живог света,  упоређује особине живих бића  и групише их у пет 

царстава, стекну проширена знања о грађи и функционисању живих бића,  повезују, 

анализирају  процес у живим бићима и природи, примерне стечена знања  на разноврсности и 

распрострањености живих бића, учешће на такмичењима у организацији Министарства 

просвете. 

Методе: рад у лабораторији, теренски рад, експеримент, реферати, рад са текстом, цртежи, 

модели. 

 

1. Биолошка еволуција 

2. Предмет изучавања антропологије- дискусија 

3. Лабораторијске методе 

4. Прављење трајних препарата 

5. Ћелија- рад на презентацији у PowerPoint-у 

6. Хистологија 

7. Митохондрије  

8. Еукариоти и прокариоти- подела и особине 

9. Ретровируси и заразе 

10. Бактерије- Ешерихија коли и Кохов бацил 

11. Методе истраживања у ботаници 

12. Еволуција ћелије 
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13. Фазе и циклуси ћелијског дисања 

14. Митоза 

15. Мејоза  

16. Интерфаза и синтеза ДНК 

17. Молекул ДНК и еволуција 

18. Транскрипција и транслација 

19. Мутације  

20. Врсте и улоге РНК 

21. Разноврсност ткива 

22. Срце и срчани мишић 

23. Скелетни мишићи и снага 

24. Еволуција мозга 

25. ЦНС- синапсе 

26. ЦНС- рефлексни лук 

27. Вегетативни нервни систем- панои 

28. Ендокрине жлезде и хормони 

29. Повратна спрега 

30. Хемоглобин 

31. Анорексија и булимија- болести савременог живота 

32. Повезаност циркуларног и респираторног система 

33. Физиологија репродукције 

34. ППБ и контрацепција 

35. Адолесценција и пубертет 

36. Болести зависности 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Циљ допунске наставе биологије: Да ученици упознају основне појмове о природним 

појавама, и  

живом свету, и да упазнају основну грађу различитих група биљака. Ученици треба да развију 

основну научну писменост, љубав према природи и осећање дужности да чувају  природу. 

Задаци : Ученици треба да: схвате улогу и значај биологије за напредак човечанства, разумеју 

поступност у развоју живог света; схвате да су жива бића груписана према сродности у пет 

царстава; стекну основна знања о грађи и функционисању живих бића; 

Методе: Рад са текстом, употреба модела и слика, фронтали рад. 

  

6 часова- ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЉУДСКЕ ВРСТЕ 

25 часова- ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ ТЕЛА 

5 часова- РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

 Наставе јединице ће се обрађивати по потреби ученика 

 

 

БИОЛОШКА  СЕКЦИЈА 

Циљ: развијање и побољшање квалитета живота, развитак критичког мишљења,  да стекну 

више знања о грађи живих бића,  развију еколошку свест, здравствену културу и хигијенске 

навике.  

Задаци : схвате улогу и значај науке за напредак човечанства, разумеју поступност у развоју 

живог света,  упоређују, анализирају и групишу особине живих бића,  стекну проширена 

знања о грађи и функционисању живих бића,  повезују, анализирају  процес у живим бићима 

и природи,  примерне стечена знања  на разноврсности и распрострањености живих бића. 

Методе : огледи, практичан рад, реферати, презентације и панои ученика, микроскпирање, 

цртежи, модели. 

1. Договор о раду- конституисање секције (избор руководиоца секције) 
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2. Руковање микроскопом 

3. Микроскопирање ћелија биљака 

4. План грађе биљака 

5. Корен- раст корена (вежба) 

6. Стабли- дрвенасто стабло (бојење годова) 

7. Лист- збирке листова (израда хербаријума) 

8. Цвет- излазак у шуму и поређење цветова 

9. Збирке плодова (сушење плодова) 

10. Израда збирки различитих семена (лепљење и бојење) 

11. Препознавање лековитих биљака 

12. Чување и сушење лековитих биљака (терен) 

13. Заштићена биљне врсте- црвене књиге 

14. Гајење биљака у кући, школи и башти 

15. Изложба украсних биљака 

16. Изложба семена у холу школе 

17. Једноћелијски организми- обележја 

18. Микроскопирање праживотиња 

19. Микроскопирање узорка барске воде 

20. Израда паноа- болести које изазивају црви 

21. Посета узгајивача калифорнијских глиста 

22. и 23. Љуштуре различитих мекушаца- прављење збирки различитих љуштура 

      шкољки и мекушаца (припрема за изложбу) 

24. Значај инсеката у пририди 

25. и 26. Израда збирки инсеката 

27. Медоносна пчела- живот у кошници (панои) 

28. Посета пчеларима 

29. Вежба- дисекција шарана- унутрашња и спољашња грађа 

30. Водоземци широм планета- енциклопедија 

31. Изумрли гмизавци- енциклопедиоја (панои) 

32. Збирке пера различитих птица 

33. и 34. Зоолошки врт- посета 

35. и 36. Ботаничка башта- посета 

 

 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

Циљ :развој еколошке свести ученика, усмеравање ученика ка самосталном раду, едукација 

ученика о здравој животној средини и очувању природе, учешће ученика у ваннаставним 

активностима. 

Задаци :  упознавање еколошких појмова,  учешће у заштити животне средине, учешће у 

такмичењу „Наука младима”. 

Методе:  практичан рад, теренски рад, еколошке радионице, радови  ученика. 

 

 

 

Време 

Назив наставне теме 
(број часа и називи наставних јединица у оквиру теме) 

Септембар 

01. Упознавање са планом и програмом еколошке секције 

02. Уређење околине школе  

03. Дан озонског омотача "15 септембар" 

04. Уређење хола, цвеће и слике 
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Октобар 

05. Постављање дечијих лик. радова на еколошке теме  

06. Еколошка едукација родитеља 

07. Израда збирки плодова, перја, шкољки, инсеката 

08. Еколошка патрола, снимање и израда паноа 

09. Округли сто: "како деца могу да ублаже проблеме све загађеније 

животне средине 

 

 

Новембар 

10. Пестициди у пољопривреди 

11. пописивање отпадака у околини око школе 

12. Ланци исхране у природи 

13. Сакупљање изрека о животињама и биљкама записива. 

 

 

Децембар 

14. Еколошке поруке 

15. Састав земљишта 

16. Испитивање загађености ваздушне средине у којој се школа налази 

17. Израда кућица за птице Како да помогнем птицама 

Јануар 
18. Еколошке игре без граница 

19. Праћење метаморфозе лептира у оквиру живог кутка 

 

 

Фебруар 

20. Збрињавање неудомљених ситних животиња (мачака и паса  

21. Екосистем ливада; Екосистем баре - живот баре у току зиме; 

Екосистем шуме - спратовитост 

22. Бука у близини школе 

23. Неговање биљака у саксији 

 

 

Март 

24. "Ја сам твоје дрво" 

25. Одређивање загађености воде 

26. Направи компас 

27. Сакупљање старе хартије 

 

Април 

28. Акција озелењавања непосредне околине 

29. Израда еколошког кутка у школи 

30. Направи хербаријум 

 

 

Мај 

 

31. Израда еколошких парола 

32. Сакупљање и начин чувања лековитих биљака 

33. Акваријум - гајење рибица 

34. Израда инсектаријума 

 

Јун 

35. Организовање смотри еколошких патрола 

36. Организовање посета и излета (Авала, Царска Бара,Природњачки 

музеј и Ботаничка башта) 

 

Напомена 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАЖНИХ ДАТУМА 
04. Октобар - дан животиња 

01. Децембар - светски дан борбе против сиде 

31. Март - дан борбе против пушења 

07. Април - светски дан здравља 

22. Април - дан планете земље 

5. Јун - светски дан заштите средине  

 

ПРВА ПОМОЋ 

 

Циљ: Од ученика се очекује да анализира, упоређује, разликује, критички суди, износи лични 

став, повезује различита знања, примењује их и сналази се у новим нестандардним 

ситуацијама. 

Задаци: учешће на такмичењу екипа прве помоћи,  научити како пружити прву помоћ,  

детаљније знати грађу тела човека и како оно функционише 

Методе: рад са текстом, практичанни рад, теренски рад. 
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1. Упознавање са планом и програмом рада  

2. Уводна реч- значај Прве помоћи 

3. Анатомија човека 

4. Физиологија човека 

5. Виталне функције 

6. Кардио- пулмонална реанимација (КПР) 

7. Престанак рада срца (инфаркт) 

8. Искрварење услед великих повреда или ампутација 

9. Унутрашње крварење 

10. Пнеумоторакс (отворена рана грудног коша) 

11. Преломи кичменог стуба 

12. Отворени преломи дугих костију 

13. Затворени преломи 

14. Опекотине (I, II, III степен) 

15. Промрзлине (I, II, III степен) 

16. Ране, посекотине, раздеротине 

17. Страна тела, уједи, алергије 

18. Астма, епилепсија 

 Секција се обрађује у двочасима 

 

 

 

 

 

 

                                       Х Е М И Ј А 

                                (2 часа недељно, 72 часа годишње) 

 

Циљ наставе хемије јесте да сви ученици стекну основну језичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних 

постигнућа; да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама; да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 

развијање мотивисаности, заинтересованости за предметне садржаје, функционалне 

хемијске писмености, способности за извођење једноставних хемијских 

истраживања, логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 

развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација, свести о 

важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног 

коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу; развијање 

радозналости и потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и кроз то 

позитивног става према учењу хемије, свести о сопственим знањима и 

способностима и даљој професионалној оријентацији, разумевања промена и појава 

у природи на основу знања хемијских појмова, теорија, модела и закона. 

Задаци наставе хемије: 

 омогућити ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод 

којим се у хемији долази до сазнања; 

 омогућити ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, као и 

њен значај за развој различитих технологија и друштва уопште; 
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 оспособити ученике да се користе хемијским језиком: да знају хемијску 

терминологију и да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских 

симбола, формула и једначина; 

 створити наставне ситуације у којима ће ученици до сазнања о својствима 

супстанци и њиховим променама долазити на основу демонстрационих огледа или 

огледа које самостално изводе и при том развијати аналитичко мишљење и критички 

став у мишљењу; 

 створити наставне ситуације у којима ће ученици развијати експерименталне 

вештине, правилно и безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама; 

 оспособити ученике за извођење једноставних истраживања; створити 

ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално 

искуство у решавању теоријских и експерименталних проблема; 

 створити ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за 

тумачење појава и промена у реалном окружењу; 

 омогућити ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју 

квантитативни аспект хемијских промена и практично га примењују. 

Наставне методе: 

Монолошка метода је начин рада у настави када наставник или ученик вербално излаже неке 

делове наставног садржаја. Постоје различити облици ове методе: предавање, приповедање, 

описивање, образлагање и објашњавање.  

Дијалошка метода (метода разговора) јесте начин рада у настави у облику дијалога између 

наставника и ученика. Облици дијалошке методе јесу слободан разговор, дискусија, полемика 

и многи други.  

Рад на тексту је начин рада при којем се користе уџбеник, шира литература, програмиран 

материјал, текстови или различите илустрације.  

Самостални писмени и графички радови ученика користе се када је ученицима унапред 

дат неки одређени садржај у неком извору знања (у настави хемије најчешће усмено излагање 

или тест) или пак када ученици слободно бирају садржај и слободно се писмено изражавају.  

Истраживачки рад ученика јесте метод који уводи ученике у поступак научног 

истраживања на сопственом истраживачком пројекту (пројектни задаци). 

Практични рад и рад у лабораторији јесте начин рада који подразумева да ученици изводе 

различите лабораторијске вежбе или учествују у различитим радионицама.  

Метода демонстрације јесте показивање онога што је могуће перцептивно доживети. 

Најважнији облик ове наставне методе у настави хемије јесу демонстрациони огледи и 

употреба различитих модела или узорака супстанци.  

Комбиновани рад је метода која се користи када је временски могуће повезати више 

различитих активности на часу и када наставни садржај то омогућава.  

 

У савременој настави хемије све је израженији захтев за активно учествовање ученика у 

наставном процесу и избор активних метода, па с тим у вези најчешће се користите наставне 

методе као што су лабораторијске вежбе, демонстрационе методе, истраживачки рад ученика 

и друге које захтевају самосталност и активан однос ученика у наставном процесу. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА  ХЕМИЈЕ за СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Назив наставне теме 
Број часова  

обрада / утврђивање / вежбе 

1. 

 

Хемија и њен значај 

 

1 / 0 / 2 

 2. 

 

Основни хемијски појмови 

 

6 / 5 / 3 

 3. 

 

Структура супстанце 

 

 

 3А 

 

Атом и структура атома 

 

7 / 6 / 1 

  3Б 

 

Основне честице које изграђују 

супстанце:  

атоми, молекули и јони 

 

6 / 7 / 2 

 
4. 

 

Хомогене смеше – раствори 

 

3 / 4 / 3 

 5. 

 

Хемијске реакције и израчунавања 

 

5 / 10 / 1 

  

Редни 

број 

наставне 

теме 

Редни 

Број часа 

наставне 

јединице 

Назив наставне 

јединице 

Тип часа Стандарди 

1. 1. Предмет 

изучавања хемије. 

Хемија у склопу 

природних наука и 

њена примена. 

уводни час  

 2. Рад у хемијској 

лабораторији 

лабораторијске 

вежбе 

ХЕ.1.1.9. ХЕ.1.2.10. ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2.      ХЕ.2.6.3. 

 3. Мерење у хемији лабораторијске 

вежбе 

ХЕ.1.1.10. ХЕ.1.6.1. ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.6.1.        ХЕ.2.6.2.      

ХЕ.2.6.3. 

2. 4. Материја и 

супстанце 

обрада ХЕ.1.1.8.        ХЕ.2.1.2. 

 5. Физичка и хемиј 

ска својства 

супстанци 

обрада ХЕ.1.1.2. ХЕ.1.1.3. ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.3.1.2. 

 6. Физичка и хемиј 

ска својства 

супстанци 

лабораторијске 

вежбе 

ХЕ.1.1.2. ХЕ.1.1.8. ХЕ.3.1.2. 

ХЕ.1.1.12. ХЕ.2.1.7. ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2.        ХЕ.2.6.2.      

ХЕ.2.6.3. 

 7. Физичке и 

хемијске промене 

супстанци 

обрада ХЕ.1.1.3.        ХЕ.1.1.8. 

 8. Физичке и 

хемијске промене 

супстанци 

лабораторијске 

вежбе 

ХЕ.1.1.3. ХЕ.1.1.8. ХЕ.1.1.9. 

ХЕ.1.6.1. ХЕ.1.6.2. ХЕ.2.6.3. 

ХЕ.3.6.1. ХЕ.3.6.2. ХЕ.3.6.3. 

ХЕ.3.6.4. 
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 9. Физичке и 

хемијске промене 

супстанци 

утврђивање ХЕ.1.1.3.       ХЕ.1.1.8. 

 10. Чисте супстанце: 

елементи и 

једињења 

обрада ХЕ.1.1.1.    ХЕ.1.1.2.         

ХЕ.1.1.8. 

 11. Чисте супстанце: 

елементи и 

једињења 

утврђивање ХЕ.1.1.1.     ХЕ.1.1.2.         

ХЕ.1.1.8. 

 12. Смеше обрада ХЕ.1.1.1. ХЕ.1.1.2. ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.2.1.2. 

 13. Смеше утврђивање ХЕ.1.1.1. ХЕ.1.1.2. ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.2.1.2. 

 14. Раздвајање 

састојака смеше 

обрада ХЕ.1.1.8.       ХЕ.2.1.2.       

ХЕ.3.1.7. 

 15. Раздвајање 

састојака смеше 

лабораторијске 

вежбе 

ХЕ.1.1.8. ХЕ.1.1.11. ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.3.1.7. ХЕ.3.1.8. ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. ХЕ.3.6.1. ХЕ.3.6.2. 

ХЕ.3.6.3.       ХЕ.3.6.4. 

 16. Основни хемијски 

појмови 

утврђивање, 

припрема за 

контролну вежбу 

ХЕ.1.1.1. ХЕ.1.1.2. ХЕ.1.1.3. 

ХЕ.1.1.8. ХЕ.2.1.2. ХЕ.3.1.2. 

ХЕ.3.1.7. 

 17. Основни хемијски 

појмови 

провера знања ХЕ.1.1.1. ХЕ.1.1.2. ХЕ.1.1.3. 

ХЕ.1.1.8. ХЕ.2.1.2. ХЕ.3.1.2. 

ХЕ.3.1.7. 

3.1. 

18. Атом обрада ХЕ.1.1.8. 

 19. Хемијски симболи обрада ХЕ.1.1.6.       ХЕ.1.1.8. 

 20. Хемијски симболи утврђивање ХЕ.1.1.6.       ХЕ.1.1.8. 

 21. Грађа атома обрада ХЕ.1.1.8.       ХЕ.2.1.2.      

ХЕ.3.1.4. 

 22. Грађа атома утврђивање ХЕ.1.1.8.       ХЕ.2.1.2.     ХЕ.3.1.4. 

 23. Релативна атомска 

маса 

обрада ХЕ.1.1.8.       ХЕ.3.1.4. 

 24. Електронски 

омотач 

обрада ХЕ.3.1.4. 

 25. Електронски 

омотач 

утврђивање ХЕ.3.1.4. 

 26. Модел структуре 

атома 

вежба ХЕ.1.1.8.      ХЕ.3.1.4. 

 27. Грађа атома провера знања ХЕ.1.1.6. ХЕ.1.1.8. ХЕ.2.1.2. 
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ХЕ.3.1.4. 

 

28. Периодни систем 

елемената 

обрада ХЕ.1.1.6. ХЕ.1.1.8. ХЕ.3.1.3. 

ХЕ.3.1.4. 

 29. Периодни систем 

елемената 

комбиновани ХЕ.1.1.6. ХЕ.1.1.8. ХЕ.3.1.3. 

ХЕ.3.1.4. 

 30. Врсте хемијских 

елемената 

обрада ХЕ.1.1.6.       ХЕ.1.1.8. 

 31. Атом и структура 

атома 

систематизација ХЕ.1.1.6. ХЕ.1.1.8. ХЕ.3.1.3. 

ХЕ.3.1.4. 

3.2. 32. Ковалентна веза обрада ХЕ.1.1.4.        ХЕ.1.1.5.        

ХЕ.1.1.8. 

 33. Ковалентна веза утврђивање ХЕ.1.1.4.        ХЕ.1.1.5.        

ХЕ.1.1.8. 

 34. Молекули 

елемената и 

молекули 

једињења 

обрада ХЕ.1.1.4. ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.1.8. ХЕ.3.1.1. ХЕ.3.1.3. 

ХЕ.3.1.4. 

 35. Молекули 

елемената и 

молекули 

једињења 

утврђивање ХЕ.1.1.4. ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.1.8. ХЕ.3.1.1. ХЕ.3.1.3. 

ХЕ.3.1.4. 

 36. Модели молекула 

и хемијске 

формуле 

 вежба ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.1.6. ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.3.1.4. 

 37. Јонска веза обрада ХЕ.1.1.4. ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.1.8.       ХЕ.3.1.4. 

 38. Хемијска веза  утврђивање ХЕ.1.1.4. ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.1.8.         ХЕ.3.1.1.        

ХЕ.3.1.4. 

 39. Валенца 

елемената у 

ковалентним и 

јонским 

једињењима 

 обрада ХЕ.1.1.4. ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.2.1.4.       ХЕ.3.1.4. 

 40. Валенца 

елемената у 

ковалентним и 

јонским 

једињењима 

 утврђивање ХЕ.1.1.4. ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.2.1.4.       ХЕ.3.1.4. 
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 41. Релативна 

молекулска маса 

 обрада ХЕ.1.1.6.       ХЕ.1.1.8. 

 42. Релативна 

молекулска маса 

 утврђивање ХЕ.1.1.6.       ХЕ.1.1.8. 

 43. Атомске, 

молекулске и  

јонске кристалне 

решетке 

 обрада ХЕ.1.1.4. ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.2.1.1.       ХЕ.3.1.3. 

 44. Атомске, 

молекулске и  

јонске кристалне 

решетке 

лабораторијске 

вежбе 

ХЕ.1.1.8. ХЕ.1.1.12. ХЕ.2.1.1. 

ХЕ.2.1.7. ХЕ.3.1.3. ХЕ.3.1.8. 

ХЕ.1.6.1. ХЕ.1.6.2. ХЕ.2.6.2. 

ХЕ.2.6.3. 

 45. Основне честице 

које изграђују 

супстанце 

утврђивање, 

припрема за 

контролну вежбу 

ХЕ.1.1.4. ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.1.8. ХЕ.2.1.1. ХЕ.2.1.4. 

ХЕ.3.1.4. 

 46. Молекули, атоми 

и јони 

 провера знања ХЕ.1.1.4. ХЕ.1.1.5. ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.1.8. ХЕ.2.1.1. ХЕ.2.1.4. 

ХЕ.3.1.4. 

4. 47. Раствори и 

растворљивост 

обрада, анализа 

резултата 

контролне вежбе 

ХЕ.1.1.7. ХЕ.1.1.8. ХЕ.2.1.1. 

ХЕ.2.1.2.        ХЕ.2.1.3.       

ХЕ.3.1.5. 

 48. Раствори и 

растворљивост 

лабораторијске 

вежбе 

ХЕ.1.1.7. ХЕ.1.1.8. ХЕ.1.1.12. 

ХЕ.2.1.1. ХЕ.2.1.5. ХЕ.3.1.5. 

ХЕ.1.6.1. ХЕ.1.6.2. ХЕ.2.6.2. 

ХЕ.2.6.3. ХЕ.3.6.1. ХЕ.3.6.2. 

ХЕ.3.6.3.       ХЕ.3.6.4. 

 49. Раствори и 

растворљивост 

утврђивање ХЕ.1.1.7. ХЕ.1.1.8. ХЕ.2.1.1. 

ХЕ.2.1.2.       ХЕ.2.1.3.       

ХЕ.3.1.5. 

 50. Процентни састав 

раствора 

обрада ХЕ.1.1.7. ХЕ.1.1.8. ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.3.1.9. 

 51. Процентни састав 

раствора 

утврђивање ХЕ.1.1.7. ХЕ.1.1.8. ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.3.1.9. 
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 52. Процентни састав 

раствора 

лабораторијске 

вежбе 

ХЕ.1.1.7. ХЕ.1.1.8. ХЕ.2.1.6. 

ХЕ.2.1.9. ХЕ.2.1.10. ХЕ.3.1.8. 

ХЕ.3.1.9.        ХЕ.1.6.1.        

ХЕ.1.6.2. 

 53. Вода. Значај воде 

за живи свет 

обрада ХЕ.1.1.1. ХЕ.1.1.2. ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.1.8. ХЕ.2.1.1. ХЕ.3.1.1. 

ХЕ.3.1.2. 

 54. Вода. Значај воде 

за живи свет 

лабораторијске 

вежбе 

ХЕ.1.1.1.  ХЕ.1.1.9. ХЕ.1.1.10. 

ХЕ.1.1.12. ХЕ.2.1.7. ХЕ.3.1.8. 

ХЕ.1.6.1. ХЕ.1.6.2. ХЕ.2.6.1. 

ХЕ.2.6.2.       ХЕ.2.6.3. 

 55. Раствори утврђивање, 

припрема за 

контролну вежбу 

ХЕ.1.1.7. ХЕ.1.1.8. ХЕ.2.1.1. 

ХЕ.2.1.2. ХЕ.2.1.3. ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.3.1.5.       ХЕ.3.1.9. 

 56. Раствори провера знања ХЕ.1.1.7. ХЕ.1.1.8. ХЕ.2.1.1. 

ХЕ.2.1.2. ХЕ.2.1.3. ХЕ.2.1.9. 

ХЕ.3.1.5.       ХЕ.3.1.9. 

5. 57. Хемијске 

реакције. Анализа 

и синтеза 

обрада, анализа 

резултата 

контролне вежбе 

ХЕ.1.1.3.       ХЕ.2.1.2. 

 58. Хемијске 

реакције. Анализа 

и синтеза 

утврђивање ХЕ.1.1.3.      ХЕ.2.1.2. 

 59. Хемијске 

једначине. Закон о 

одржању масе. 

обрада ХЕ.1.1.6.      ХЕ.2.1.8. 

 60. Састављање 

једначина хемиј 

ских реакција 

лабораторијска 

вежба 

ХЕ.1.1.6. ХЕ.2.1.8. ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. ХЕ.2.6.1. ХЕ.2.6.3. 

ХЕ.3.6.1. ХЕ.3.6.2. ХЕ.3.6.3. 

ХЕ.3.6.4. 

 61. Хемијске 

једначине. Закон о 

одржању масе 

утврђивање ХЕ.1.1.3.       ХЕ.2.1.2.       

ХЕ.2.1.8. 

 62. Закон сталних 

односа маса 

обрада ХЕ.1.1.6.       ХЕ.1.1.8. 

 63. Количина 

супстанце. 

Моларна маса 

обрада ХЕ.1.1.6.      ХЕ.3.1.9. 
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 64. Количина 

супстанце. 

Моларна маса 

утврђивање ХЕ.1.1.6.      ХЕ.3.1.9. 

 65. Израчунавања у 

хемији 

обрада ХЕ.1.1.6.      ХЕ.2.1.8.          

ХЕ.3.1.9. 

 66. Израчунавања у 

хемији 

утврђивање ХЕ.1.1.6.     ХЕ.2.1.8.         

ХЕ.3.1.9. 

 67. Хемијске реакције 

и израчунавања 

припрема за 

контролну вежбу 

ХЕ.1.1.3. ХЕ.1.1.6. ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.2.1.8.       ХЕ.3.1.9. 

 68. Хемијске реакције 

и израчунавања 

провера знања- 

контролна вежба 

ХЕ.1.1.3.        ХЕ.1.1.6.           

ХЕ.2.1.2. ХЕ.2.1.8.        ХЕ.3.1.9. 

 69. Израчунавања у 

хемији 

анализа резултата 

контролне вежбе 

ХЕ.1.1.6.        ХЕ.2.1.8.           

ХЕ.3.1.9. 

 70. Хемијске реакције систематизација ХЕ.1.1.3.         ХЕ.1.1.6.          

ХЕ.2.1.2. ХЕ.2.1.8.         ХЕ.3.1.9. 

 71. 

 

 

 

 

 

 

 

72. 

Основни хемијски 

појмови 

 

 

 

 

 

 

Систематизација 

градива седмог 

разреда из хемије 

Систематизација 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизација 

 

 

 

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.1.1.7.       ХЕ.1.1.8.             

ХЕ.2.1.1. ХЕ.2.1.2.        ХЕ.2.1.3.            

ХЕ.2.1.8. ХЕ.2.1.9.        ХЕ.3.1.4.            

ХЕ.3.1.9. 

 

 

 

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.1.1.7.       ХЕ.1.1.8.             

ХЕ.2.1.1. ХЕ.2.1.2.       ХЕ.2.1.3.             

ХЕ.2.1.8. ХЕ.2.1.9.       ХЕ.3.1.4.             

ХЕ.3.1.9. 

 

Литература за ученике: Ивана Вуковић, Аника Влајић, Хемија за седми разред основне 

школе, Кlett, Београд, 2013. 
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Ивана Вуковић, Аника Влајић, Збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред 

основне школе, Кlett , Београд, 2013. 

Поред обавезне литературе ученицима се препоручују и књиге и часописи:      

Књиге: 

– Молекули и свет око нас, група аутора; 

– Хемијска читанка, Живорад Чековић; 

– Хемија и ја, Драгослава Гуњић; 

– Школски атлас физике и хемије, Лиансана Жорди; 

– Визуелни речник хемије, у преводу Дејана Даниловића. 

Часописи које ученици могу користити: 

– Хемијски преглед, у издању Српског хемијског друштва; 

– Journal of chemical education, у издању Америчког хемијског друштва. 

Наставничка литература: 

Постоји релативно широк списак литературе, овде ћу навести неколико важнијих из области 

методике наставе хемије, педагогије и психологије, литературу коју најчешће користим: 

– Методика наставе хемије, Милан Сикирица; 

– Методика наставе хемије и демонстрациони огледи, Рожа Халаши и Мирко    Кеслер; 

– Како приближити деци природне науке кроз активно учење, група аутора; 

– Активно учење 2, Ана Пешикан, Слободанка Антић; 

–Методика наставе хемије, Розалија Хорват, Радивој Николајевић; 

– Хисторија хемије, Марија Јанковић; 

– Кратка историја хемије, Исак Асимов. 

Осим наведених књига и уџбеника наставник користи  и стручну хемијску литературу. 

Од часописа издвојићу следеће: 

– Хемијски преглед; 

– Journal of the Serbian Chemical Society, 

– Journal of chemical education 

 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 

ЗА 7. РАЗРЕД  ПО НИВОИМА И ОБЛАСТИМА 

 

1. ОСНОВНИ НИВО 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.  

 

1.1. ОПШТА ХЕМИЈА 

 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.1.1. да прави разлику између елемената, једињења и смеша из свакодневног живота, на 

основу њихове сложености 
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ХЕ.1.1.2. о практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, на 

основу њихових својстава 

ХЕ.1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена 

супстанце подлежу, као и да се при променама укупна маса супстанци не мења  

ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и те честице међусобно 

разликује по наелектрисању и сложености грађе 

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима  

ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских 

формула најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и квалитативно 

значење хемијских једначина реакција оксидације ХЕ.1.1.7. шта су раствори, како настају и 

примере раствора у свакодневном животу  

ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент, 

једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксид, киселина, база, 

со, индикатор 

ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин  

ХЕ.1.1.10. измери масу, запремину и температуру супстанце  

ХЕ.1.1.11. састави апаратуру и изведе поступак цеђења 

ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис, боју, 

магнетна својства, растворљивост), као и да та својства опише 

 

1.1. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање, 

проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са кисеоником)  

ХЕ.1.2.2. везу између својстава неметала и метала и њихове практичне примене ХЕ.1.2.3. да 

препозна метале (№, Мд, А1, Ре, 2п, Си, Рђ, Ад, Аи) на основу њихових физичких и хемијских 

својстава 

ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења ХЕ.1.2.5. 

примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као и практичну примену ових 

једињења 

ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли ХЕ.1.2.7. утврди 

основна физичка својства оксида (агрегатно стање, боја, мирис) ХЕ.1.2.8. докаже кисело-

базна својства супстанци помоћу индикатора  

ХЕ.1.2.9. испита растворљивост соли 

ХЕ.1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуђем и прибором 

 

1.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.3.1. формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара 

ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, карбонилних 

једињења, карбоксилних киселина и естара 

ХЕ.1.3.3. практични значај угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 

киселина и естара у свакодневном животу 

1.4. БИОХЕМИЈА 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.4.1. да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) масти и уља, угљених 

хидрата, протеина 

ХЕ.1.4.2. примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина у намирницама 

1.5. ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У области ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ученик/ученица зна: 

ХЕ.1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног 



ОШ „Свети Сава“, Врчин, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-СЕДМИ РАЗРЕД, школска 2016/17. год. 

213 

 

складиштења, а са циљем очувања здравља и животне средине 

 

2. СРЕДЊИ НИВО 

2.1. ОПШТА ХЕМИЈА 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. У области ОПШТА 

ХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства супстанци (температуре топљења и 

кључања, као и растворљивост супстанци) 

ХЕ.2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, анализа и синтеза, 

неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп  

ХЕ.2.1.3. шта је засићен, незасићен и презасићен раствор 

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органских 

једињења, и ј едначине хемијских реакција неутрализације и супституције  

ХЕ.2.1.5. изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања супстанце (повећањем 

температуре растварача, уситњавањем супстанце, мешањем) 

ХЕ.2.1.6. промени концентрацију раствора додавањем растворене супстанце или растварача 

(разблаживање и концентровање) 

ХЕ.2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује 

табеларно или шематски 

ХЕ.2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и 

производа на основу хемијске једначине, то јест да покаже на основу израчунавања да се 

укупна маса супстанци не мења при хемијским реакцијама 

ХЕ.2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача, на основу процентног састава 

раствора и обрнуто 

ХЕ.2.1.10. направи раствор одређеног процентног састава 

 

2.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна да: 

ХЕ.2.2.1. на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу ових супстанци  

ХЕ.2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења  

ХЕ.2.2.3. експерименталним путем испита растворљивост и хемијску реакцију оксида са 

водом 

ХЕ.2.2.4. испита најважнија хемијска својства киселина (реакција са карбонатима и металима) 

 

2.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна да: 

ХЕ.2.3.1. пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола 

 

2.4. БИОХЕМИЈА 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.2.4.1. најважније улоге масти и уља, угљених хидрата и протеина у живим организмима  

 

3. НАПРЕДНИ НИВО 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 

 

3.1. ОПШТА ХЕМИЈА 

У области ОПШТА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

ХЕ.3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, на основу врста 

честица које их изграђују 

ХЕ.3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима 

ХЕ.3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на нивоу 

честица 
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ХЕ.3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и како од 

њиховог броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона 

ХЕ.3.1.5. зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и растварача ХЕ.3.1.6. 

значење следећих термина: естерификација, сапонификација  

ХЕ.3.1.7. на основу својстава састојака смеше да изабере и изведе одговарајући поступак за 

њихово раздвајање 

ХЕ.3.1.8. да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/проблему/питању за 

истраживање, да бележи и приказује резултате табеларно и графички, формулише 

објашњење/а и изведе закључак/е 

ХЕ.3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи 

стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и количине 

супстанце 

 

3.2. НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена структуром њихових 

атома/молекула 

ХЕ.3.2.2. хемијска својства оксида (реакције са водом, киселинама, хидроксидима) ХЕ.3.2.3. 

да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција са хидроксидима, 

металима, карбонатима, бикарбонатима и базним оксидима) 

ХЕ.3.2.4. да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са киселинама и са 

киселим оксидима) 

ХЕ.3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре  

ХЕ.3.2.6. изведе реакцију неутрализације 

 

3.3. ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 

ХЕ.3.3.1. хемијске реакције угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 

киселина и естара 

ХЕ.3.3.2. видове практичне примене угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара на основу својстава која имају  

ХЕ.3.3.3. пише једначине хемијских реакција угљоводоника, алкохола, карбонилних 

једињења, карбоксилних киселина и естара 

 

3.4. БИОХЕМИЈА 

У области БИОХЕМИЈА ученик/ученица зна: 

ХЕ.3.4.1. основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине 

 ХЕ.3.4.2. основна хемијска својства масти и уља (сапонификацију и хидролизу), угљених 

хидрата и протеина 

ЕКСПЕРИМЕНТ 

(Заједничка област за предмете природних наука: Биологију, Физику и Хемију)  

 

ОСНОВНИ НИВО 
У области ЕКСПЕРИМЕНТ на основном нивоу ученик/ученица уме да: 

ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама 

ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству 

 

СРЕДЊИ НИВО 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на средњем нивоу ученик/ученица уме да: 

ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајуће 

инструменте 
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ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате посматрања или мерења ХЕ.2.6.3. изводи 

једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

У области ЕКСПЕРИМЕНТ на напредном нивоу ученик/ученица уме да:  

ХЕ.3.6.1. препозна питање/проблем које се може експериментално истражити ХЕ.3.6.2. 

постави хипотезе 

ХЕ.3.6.3. планира и изведе експеримент за тестирање хипотезе 

ХЕ.3.6.4. донесе релевантан закључак на основу резултата добијених у експерименталном 

раду 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у 

већој мери интересују за хемију и који су на редовним часовима показали висок ниво 

савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим 

интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Задаци додатне наставе хемије: 

- омогућити ученицима да разумеју начин на који се хемија развијала као наука и њено место 

у савременом животу; 

- омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама 

научног метода; 

- оспособити ученике да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, 

формула и једначина; 

- развијати аналитичко и критичко мишљење; 

- развијати експерименталне вештине за правилно и безбедно, по себе и друге, руковање 

лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама; 

- стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално 

искуство за решавање теоријских и експерименталних проблема; 

- стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и 

промена у реалном окружењу; 

- омогућавати ученицима да на основу различитих израчунавања разумеју квантитативни 

аспект хемијских промена и практично га примењују. 

 

На овим часовима ученици ће се припремати за: 

- такмичење ученика основних школа у организацији Министарства просвете и Српског 

хемијског друштва (школско, општинско, градско, републичко), 

-смотру ученичких радова у организацији регионалних и републичких центара за 

таленте и Министарства просвете (регионално и републичко). 

 1. Развој хемије као науке. Хемија у савременом животу. Мерења у хемији  

 

 Врсте супстанци 

 Физичка и хемијска својства супстанци. Физичке и хемијске промене супстанци 

 Методе раздвајања смеша 

 Методе раздвајања смеша ____________________  

 

 Грађа атома 

 Структура електронског омотача 

 Структура електронског омотача 

 Периодни систем елемената 

 Типови хемијских веза 

 Хемијске формуле 

 Релативна атомска и молекулска маса 

 

Структура супстанце (12) 
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 Израчунавања на основу релација количина супстанце, маса супстанце и бројност 

честица 

 Авогадров број 

 Израчунавања на основу хемијских формула - израчунавање масеног елементарног 

процентног састава једињења 

 Израчунавања на основу хемијских формула 

 Израчунавања у хемији 

 Израчунавања у хемији _______________________  

 

 Раствори - својства раствора 

 Процентни састав раствора 

 Процентни састав смеша 

 Колоидни раствори - растварање желатина (сол и гел стање) 

 Израчунавање масеног процентног садржаја у поступку разблаживања раствора 

 Израчунавање масеног процентног садржаја у поступку мешања раствора 

различитог садржаја 

 Раствори - рачунски задаци 

 Раствори - припремање раствора одређене концентрације разблаживањем и 

концентровањем __________________________________  

 

 Основни типови хемијских реакција 

 Анализа и синтеза 

 Закон сталних односа маса - састављање формула на основу односа маса 

 Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу односа количине, масе и 

броја честица учесника у хемијској реакцији 

 Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу односа количине, масе и 

броја честица учесника у хемијској реакцији 

 Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу односа количине, масе и 

броја честица учесника у хемијској реакцији 

 Топлотни ефекти при физичким и хемијским променама супстанци: егзотермне и 

ендотермне реакције 

 Топлотни ефекти при физичким и хемијским променама супстанци: егзотермне и 

ендотермне реакције 

 Хемија на интернету 

  Хемијски часописи ______________________________  

 

 

 

 

ХЕМИЈСКА СЕКЦИЈА  
 

Годишњи план слободних активности (хемијска секција)- (1 час недељно, 36 годишње) 

Циљ слободних активности јесте подстицање и проширивање интересовања ученика за 

хемију и развој њихових склоности и способности у функцији професионалног 

опредељивања. 

Задаци: 

- омогућити ученицима да према својим склоностима, способностима и интересовањима 

бирају врсту и облике слободних активности у којима ће учествовати и радити и тако развију 

самосталност, поверење у сопствене квалитете и свест о важности самообразовања; 

-омогућити ученицима да током самосталног рада развију иницијативност, самосталност и 

стваралаштво; 

Хомогене смеше или раствори 

(8) 

Хемијске 

реакције и израчунавања на 

основу хемијских 

једначина(11) 
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-створити ситуације у којима ће ученици развијати експерименталне вештине које нису 

заступљене у редовној настави; 

-развијати код ученика свест о повезаности теорије и праксе; 

-развијати код ученика интересовање за развој хемије као науке, новитете у примени хемије 

као науке у савременом начину живота. 

Овај облик наставе биће организован тако да ученици самостално израђују пројектне задатке 

чија упутства имају у збирци задатака. Осим наведених, ученици могу предложити и друге 

пројектне задатке. 

 

Редни 

број 

наставн

е теме 

Наставна тема Пројектни задаци 

1. Хемија и њен значај 1. Температурни календар 

2. Правила рада у хемијској лабораторији 

3. Густина воде 

4. Где ради хемичар 

5. Мерење запремине 

2. Основни хемијски     

појмови 

1. Вештачки елементи 

2. Смеше 

3. Воде као смеше 

4. Оглед 

5. Раздвајање састојака смеше 

3. Структура супстанце Структура атома 

1. Модел атома 

2. Електрон 

3. Димитриј Иванович Мендељејев 

4. Актиноиди и лантаноиди 

5. Мол и честице. 

Атоми, молекули и јони 

1. Поларност супстанци 

2. Ковалентна веза 

3. Кристална решетка 

4. Молекул воде 

5. Израчунавања у хемији 

4. Хомогене смеше или 

раствори 

1. Природне воде 

2. Квалитет воде 

3. Растворљивост 

4. Раствори из свакодневног живота 

5. Хемијски врт 

6. Снижење температуре мржњења 

5. Хемијске реакције и 

израчунавања на основу 

хемијских једначина 

1. Хемијске реакције 

2. Закон сталних односа маса 

3. Колико је велики мол 

4. Анализа једињења калијум-јодида 

5. Енергетске промене при процесима 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА  

 Годишњи план допунске наставе из хемије за 7 разред, (1 час недељно, 36 годишње) 

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 
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Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије 

омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију 

упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

-оспособити ученике да овладају основним хемијским појмовима ради лакшег уклапања у 

редовни наставни процес; 

-омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили 

због краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

-омогућити ученицима да овладају различитим методама учења хемијских садржаја ради 

развијања самосталности у учењу. 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа 

недељно, са групама до десет ученика.  

 

Наставна тема Наставне јединице 

 

1. Хемија и њен 

значај (2) 

1. Предмет изучавања хемије 

2. Хемијско посуђе и прибор. Мере опреза и мерења у 

хемији 

2. Основни хемијски 

појмови (4) 

3. Физичка и хемијска својства супстанци 

4. Физичке и хемијске промене супстанци 

5. Методе раздвајања смеша 

6. Методе раздвајања смеша 

3. Структура 

супстанце (12) 

7. Грађа атома 

8. Грађа атома 

9. Структура електронског омотача 

10. Структура електронског омотача 

11. Периодни систем елемената 

12. Периодни систем елемената и врсте елемената 

13. Релативна атомска маса 

14. Ковалентна и јонска веза 

15. Ковалентна и јонска веза 

16. Хемијске формуле 

17. Релативна молекулска маса 

18. Својства једињења са јонском и ковалентном везом 

4. Хомогене смеше 

или раствори (6) 

19. Раствори – својства раствора 

20. Растворљивост супстанци у води 

21. Процентни састав раствора 

22. Процентни састав раствора 

23. Процентни састав раствора 

24. Својства воде. Природне воде 
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5. Хемијске реакције 

и израчунавања 

на основу 

хемијских 

једначина (12) 

25. Основни типови хемијских реакција 

26. Анализа и синтеза 

27. Хемијске једначине 

28. Хемијске једначине 

29. Закон сталних односа маса 

30. Закон сталних односа маса 

31. Мол. Моларна маса 

32. Мол. Моларна маса 

33. Мол. Моларна маса 

34. Израчунавања на основу хемијских једначина 

35. Израчунавања на основу хемијских једначина 

36. Израчунавања на основу хемијских једначина 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Циљ васпитно - образовног рада је да доприноси: техничко - технолошком васпитању и 

образовању ученика; формирању стваралачке личности; стицању основних техничко - 

технолошких знања, умења и вештина и оспособљавању за њихову примену у учењу, раду и 

свакодневном животу; стицању радних навика; развијању интересовања и способности за 

техничко стваралаштво и проналазаштво; упознавању економских, социјалних, техничко - 

технолошких, еколошких и етичких аспеката рада и производње и њиховог утицаја на развој 

друштва. 

Задаци наставе техничког образовања су: 

 да помаже схватању законитости природних и техничких наука,  

 да даје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим 

облицима друштвено корисног рада,  

 да помаже развоју стваралачког и критичког мишљења,  

 да помаже развоју општих техничких склоности и способности,  

 да помаже савладавању основних принципа руковања различитим средствима рада, 

објектима технике и управљања технолошким процесима, 

 да развија прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака,  

 да стекну радне навике и оспособе се за међусобну сарадњу и тимски рад,  

 да навикну на правилну примену одговарајућих мера заштите на раду и стичу знања о 

потреби заштите радне и животне средине,  

 да помаже избору струке и занимања. 

 

 

 

Редни 

број     

наставне 

теме 

 

Назив наставне теме 

Број часова 

по теми 

Број часова 

Обраду 

новог 

градива 

Друге 

типове 

часова 

1 Увод у машинство 2 2  

2 Техничко цртање у Машинству 8 4 4 

3 Информатичке технологије 14 5 9 

4 Технологија материјала 2 1 1 

5 Мерење и контрола 2 1 1 

6 Технологија обраде метала 4 2 2 
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7 Машине и механизми 16 10 6 

8 Роботика 2 2  

9 Енергетика 4 4  

10 
Конструкторско моделовање - 

модули 
18 3 15 

     

 Укупно 72 34 38 

 

Метод рада: вербални, демонстрациони, графички рад, практичан рад и истраживачки рад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА за ТЕХНИЧКО и ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

 

 

 

М
ес

ец
 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

  

  Број часова 

 

 

 

 

Наставна јединица 

 

 

 

за  

обраду 

 

 

 

за друге 

типове п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

I.
 У

В
О

Д
  
У

 М
А

Ш
И

Н
С

К
У

 Т
Е

Х
Н

И
К

У
 

 

1. 1 Појам и задаци машина и 

механизама. Трансформација 

материје и енергије, пренос и 

трансформација оптерећања и 

кретања 

 
Уводни 

час 
5
 O

 +
 У

Ч
 +

 У
Т

 +
 3

 В
 =

 1
0
 У

К
У

П
Н

О
 

2.  Појам и задаци машина и 

механизама. Трансформација 

материје и енергије, пренос и 

трансформација оптерећања и 

кретања 

Обрада 

 

3.  Техничка документација у 

машинству 
Обрада 

 

4.  Ортогонална пројекција  
 

Вежба 

5.  Ортогонална пројекција 
 Вежба 

6.  Ортогонална пројекција 
 Вежба 

7.  Котирање, пресеци и 

упрошћавање 

Обрада 
 

8.  Котирање, пресеци и 

упрошћавање 

Обрада 
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М
ес

ец
 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

  

  Број часова 

 

 

 

 

Наставна јединица 

 

 

 

за  

обраду 

 

 

 

за друге 

типове п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

О
к

то б
а р
 9.  Од идеје до реализације Обрада 

 

 

 

 

10.  Утврђивање градива  

 

Утврђ. 

 

  

  

II
. 
И

Н
Ф

О
Р

М
А

Т
И

Ч
К

А
 Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

Ј
А

 

 

11.  Програми за техничко цртање Обрада 
 

5
 О

 +
 9

 В
 =

 1
4
 У

К
У

П
Н

О
 

12.  Google Sketch Up  Вежба 

13.  Цртање и котирање техничких 

цртежа 

 
Вежба 

14.  Пројекције и пресеци  
Вежба 

15.  Пројекције и пресеци  
Вежба 

16.  Чување и штампање цртежа  
Вежба 

Н
о
в

ем
б
а
р

 

17.  Израда презентације. 

MS PowerPoint 
Обрада 

 

18.  Појам презентације, објекти у 

презентацији и израда слајдова 
 Вежба 

19.  Подешавање и анимирање 

слајдова 
 Вежба 

20.  Подешавање и анимирање 

слајдова 
 Вежба 

21.  
Израда презентације Обрада  

22.  
Израда презентације  Вежба 

23.  Интерфејс систем веза, 

портови рачунара 
Обрада  

24.  Управљање моделима 

користећи рачунар 

 

Обрада  

  

II
I.

 

М
А

Т
Е

Р
И

Ј
А

Л
И

 

 

25.  
Подела материјала Обрада  

2
 О

 =
  

2
 

У
К

У
П

Н

О
 

26.  Основна својства метала и 

легура 
Обрада  

Д
ец

ем
б
а
р

 

IV
. 

М
Е

Р
Е

Њ
Е

 И
 

К
О

Н
Т

Р

О
Л

А
 

 

27.  Meрење, мерна средства и 

контрола 

Обрада 
 

 

О
 +

 У
Т

 

=
 2

 

У
К

У
П

Н

О
 

28.  Meрење, мерна средства и 

контрола 
 Утврђ. 

V
. 

Т
Е Х Н О Л О
Г

И
Ј

А
 

О Б
Р

А
Д Е
 

М А
Т

Е
Р

И
Ј

А Л А
  29.  Принципи обраде метала 

скидањем струготине 

Обрада 

 
 3

 

О
 

+
У Т
 

=
 4

 

У К У П Н О
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М
ес

ец
 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

  

  Број часова 

 

 

 

 

Наставна јединица 

 

 

 

за  

обраду 

 

 

 

за друге 

типове п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

30.  Принципи обраде метала 

скидањем струготине 

Обрада 

 
 

31.  Принципи обраде метала без 

скидања струготине 

Обрада 

 
 

32.  
Принципи обраде метала без 

скидања струготине 

 

Утврђ. 

 

V
I.

 М
А

Ш
И

Н
Е

 И
 М

Е
Х

А
Н

И
З

М
И

 

 

33.  

Основни појмови и принципи 

рада машина и механизама 

(принцип полуге, принцип 

стрме равни и резног клина) 

Обрада 

 

1
0
 О

 +
 5

 В
 +

 У
Т

 =
 1

6
 У

К
У

П
Н

О
 

34.  Основни појмови и принципи 

рада машина и механизама 

(принцип полуге, принцип 

стрме равни и резног клина) 

Обрада 

 

Ј
а
н

у
а
р

 

35.  Maшине (намена, делови и 

врсте машина) 
Обрада 

 

36.  Maшине (намена, делови и 

врсте машина) 
Обрада 

 

37.  
Елементи машина и 

механизама – елементи за везу 
Обрада 

 

38.  Елементи машина и 

механизама – елементи за везу 
Обрада 

 

Ф
е

б
р

у
а р
 39.  Елементи за пренос снаге и 

кретања 
Обрада 

 

Ф
еб

р
у
а
р

 

 

V
I.

 М
А

Ш
И

Н
Е

 И
 М

Е
Х

А
Н

И
З

М
И

 

 

40.  Елементи за пренос снаге и 

кретања 

Обрада 
 

1
2
 О

 +
 3

 В
 +

 У
Т

 =
 1

6
 У

К
У

П
Н

О
 

41.  Елементи за пренос снаге и 

кретања 

Обрада 
 

42.  Специјални елементи  
Обрада  

43.  Транспортне машине Обрада  

44.  Транспортне машине 
Обрада  

45.  Утврђивање градива  Утврђ. 

46.  Конструкторско моделовање  
Вежба 

М а
р т
 47.  Конструкторско моделовање  

Вежба 
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48.  Конструкторско моделовање  
Вежба 

    
  
  
  

  
  
  
 V

II
. 

Р
О

Б
О

Т

И
К

А
 

49.  Појам, врсте и намена робота 
Обрада  

О
 +

 В
 

=
 2

 

У
К

У
П

Н
О

 

50.  Конструкција робота 
 Вежба 

V
II

I.
 Е

Н
Е

Р
Г

Е
Т

И
К

А
 

51.  Извори, коришћење и 

трансформација енергије 
Обрада  

6
 О

 =
 6

 У
К

У
П

Н
О

 

52.  Извори, коришћење и 

трансформација енергије 
Обрада  

53.  Погонске машине – мотори, 

хидраулични мотори и СУС 

мотори 

Обрада  

54.  Погонске машине – мотори, 

хидраулични мотори и СУС 

мотори 

Обрада  

А
п

р
и

л
 

55.  Двотактни мотори, дизел-

мотори, ракетни и млазни 

мотори 

Обрада  

56.  Двотактни мотори, дизел-

мотори, ракетни и млазни 

мотори 

Обрада  

А
п

р
и

л
 

 

IX
. 
К

О
Н

С
Т

Р
У

К
Т

О
Р

С
К

О
 М

О
Д

Е
Л

О
В

А
Њ

Е
 –

 

М
О

Д
У

Л
И

 

 

57.  Алгоритам конструкторског 

моделовања 
 Вежба 

1
6
 В

 =
 1

6
 У

К
У

П
Н

О
 

58.  Алгоритам конструкторског 

моделовања 
 Вежба 

59.  Примери моделовања  
Вежба 

60.  
Примери моделовања 

 
Вежба 

М
а
ј 

61.  Конструкторско моделовање. 

Израда модела 

 
Вежба 

62.  Конструкторско моделовање. 

Израда модела 

 
Вежба 

63.  Конструкторско моделовање. 

Израда модела 

 
Вежба 

64.  Конструкторско моделовање. 

Израда модела 

 
Вежба 

65.  Конструкторско моделовање. 

Израда модела 

 
Вежба 
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66.  Конструкторско моделовање. 

Израда модела 
 Вежба 

67.  Конструкторско моделовање. 

Израда модела 
 Вежба 

68.  Конструкторско моделовање. 

Израда модела 

 
Вежба 

Ј
у
н

 

69.  Конструкторско моделовање. 

Израда модела 

 
Вежба 

70.  Конструкторско моделовање. 

Израда модела 

 
Вежба 

71.  Конструкторско 

моделовање.Израда модела 

 
Вежба 

72.  Конструкторско моделовање. 

Израда модела 

 
Вежба 

Прво полугодиште  17 17 34 

Друго полугодиште  16 22 38 

Укупно   39 33 72 

Уџбеник: - Н. Стаменовић, А. Вучићевић, Уџбеник, Klett 

            - Н. Стаменовић, А. Вучићевић, Радна свеска са материјалима за конструкторско 

моделовање, Klett 

Саобраћајна секција „Шта знаш о саобраћају?“ 

Годишњи план и програм  

Такмичење „Шта знаш о саобраћају“ је обавезна ваннаставна активност, која је као 

таква утврђена Календаром такмичења и смотри ученика основних школа Министарства 

просвете за текућу школску годину. Прецизнија правила припреме и реализације такмичења 

утврђена су Правилником који доносе организатори – Ауто-мото савез Србије (АМСС) и 

Друштво наставника техничког образовања Србије (ДНТОС) – и Стручним упутством 

Министарства за организовање такмичења и смотри ученика. 

„Шта знаш о саобраћају“ је стални облик саобраћајног васпитања и образовања 

ученика основних школа и обухвата разноврсне активности у оквиру којих се ученици, 

реализацијом редовног програма и ваннаставних садржаја у области саобраћајно-техничке 

културе, припремају за безбедно учешће у саобраћају.  

 

Основни циљеви  секције „Шта знаш о саобраћају“ су: 

-Подстицање саобраћајног образовања и васпитања деце основношколског узраста у 

функцији усвајања правила и вештина безбедног понашања у саобраћају, 

-Подстицање интереса ученика да у саобраћају на путевима учествују на начин који ће 

допринети личној и општој безбедности, 

-Да се у такмичарском надметању покажу домети у знању и вештини чувања свога и туђег 

здравља, живота и имовине, 

-Да кроз такмичење ученици остваре право учествовања на вишим нивоима „Шта знаш о 

саобраћају“, до међународног такмичења овакве врсте, где репрезентују Републику Србију, 

-Подстицање општих напора грађана на заштити људи и имовине у саобраћају на путевима. 

Тематске области 
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Саобраћајна правила за бициклисте 10                                                                                                                                                           

Саобраћајни знакови 12                                                       

Саобраћајна правила - тестови 14  

Правилник такмичења 6  

Полигон спретности 20 12 

Обрада - утврђивање 60 12 

Укупно 72  

 

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА 

Тем. 

Цел. 

Час 

по 

реду 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ Тип часа 

I 1. Бицикл и мопед Уводни час 

I 2. Право управљања бициклом, мопедом, лаким трициклом 

и мотоциклом 

Обрада 

I 3. Кретање бицикла и мопеда Обрада 

I 4. Дефиниције Обрада 

I 5. Шта је забрањено у саобраћају Обрада 

I 6. Вожња бицикла и мопеда ноћу, укључивање и 

искључивање из саобраћаја 

Обрада 

I 7. Ознаке на коловозу Обрада 

I 8. Престројавање Обрада 

I 9. Вожња бицикла преко обележеног пешачког прелаза Обрада 

I 10. Саобраћај бицикле на раскрсници Обрада 

II 11. Регулисање саобраћаја светлосним саобраћајним 

знаковима 

Обрада 

II 12. Регулисање саобраћаја знацима које дају овлашћена лица 

рукама и положајем тела 

Обрада 

II 13. Регулисање саобраћаја знацима које дају овлашћена лица 

рукама и положајем тела 

Обрада 

II 14. Возила под пратњом и возила са првенством пролаза Обрада 

II 15. Саобраћајни знакови - Знакови опасности Обрада 

II 16. Саобраћајни знакови - Знакови опасности Обрада 

II 17. Саобраћајни знакови - Знакови изричитих наредби Обрада 

II 18. Саобраћајни знакови - Знакови изричитих наредби Обрада 

II 19. Саобраћајни знакови – Знакови обавештења Обрада 
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II 20. Саобраћајни знакови – Знакови обавештења Обрада 

II 21. Знакови изричитих наредби којима су прописане обавезе Обрада 

II 22. Допунске табле Обрада 

III 23. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ Обрада 

III 24. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ Обрада 

III 25. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ Обрада 

III 26. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ 

 

Обрада 

III 27. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ Обрада 

III 28. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ Обрада 

III 29. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ Обрада 

III 30. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ Обрада 

III 31. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ Обрада 

III 32. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ Обрада 

III 33. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ Обрада 

III 34. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ Обрада 

III 35. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ Обрада 

III 36. Упознавање и израда тестова „Шта знаш о саобраћају“ Обрада 

IV 37. Правилник такмичења и смотри ученика ОШ Србије 

„Шта знаш о саобраћају“ 

Обрада 

IV 38. Правилник такмичења и смотри ученика ОШ Србије 

„Шта знаш о саобраћају“ 

Обрада 

IV 39. Правилник такмичења и смотри ученика ОШ Србије 

„Шта знаш о саобраћају“ 

Обрада 

IV 40. Правилник такмичења и смотри ученика ОШ Србије 

„Шта знаш о саобраћају“ 

Обрада 

IV 41. Правилник такмичења и смотри ученика ОШ Србије 

„Шта знаш о саобраћају“ 

Обрада 

IV 42. Правилник такмичења и смотри ученика ОШ Србије 

„Шта знаш о саобраћају“ 

Обрада 

V 43. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 44. Полигон спретности – Практична обука Обрада 
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V 45. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 46. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 47. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 48. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 49. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 50. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 51. Полигон спретности – Практична обука 

Полигон спретности – Практична обука 

Обрада 

V 52. Полигон спретности – Практична обука Обрада  

V 53. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 54. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 55.  Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 56. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 57. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 58. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 59. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

V 60. Полигон спретности – Практична обука Утврђивање 

V 61. Полигон спретности – Практична обука Утврђивање 

V 62. Полигон спретности – Практична обука Утврђивање 

V 63. Полигон спретности – Практична обука Утврђивање 

V 64. Полигон спретности – Практична обука Утврђивање 

V 65. Полигон спретности – Практична обука Утврђивање 

V 66. Полигон спретности – Практична обука Утврђивање 

V 67. Полигон спретности – Практична обука Утврђивање 

V 68. Полигон спретности – Практична обука Утврђивање 

V 69. Полигон спретности – Практична обука Утврђивање 

V 70. Полигон спретности – Практична обука Утврђивање 

V 71. Организација школског такмичења Провера 

V 72. Организација школског такмичења Провера 
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Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н   Р А Д А   З А    В А Н Н А С Т А В Н Е   А К Т И В Н О С Т И 

СЕКЦИЈА -  ИНФОРМАТИКА  И  РАЧУНАРСТВО  

Месец/Ред.бр.  САДРЖАЈ   РАДА           Број часова 

 

Септембар/01. Пријава ученика и формирање секције      2 

02. Формирање радног места – алат и прибор за рад     1 

03. ИНФОРМАТИЧКА  ТЕХНОЛОГИЈА : Увод у информатику и рачунарство 1 

Октобар/ 04. Примена рачунара 1 

05. Рачунарски систем : Хардвер – Основни делови рачунара и додатни уређаји 1 

06. Софтвер – Програми за рачунар : Апликативни и системски   1 

07. Повезивање, укључивање и искључивање рачунара    1 

Новембар/ 08. Рад са оперативним системом Windows : Радна површина, покретање 

програма, основни елементи прозора и рад са њима       4 

Децембар/ 09. Програми за унос и обраду текста: Notepad, Wordpad, Word   4 

Јануар  и 

Фебруар/ 10. Програм  за  цртање: Paint – блок за цртање     4 

Март/ 11. Матична плоча,  микропроцесор       4 

Април/ 12. Меморије  рачунара : Унутрашње – оперативне  и  спољашње   4 

Мај   и  

Јун/ 13. Магистрале, слотови, картице       4 

14. Ресет  рачунара         1 

15. Провера знања и анализа постигнутих резултата на такмичењима, подела  

похвалница, признања и усвајање Плана рада за наредну шк. годину  1  

 

УКУПНО  ЧАСОВА :          34 

ИНФОРМАТИКА  И  РАЧУНАРСТВО : 

Месец/Ред.бр.  САДРЖАЈ   РАДА             Број часова 

 

Септембар/ 01. Пријава ученика и формирање секције       2 

02. Формирање радног места – алат и прибор за рад    1 

03. ИНФОРМАТИЧКА  ТЕХНОЛОГИЈА : Програми  за  израду техничких 

цртежа          1 

Октобар/ 04. Microsoft Visio 2003        4 

Новембар/ 05. Envisioneer  Express 3.0        4 

Децембар/ 06. Google  Sketch Up                     4 

Јануар  и 

Фебруар/  07. Интернет  ( WWW )         4 

Март/ 08. Електронска  пошта        4 

Април/ 09. Вируси  и  антивирусни  програми      4 

Мај и  Јун/ 10. Цртање  употребом  рачунара, чување и штампање цртежа   4 

11. Провера знања и анализа постигнутих резултата на такмичењимa, подела  

похвалница, признања и усвајање Плана рада за наредну шк. годину  2 

УКУПНО  ЧАСОВА :          34 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА : 

Месец/Ред.бр.  САДРЖАЈ   РАДА            Број часова 

Септембар/ 01. Пријава ученика и формирање секције      2 

02. Електротехника – историјски развој      1 

03. Извори електричне енергије, пренос, производња и потрошња  1 

Октобар/ 04. Електроинсталациони материјали      2 

05. Рад са конструкторским комплетом – израда вежби    2 
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Новембар/ 06. Симболи у електротехници. Једнополне и двополне шеме електричне  

 кућне инсталације – струјна кола       2 

07. Израда струјних кола електричне кућне инсталације – радне вежбе  2 

Децембар/ 08. Електромагнет и његова примена: ел.маг.зујалица, релеј, звоно  2 

09. Електричне машине, врсте, конструкција и примена: Генератори, 

електромотори и трансформатори      2 

Јануар  и 

Фебруар/ 10. Израда модела ел.маг. зујалице, релеја или     2 

11. Израда модела генератора        2 

Март/ 12. Израда модела електромотора       2 

13. Припреме за такмичење КМТ – а       2 

Април/ 14. Електротермички апарати и уређаји у домаћинству    2 

15. Остали електрични апарати и уређаји у домаћинству    2 

Мај / 16. Налажење и отклањање кварова код ел . апарата и уређаја у домаћинству 3 

17. Провера знања и анализа постигнутих резултата на такмичењима, подела  

похвалница, признања и усвајање Плана рада за наредну шк. годину  1 

УКУПНО  ЧАСОВА :          32 

 

 

 

 

 

 

БРОДОТЕХНИКА-БРОДОМОДЕЛАРСТВО : 

Месец/Ред.бр.  САДРЖАЈ   РАДА             Број часова 

Септембар/ 01. Пријава ученика и формирање секције      2 

02. Формирање радног места – алат и прибор за рад    1 

03. Историјски развој поморства и речног бродарства од првих почетака  

до данас          1 

Октобар/ 04. Појмови и називи у бродоградњи- бродомоделарству, поморству и  

 бродарству, као ипознавање основних законитости пловидбе  

( хидродинамика, утицај воде, ветра и других фактора и елемената 

конструкције)         2 

05. Подела бродова по намени : трговачки, путнички, специјалне намене за 

потребевојске,  полиције и ватрогасне службе, по материјалу од кога су 

грађени : дрвени, гвоздени, композитни, пластични и други, по подручју 

пловљења : речни, поморски,  преко-океански     2 

Новембар/ 06. Опис појединих класа и типова ратних бродова и подморница  2 

07. Мрежа речних  пловних путева у земљи : на Сави, Дунаву, Тиси, Морави, 

Дрини          2 

Децембар/ 08. Бродоградња  као  важна привредна грана у нашој земљи - њихова пловност 

 и значај  за нашу привреду : Бродоградилишта, пристаништа и луке  2 

09. Ђердапска брана и преводнице за бродове. Пловидба на језерима и  

каналима          2 

Јануар  и 

Фебруар/ 10. Бродомоделарство – системи градње бродова и бродомодела : Алат, 

 материјал и опрема за градњу бродомодела. Назив појединих делова  

 брода-бродомодела        4 

Март/ 11. Планови и како се изграђују бродомодели. Прецртавање елемената на  

  материјал за градњу. Врсте погона бродомодела : моторни чамци, 

  једрилице          2 

12. Правила такмичења малих моторних чамаца – модела по систему 
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„погађања циља         2 

Април/  13. Израда бродомодела : моторног чамца или једрилице од материјала и по 

цртежу који  изабере  сам  ученик – такмичар     4 

Мај  и  Јун/ 14. Израда бродомодела : моторног чамца или једрилице од материјала и по 

 цртежу који  изабере  сам  ученик – такмичар     4 

15. Провера знања и анализа постигнутих резултата на такмичењимa, подела  

похвалница, признања и усвајање Плана рада за наредну шк. годину  2 

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

(2 часа недељно, 72 часа годишње)  

Циљ и задаци 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, 

повезаним са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 

личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања 

у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Оперативни задаци  

Општи оперативни задаци су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

физичког васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког 

васпитања буду у пуној мери реализовани 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела 

- развој и усавршавање моторичких способности 

- стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког  

- васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања  

- дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја 

- формирање морално-вољних квалитета личности 

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у  

- свакодневним условима живота и рада 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити  

- природе и човекове средине. 

Посебни оперативни задаци:  

- усмерени развој основних моторичких способности: брзине, снаге, издржљивости, гипкости 

и координације 

- стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког 

васпитања 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и 

сл.) 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл. 

- естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Циљ физичког васпитања остварује се путем следећих организационих облика рада: 

1. часови физичког васпитања; 

2. корективно-педагошки рад; 

3. слободне активности; 

4. активности у природи (кросеви, логоровања и зимовања); 
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5. курсни облици рада; 

5.1. спортских активности од значаја за друштвену средину; 

6. школских и других спортских такмичења; 

7. приредби и других друштвених активности школе. 

 

1. ЧАСОВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Програмски садржаји овог васпитно-образовног подручја усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- усвајање моторичких знања, умења и навика; 

- теоријско образовање. 

I. РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посвећује се пажња: 

- развијању физичких способности: брзине, снаге, издржљивости и гипкости - у припремном 

делу часа у оквиру вежби обликовања или у другим деловима часа путем оних облика и 

метода рада који полазе од индивидуалних могућности ученика и примерени су деци 

школског узраста и специфичним материјалним и просторним условима рада у којима се 

настава физичког васпитања изводи; 

- учвршћивању правилног држања тела. 

 

 

II. УСВАЈАЊЕ МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА, УМЕЊА И НАВИКА 

АТЛЕТИКА 

1. Техника спринтерског трчања - полувисоки старт и трчање у кривини. Трчање деоница до 

60 м. Штафетно трчање (4 x 60 м). 

2. Трчање на средњим дистанцама (800 м). Припрема за крос. 

3. Скок у даљ - варијанта технике "увинуће".  

4. Скок у вис - прекорачна ("маказе") техника. Леђна техника "флоп" (под условом да постоје 

одговарајући услови).  

5. Бацање кугле: леђна техника; "кружна" варијанта технике (за напредније). 

Организовати међуодељенска такмичења у атлетском вишебоју (четворобој: 60 м, скок увис).  

 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Тло (ученици и ученице) 

1) Поновити вежбе и комбинације из шестог разреда; 2) став на шакама (став у упору); 3) мост 

из лежања на леђима (ученици и ученице) и мост заклоном и усклон (ученице); 4) 

предножењем премет странце упором са окретом за 180
о
 до става на једној нози, другом 

заножити. 

Саставити комбинацију вежби из акробатике и ритмике (различити начини ходања и трчања, 

плесни кораци, поскоци и скокови, окрети на две и једној нози, равнотеже, замаси и таласи). 

Програм за напредније (ученике и ученице) 

1) Став на шакама, колут напред; 2) залетом премет странце упором са окретом за 180
о
 до 

става на једној нози и припремне вежбе за рондат. 

Прескок (ученици и ученице) 

1) Поновити садржаје прескока из шестог разреда; 2) коњ у ширину висине 110 цм (уз 

квалитетну даску висина коња 120 цм): згрчка и разношка - усавршавање фазе првог и фазе 

другог лета; 3) уколико школа има услове: скокови са трамбулине: пружени увис, предножно 

згрчени, предножно разножни. 

За напредније (ученике и ученице) 

Коњ у ширину, висина за ученице 120 цм, за ученике 125-130 цм: згрчка, разношка и 

сколонка, припремне вежбе за прескоке са заножењем. 

Греда (ученице) 
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1) Поновити вежбе и комбинације из шестог разреда; 2) комбинација вежби (чеоно према 

греди): из места или залетом наскок у упор одножно, окрет за 90
о
 упор клечећи на одножној 

нози, заножити слободном ногом (вага у упору клечећем - "мала вага"); клек и спојено 

искораком заножне усправ, одручити; лагано трчање на прстима, ходање докорацима; скок 

суножним одскоком и доскоком на једну ногу; саскок пруженим телом са окретом за 90
о
 или 

180
о
. 

За напредније (ученице)  

1) Вежбе: наскоци (у упор чучећи; у упор предњи одножно; сед "амазон"), различити начини 

ходања, "галоп"; "дечији" поскоци, "мачији" скок, окрети за 180° на једној нози); саскоци 

(згрчено, предножно разножни, са окретом 360°). 2) Комбинација вежби најмање 2 дужине 

греде. 

Вратило  

1) Поновити вежбе из шестог разреда; 2) вратило доскочно: њихање у вису предњем са 

повећавањем амплитуде, у зањиху саскок; 3) вратило дохватно: из упора предњег саскок 

подметно; 4) вратило дочелно: упор предњи премах одножно десно, премах одножно лево - 

нагласити упор стражњи. 

За напредније (ученике) 

Узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, саскок из упора предњег замахом (зањихом) 

до става на тлу. 

Двовисински разбој (или: вежбе извести на вратилу, посебно у упору и у вису (ученице)) 

1) Поновити вежбе из шестог разреда; 2) комбинација: лицем према н/п - суножним одскоком 

наскок у упор предњи, премах одножно десном, премах одножно левом - нагласити упор 

стражњи, прехват на в/п, предњих и спојено саскок у предњиху. 

За напредније (ученице)  

Двовисински разбој (вратило): узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, саскок замахом 

ногама уназад (зањихом) до става на тлу.  

Паралелни разбој: (ученици) 

1) Поновити вежбе из шестог разреда; 2) комбинација (из положаја бочно): наскок у упор, 

предњих у зањих, предњихом предношка са окретом (180°) према притки до става на тлу. 

За напредније (ученици) 

Комбинација (из положаја бочно): наскок у упор и спојено предњих и задњих у упору; 

предњихом упор седећи разножно пред рукама, прехват кроз узручење до упора седећег за 

рукама, заножењем сножити; из потпора предњихом упор до седа разножно, њихање у 

потпору; саскок: предњихом предношка са окретом (180°) или зањихом заношка. 

Коњ са хватаљкама (ученици)  

1) Поновити вежбе из шестог разреда; 2) комбинација: из упора предњег на хватаљкама, 

премах одножно десном напред ван, премах одножно десном назад и спојено премах одножно 

левом напред ван, премах одножно левом назад, саскок назад или провлаком ногу између 

хватаљки саскок напред. 

За напредније (ученици)  

Метања: премаси одножно у сва три упора: предњи, јашући, стражњи, коло одножно, саскок: 

одбочка премахом одножно из упора јашућег, заношка (или одбочка) из упора јашућег ван. 

Кругови  

Дохватни кругови (ученици и ученице) 

1) Поновити вежбе из шестог разреда; 2) из виса стојећег згибом вис узнето, вис стрмоглави, 

вис узнето, саскок кроз згиб у вису предњем (уз помоћ) 

Доскочни кругови (ученици) 

Комбинација: из замаха предњихом вис узнето, вис стрмоглави издржај, вис узнето, вис 

стражњи и сп. саскок (уз помоћ).  

За напредније (ученици и ученице) 

Предвиђене комбинације извести без помоћи.  
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На свим справама комбинације вежби из шестог разреда допунити вежбама из седмог 

разреда, диференцирано према способностима ученика. 

Организовати међуодељењска такмичења према програму стручног већа. 

 

ОДБОЈКА 

Одигравање лопте прстима 

- Основни положај тела, руку и шака при одигравању лопте прстима. 

- Игра преко мреже у три контакта - прстима. 

Одигравање лопте "чекићем". 

- Основни положај тела, руку и шака при одигравању лопте "чекићем". 

- Игра преко мреже у три контакта - прстима и "чекићем". 

Сервис 

Школски сервис 

- Основни положај тела, руку и шака при извођењу доњег сервиса. 

- Игра преко мреже у три контакта - прстима и "чекићем", с тим што надигравање почиње 

доњим сервисом. 

"Лелујави" сервис.  

- Основни положај тела, руку и шака при извођењу "лелујавог" сервиса. 

- Игра преко мреже у три контакта - прстима и "чекићем", с тим што надигравање почиње 

"лелујавим" сервисом.  

Смечирање 

- Ударац по лопти за извођење смеча без мреже. 

- Ударац по лопти за извођење смеча на мрежи, али без скока. 

- Залет и наскок за смеч. 

- Техника смеча у целини. 

- Игра преко мреже у три контакта - прстима и "чекићем", с тим што надигравање почиње 

"лелујавим" сервисом, а у игри се користи и смечирање, као саставни део одбојкашке игре. 

Блокирање 

- Основни положај тела, руку и шака при извођењу блокирања. 

- Учење корака у припремној фази блокирања (докорак, прекорак, укрштени корак и трчање 

поред мреже). 

- Контакт шаке и лопте. 

- Јединачни блок. 

- Групни блок (двојни и тројни). 

- Игра преко мреже у три контакта - уз примену свих елемената одбојкашке игре. 

Игра 

- Елементи одбојкашке игре - фаза игре И (игра почиње сервисом, а наставља се блоком и 

одбраном и контранападом). 

- Елементи одбојкашке игре - фаза игре II (игра почиње пријемом сервиса, а наставља се 

дизањем лопте за напад и нападом). 

- Игра са задатком 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 и комбинације 3:2, 4:2. 

Организовати одељенска и међуодељенска такмичења са применом основних правила.  

 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА, ПЛЕС И НАРОДНЕ ИГРЕ 

Естетско обликовање покрета трупа вежбама за кичмени стуб и карлицу. Даље усавршавати 

естетско обликовање покрета ногу и руку. Поновити елементе рада са вијачом; обавезни 

састав са вијачом. 

Обруч: поновити вежбе и повезати бацања и хватања са издржајима у суножном успону, 

корацима у успону и истезањем тела, са поскоцима и скоковима, вртењем; котрљање по тлу 

повезати са окретом за време котрљања или галопом и скоком; вртење обруча на тлу око 

уздужне осе и за време вртења окрет или издржај.  

Вијача: поновити елементе из предходних разреда и повезати у комбинације. 
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Плес: полка, врањанка и једна игра из краја у којој се школа налази. 

Минимални образовни захтеви (провера) 

Атлетика: четворобој: 60 м, скок увис, скок удаљ, бацање кугле. 

Вежбе на справама и тлу  

Вежбе на тлу: предножењем премет странце упором са окретом за 180° до става на једној 

нози, другом заножити.  

Прескок: згрчка (отварање у фази другом лета и сигурност доскок).  

Вратило доскочно - виша притка разбоја: њихање у вису предњем са повећавањем 

амплитуде, у зањиху саскок. 

Вратило дочелно - нижа притка разбоја: упор предњи, премах одножно десном, премах 

одножно левом - нагласити упор стражњи.  

Греда (ученице): из места или залетом наскок у упор одножно; окрет за 90
о
 - упор клечећи на 

одножној нози, заножити слободном ногом (вага у упору клечећем - "мала вага"); клек и 

спојено искораком заножне усправ.  

Паралелни разбој (ученици): упор, предњих, зањих, предњихом предношка са окретом (180°) 

према притки до става на тлу. 

Одбојка - игра са задатком. 

Ритмичка гимнастика и плес:  

- за ученице: обавезни састав са обручем,  

- за ученике: комплекс вежби обликовања, 

- за ученице и за ученике: једно коло уз музичку пратњу. 

 

III. ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Теоријско образовање подразумева стицање одређених знања путем којих ће ученици 

упознати суштину процеса вежбања, законитости развоја младог организма, стицање 

хигијенских навика као и потребу да брига о властитим физичким способностима буде 

саставни део живота у процесу одрастања и касније, како би схватили крајњи циљ који 

физичким васпитањем треба остварити. Садржаји се реализују на редовним часовима и на 

ванчасовним и ваншколским активностима уз практичан рад и за то се не предвиђају посебни 

часови. Наставник одређује теме сходно узрасном и образовном нивоу ученика. 

 

2. КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД 

Корективно-педагошки рад организује се са ученицима смањених физичких способности, 

ослабљеног здравља, са телесним деформитетима и лошим држањем тела и то: 

- са ученицима смањених физичких способности ради се на савладавању програмских 

садржаја, у складу са прописаним програмом, али и њиховим индивидуалним могућностима, 

као и на развијању физичких способности, углавном гипкости, снаге, брзине и издржљивости; 

- са ученицима ослабљеног здравља рад се организује у сарадњи са лекаром - специјалистом, 

који одређује врсту вежбе и степен оптерећења; 

- са ученицима који имају лоше држање тела или деформитете рад спроводи наставник у 

сарадњи са лекаром-физијатром који утврђује врсту и степен одступања од нормалног 

држања тела и лакших случајева телесних деформитета и, с тим у вези, вежбе које треба 

применити; тежи случајеви телесних деформитета се третирају у специјализованим 

здравственим установама. 

Сви ученици, који се упућују на корективно-педагошки рад, према посебном програму 

вежбају на редовним часовима и најмање једанпут недељно на часовима корективно-

педагошког рада. Програм, који је примерен здравственом стању ученика, сачињавају 

наставник и лекар-специјалиста. На тај начин практично нема ученика који су ослобођени 

наставе физичког васпитања, већ се њихово вежбање прилагођава индивидуалним 

могућностима.  

 

 



ОШ „Свети Сава“, Врчин, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-СЕДМИ РАЗРЕД, школска 2016/17. год. 

235 

 

3. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

Рад се одвија у спортским секцијама које се формирају према интересовању, способностима и 

полу ученика. Наставник сачињава посебан програм, узимајући притом у обзир материјалне и 

просторне услове рада, узрасне карактеристике и способности ученика, као и такмичарски 

програм за школску популацију.  

 

4. АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у 

природи и курсне облике рада:  

Обавезни програм: 

- два кроса - јесењи и пролећни (дужину стазе одређује стручно веће) 

- зимовање - организује се за време зимског распуста: обука смучања, клизања, краћи излети 

на смучкама или санкама. 

 

5. КУРСНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у 

природи и курсне облике рада:  

Програм курсних облика сматра се интегралним делом обавезног наставног програма. С 

обзиром на то да се за њихову реализацију траже специфични материјални услови, ову 

наставу треба организовати на посебан начин: на часовима у распореду редовне наставе, у 

другим објектима, у супротној смени од редовне наставе (пливање) и на другим објектима, а у 

за то планиране дане.  

 

5.1. СПОРТСКА АКТИВНОСТ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДРУШТВЕНУ СРЕДИНУ 

Из укупног фонда часова за заједнички програмски садржај школа може да, као курсни облик 

рада, планира 12 часова за ону спортску активност која није обухваћена овим заједничким 

програмом, а за коју средина у којој школа ради има интересовања (стони тенис, борилачки 

спортови, веслање и кајакарење и друго).  

 

6. ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА 

Школа организује и спроводи спортска такмичења као интегрални део процеса физичког 

васпитања, према плану стручног већа обавезна унутаршколска и међуодељењска такмичења 

у: 

- гимнастици (у зимском периоду) 

- атлетици (у пролећном периоду) 

- најмање у једној спортској игри (у току године).  

Стручно веће сачињава план и програм унутар-школских и спортских такмичења ученика 

Србије, као могући део плана рада школе, на почетку школске године и спроводи га током 

целе године, у складу са материјалним и просторним условима рада. 

План и програм ванчасовних и ваншколских активности се, на предлог стручног већа, усваја 

као део годишњег програма рада школе.  

 

7. ПРИРЕДБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  

Мноштво разноврсних садржаја, који се путем физичког васпитања реализују, могу бити 

изванредни део програма, који се припремају поводом обележавања важних догађаја у школи 

и окружењу. 

Планирани фонд часова: 

Годишњи фонд часова    72              

У току првог полугодишта 34 

У току другог полугодишта 38 

За обраду новог градива 18 

за друге типове часова 54 
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ГЛОБАЛНИ  ПЛАН  РАДА  ФИЗИЧКОГ  ВАСПИТАЊА  за  СЕДМИ  РАЗРЕД 
 

Редни бр. 

наставне теме 
Назив наставне теме Обрада Остало Укупно 

     

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Тестирање 

 

Атлетика 

 

Гимнастика 

 

Спортске игре 

 

Ритмика и плес 

 

 

3 

 

5 

 

8 

 

2 

8 

 

9 

 

13 

 

22 

 

2 

8 

 

12 

 

18 

 

30 

 

4 

 Укупно годишње 18 54 72 

М Р

Н 

НАСТ

АВНА ОБЛАСТ 

                    НАЗИВ НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

          (број часа и назив наставних 

јединица) 

ТИП ЧАСОВА СТАНДАР

ДИ 

IX 1. А 

Т 

Л 

Е 

Т 

И 

К 

А 

1Упознавање ученика са планом и 

програмом 

 1.1.3 

1.1.4 

1.1.24 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.3 

2.2.2 

3.1.3 

 

  2.Техника истрајног трчања  Обучавање 

 2. 3.Техника спринтерског трчања Обучавање 

  4.Техника спринтерског трчања Увржбавање 

 3. 5.Техника трчања у кривини Обучавање 

  6.Техника спринтерског трчања Провера 

 4. 7.Техника штафетног трчања Обучавање 

  8.Техника штафетног трчања Увежбавање 

X 5. РУКО

МЕТ 

9.Распоред играча и правила игре Обучавање 2.1.1 

2.1.2 

1.1.5 

1.1.7 

2.1.4 

2.1.5 

  10.Зонска одбрана 5:1 и 6:0 Обучавање 

 6. АТЛЕ

ТИКА 

11.Скок у вис – леђна техника Обучавање 

  12.Скок у висс –леђна техника Увежбавањем 

 7. РУКО

МЕТ 

13.Диригована игра на два гола Увежбавањем 

  14.Игра уз примену правила Увежбавање 

 8. АТЛЕ

ТИКА 

15.Скок у даљ увинућем Обучавањем 

  16.Скок у даљ увинућем-мерењем Увежбавање 

 9. КОШ

АРКА 

17.Распоред играча и правила игре Обучавањем 

XI  ИНИЦ

ИЈАЛНО 

МЕРЕ

ЊЕ 

18.Телесна висина и аса, претклон 

у седу 

Мерење 1.1.1 

1.2.1 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.1 

1.3.4 

 10

. 

19.Лежање и сед Мерење 

  20.Чунасто трчање 4*10 Мерење 

 11

. 

21.Шатл ран Мерење 

  22.Издржај у згибу Мерење 

 12

. 

23.Скок у даљ Мерење 

  ОДБО 24.Техника одбијања лопте Обучавање 
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ЈКА прстима 

 13

. 

25.Техника потискивањем лопте 

прстима и чекићем 

Обучавање 

XII  26.Наизменично одбијање лопте 

прстима и чекићем 

Обучавање 1.1.1 

1.1.11 

1.1.12 

2.1.10 

3.1.20 

3.1.21 

 14

. 

ГИМН

АСТИКА 

27.Прескоци-(згрчка и разношка ) Обучавање 

  28. Прескоци-(згрчка и разношка ) Обучавање 

 15

. 

29. Прескоци-(згрчка и разношка ) Увежбавање 

  ОДБО

ЈКА 

30.Техника школског сервиса Обучавање 

 16

. 

31.Техника тенис сервиса Обучавање 

  32.Сервиси и техника одигравања 

лоптом 

Обучавање 

 17

. 

33.Провера усвојених техника Провера 

I  ГИМН

АСТИКА 

34.Тло-колутови Обучавање 1.1.11 

2.1.9 

2.2.1 

2.2.3 

 18

. 

35.Тло-колутови Утврђивање 

  36.Тло премет странце-звезда Обучавање 

 20

. 

37. Тло премет странце-звезда Утврђивање 

II  38.Тло-краћи састав Обучавање 1.1.11 

 21

. 

 39.Тло-краћи састав Утврђивање 1.1.25 

1.3.3 

1.2.4 

1.3.1 

2.1.9 

1.1.13 

2.1.11 

  40.Тло-краћи састав Провера 

 22

. 

41.Греда-насккоци, саскоци, 

поскоци 

Обучавање 

  42.Греда-окрети, вага, краћи 

састав 

Обучавање 

 23

. 

РИТМ

ИКА 

43.Ритмички окрети са лоптом Обучавање 

  44.Ритмички скокови са лоптом Обучавање 

 24

. 

ОДБО

ЈКА 

45.Одбијање лопте у разним 

правцима 

Обучавање 

III  46.Алма-одбијање лопте прстима Обучавање 

 25

. 

47.Сервис и пријем Обучавање 1.1.1 

1.1.2 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.22 

2.1.23 

 

 

  48.Сервис и хватање ниских лопти 

(сување ) 

Обучавање 

 26

. 

49.Техника блокирања Обучавање 

  50.Техника смечирања Обучавање 

 27

. 

51.Смечирање и блокирање Обучавање 

  52.Распоред играча у одбрани Обучавање 

 28

. 

53.Игра уз примену правила Увежбавање 

  54.Игра уз примену правила Увежбавање 

IV 29 АТЛЕ 55.Техника штафетног трчања Увежбавање 1.1.3 
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. ТИКА 1.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1 

2.1.3 

2.1.5 

2.1.8 

 

  56.Истрајно трчање Увежбавање 

 30

. 

57.Истрајно трчање Увежбавање 

  58.Скок у вис леђна техника Увежбавање 

 31

. 

59.Скок у вис- мерење Провера 

  КОШ

АРКА 

60.Распоред играча и правила игре Увежбавање 

 32

. 

61.Зонска одбрана2:2:1 Обучавање 

  62.Игра на један кош-блокаде Увежбавање 

V 33

. 

63Игра уз промену правила. Увежбавање 1.2.1 

1.2.2 

1.3.1 

1.3.4 

1.1.24 

2.1.22 

2.23 

  ПЛЕС

ОВИ 

64.Валцер и енглески валцер Обучавање 

 34

. 

65. Валцер и енглески валцер Увежбавање 

  66.Ча ча ча Обучавање 

 35

. 

67.Ча ча ча Увежбавање 

  ПОЛИ

ГОН 

КОШ

АРКА 

ОДБО

ЈКА 

68.Полигон свестраности Обучавање 

 36 69.Полигон свестраности Увежбавање 

  70.Полигон свестраности Увежбавање 

VI 37 71.Провера усвојених техника Провера 3.1.21 

2.1.23   72.Провера усвојених техника Провера 

 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 7. РАЗРЕД  ПО НИВОИМА И 

ОБЛАСТИМА 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 

1.1.1.    игра спортску игру 

примењујући основну 

технику, неопходна правила и 

сарађује са члановима екипе 

изражавајући сопствену 

личност уз поштовање других 

1.1.2.      зна функцију 

спортске игре, основне 

појмове, неопходна правила, 

основне принципе тренинга и 

пружа прву помоћ 

 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 

2.1.1.       игра спортску игру 

примењујући виши ниво 

технике, већи број 

правила,једноставније 

тактичке комбинације и уз 

висок степен сарадње са 

члановима екипе изражава 

сопствену личност уз 

поштовање других 

2.1.2.        зна функцију и 

значај спортске игре, већи 

број правила, принципе и 

утицај тренинга 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 

1.1.1. игра спортску 

игру 

примењујући 

сложене 

елементе 

технике, 

испуњавајући 

тактичке 

задатке, 

учествује у 

организацији 

утакмице и 

суди на 

утакмицама 

3.1.2. зна тактику игре, 

систем такмичења, начин 

организовања утакмице 

и суди 
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АТЛЕТИКА 

1.1.3    правилно трчи 

варијантама технике трчања 

на кратке, средње и дуге стазе 

и мери резултат 

1.1.4.        зна терминологију, 

значај трчања, основе 

тренинга и пружа прву помоћ 

1.1.5.      зна правилно да 

скаче удаљ згрчном 

варијантом технике и мери 

дужину скока 

1.1.6        зна терминологију, 

основе тренинга и пружа 

прву помоћ 

1.1.7       зна правилно да 

скаче увис варијантом 

технике маказице 

1.1.8       зна терминологију, 

основе тренинга и пружа 

прву 

помоћ 

1.1.9        правилно баца куглу 

из места и мери дужину хиц 

1.1.10   зна правила за 

такмичење, сигурносна 

правила, влада 

терминологијом, основама 

тренинга и пружа прву помоћ 

АТЛЕТИКА 

2.1.3.        зна функцију и 

значај спортске игре, већи 

број правила, принципе и 

утицај тренинга 

      правилно изводи 

варијанту технике штафетног 

трчања 

2.1.4.       зна правилно да 

скаче удаљ варијантом 

технике увинуће 

2.1.5        зна правилно да 

скаче увис леђном 

варијантом технике 

2.1.6.       правилно баца куглу 

леђном варијантом технике 

2.1.7      зна правила за 

такмичење 

2.1.8.       учествује на 

такмичењу у једној атлетској 

дисциплини 

 

 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И 

ТЛУ 

1.1.11.        ученик/ученица 

правилно изводи вежбе на 

тлу 

1.1.12       ученик/ученица 

правилно изводи прескоке 

1.1.13       ученик/ученица 

изводи вежбе и комбинације 

вежби на греди 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И 

ТЛУ 

2.1.9   ученик/ученица 

правилно изводи вежбе и 

комбинације вежбе на тлу 

2.1.10.        ученик/ученица 

правилно изводи згрчку 

2.1.11.        ученик/ученица 

правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби на греди 

2.1.16 ученик/ученица 

правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби на 

вратилу 

 

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА 

1.1.24.      правилно изводи 

најмање један комплекс 

вежби обликовања и 

приказује вежбе за поједине 

делове тела 

1.1.25      зна утицај и значај 

вежби обликовања за 

организам, познаје поделу 

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА 

2.1.22   Правилно изводи и 

показује више комплекса 

вежби обликовања без и са 

реквизитима 

2.1.23    Зна принципе 

састављања комплекса вежби 

обликовања без и са 

реквизитима 
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вежби обликовања и њихову 

терминологију, и функцију 

појединих вежби у комплексу 

 

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ 

ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ 

ВАСПИТАЊУ 

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ 

ВЕЖБАЊУ 

1.2.1       Зна смисао 

физичког васпитања 

1.2.2       Зна утицај физичког 

вежбања 

1.2.3      Зна основне појмове 

везане за физичко вежбања 

1.2.4       Зна безбедност 

током вежбања 

1.2.5.     Зна основна правила 

спортских игара 
 

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ 

ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ 

ВАСПИТАЊУ 

2.2.1    терминологију 

2.2.2   основе тренинга 

2.2.3    да дозира оптерећења 

током вежбања 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА 

1.3.1   Испољава позитиван 

став према физичком 

вежбању и свакодневном 

животу 

1.3.2      Испољава 

заинтересованост за 

физичким вежбањем 

1.3.3    Доказује се кроз 

физичко вежбање 

1.3.4   Испољава позитиван 

став према сарадњи са 

другима у реализацији 

различитих задатака 

  

   

 

СЕКЦИЈА  -  АТЛЕТИKА 

 

Циљ наставе физичког васпитања је задовољење основних биопсихо-социјалних потреба 

ученика у области физичке културе, формирање правилног схватања и односа према физичкој 

култури и трајно подстицање ученика да те активности уграде у свакодневни живот и културу  

живљења. 

Задаци наставе физичког васпитања су да се: 

Квалитативно и квантитативно пробуди спортско-моторичко образовање, развој физичке 

способности ученика (снаге, брзине, издржљивости, гипкости), оспособи ученик за самосталан 

рад и самоконтролу у одржању физичке кондиције, јачању здравља и нези тела, створе услови 

у којима ученик доживљава радост слободног ангажовања у спортским и рекреативним 

активностима, прошире знања која  доприносе објективном сагледавању вредности физичке 

културе, развоју хигијенске и друге културне навике за очување и јачање здравља ученика. 

Решавати задатке физичког васпитања значи образовати ученике кроз процес физичког 

васпитања, при чему методика физичког васпитања представља кључ за више или мање 

успешан рад. 
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Планирани фонд часова: 

 

Годишњи фонд часова    36 

У току првог полугодишта 18 

У току другог полугодишта 18 

За обраду новог градива 17 

за друге типове часова 29 

 

 Редни  

Број часа 

Наставна јединица Тип  

часа 

 

СТАНДАРДИ 

IX 1 Уводни час, упознавање са планом и 

програмом, договор о опреми  

обучавање  

1.3.2 

1.3.1 

1.1.3 
2 Техника ходања и трчања, истрајно 

трчање  

обучавање 

3 Техника ходања и трчања, истрајно 

трчање  

 

4 Техника ниског и високог старта, 

полазак и први кораци 

обучавање 

X 5 Техника ниског и високог старта, 

полазак и први кораци 

увежбавање 1.1.3 

1.1.4 

1.2.1 6 Техника ходања и трчања, истрајно 

трчање  

увежбавање 

7 Технике трчања, припрема за крос, 

тактика  

обучавање 

8 Крос, разредно такмичење   

XI 9 Вежбе снаге, развој брзине и 

окретности, техника трчања на 

кратке стазе  

обучавање 1.1.3 

1.3.4 

2.1.7 

2.1.8 10 Вежбе снаге, развој брзине и 

окретности, техника трчања на 

кратке стазе  

обучавање 

11 Вежбе снаге, развој брзине и 

окретности, техника трчања на 

кратке стазе  

увежбавање 

12 Вежбе снаге, рад на развоју брзине и 

окретности, скок у даљ  

обучавање 

1.1.3 

1.1.5 

1.1.24 

2.1.4 

XII 13 Вежбе снаге, рад на развоју брзине и 

окретности, скок у даљ  

обучавање 

14 Вежбе снаге, рад на развоју брзине и 

окретности, скок у даљ  

обучавање 

15 Вежбе снаге, рад на развоју брзине и 

окретности, скок у даљ 

увежбавање 

16 Вежбе снаге, рад на развоју брзине и 

окретности, скок у даљ  

увежбавање 

 17 Такмичења-полигон провера 2.1.8 

18 Такмичења-полигон провера 

I  

II 

19 Вежбе снаге, развој брзине и 

окретности, техника трчања на 

кратке стазе  

увежбавање 1.1.10 

20 Техника трчања на кратке стазе, обучавање 2.1.3 
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техника предаје штафете  

21 Техника трчања на кратке стазе, 

техника предаје штафете  

обучавање 2.1.3 

22 Техника трчања на кратке стазе, 

техника предаје штафете 

увежбавање 2.1.7 

III  

23 

Понављање елемената технике, 

вежбе снаге 

увежбавање 2.2.3 

24 Понављање елемената технике, 

вежбе снаге  

 2.1.22 

1.1.9 

1.2.4 

1.3.4 

 

25 Вежбе снаге, бацање кугле  обучавање 

26 Вежбе снаге, бацање кугле  обучавање 

27 Вежбе снаге, рад на развоју брзине и 

окретности  

увежбавање 

IV 28 Вежбе снаге, рад на развоју брзине и 

окретности , скок у вис 

обучавање 1.1.7 

1.1.8 

1.2.5 

2.1.8 

2.1.7 

2.1.5 

 

29 Вежбе снаге, рад на развоју брзине и 

окретности , скок у вис 

обучавање 

30 Вежбе снаге, рад на развоју брзине и 

окретности , скок у вис 

увежбавање 

31 Вежбе снаге, рад на развоју брзине и 

окретности  

увежбавање 

V 32 Такмичења  увежбавање  

2.1.23 

2.1.7 

1.3.1 

33 Такмичења  увежбавање 

34 Такмичења  увежбавање 

35 Провера знања-полигон провера 

VI 36 Провера знања-полигон провера 1.3.1 
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                          СЕКЦИЈА -  

КОШАРКА 
  

IX 1.  

 

 К о ш а р к а    

Упознавање ученика са планом и 

прог. рада 

 1.1.1 

1.2.1 

1.2.3 

1.2.5 
2. Основни став  обучавање 

3. Основни став  увежбавање 

4. Техника додавања лопте у месту и 

кретању 

обучавање 

X 5.  

 

 К о ш а р к а    

Техника  додавања лопте у месту и 

кретању 

увежбавање 1.1.1 

1.2.1 

1.2.3 

1.2.5 
6. Техника  додавања лопте у месту и 

кретању 

увежбавање 

7. Техника вођења лопте у месту и 

кретању 

обучавање 

8. Техника вођења лопте у месту и 

кретању 

увежбавање 

XI 9   

 

 К о ш а р к а    

Техника вођења лопте у месту и 

кретању 

увежбавање 1.1.1 

1.2.1 

1.2.3 

1.2.5 
10. Техника вођења лопте у месту и 

кретању 

увежбавање 

11. Технике кошаркашких дриблинга обучавање 

12. Технике кошаркашких дриблинга увежбавање 

XII 13.  

 

 К о ш а р к а    

Технике кошаркашких дриблинга увежбавање 1.1.1 

1.2.1 

1.2.3 

1.2.5 

2.1.1 

14. Технике кошаркашких дриблинга увежбавање 

15. Кошаркашки двокорак обучавање 

16. Кошаркашки двокорак увежбавање 

I 17.  

 

 К о ш а р к а    

Кошаркашки двокорак увежбавање 1.1.1 

1.2.1 

1.2.3 

1.2.5 

2.1.1 

18. Скок шут обучавање 

II 19. Скок шут увежбавање 

20. Заустављање и пивотирање обучавање 

21.  

 

 К о ш а р к а    

Заустављање и пивотирање увежбавање 2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.1.1 

2.1.2 

22. Одбрана човек на човека обучавање 

III 23 Зонска одбрана 3:2 обучавање 

24. Зонска одбрана 2:2:1 обучавање 

25.  

 

 К о ш а р к а    

Контра напад обучавање 2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.1.1 

2.1.2 

26. Контра напад увежбавање 

27. Игра 3 на 3 обучавање 

IV 28. Игра уз примену правила обучавање 2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.1.1 

2.1.2 

29.  

 

 К о ш а р к а    

Игра уз примену правила увежбавање 

30. Игра уз примену правила увежбавање 

31. Игра уз примену правила Увежбавање 

V 32. Игра уз примену правила Увежбавање 

33.  Игра уз примену правила увежбавање 2.1.1 
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Месеци 

Редни 

Број 

часа 

 

СЕКЦИЈА - ОДБОЈКА  

Тип  

часа 

 

СТАНДАРДИ 

IX 1 Уводни час. Упознавање ученика 

са планом и програмом, договор о 

раду и опреми за рад на часовима  

обучавање 1.2.1 

1.2.3 

1.3.1 

1.1.1 2  Техника-одбијање лопте прстима  обучавање 

3 Техника- одбијање лопте прстима  увежбавање 

4 Техника – одбијање лопте чекићем  обучавање 

X 5 Техника – одбијање лопте чекићем  увежбавање 1.1.1 

1.1.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.3.4 

6 Техника – варијанте одбијања 

лопте прстима и чекићем 

обучавање 

7 Техника – варијанте одбијања 

лопте прстима и чекићем 

увежбавање 

8 Техника – одбијање лопте чекићем 

једне руке  

обучавање 

XI 9 Техника – одбијање лопте чекићем 

једне руке  

увежбавање 1.1.1 

1.1.2 

1.2.3. 

2.2.1 

2.2.2 

2.1.23 

10 Техника – школски сервис  обучавање 

11 Техника – школски сервис  увежбавање 

12 Техника–увежбавање научених 

елемената, правила игре 

увежбавање 

XII 13 Техника – тенис сервис, смеч, блок  обучавање 1.1.1 

1.1.2 

2.1.21 

2.2.1 

14 Техника – тенис сервис, смеч, блок  увежбавање 

15 Техника – тенис сервис, смеч, блок  увежбавање 

16 Провера знања  провера 

I 17 Закључивање полугодишње оцена  провера 2.1.1. 

1.1.2 

 
18 Понављање елемената технике, 

правила игре  

увежбавање 

19 Понављање елемената технике, 

правила игре  

увежбавање 

II 20 Тактика – систем игре и тактика, 

правила игре  

обучавање 1.1.1 

2.1.1 

2.1.2 

1.3.4 
21 Тактика – систем игре и тактика, 

правила игре  

увежбавање 

22 Понављање елемената технике, 

правила игре  

увежбавање 

23 Понављање елемената технике, 

правила игре  

увежбавање 

III 24 Техника – дизање и смечирање  обучавање 2.1.1 

2.1.2 

1.3.3 
25 Техника – дизање и смечирање  обучавање 

26 Техника , Тактика – игра  обучавање 

34.  К о ш а р к  Игра уз примену правила увежбавање 

2.1.2 

1.3.1 

1.3.4 

 

 

35. 

 

Игра уз примену правила увежбавање 

35. Игра уз примену правила увежбавање 

36. Игра уз примену правила увежбавање 
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27 Техника , Тактика – игра  обучавање 1.3.4 

IV 28 Техника , Тактика – игра  увежбавање 2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 
29 Техника , Тактика – игра  увежбавање 

30 Техника , Тактика – игра  увежбавање 

31 Техника , Тактика – игра  увежбавање 

V 32 Техника , Тактика – игра  увежбавање 2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 

1.3.2 

33 Техника , Тактика – игра  увежбавање 

34 Техника , Тактика – игра  увежбавање 

35 Провера знања  провера 

VI 36 Закључивање оцена  провера 1.3.2 

 

Месеци Редни  

 

Број 

часа 

 

СЕКЦИЈА - РУКОМЕТ 

Тип часа  

СТАНДАРДИ 

IX 

 

 

 

 

 

 

1. 
Уводни час , упознавање са планом 

и програмом , договор о опреми 

обучавање 1.2.1 

1.2.3 

1.3.1 

1.1.1 2. 
техника држања, хватања и давања 

лопте у месту и кретање 

обучавање 

3. 
техника држања, хватања и давања 

лопте у месту и кретање 

увежбавање 

4. 
 техника вођења лопте, хватања и 

давања лопте у месту и кретање 

обучавање 

X 
5. 

техника вођења лопте, хватања и 

давања лопте у месту и кретању 

увежбавање 1.1.1. 

1.1.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.34 

6. 
 техника хватања и додавања лопте 

у паровима и тројкама 

обучавање 

7. 
техника хватања и додавања лопте 

у паровима и тројкама 

увежбавање 

8. 
 техника шутирања на гол, основна 

правила игре 

обучавање 

XI 
9. 

 техника шутирања на гол, основна 

правила игре 

увежбавање 1.1.1 

1.1.2 

1.2.3 

2.2.1 

2.1.22 

10. 
 техника трокорака са шутирањем 

на гол, правила игре 

обучавање 

11. 
 техника трокорака са шутирањем 

на гол, правила игре 

увежбавање 

12. 
 техника трокорака, скок шута  на 

гол, правила игре 

обучавање 

XII 
13. 

  техника трокорака, скок шута  на 

гол, правила игре 

увежбавање 1.1.1 

1.12 

2.121 

2.2.1 
14.  понављање елемената технике увежбавање 

15. 
 штафетне игре уз примену 

елемената рукомета 

обучавање 

16. ПРОВЕРА ЗНАЊА провера 

I 
17. 

Закључивање полугодишњих 

оцена 

провера 2.1.1 

1.12 

18. понављање елемената технике  

II 

19. 

 елеменати и  техника одбрне 

основни став, бочна кретања, 

одбрана 6:0, 5:1 

обучавање 1.1.1 

2.1.1 

2.1.2 
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20. 

  елеменати и  техника одбрне 

основни став, бочна кретања, 

одбрана 6:0, 5:1 

увежбавање 1.3.4 

2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 
21. 

  варијанте  одбране 6:0, 5:1, 

прелазак у напад, правила игре 

обучавање 

22. 

 Рукомет:  варијанте  одбране 6:0, 

5:1, прелазак у напад, правила 

игре 

увежбавање 

III 
23. 

 организација и   варијанте  

напада, правила игре 

Обучавање 

24. 
 организација и   варијанте  

напада, правила игре 

увежбавање 

25. 
 организација и   варијанте  

напада, правила игре 

обучавање 

26. 
 организација и   варијанте  

напада, правила игре 

увежбавање 

27.  организација игре, правила обучавање 

IV 28.  организација игре, правила обучавање 2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 

1.3.2 

29. Техника, ИГРА увежбавање 

30. Техника, ИГРА увежбавање 

31. Техника, ИГРА увежбавање 

V 32. Техника, ИГРА увежбавање 1.3.2 

2.1.2 33. Техника, ИГРА увежбавање 

34. Техника, ИГРА увежбавање 

35. Рукомет провера знања провера 

VI 36. Закључивање оцена провера  

 

ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА - ЖИВОТ  У  ПРИРОДИ 

Циљеви планинарске секције: 

 Очувати здраву популацију младих 

 Развијати еколошку свест, подстицати млађе генерације да што више времена  проводе 

у природи 

 Допринети напретку природних знања и наука. 

 Увести похвале вођења здравог начина живота, бавећи се планинарењем, преносити 

спортски дух  на млађе генерације. 

Задаци планинарске секције: 

 Повратак природи и квалитетном  начину живота. Развијати екологију организма    

 Упознавати  и истраживати  околину у којој живиш као и шире окружење у својој 

земљи  (флору, фауну, гљиве, геолошке и морфолошке особине планине, историјске 

догађаје ,обичаје и традицију) 

 Сналажење на различитим теренима кроз оријентациону едукацију 

 Развијати различите вештине кретања у природи, развијати љубав и непосредан контакт 

према природи, која оплемењује и обогаћује човека  

 Упознавање са биљкама које су под заштитом , отровним биљкама као и са алергијским 

биљкама (амброзија.....) 

 Обучити ученике да се самостално крећу, сналазе и опстају у природи, кроз 

организоване кампове и таборовања 

 Примена самоникле јестиве природе у свом јеловнику 

 Применити прву помоћ у природи 

 Стицати и уграђивати навике да се што више времена проводи у природи као и физичке 

активности  
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ЗНАЧАЈ ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Планинарски покрет је сродан покрету заштите животне средине који их обједињује. 

Планинарство је значајан део физичке културе и у најширем смислу опште културе човека. 

Планинарсво је специфичан спорт где се савлађује  простор , постижу се циљеви изражени и 

физичким мерама. Млади су пуни енергије коју треба усмерити и трошити, не треба им 

дозволити празан ход и расипање. За планинарство се каже да је васпитач воље и енергије у 

човеку. Стално треба имати на уму да је планинарство здрав спорт, да је планина дивна у свој 

својој лепоти, али да је, исто тако, и ћудљива: не „воли“ оне који су неспремни  или се нису 

припремали за сусрет с њом, у било ком смислу, тим више што у једном дану могу доживети 

сва 4 годишња доба! А њих треба чекати припремљен и опремљен. 

Здравствено хигијенски значај 

ВОЂЕЊЕ ЗДРАВОГ ЖИВОТА –  примена вежби опуштања, релаксација, рекреација у 

природи .  

Превентива против савремених болести цивилизације које се манифестују неурозама, градском 

буком, загађивањем ваздуха, брзи темпо живота, лоша исхрана... 

Спортско рекреативни значај  
Савлађујући различите природне препреке (дужина пута, успони, изненадне потешкоће и 

елементарне непогоде),  човекова воља често је стављена пред стварно искушење и испит 

упорности и истрајности. 

Психофизичка спремност, воља, кондиција , издржљивост, упорност , координација покрета, 

осећај за равнотежу и владање телом, процена околности. 

 Јачају се физичке, а самим тим и психичке способности,: воља, одлучност, смелост, 

самоодрицање, самопожртвовање,  упорност, самопоуздање засновано на правилној процени 

властите снаге и насталих тешкоћа. 

Психо социјални значај  
Љубав према природи и непосредан контакт са њом обогаћује и оплемењује човека. 

Дружење, уживање у природи, солидарност, несебичност, али и безбедност сваког појединца је 

на првом месту. 

 

ПЛАН РАДА ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ   

 

МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ 

Септембар -Родитељски састанак-упознавање родитеља са радом секције 

-Формирање заинтересоване групе  ПС и за планинарске 

радионице 

-Корелација са заинтересованим колегама 3-8 разреда за 

реализацију  

  плана и програма. 

-Смедерево-Смедеревска јесен 

-Излет у околини Београда-Ада Циганлија 

 

Октобар -Излет у околини Београда -Врчин-Авала (преко Карагачког брда ) 

-Припреме за такмичење из оријентиринга 

-Прва лига БШЛ оријентиринг (по календару БШЛ ) 

-Изложба гљива-Дивчибаре (по календару гљиварког друштва ) 

Новембар -Јесењи Распуст- излет изненађења-еколошко планинарска школа 

-Друга лига -БШЛ оријентиринг 

-Посета археолошком налазишту у Винчи и (пети разред ) 

Децембар -Фестивал науке 

-Зимски излет-посета језеру у Зуцу 

-Родитељски састанак-анализа рада ПС са родитељима 
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Јануар -Зимовање-школа скијања(7-10 дана) 

 -Калемегдан-посета Природњачком и Војном музеју,обилазак 

средњовековног         утврђења деспота Стефана Лазаревића   ( 

пети и шести разред )                                                                                                                                                                                  

Фебруар -Школа оријентиринга-Планинарско друштво Победа, траје 4-5 

викенда 

-Зимски излет Дивчибаре (дводневни излет ) 

Март  -Трећа лига БШЛ оријентиринг 

-Планинарска акција- Столови- (шести разред) 

-22.март међународни дан воде 

Април -7.април-Дан здравља 

-Излет на Кошутњак-сусрет са биљком сремуш 

-Изложба радова ПС у оквиру радионица 

-четврта лига БШЛ-оријентиринг 

Мај -Царска бара или Зобнатица 

-финале- лига БШЛ-оријентиринг 

-Ноћ музеја (заједничка акција са родитељима ) 

-Ботаничка башта-изложба гљива 

Јун -Аранђеловац,Рисовачака пећина и аква парк Извор  

-Кремна-Дрвенград-Вишеград-Каменград(тродневни излет  са 

родитељима ) 

Јули и 

Август 

-Летњи камп -летовање 

 

TEME-Планинаркe секцијe : 

1. ЕКОЛОГИЈА 

2. ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА ПЛАНИНАРА 

3. ПЛАНИНАРСКА ОРЈЕНТАЦИЈА 

4. ПЛАНИНАРСКЕ ВЕШТИНЕ 

5. САМОНИКЛА ЈЕСТИВА ПРИРОДА 

6. ТРАДИЦИЈА И КУЛТУРА 

1. ЕКОЛОГИЈA 

Неопходно је развијати еколошку свест код деце , свест о заштити и очувању природе као и о 

здравој исхрани –здравом животу. Екологију применити и на сопствени живот-екологију 

организма. 

Едукација деце ради заштите природе планина требе да обухвата детерминисање, 

препознавање, ендемичних и ретких врста,  као и мутаногених примерака. 

 

2. САМОНИКЛА ЈЕСТИВА ПРИРОДА 

Упознавање са природним изворима хране, упознавање и проучавање могућности које 

природа пружа човеку. Природа је пуна благодети, али и претњи. Она може да буде мати, али 

и сурова маћеха. 

 

3. ПЛАНИНАРСКА ОРЈЕНТАЦИЈА 

Сналажење у природи уз помоћ карте и компаса, организовање такмичења која се спроводе 

искључиво у природи (планинарска оријентација , оријентиринг, шумарски вишебој...). 

 

4. ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА ПЛАНИНАРА 

Подстицати кретања  у природи, на различитим теренима, кроз  разна такмичења 

(оријентација, оријентиринг, шумарски вишебој...), кроз атлетске манифестације (маратон, 

крос на хиподрому...)  и организовањем различитих традиционалних игара у природи на лицу 

места. 
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5. ПЛАНИНАРСКЕ ВЕШТИНЕ 
Неопходно је подстицати  различите начине кретања у природи, савладавање нових вештина  

како би децу упућивали да се сами крећу-оријентишу, сналазе у природи,  као и да савладају 

вештину преживљавања у природи. 

Пешачење на различитим приступачним теренима, различитим надморским висинама и током 

различитих временских услова. 

Пожељно је савладати кретање на вештачким стенама, сплаварење, кањонима, кретање уз 

помоћ ужета, алпско и нордијско скијање, клизање... 

 

ТРАДИЦИЈА И КУЛТУРА 

 Стицати знања о историјским збивањима на местима  која се посећују  као  и  историјска 

обележја  споменицима културе. Упознавати традицију и обичаје на лицу места. 

Сва предавања углавном ће се спроводити у природи , спонтано  и на лицу места . Све 

наставне теме  ће се  повезивати са предметима  и  пратиће се градиво планирано за одређени 

школски узраст како би се успоставила што боља корелација, а самим тим спонтано учење   

вишеструко може допринети стицању знања и  науке као и повезивању свих знања током 

школовања. 

 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ : 

1. ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ САВРЕМЕНОГ ЧОВЕКА 

2. ПЛАНИНАР  ЧУВАР ПРИРОДЕ 

3. ПОНАШАЊЕ И КРЕТАЊЕ У ПЛАНИНИ 

4. ВЕШТИНЕ КРЕТАЊА НА ПЛАНИНИ 

5. ОПАСНОСТИ У ПРИРОДИ 

6. ПЛАНИНАРСКА ОПРЕМА − ОСНОВНА И РЕЗЕРВНА 

7. ОКОЛИНА МЕСТА У КОМЕ ЖИВИМ − ФЛОРА И ФАУНА 

8. ОРИЈЕНТАЦИЈА 

9. КАРТЕ ЗА ОРИЈЕНТАЦИОНИ СПОРТ 

10. ОРИЈЕНТИСАЊЕ КАРТЕ 

11. УСТАНОВЉАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НА КАРТИ У ПРИРОДИ 

12. ПОМОЋНИ ОРИЈЕНТИРИ 

13. ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА ПЛАНИНАРА 

14. ЕМУЛГАТОРИ И АДИТИВИ 

15. ПРВА ПОМОЋ У ПРИРОДИ 

16. ЕКОЛОГИЈА ОРГАНИЗМА 

17. САМОНИКЛА ЈЕСТИВА ПРИРОДА 

18. САМОНИКЛА ЈЕСТИВА ПРИРОДА − БРАЊЕ И ПРИПРЕМА 

19. ЛЕКОВИТЕ БИЉКЕ − БРАЊЕ И ПРИПРЕМА 

20. ЗАЧИНСКЕ БИЉКЕ 

21. УГРОЖЕНА И ИСТРЕБЉЕНА ВРСТА БИЉАКА 

22. ЛИСТОПАДНЕ И ЧЕТИНАРСКЕ ШУМЕ 

23. ЗНАЧАЈ ГЉИВА ЗА ЧОВЕКА 

24. ПАРТНЕРСКИ ОДНОС  ГЉИВА И ДРВЕЋА 

25. ГЕОЛОШКЕ И МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ ПЛАНИНА 

26. ХИДРОЛОШКЕ ПРИЛИКЕ 

27. МЕТЕОРОЛОШКЕ ПРИЛИКЕ 

28. БИВОКОВАЊЕ И ЛОГОРОВАЊЕ 

29. ВОДА − СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ 

30. МЕЂУНАРОДНИ ПРИЗНАТИ ДАНИ 

31. ЗАШТИТА ПЛАНИНА У СВЕТУ 
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32. ТАКМИЧЕЊА 

33. ТАКМИЧЕЊА 

34. ТАКМИЧЕЊА 

35. ТАКМИЧЕЊА 

36. ТАКМИЧЕЊА 

 

ФОРМИРАТИ ТИМОВЕ   планинарске секције-групе-радионице (1. фотографске-

истраживачке, 2. новинарске, 3. кулинарске, 4. козметичке, 5.уметничка,  6. географска-

цртање и маркирање стаза). 

У рад планинарске секције могу  се укључити сви  љубитељи природе и здравог начина 

живота-– радници школе и родитељи чија деца активно учествују у секцији. 

 

О Б А В Е З Н И    И З Б О Р Н И   П Р Е Д М Е Т И 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, 

ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

(1 час недељно, 36 часова годишње)  

Циљ и задаци 

Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном 

простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се 

омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. 

Ученици треба да упознају веру и духовне вредности сопствене, историјски дате цркве или 

верске заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских 

искустава и филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и 

достигнућа човечанства.  

Задаци верске наставе су да код ученика: 

- развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и 

отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и 

развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и 

света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која 

нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину божју и за себе; 

- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из 

сопственог народа и сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, 

верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између 

заједнице и властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом, и пре и после 

свега, са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, 

историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 

- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање 

и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.  

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте 

да пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски 

хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот (будућу димензију 
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идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, 

литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и 

постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и 

теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и 

подвижничко искуство Православне цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира 

на њихову националну припадност и верско образовање. Све то се остварује како на 

информативно-сазнајном, тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се 

доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим 

људима и са собом). 

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије способност уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног изражавања 

човекове слободе; 

- развије способност уочавања да Бог поштује човекову слободу, али да не одустаје да свет 

доведе у вечно постојање; 

- изгради свест о томе да Бог воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни живот 

зависи и од слободе човека и његове заједнице с Богом; 

- развије способност спознавања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио 

свет, а то је да се свет сједини с Њим посредством човека и да тако живи вечно; 

- развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне цркве. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- запазе да природа не постоји без личности; 

- науче да личност у Богу претходи природи у онтолошком смислу; 

- уоче да у стварном свету људска природа претходи човеку као личности у онтолошком 

смислу; 

- запазе да се код створених бића, тј. код људи слобода може изразити и као негација, што није 

случај у Богу; 

- запазе да је слобода Божија онтолошка, тј, да се изражава само као љубав према другој 

личности; 

- запазе разлику између иконографског приказивања Св. Тројице у православној и 

римокатоличкој традицији. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД 

Упознавање ученика са садржајима програма и начином рада. 

 

БОГ У КОГА ХРИШЋАНИ ВЕРУЈУ ЈЕСТЕ СВ. ТРОЈИЦА: ОТАЦ, СИН И СВЕТИ ДУХ 

(БОГОСЛУЖБЕНА, БИБЛИЈСКА И СВЕТООТАЧКА СВЕДОЧАНСТВА) 

Бог је Света Тројица. 

Библијска и светоотачка сведочанства о Богу као Светој Тројици.  

Богослужбена сведочанства о Богу као Светој Тројици (крштење, евхаристија).  

Бог је Света Тројица (Отац, Син и Дух Свети су три вечне, конкретне личности).  

Света Тројица је један Бог (нераздељивост Божанске природе и несливеност Божанских 

личности).  

 

 

УЗРОК БОЖИЈЕГ ПОСТОЈАЊА ЈЕ ОТАЦ (БИБЛИЈСКА, ЕВХАРИСТИЈСКА, 

СВЕТООТАЧКА И ДРУГА СВЕДОЧАНСТВА) 

Љубав као израз слободе. 

Слобода се изражава као љубав. 

Бог Отац изражава своје слободно постојање као љубав према Сину и Светоме Духу. 

Личност може постојати само у слободном односу љубави према другој личности. 
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Имена Свете Тројице показују да су то имена за однос.  

 

ХРИШЋАНСКА ОНТОЛОГИЈА (БИЋЕ КАО ЗАЈЕДНИЦА СЛОБОДЕ) 

Постојање као заједница слободе.  

АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВ. ТРОЈИЦУ 

Антрополошке последице вере у Свету Тројицу.  

 

 

 

КРОЗ ЛИТУРГИЈУ СЕ ПРОЈАВЉУЈЕ СВ. ТРОЈИЦА (ОТАЦ ПРИМА ЛИТУРГИЈСКИ 

ПРИНОС, СИН, ИСУС ХРИСТОС ПРИНОСИ, А СВ. ДУХ САБИРА СВЕ ОКО ХРИСТА 

И СЈЕДИЊУЈЕ С ЊИМ) 
Пројављивање Свете Тројице кроз Литургију.  

Пројављивање нашег истинског постојања у будућности кроз Литургију. 

Крштење и Литургија као практично исповедање вере у Свету Тројицу.  

 

СВ. ТРОЈИЦА У ПРАВОСЛАВНОЈ ИКОНОГРАФИЈИ 

Света Тројица у православној иконографији (са скретањем пажње ученицима и на погрешно 

приказивање).  

Света Тројица у православној иконографији (са истицањем икона из српске баштине). 

 

хришћанској мисли; А. Шмеман: За живот света, Београд, 1981. и др. 

 

Наставни садржаји у седмом разреду из православног катихизиса 

 

Бр. 

теме 
Назив наставне теме 

Број часова 

обр. др.тип укуп 

1 УВОД 1 / 1 

2 СВЕТА ТРОЈИЦА – ОТАЦ, СИН И СВЕТИ ДУХ 5 5 10 

3 
ПОСТОЈАЊЕ ЛИЧНОСТИ У ЗАЈЕДНИЦИ  СЛОБОДЕ И 

ЉУБАВИ 
5 4 9 

4 АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВЕТУ ТРОЈИЦУ 3 3 6 

5 ЗАЈЕДНИЦА СА СВЕТОМ ТРОЈИЦОМ КРОЗ ЛИТУРГИЈУ 3 3 6 

6 СВЕТА ТРОЈИЦА У ПРАВОСЛАВНОЈ ИКОНОГРАФИЈИ 2 2 4 

Укупно 19 17 36 

Часова у првом полугодишту   17 

Часова у другом полугодишту   19 

ГЛОБАЛНИ  ПЛАН  РАДА   за  СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Бр. 

теме 

Назив наставне теме 
(број часа и називи наставних јединица у оквиру теме) 

Број часова 

обр. др.ти укуп 

1 УВОД  1 1 

 01. Упознавање садржаја, програма и начина рада  1  

2 СВЕТА ТРОЈИЦА – ОТАЦ, СИН И СВЕТИ ДУХ 5 5 10 

 

02. Бог је Света Тројица 1   

03. Систематизација   1  

04. Библијска и светоотачка сведочанства о Богу као Светој 

Тројици 
1   

05. Систематизација  1  

06. Богослужбена сведоч. о Богу као Светој Тројици (крштење, 

евхаристија), 
1   
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07. Систематизација  1  

08. Бог је Св. Тројица (Отац, Син и Дух Свети су три вечне, 

конкретне личности); 
1   

09. Систематизација  1  

10. Света Тројица је један Бог (нераздељивост Божанске 

природе и несливеност Божанских личности); 
1   

11. Систематизација  1  

3 
ПОСТОЈАЊЕ ЛИЧНОСТИ У ЗАЈЕДНИЦИ  СЛОБОДЕ И 

ЉУБАВИ 
5 4 9 

 

12. Љубав као израз  слободе 1   

13. Систематизација  1  

14. Слобода се изражава као љубав 1   

15. Систематизација  1  

16. Бог Отац изражава своје слободно постојање као љубав 

према Сину и Светоме Духу 
1   

17. Систематизација  1  

18. Личност може постојати само у слободном односу љубави 

према другој личности 
1   

19. Имена Свете Тројице показују да су то имена за однос 1   

20. Систематизација  1  

4 
АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВЕТУ 

ТРОЈИЦУ 
3 3 6 

 

21. Постојање као заједница слободе 1   

22. Систематизација  1  

23. Антрополошке последице вере у Свету Тројицу 1   

24. Систематизација  1  

25. Антрополошке последице вере у Свету Тројицу 1   

26. Систематизација  1  

5 ЗАЈЕДНИЦА СА СВЕТОМ ТРОЈИЦОМ КРОЗ ЛИТУРГИЈУ 3 3 6 

 

27. Пројављивање Свете Тројице кроз Литургију 1   

28. Систематизација  1  

29. Пројављивање нашег истинског постојања у будућности кроз 

Литургију 
1   

30. Систематизација  1  

31. Крштење и Литургија као практично исповедање вере у 

Свету Тројицу 
1   

32. Систематизација  1  

6 СВЕТА ТРОЈИЦА У ПРАВОСЛАВНОЈ ИКОНОГРАФИЈИ 2 1 3 

 

33. Света Тројица у православној иконографији (скретање 

пажње ученицима и на погрешно приказивање); 
1   

34. Света Тројица у православној иконографији (скретање 

пажње ученицима и на погрешно приказивање); 
1   

35. Систематизација  1  

Укупно 18 17 35 

 

* напомена:  !!!!!  -(празници) зависи од датума празновања 

ВЕРОНАУКА: СЕКЦИЈА  „Православна духовна музика“ 

Циљ и задаци:  Ученици се кроз практични рад упознају са основама српске православне 

духовне музике у циљу дубљег разумевања хришћанске православне вере, православног 

богословља и литургијског живота Цркве, оствареног како на индивидуалном плану тако и на 

нивоу евхаристијске заједнице. 
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СЕПТЕМБАР 

1. Увод: одабир ученика, упознавање са планом и програмом рада. 

2. Црквенословенски језик у служби православне духовне музике. 

3. Основни појмови о словенском језику (развој, реформа и модернизација). 

4. Црквенословенски буквар (фонетика). 

5. Литургија –причешће. 

ОКТОБАР 
6. Обрада црквенословенске азбуке. 

7. Увежбавање –писање великих и малих слова. 

8. Увежбавање –читање текстова (молитве, песме...) 

9. Литургија –причешће. 

НОВЕМБАР 
10. Литургијски музички текстови (антифони). 

11. Литургијски музички текстови (Трисвето, Тебје појем, Достојно јест, Отче наш). 

12. Литургија –причешће. 

ДЕЦЕМБАР 

13. Литургијски музички текстови (Херувимска песма). 

14. Финализација литургијских песама. 

15. Тропари (Св.Сави, Св. Георгију...) 

16. Кондаци (Возбраној Војеводје) 

17. Литургија –причешће. 

ЈАНУАР 

18. Тропари (Св.пророк Илија,Рождество Твоје,Христос воскресе) 

19. Литургија –причешће. 

ФЕБРУАР 

20. Тропари (Св.архг.Михајло и Гаврило,Св.кнез Лазар) 

21. Псалми цара Давида (22. псалам и 136. псалам) 

22. Литургија –причешће. 

МАРТ 
23. Квиз знања из веронауке -одабир ученика,подела питања. 

24. Квиз знања из веронауке -увежбавање. 

25. Квиз знања из веронауке -увежбавање. 

26. Квиз знања из веронауке –увежбавање. 

27. Литургија –причешће. 

АПРИЛ 
28. Одржавање квиза из веронауке. 

29. Духовна лира (Хајте браћо белој цркви). 

30.Литургија –причешће. 

МАЈ 

31. Духовна лира (Знаш ли ко те љуби силно). 

32. Почетак уметничког појања и формирање осмогласника. 

33. Св.песме, порекло, богослужбена употреба. 

34. Литургија –причешће. 

ЈУН 
35. Византијско појање, руско појање, Мокрањац. 

36. Литургија –причешће. 
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                                                    ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

(1 час недељно, 36 часова годишње)  

Циљ и задаци 

Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, формирају ставове, 

развију вештине и усвоје вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и 

ангажован живот у демократском друштву. 

Задатак наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних могућности да кроз 

различите садржаје и облике рада током наставе грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе грађанског васпитања буду у пуној мери реализовани. 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- разумеју значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт 

- схвате историјски развој грађанских права и слобода 

- се упознају са карактеристикама одговорног и активног грађанина 

- разумеју место и улогу детета као грађанина у друштву 

- разумеју однос између грађанских права појединца и општег добра 

- се упознају са начинима развијања грађанске одговорности 

- разумеју волонтерски покрет и значај волонтерских акција 

- буду подстицани да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама 

- разумеју значај иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници 

- разумеју неопходност постојања власти 

- се упознају са концептом ограничене власти 

- се упознају са институцијом Ђачког парламента. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД (2) 

Поглед уназад - подсећање на садржаје програма грађанског васпитања за 5. и 6. разред (права 

и одговорности на нивоу школе/локалне заједнице; активно учешће у животу школе/локалне 

заједнице; школска правила и процедуре, мере власти). (1) 

Представљање циљева, задатака, садржаја и метода рада. (1) 

 

ГРАЂАНИН (19) 

Грађанин и политика у прошлости - порекло речи политика и грађанин, историјски контекст 

развоја грађанских права и слобода, Декларација о праву човека и грађанина (1789. г). (1) 

Грађанин и политика у садашњости - појмови политика и грађанин у савременом друштву. 

Универзална декларација о људским правима (1948. г.). (1) 

Одговоран и активан грађанин - знања, вештине, особине, вредности и понашање одговорног и 

активног грађанина. (2) 

Дете као грађанин - Конвенција о правима детета као полазиште за одређивање места и улоге 

детета као грађанина. Деца и одрасли као грађани - сличности и разлике. (2)  

Породица, школа, локална заједница, држава - заједнице у којима живимо. (1) 

Права - права појединца и опште добро. (1) 

Одговорност - индивидуална (моралне вредности) и грађанска (информисаност, поштовање 

закона, бирачко право - право да бира и да буде биран, учешће у организацијама које се залажу 

за општу добробит, покретање иницијатива...). Начини развијања грађанске одговорности: 

институционални и ванинституционални. (3) 

Волонтерски покрет - појам и значај волонтерског покрета. Вредности на којима почива 

волонтаризам (солидарност, емпатија, алтруизам...). Избор волонтерских акција и израда плана 

за њихово извођење. (3) 

Извођење волонтерске акције. (3) 

Анализа успешности волонтерске акције. (2) 
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ДРЖАВА И ВЛАСТ (7) 

Држава - појам и историјски контекст развоја државе. (2) 

Власт - неопходност постојања власти; ограничена/неограничена власт; владавина 

појединца/владавина закона; демократија, устав (Устав Србије и права детета, Конвенција о 

дечијим правима); нивои власти (локални, покрајински и републички) и подела власти 

(законодавна, извршна и судска). (5) 

 

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ И ИНИЦИЈАТИВА (5) 

Ђачки парламент - место и улога ђачког парламента по одредбама Закона о основама система 

образовања и васпитања. Начин функционисања ђачког парламента. (2) 

Иницијатива - избор теме демократском процедуром и покретање иницијативе да се о њој 

расправља у Ђачком парламенту (ако у школи не постоји Ђачки парламент, иницијатива може 

да се односи на његово оснивање). (3)  

 

ЗАВРШНИ ДЕО (3) 

Речник - израда речника кључних појмова са којима су се ученици упознали на часовима 

грађанског васпитања током школске године. (2) 

Шта носим са собом - размена ученичких искустава о активностима реализованим на часовима 

грађанског васпитања и процена корисности и употребљивости стечених знања и вештина за 

свакодневни живот. (1) 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА за СЕДМИ РАЗРЕД  

 

Бр. 

теме 

Назив наставне теме 
(наставнe јединицe у оквиру теме са редним бројем часа) 

Број часова 

укуп Метод,облици 

 

1. 

УВОД 

01. Подсећање на садржаје програма ГВ 5. и ГВ 6. разред 

(права и одговорности на нивоу школе − локалне 

заједнице, активно учешће у животу школе − локалне 

заједнице, школска правила и процедуре, мере власти; 

02. Представљање циљева, задатака, садржаја и метода 

рада; 

2 

 

ИНТЕРАКТИ

ВНИ МЕТОД 

рада који се 

одвија кроз 

следеће 

облике: 

- кооперативни 

рад 

наставник-

ученици 

- кооперативни 

рад у малим 

групама 

- тимски рад са 

групном 

дискусијом и 

симулацијом 

и играњем 

улога 

 

ИСТРАЖИВ

АЧКИ 

МЕТОД рада 

ВЕРБАЛНИ 

МЕТОД 

(монолошко-

дијалошки 

метод ) који се 

одвија кроз 

следеће 

облике рада: 

- групни; 

индивидуални; 

- комбиновани 
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2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.            

ГРАЂАНИН 

03. Грађанин и политика у прошлости (порекло речи 

политика и грађанин, историјски контекст развоја 

грађанских права и слобода, Декларација о праву човека и 

грађанина (1789. год.) 

04. Грађанин и политика у садашњости (Појмови 

политика и грађанин у савременом друштву. Универзална 

декларација о људским правима - 1948) 

05. Одговоран и активан грађанин (Знања, вештине, 

особине, вредности и понашање одговорног и активног 

грађанина) 

06. Одговоран и активан грађанин (Знања, вештине, 

особине, вредности и понашање одговорног и активног 

грађанина) 

07. Дете као грађанин - Конвенција о правима детета као 

полазиште за одређивање места и улоге детета као 

грађанина. 

08. Деца и одрасли као грађани - сличности и разлике. 

09. Породица, школа, локална заједница, држава - 

заједнице у којима живимо. 

10. Права појединца и општа добра. 

11. Одговорност, индивидуална (морална вредност)   

12. Одговорност, грађанска (информисаност, поштовање 

закона, бирачко право - право да бира и да буде биран, 

учешће у организацијама које се залажу за општу 

добробит, поштовање и покретање иницијатива). 

13. Начини развијања грађанске одговорности - 

институционални и ванинституционални. 

14. Волонтерски покрет - појам и значај 

15. Волонтерски покрет - вредности на којима почива 

волонтеризам (солидарност, емпатија алтруизам...) 

16. Избор волонтерских акција и израда плана за њихово 

извођење. 

17. Извођење волонтерске акције. 

18. Извођење волонтерске акције. 

19. Извођење волонтерске акције. 

20. Анализа успешности волонтерске акције. 

21. Анализа успешности волонтерске акције. 

ДРЖАВА И ВЛАСТ 

22. Држава - појам и историјски контекст развоја државе. 

23. Држава - појам и историјски контекст развоја државе. 

24. Власт; неопходност постојања, ограничена и 

неограничена власт. 

25. Владавина појединца - владавина закона. 

26. Демократија, устав (Устав Србије и права детета, 

Конвенција о дечијим правима. 

27. Нивои власти - локална, покрајинска и републичка. 

28. Подела власти - законодавна, извршна и судска. 

 

 

 

19 
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Бр. 

теме 

Назив наставне теме 
(наставнe јединицe у оквиру теме са редним бројем 

часа) 

Број часова 

укуп 
методе и облици 

 

4. 

 

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ И ИНИЦИЈАТИВА 

29. Место и улога ђачког парламента по одредбама 

Закона о основама система и образовања 

30. Начин функционисања ђачког парламента 

31. Иницијатива - ако у школи не постоји ђачки 

парламент, иницијатива може да се односи на његово 

оснивање  

32. Избор теме демократском процедуром. 

33. Покретање иницијативе да се о изабраним темама  

расправља у ђачком парламенту 

 

5 

 

 

 

ИНТЕРАКТИВ

НИ МЕТОД рада 

који се одвија 

кроз следеће 

облике: 

- кооперативни 

рад наставник-

ученици 

- кооперативни 

рад у малим 

групама 

- тимски рад са 

групном 

дискусијом и 

симулацијом и 

играњем улога 

 

 

ИСТРАЖИВАЧ

КИ МЕТОД рада 

 

 

5. 

 

ЗАВРШНИ ДЕО 

34. Речник - израда речника кључних појмова са којима 

су се ученици упознали на часовима грађанског 

васпитања током школске године. 

35. Речник - израда речника кључних појмова са којима 

су се ученици упознали на часовима грађанског 

васпитања током школске године. 

36. Размена ученичких искустава о активностима 

реализованим на часовима грађанског васпитања и 

процена корисности и употребљивости стечених знања 

и вештина за свакодневни живот. 

 

3 

Укупно  36  

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ 

(1 час недељно, 36 часова годишње)  

Циљ и задаци  

Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт је да ученици 

задовоље своја интересовања, потребе, за стицањем знања, способности за бављење спортом 

као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу 

(стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима).  

Општи оперативни задаци: 

Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког васпитања: 

- развој и одржавање моторичких способности ученика 

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту 

- познавање правила такмичења у изабраном спорту 

- формирање навика за бављење изабраним спортом  

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према 

учесницима у такмичењима 

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање за 

бављење спортом. 

Посебни оперативни задаци: 

- развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за 

успешно бављење изабраним спортом) 

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта  
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- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања − 

тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту 

итд.) и њихова примена у пракси 

- учење и усаврšавање основне тактике изабраног спрта и њена примене у пракси 

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др. 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном 

спорту 

- подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Основни организациони облик рада је наставни час. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Програмски садржаји физичког васпитања-изабраног спорта чини следећа структура:  

- развијање моторичких способности ученика 

- спортско-техничко образовање ученика (обучавање и усавршавање технике) 

- индивидуална и колективна тактика изабраног спорта 

- теоријско образовање 

- правила изабраног спорта 

- организовање унутар одељенских и међуодељенских такмичења.  

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Теоријско образовање:  

- упознавање ученика са значајем и вредностима изабраног спорта 

- упознавање ученика са основним принципима вежбања у складу са његовим узрастом 

- упознавање ученика са штетним последицама неправилног вежбања и предозирања у 

изабраном спорту 

- упознавање ученика са етичким вредностима и слабостима спорта 

- упознавање ученика са естетским вредностима спорта.  

Минимални образовни захтеви: 

Предметни наставници утврђују минималне образовне захтеве у складу са усвојеним 

програмом за сваки изабрани спорт. Под тим се подразумева: 

- савладаност основне технике и њена примена  

- познавање и примена елементарне тактике  

- познавање и примена правила 

- ангажованост и учешће ученика на такмичењима у изабраном спорту.  

 

КОШАРКА 

Циљ и задаци  

Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитање – изабрани спорт је да ученици 

задовоље        своја интересовања, потребе за стицањем знања, способности за бављење 

спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у 

животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима).  

Општи оперативни задаци: 

Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког        

васпитања: 

- развој и одржавање моторичких способности ученика; 

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта; 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту; 

- познавање правила такмичења у изабраном спорту; 

- формирање навика за бављење изабраним спортом;  
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- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према          

учесницима у такмичењима; 

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање за 

бављење спортом. 

Посебни оперативни задаци: 

-   развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за 

успешно бављење изабраним спортом); 

-    учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта  

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин  вежбања, 

тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту 

итд.) и њихова примена у пракси; 

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и њена примене у пракси; 

-  реализација такмичења на  одељењском нивоу; 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др; 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће 

    у изабраном спорту; 

-   подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).  

 

ОДБОЈКА 

Циљ и задаци  

Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитање – изабрани спорт је да ученици 

задовоље        своја интересовања, потребе, за стицањем знања, способности за бављење 

спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у 

животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима).  

 

Општи оперативни задаци: 

Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког        

васпитања: 

- развој и одржавање моторичких способности ученика 

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту 

- познавање правила такмичења у изабраном спорту 

- формирање навика за бављење изабраним спортом  

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према          

учесницима у такмичењима 

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање за 

бављење спортом. 

Посебни оперативни задаци: 
-   развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за 

успешно бављење изабраним спортом) 

-    учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта  

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин  вежбања, 

тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту 

итд.) и њихова примена у пракси 

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и њена примене у пракси 

-  реализација такмичења на  одељењском нивоу 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др. 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће 

     у изабраном спорту 

-    подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).  

 

Наставни предмет: Физичко васпитање – Изабрани спорт, Одбојка 
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Годишњи фонд часова:    36 

Планирани фонд часова: 

 

Годишњи фонд часова    72             

У току првог полугодишта 34 

У току другог полугодишта 38 

За обраду новог градива 18 

за друге типове часова 54 

 

 

Месеци 

Редни 

Број 

часа 

Наставна јединица 

 ОДБОЈКА  

Тип  

часа 

 

СТАНДАРД

И 

IX 1 Уводни час. Упознавање ученика са 

планом и програмом, договор о раду 

и опреми за рад на часовима  

обучавање 1.2.1 

1.2.3 

1.3.1 

1.1.1 2  Техника-одбијање лопте прстима  обучавање 

3 Техника- одбијање лопте прстима  увежбавање 

4 Техника – одбијање лопте чекићем  обучавање 

X 5 Техника – одбијање лопте чекићем  увежбавање 1.1.1 

1.1.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.3.4 

6 Техника – варијанте одбијања лопте 

прстима и чекићем 

обучавање 

7 Техника – варијанте одбијања лопте 

прстима и чекићем 

увежбавање 

8 Техника – одбијање лопте чекићем 

једне руке  

обучавање 

XI 9 Техника – одбијање лопте чекићем 

једне руке  

увежбавање 1.1.1 

1.1.2 

1.2.3. 

2.2.1 

2.2.2 

2.1.23 

10 Техника – школски сервис  обучавање 

11 Техника – школски сервис  увежбавање 

12 Техника–увежбавање научених 

елемената, правила игре 

увежбавање 

XII 13 Техника – тенис сервис, смеч, блок  обучавање 1.1.1 

1.1.2 

2.1.21 

2.2.1 

14 Техника – тенис сервис, смеч, блок  увежбавање 

15 Техника – тенис сервис, смеч, блок  увежбавање 

16 Провера знања  провера 

I 17 Закључивање полугодишње оцена  провера 2.1.1. 

1.1.2 

 
18 Понављање елемената технике, 

правила игре  

увежбавање 

19 Понављање елемената технике, 

правила игре  

увежбавање 

II 20 Тактика – систем игре и тактика, 

правила игре  

обучавање 1.1.1 

2.1.1 

2.1.2 

1.3.4 
21 Тактика – систем игре и тактика, 

правила игре  

увежбавање 

22 Понављање елемената технике, 

правила игре  

увежбавање 

23 Понављање елемената технике, 

правила игре  

увежбавање 

III 24 Техника – дизање и смечирање  обучавање 2.1.1 

2.1.2 

1.3.3 
25 Техника – дизање и смечирање  обучавање 

26 Техника , Тактика – игра  обучавање 
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27 Техника , Тактика – игра  обучавање 1.3.4 

IV 28 Техника , Тактика – игра  увежбавање 2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 
29 Техника , Тактика – игра  увежбавање 

30 Техника , Тактика – игра  увежбавање 

31 Техника , Тактика – игра  увежбавање 

V 32 Техника , Тактика – игра  увежбавање 2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 

1.3.2 

33 Техника , Тактика – игра  увежбавање 

34 Техника , Тактика – игра  увежбавање 

35 Провера знања  провера 

VI 36 Закључивање оцена  провера 1.3.2 

 

РУКОМЕТ 

Циљ и задаци  

Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитање – изабрани спорт је да ученици 

задовоље        своја интересовања, потребе, за стицањем знања, способности за бављење 

спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у 

животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима).  

Општи оперативни задаци: 

Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког        

васпитања: 

- развој и одржавање моторичких способности ученика 

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту 

- познавање правила такмичења у изабраном спорту 

- формирање навика за бављење изабраним спортом  

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према          

учесницима у такмичењима 

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање за 

бављење спортом. 

Посебни оперативни задаци: 

-   развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за 

успешно бављење изабраним спортом) 

-    учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта  

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин  вежбања-

тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту-

итд.) и њихова примена у пракси 

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и њена примене у пракси 

-  реализација такмичења на  одељенском нивоу 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др. 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће 

       у изабраном спорту 

-      подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).  

 

Наставни предмет:            Физичко васпитање- изабрани спорт, РУКОМЕТ 

Годишњи фонд часова:     36 

Планирани фонд часова: 

 

Годишњи фонд часова    72            2 

У току првог полугодишта 34 

У току другог полугодишта 38 

За обраду новог градива 18 

за друге типове часова 54 
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Месеци Редни  

 

Број часа 

 

Наставна јединица 

РУКОМЕТ 

Тип часа  

СТАНДАРДИ 

IX 

 

 

 

 

 

 

1. 
Уводни час , упознавање са планом и 

програмом , договор о опреми 

обучавање 1.2.1 

1.2.3 

1.3.1 

1.1.1 2. 
техника држања, хватања и давања 

лопте у месту и кретање 

обучавање 

3. 
техника држања, хватања и давања 

лопте у месту и кретање 

увежбавање 

4. 
 техника вођења лопте, хватања и 

давања лопте у месту и кретање 

обучавање 

X 
5. 

техника вођења лопте, хватања и 

давања лопте у месту и кретању 

увежбавање 1.1.1. 

1.1.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.34 

6. 
 техника хватања и додавања лопте у 

паровима и тројкама 

обучавање 

7. 
техника хватања и додавања лопте у 

паровима и тројкама 

увежбавање 

8. 
 техника шутирања на гол, основна 

правила игре 

обучавање 

XI 
9. 

 техника шутирања на гол, основна 

правила игре 

увежбавање 1.1.1 

1.1.2 

1.2.3 

2.2.1 

2.1.22 

10. 
 техника трокорака са шутирањем на 

гол, правила игре 

обучавање 

11. 
 техника трокорака са шутирањем на 

гол, правила игре 

увежбавање 

12. 
 техника трокорака, скок шута  на гол, 

правила игре 

обучавање 

XII 
13. 

  техника трокорака, скок шута  на гол, 

правила игре 

увежбавање 1.1.1 

1.12 

2.121 

2.2.1 
14.  понављање елемената технике увежбавање 

15. 
 штафетне игре уз примену елемената 

рукомета 

обучавање 

16. ПРОВЕРА ЗНАЊА провера 

I 17. Закључивање полугодишњих оцена провера 2.1.1 

1.12 18. понављање елемената технике  

II 
19. 

 елементи и  техника одбране основни 

став, бочна кретања, одбрана 6:0, 5:1 

обучавање 1.1.1 

2.1.1 

2.1.2 

1.3.4 

2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 

20. 
  елементи и  техника одбране основни 

став, бочна кретања, одбрана 6:0, 5:1 

увежбавање 

21. 
  варијанте  одбране 6:0, 5:1, прелазак у 

напад, правила игре 

обучавање 

22. 
 Рукомет:  варијанте  одбране 6:0, 5:1, 

прелазак у напад, правила игре 

увежбавање 

III 
23. 

 организација и   варијанте  напада, 

правила игре 

Обучавање 

24. 
 организација и   варијанте  напада, 

правила игре 

увежбавање 

25.  организација и   варијанте  напада, обучавање 
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правила игре 

26. 
 организација и   варијанте  напада, 

правила игре 

увежбавање 

27.  организација игре, правила обучавање 

IV 28.  организација игре, правила обучавање 2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 

1.3.2 

29. Техника, ИГРА увежбавање 

30. Техника, ИГРА увежбавање 

31. Техника, ИГРА увежбавање 

V 32. Техника, ИГРА увежбавање 1.3.2 

2.1.2 33. Техника, ИГРА увежбавање 

34. Техника, ИГРА увежбавање 

35. Рукомет провера знања провера 

VI 36. Закључивање оцена провера  

 

ИЗАБРАНИ  ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТ 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ;  ХОР И ОРКЕСТАР;  ДОМАЋИНСТВО; ШАХ 

 

Наномена: Ученици ће након анкете (већином) изабрати јадан од понуђених предмета  

 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ 

(1 час недељно, 36 часова годишње)  

Циљ и задаци  

Циљ образовно-васпитноог рада у настави ликовне културе је да се подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва 

и карактером овог наставног предмета. 

Задаци васпитно-образовног рада у настави ликовне културе састоји се у развијању ученикове 

способности за: 

- коришћење свих ликовних елемената 

- ликовни стваралачки рад 

- коришћење различитих материјала и медијума 

- усвајање естетских критеријума и за креативно мишљење 

- доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине за препознавање 

савремених кретања у уметности свог и другог народа 

- визуелну перцепцију и аперцепцију 

- критичко мишљење 

- оплемењивање животног радног простора  

- активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине 

- активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја и 

домовине 

- неговање укупних људских достигнућа 

- будућа занимања, професионалну оријентацију 

- еманципацију личности ученика 

- културу рада. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: 

арабеску, пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука, 

фотографију и перформанс 

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно 

преобликовање одређеног простора 

- се оспособе да повезују ликовни рад с литерарним сценским изразом, звуком и покретом 

- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину.  
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СТРУКТУРА:  1. Садржаји програма 

 2. Креативност 

 3. Медијуми  

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ЦРТАЊЕ (8+3+1) 

Пропорције. 

Перцепција. 

Цртање - природни угљени штапићи, оловке с меким графитним улошком, папири... 

Пропорције - вежбање и естетска анализа. 

Компоновање величина у простору. 

Перцепција. 

Цртање - природни угљени штапићи, оловке с меким графитним улошком, папири... 

Компоновање и степеновање облика у простору. 

Перцепција - аперцепција. 

Цртање; одговарајућа средства и материјали.  

Арабеска. 

Перцепција - аперцепција. 

Цртање, сликање, одговарајућа средства и материјали. 

Арабеска - вежбање. 

Естетска анализа.  

 

СЛИКАЊЕ (8+3+1) 

Равнотежа облика и боје у простору 

Перцепција - аперцепција 

Цртање, сликање − одговарајућа средства и материјали 

Контраст, светлина, површина и облика у одређеном простору 

Перцепција - аперцепција 

Цртање, сликање; одговарајућа средства и материјали.  

Сродност ликовних вредности у одређеном простору. 

Перцепција - аперцепција. 

Цртање, сликање − одговарајућа средства и материјали. 

 

ВАЈАЊЕ (10+2+1) 

Обликовање маса и волумена додавањем и одузимањем. 

Перцепција - аперцепција. 

Вајање; одговарајућа средства и материјали. 

Орнаменти (тродимензионални) 

Перцепција − аперцепција. 

Вајање - одговарајућа средства и материјали. 

Вајарски материјали, одливање (негатив, позитив) 

Перцепција - аперцепција. 

Вајање − гипс и одговарајућа средства и материјали.  

Перформанс. 

Перцепција - аперцепција. 

Одговарајућа средства и материјали. 

Естетска анализа. 
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Методе рада 

Постоје различите класификације наставних метода. Наведене су оне које се најчешће користе 

у пракси. 

 

Вербалне методе 

Монолошка- усмено излагање, предавање, описивање и објашњавање. 

Дијалошка- слободан разговор (комуникација са ученицима), дискусија (полемика, расправа, 

супротстављање мишљења аргументима). 

Решавање проблема-херуистички приступ 

Наставник поступно води ученике кроз процес откривања приликом решавања проблема. 

Рад на тексту и писани радови 

        Коришћење уџбеника  и шире литературе, илустрације, цртежа, дијаграма, графика, шема 

и самостални радови ученика (реферати). 

Демонстративне методе 

        Приказивање појава стања активности, филмова, пројекција и друго. 

Практичан рад и радионица 

        Различите врсте практичних вежби и радионица.  

Игровне активности 

        Стваралачке, драмске, логичке и друге игре, као и задаци у визуелно просторном домену. 

Комбинована метода 

        Овом методом се омогућава истовремено коришћење различитих метода.    

  

  ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА  ЗА ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

  

Бр. 

теме 
Назив наставне теме 

Број часова 

обра. веж. др. тип укуп. 

1 ЦРТАЊЕ 7 4 1 12 

2 СЛИКАЊЕ 7 4 1 12 

3 ВАЈАЊЕ 6 6 - 12 

4.      

Укупно часова 20 14 2 36 

Часова у првом полугодишту    18 

Часова у другом полугодишту    18 

 

Наставна 

тема 

Редни 

број 

часа 

Наставна јединица Тип часа 

Цртање 1. Пропорције Обрада 

Цртање 2. Пропорције Обрада 

Цртање 3 Пропорције Вежбе и естетска 

анализа 

Цртање 4. простору Компоновање величина величина у простору 

 

 

Обрада 

Цртање 5 Простору Компоновање величина величина у простору 

 

 

Обрада 

Цртање 6.  Компоновање и степеновање величина у 

простору 

Обрада 

Цртање 7 Компоновање и степеновање величина у 

простору 

Обрада 

Цртање 8 Компоновање и степеновање величина у Вежбе 
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простору 

Цртање 9 Арабеска Арабеска 

 

 

Обрада 

Цртање 10 Арабеска Арабеска 

 

 

Обрада 

Цртање 11 Арабеска Арабеска 

 

 

Вежбе 

Цртање 12 Естетска анализа Естетска анализа 

Сликање 13 Равнотеж Равнотежа облика и боје у простору 

 

 

Обрада 

Сликање 14 Равнотеж Равнотежа облика и боје у простору 

 

 

Обрада 

Сликање 15 Равнотежа облика и боје у простору Вежбе 

Сликање 16 Контраст Контраст, светлина, површина и облика у  

                   Одређеном  простору 

 

Обрада 

Сликање 17 Контраст Контраст, светлина,  површина и облика у 

                  Одређеном простору                     

Обрада 

Сликање 18 Контраст светлина, површина и облика у 

одређеном простору 

Обрада 

Сликање 19 Контраст светлина, површина и облика у 

одређеном простору 

Вежбе 

Сликање 20 Сродност ликовних вредности у одређеном 

простору 

Обрада 

Сликање 21 Сродност ликовних вредности у одређеном 

простору 

Обрада 

Сликање 22 Сродност ликовних вредности у одређеном 

простору 

Вежбе 

Сликање 23 Вежбе Вежбе 

Сликање 24 Естетска анализа Естетско анализа 

Вајање 25 Обликовање маса и волумена са додавањем и 

одузимањем 

Обрада 

Вајање 26 Обликовање маса и волумена са додавањем и 

одузимањем 

Обрада 

Вајање 27  Обликовање маса и волумена са додавањем и 

одузимањем 

Вежбе 

Вајање 28  Орнаменти (тродимензионални) Обрада 

Вајање 29  Орнаменти (тродимензионални) Вежбе 

Вајање 30 Вајарски материјали – одливање (позитив-

негатив) 

Обрада 

Вајање 31 Вајарски материјали-одливање (позитив-негатив) Обрада 

Вајање 32 Вајарски материјали-одливање (позитив-негатив) Вежбе 

Вајање 33 Перформанс Обрада 

Вајање 34 Перформанс Вежбе 
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Вајање 35 Вежбе Вежбе 

Вајање 36 Вежбе Вежбе 

 

 

Литература: 

- Цртање и сликање 

 Аутор: Брајан Бангал , Југословенска књига и Научна књига,1990, Београд 

- Историја уметности  

Аутор: Janson, Нолит,1989, Нови Сад 

- Античка Грчка 

Аутор: Мартино Менги, Моно и Мањана, 2007, Београд 

- Историја уметности, 

   larousse, Змај, Нови Сад, 2005. 

- Impressionists 

 Antonia Cuninngham, Paragon, London 

 

 

 

 

                                                            ХОР И ОРКЕСТАР 

 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за музичку 

уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. 

Задаци 

- неговање способности извођења музике (певање/свирање) 

- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музике 

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање 

и стварање музике) 

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности 

- припремање програма за културну и јавну делатност школе 

- упознавање занимања музичке струке. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, 

староградске) 

- упознају основне појмове из музичке писмености 

- упознају музичка дела уз основне информације о делу и композитору 

- развијају стваралачке способности. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Хор 

Веома је значајно правилно оценити могућности хора и руководити се ставом да је боље 

одлично извести неко једноставније дело, него лоше отпевати тежу композицију. 

И за хор млађих и за хор старијих разреда обезбедити потребан број часова, што омогућује 

постизање добрих резултата и много радости члановима хора. 

Наставник-хоровођа мора стално да води рачуна о доброј постави гласа, правилном дисању и 

декламацији, тачној интонацији и ритму. 

Композиције на репертоару хора млађих разреда треба да буду претежно једногласне и 

двогласне, док се с хором старијих разреда могу успешно изводити и трогласне композиције. 
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Хор треба да пева а капелла или уз инструменталну пратњу наставника (или неког ученика) на 

хармонском инструменту. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних 

епоха. 

У току школске године потребно је са хором извести најмање десет композиција. 

Оркестар 

Оркестар може да буде састављен од било које комбинације инструмената који могу да буду 

заступљени у најмање три деонице. За хомогене саставе постоји довољно литературе, било да 

се ради о оркестрима хармоника, блок флаута, мандолина и друго. Мало је теже наћи 

литературу за друге и за најразличитије саставе школских оркестара. За стручног наставника 

неће представљати потешкоћу да обради за свој састав одговарајућа дела. Ма колико 

аранжман неке композиције Баха, Моцарта, Бетовена или Чајковског био неприкладан и 

непожељан на концертном подијуму, он има пуно оправдање у школској музичкој пракси ако 

је зналачки и са укусом направљен, За ученике ће бити велико задовољство да познато дело 

великог композитора изведу "на свој начин". 

Школским оркестром се сматра инструментални ансамбл са најмање десет инструменталиста 

који изводе композиције у најмање три деонице. Оркестри могу бити састављени од 

инструмената који припадају истој породици (блок флауте, мандолине, тамбуре, хармонике, 

Орфов инструментаријум итд.) или мешовитог састава према расположивим инструментима. 

Репертоар школског оркестра чине дела домаћих и страних композитора разних епоха, у 

оригиналном облику или прилагођена за постојећи школски састав.  

У току године оркестар треба да изведе најмање осам дела, од којих нека заједно са хором. 

У свим школама у којима раде наставник или наставници који владају неким инструментима 

организује се додатна настава за даровите и заинтересоване ученика у свирању на појединим 

инструментима. 

Задаци инструменталне наставе су: 

- да код ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем и 

суделовањем у школским ансамблима 

- да упоредо са инструменталном наставом ученицима даје и потребна теоријска знања 

- да и овом наставом подстиче код ученика њихове креативне способности и смисао за 

колективно музицирање. 

Настава се одвија у групи до четири ученика, односно од пет до девет ученика када се ради о 

блок флаутама, тамбурама, мандолинама или Орфовом инструментаријуму. Зависно од 

могућности и интересовања ученика, у додатној настави се формирају мали музички састави. 

Програмом и садржајима додатне наставе обухватити одговарајуће уџбенике, приручнике и 

збирке за поједине инструменте, као и дела (у оригиналном облику или прилагођена саставима 

ученика дотичне школе) домаћих и страних композитора из разних епоха, доступна 

извођачким могућностима ученика. 

Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа из додатне музичке наставе на 

школским и другим приредбама и такмичењима. 

 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

 

У  настави  за  хор и оркестар користе се следеће наставне методе: 

1. метода усменог излагања (монолошка метода) 

2. метода разговора (дијалошка метода) 

3. метода рада са текстом 

4. метода демонстрације 

 

       Монолошка метода се реализује кроз усмено излагање одабраног наставног садржаја 

наставника или ученика.  Облици реализације могу бити: предавање, описивање, 
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објашњавање. Ова метода погодна је у раду са ученицима чије је предзнање оскудно или је у 

почетној сазнајној фази. 

 

     Дијалошка метода представља методу која се остварује кроз разговор наставника и 

ученика. Наставник води разговор постављајући питања, док су ученици активни учесници у 

реализацији наставног процеса. Може се развити полемика, дискусија и вршити заједничка 

анализа одабраних тема.  

 

     Метода рада са текстом подразумева да ученици самостално, или уз помоћ наставника 

користе уџбеник и другу предвиђену литературу у циљу обраде нове наставне јединице. 

Оваквим начином реализације наставног процеса ученици развијају навику и потребу за 

коришћењем литературе. Такође, ученици уче да од мноштва понуђених информација 

одаберу најквалитетније, суштинске и битне.  

 

     Метода демонстрације је једна од кључних у настави предмета музичка култура. При 

обради наставног садржаја неопходно је да наставник демонстрира одређени музички садржај 

певањем или свирањем. Након усвојеног градива ученици такође, демонстрирају усвојени 

музички програм кроз свирање или певање.  

 

ОБЛИЦИ РАДА 

1. фронтални 

2. индивидуални 

3. у пару 

4. групни 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

1. прибор за писање и читање 

2. инструмент (клавир) 

3. електронски уређаји (цд-плејер, двд-плејер) 

4. демонстрациона помагала 

СЕДМИ РАЗРЕД 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, 

уметничке, дечје, староградске) 

- упознају основне појмове из музичке писмености 

- упознају музичке дела уз основне информације о делу и композитору 

- развијају стваралачке способности. 

 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И 

ЗАДАЦИ 

ВРСТЕ 

АКТИВНОСТ

И 

НАЧИН И 

ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

Извођење 

музике 

певањем и 

свирањем 

Певање песама по 

слуху  и из нотног 

текста 

 

Певање и извођење 

музичких игара 

 

Певање наменских 

песама 

Развијање 

музичке 

осетљивости 

и 

креативности 

 

Певање песама 

по слуху и 

солмизацијом 

 

Слушање 

вокално-

инструментални

х и 

инструментални

х композиција 

Певање по слуху 

или са нотног 

текста 

 

Певање и свирање 

 

Рад у групама 
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Основе 

музичке 

писмености 

Упознавање са нотним 

вредностима и њихово 

извођење 

Развијање 

музичке 

осетљивости 

и 

креативности 

Певање песама 

из нотног текста 

Певање по слуху 

или са нотног 

текста 

Упознавање 

музичких 

дела кроз 

слушање 

музике 

Слушање 

инструменталних, 

вокално-

инструменталних дела 

класичне музике, као и 

традиционалнихнародн

их песама 

Неговање 

способности 

извођења 

музике, као и 

упознавање 

традиције 

свог, али и 

других 

народа 

Импровизација 

 

Интерактивно 

учење 

Музичко 

изражавање 

и стварање 

Креирање ритмичке и 

звучне пратње 

Смишљање музичких 

питања и одговора 

Извођење 

народних и 

класичних 

игара 

Свирање, 

певање, 

Дечије 

стваралаштво 

Демонстрација, 

слушање музике 

 

 

Број теме Наставна тема Обрада 

 

Обнављање, 

утврђивање, 

систематизација 

Свега 

 

1. Извођење музике певањем и свирањем 9 9 18 

2. Основе музичке писмености 3 2 5 

3. Упознавање музике кроз слушање 5 3 8 

4. Музичко изражавање и стварање 3 2 5 

УКУПНО  20 16 36 

ПРИМЕРИ  КОМПОЗИЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ: 

Химна „Боже правде“Д. Јенко 

Химна „Светом  Сави“, К.Станковић 

„Тебе појем“, Стеван Мокрањац 

Школска химна, М.Ђачић 

„Нек свуд љубав сја“, дечија песма из Белгије 

„Порука свету“, Н.Живић 

 „Где је онај цветак жути“, Перголези 

“Све птичице запјевале“, народна песма из Црне Горе“ 

„Чежња за пролећем“, В.А.Моцарт 

„Дивља ружица“, Франц Шуберт 

„Спокојно спавај“, Д.Кабалевски 

„Серенада Београду“, Ж.Петровић 

„Рјабињушка“, песма из Русије 

 „Небо је тако ведро“, стара градска песма 

„Златни дан“, К.Ковач 

„Морнар“, YU-група 

„Индијанска ратна игра“, М.Арон 

„Анданте“, Ј.Хајдн 

„Железница“, Г.Ф.Хумберт 

„Менует“, В.А.Моцарт 
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ДОМАЋИНСТВО  

СЕДМИ  РАЗРЕД      (1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљ и задаци  

Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози 

породице у формирању културе понашања, становања, исхране, одевања и  рада, као и да 

интегришу и унапреде претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају 

навике у вези с важним активностима у свакодневном животу.  

Задаци наставе домаћинства јесу: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

домаћинства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе домаћинства буду у 

пуној мери реализовани; 

- развијање свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања која се стиче у 

породици доживотно утиче на културне потребе, навике и понашања ученика; 

- стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање 

способности примене стечених знања и умења у областима организације и функционисања 

савремене породице и домаћинства, културе становања, одевања и исхране; 

- развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и 

околине; 

- развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и 

материјала у домаћинству;  

- развијање знања о компонентама правилне исхране; 

- развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, 

нових информационих и комуникационих технологија; 

- развијање еколошке свести о значају селективног прикупљања отпада у домаћинству и 

спремности да се сопственим активностима доприноси очувању здраве околине и стандарда 

квалитета живљења; 

- развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за 

унапређивање квалитета живота; 

- развијање сарадничких способности, способности слушања и уважавања мишљења других, 

способности изношења става и формулисања аргумената за изнети став; 

- развијање свести о сопственим знањима и спсобностима. 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:-метода усменог излагања; 

-    метода разговора (дијалошка метода); 

-    метода демонстрације (показивања); 

-    метода рада на тексту (текст – метода); 

-    метода практичних радова; 

-    метода писаних и графичких радова. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ДОМАЋИНСТВА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

Редни број 

наставне 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА  

ОБРАДА 

УТВРЂИВАЊЕ 

И 

ВЕЖБЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА ПО 

ТЕМИ 

 

I 

САВРЕМЕНО 

ДОМАЋИНСТВО И 

ПОРОДИЦА 

4 0 4 

 

II 

КУЛТУРА СТАНОВАЊА 7 3 10 

 

III 

КУЛТУРА ОДЕВАЊА 7 

 

3 10 

IV КУЛТУРА ПОНАШАЊА 8 4 12 

 УКУПНО 26 10 36 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 I - САВРЕМЕНО ДОМАЋИНСТВО И ПОРОДИЦА ( 4 +0 ) 

 1.Појам домаћинства. 

 2.Савремено домаћинство и његова правилна организација.  

 3.Савремена породица, односи у породици и њихово усклађивање.  

 4.Услови за формирање здраве породице и фазе развоја. 

 II - КУЛТУРА СТАНОВАЊА ( 7 + 3 ) 

5.Породица и стан.  

6.Функционалне целине стана, њихове улоге и економично коришћење.  

7.Технички апарати у домаћинству.  

8.Безбедно руковање техничким апаратима у домаћинству. 

9.Околина стана и култура становања.  

10.Уређивање стана/куће, уређивање околине и школе.  

11.Селективно прикупљање и одлагање отпада у домаћинству. 

Вежбе: 

12.Израда симбола намештаја и основе стана за вежбање на уређењу стана.  

13.Израда макете са моделима за вежбање на уређењу стана или породичне куће.  

14.Компјутерско скицирање уређења стамбеног простора. 

III- КУЛТУРА ОДЕВАЊА ( 7 + 3) 

15.Улога одеће и обуће. 

16.Материјали од којих се прави одећа (природни, вештачки, мешовити). 

17.Природни материјали: памук, лан, свила, вуна. 

18.Вештачки материјали: најлон, вискоза, ликра, гума.  

19.Избор тканине по критеријуму  својстава тканине и намене одеће. 

20.Одржавање одеће и средства за одржавање одеће од памука, вуне, свиле, синтетичких 

материјала. 

21.Пеглање одеће и сезонско одлагање одеће и обуће. 

Вежбе: 

22.Испитивање својстава текстилних влакана и тканина и тумачење декларација на етикетама 

одеће и обуће. 

23.Упоређивање понашања природних и вештачких материјала на повишеној температури и  

под дејством избељивача. 

24.Уклањање мрља са одеће (технички бензин, избељивачи, савремене хемикалије за 

уклањање флека). 

IV  -КУЛТУРА ПОНАШАЊА ( 8+4) 

(КУПОВИНА, ПУТОВАЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА) 

25.Планирање и расподела буџета. 

26.Планирање дневне, недељне, месечне и сезонске набавке. 

27.Избор артикала. 

28.Примена комуникационих и информатичких технологија при куповини. 

29.Путовање – одабир дестинације и планирање путовања, резервација и куповина карата. 

30.Припрема за путовање – како спаковати кофер. 

31.Правила понашања у градском превозу, аутобусу, возу, авиону. 

32.Савремена средства комуникације, план телефонског разговора, SMS, e-mail, претраживање 

релевантих и поузданих информација.  

Вежбе: 

33.Планирање буџета и набавки (дневних, недељних, месечних).  

34.Прављење избора артикала на основу података о квалитету и цени производа. 

35.Планирање путовања. Планирање обилазака културно-историјских споменика (културно-

историјских целина, археолошких налазишта, утврђених градова итд), установа културе 
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(музеји, галерије итд) и догађаја (културне и уметничке манифестације, фестивали итд), 

(прикупљање потребних информација из различитих извора информација). 

36.Званична кореспонденција, писање биографије, упућивање захтева, молби, жалби  

 

 

 

                                                               Ш А Х 

 

Редни 

Број часа 

Наставна јединица Тип  

Часа 

1 Уводни час. Упознавање ученика са планом и 

програмом, договор о раду  

 

Обрада 

2  Кретање пиуна и њихов значај  Обрада 

3 Кретање топова и њихов значај  Обрада 

4 Кретање скакача и њихов значај  Обрада 

5 Кретање ловаца и њихов значај  Обрада 

6 Кретање краљице и њен значај Обрада 

7 Кретање краља и његов значај Обрада 

8 Отварање и типови отварања у шаху Обрада 

9 Отварање и типови отварања у шаху Утврђивање 

10 Шах, игра Обрада 

11 Шах, игра Утврђивање 

12 Шах, игра Утврђивање 

13 Отварање и типови отварања у шаху  Обрада 

14 Отварање у типови отварања у шаху Утврђивање 

15 Мала рокада  Обрада 

16 Велика рокада Обрада 

17 Мала и велика рокада Утврђивање 

18 Шах, игра Утврђивање 

19 Шах, игра  Утврђивање 

20 Одбрана и типови одбрана у шаху Обрада 

21 Одбрана и типови одбрана у шаху Утврђивање 

22 Одбрана и типови одбрана у шаху Утврђивање 

23 Шах, игра Утврђивање 

24 Шах, игра Утврђивање 

25 Отварање и типови отварања у шаху Обрада 

26 Одбрана и типови одбране у шаху Обрада 

27 Отварање и одбрана у шаху  Обрада 

28 Отварање и одбрана у шаху Утврђивање 

29 Шах, игра Утврђивање 

30 Шах, игра Утврђивање 

31 Шах, игра Утврђивање 

32 Шах, игра Утврђивање 

33 Шах, игра Утврђивање 

34 Шах, игра Утврђивање 

35 Провера знања  Утврђивање 

36 Закључивање оцена  Утврђивање 
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Факултативни предмет  КИНЕСКИ ЈЕЗИК  (један час недељно) 

 

Упоредо са продубљивањем размене са Кином у политичкој, економској и културној 

области у Србији се већ годинама учи кинески језик.  Програм је обухватао ученике  средњих 

школа, а са све већом заинтересованошћу и растом ентузијазма за учење кинеског језика, 

програм је намењен и ученицима основних школа. 

  Наша школа се труди да својим ученицима увек понуди нове, актуелне садржаје, те 

смо и овога пута, великим ангажовањем и  успостављајући сарадњу са Амбасадом НР Кине 

успели да организујемо учење кинеског језика као факултативног предмета  за ученике наше 

школе. 

 Настава се  реализује у два термина  уторком за ученике 1 – 4.  разреда  и  два термина 

средом  за  ученике  5 – 8.  разреда, а распоред група и термина налази се на огласној табли на 

ђачком улазу у школу. 

Часове држи професорка кинеског језика, студент на размени. 

 

Chinese class Teaching Plan 

 

Theme 

 专题 

  Topic 

  话题 

       Unit      

  单元教学内容     

   1. Hello 

你好 

Greeting and taking leave(Hello, goodbye); paper-cut 

日常问候（你好，再见） 

剪纸 

     Thanks and Sorry(Thank you, You‟re welcome, I‟m 

sorry, Never mind) 

谢谢和对不起（谢谢，不用谢，对不起，没关系

） 

   2. You, Me, He/She/It 

你，我，他/她/它 

Learning You, Me, He/She/It,Your, We, Them 

（学习你，我，他/她/它，你们，我们，他们） 

   3. My Family 

我的家庭 

 My family (mum, dad, brother,  sister) 

我的家庭（妈妈，爸爸，兄弟，姐妹） 

    Learning family members: granny,grandad 

家庭成员（爷爷奶奶，姥姥姥爷） 

    Identifying family members 

认识家庭成员（叔叔，姑姑，伯伯，舅舅，姨） 

    Chinese Songs 

学唱中文歌 

    Revision  

复习 

   4. My Body 

我的身体 

Learning parts of the body: hands, feet,head, body 

学习身体部位（头，手，脚，胳膊，腿） 

    The five sense organs 

(face, eyes, eyebrow, nose, mouth, ear, hair) 

五官（脸，眼睛，眉毛，鼻子，嘴，耳朵，头发

） 

    Hello, goodbye; Parts of the body 

打招呼（用肢体语言） 

    Learning a Chinese song:touch your head, clap your 

hands, stamp your feet 
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学唱中文歌《幸福拍手歌》 

Chinese sport: kicking shuttlecock 

中国传统运动：踢毽子 

    5. Numbers 

数字 

Learning numbers and how to say telephone 

number(one, two, there...) 

学习数字和电话号码（一、二、三...） 

    Learning numbers（twenty, thirty, forty,） 

学习数字（二十、三十、四十） 

    Year, Month, Date, Birthday, Age 

年，月，日，生日，年龄 

    Counting(one nose, two hands...) 

数数(一个鼻子，两只手...) 

    Calendar(the day before yesterday, yesterday, today, 

tomorrow, the day after tomorrow) 

日历（前天，昨天，今天，明天，后天） 

    Calendar（January, February, March...） 

日历（一月，二月，三月...） 

    Calendar(Monday, Tuesday, Wednesday...) 

日历（星期一，星期二，星期三...） 

    Revision  

复习 

 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА VII РАЗРЕДА 

 

Месец Активности 

Август  Усвајање плана рада Одељенског већа   
 Избор руководиоца већа 
 Подела одељења одељенским старешинама 
 Састав и структура одељења 
 Усвајање школског календара,  распореда часова и дежурства наставника 
  Обавезни и забрани изборни предмети 
 Распоред одржавања секција, допунске, додатне наставе  
 Распоред иницијалних тестова, писмених задатака и контролних вежби 
 Планирање угледних часова 
 Усвајање плана рада са родитељима (родитељски састанци, отворени дан, ....) 
 Отворени дан,отворена врата (утврђивање распореда) 
 Осигурање, Црвени крст, комплет за ликовну културу и др. 
 Планирање екскурзије 
 -Школа без насиља 

Септембар  Одржавање родитељских састанака 

 Осигурање ученика и црвени крст 

 Инклузивно образовање  − ИОП 

 Дигитално насиље – Припрема и реалиѕација радионица 

Октобар  Сарадња са педагошко-психолошком службом −  комуникацијске 

радионице у вези са текућим проблемима и интересовањима ученика 

 Сарадња са локалном заједницом и домом здравља 

 Посета Сајму књига 

 Посета културним институцијама 
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Месец Активности 

Новембар  Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода 

 Реализација плана и програма рада 

 Анализа рада са ученицима обухваћеним  допунском и додатном наставом 

 Мере за побољшање успеха и владања 

 Одржавање родитељских састанака-сарадња са родитељима 

 Посета културним институцијама( Народни музеј, Ботаничка башта, 

Природњачки музеј...) 

Децембар  Организација прославе Нове године 

 Посета културним институцијама 

 Школа без насиља 

Јануар  Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта 

 Реализација плана и програма рада 

 Одржавање родитељских састанака 

 Прослава  школске славе Свети Сава 

 Организација школских такмичења 

 Инклузивно образовање-ИОП 

Фебруар   Мере за побољшање успеха и владања 

 Припрема општинског такмичења 

 Анализа сарадње са педагошко-психолошком службом 

 Сарадња са школским лекаром 

 Хуманитарне акције на нивоу школе 

Март  Друштвено − користан рад 

 Учешће на општинским такмичењима 

 Избор уџбеника 

 Посета културно-историјским институцијама 

 Анализа примене нових наставних метода (активна настава) и употребе 

наставних средстава 

Април  Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода 

 Реализација плана и програма рада 

 Одржавање родитељских састанака 

 Учешће у обележавању Ускрса 

 Припреме и учешће ученика на градским такмичењима 

 Посета културним институцијама 

 Организација дводневне екскурзије 

 Инклузивно образовање − ИОП 

 Школа без насиља 

Мај  Прослава Дана школе  

 Анализа рада секција, као и успеха талентованих ученика 

 Сарадња са педагошко-психолошком службом 

 Реализација екскурзије 

Јун  Анализа успеха и владања на крају школске године 

 Реализација плана и програма рада 

 Упућивање ученика на поправне и разредне испите 

 Похвала и дисциплинске мере 

 Одржавање родитељских сасатанака 

 Анкетирање за изборне предмете 

 Планирање углених часова за наредну школску годину 

 Анализа рада Одељенског већа у протеклој школској години 

 Инклузивно образовање-ИОП 

 Школа без насиља 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

 

1. Кућни ред школе 

2. Шта су то правила и шта би се догодило да их нема − демократија или анархија 

3. Дигитално насиље – Реаговање у случају дигиталног насиља, радионица по избору 

4. Представљање програма  ПО за ученике и ученице (радионица за ПО) 

5. Превентива заразних болести 

6. Лична одговорност за сопствена осећања и поступке 

7. У свету интересовања (радионица за ПО) 

8. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Играјмо се «Лабаду» 

9. Шунд литература – шта и како читаш 

10. Самоспознаја – аутопортрет (радионица за ПО) 

11. Међународни дан толеранције 

12. Односи међу половима  

13. Болести зависности – опасност 

14. Какав/каква сам у тиму (радионица за ПО) 

15. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља 

16. Исхрана, улога исхране и правилна исхрана  

17. Анализа резултата на крају првог полугодишта  

18. Прослава дана Светог Саве  

19. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Писана и неписана правила 

20. Проблеми одрастања и породица  

21. Слика савременог света рада (радионица за ПО) 

22. Прикупљање и начин обраде информација о школама и занимањима             

(радионица за ПО) 

23. Како твоји родитељи, другови и друге важне особе утичу на твоје понашање  

24. Припрема за интервју (радионица за ПО) 

25. Дигитално насиље – Реаговање у случају дигиталног насиља, радионица по иѕбору 

26. Спровођење интервјуа (радионица за ПО) 

27. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Уа, неправда 

28. Експерти у нашој школи (радионица за ПО) 

29. Пубертет као фаза развоја  

30. Неспоразуми са другима и наставницима и како и решити  

31. Опојне дроге − предавање Цивилног удружења  

32. Дан школе 19. мај 

33. Пријатељство и љубав  

34. Разликујемо се у ставовима, особинама, навикама, мишљењу, потребама  

(Активности у оквиру пројекта Школа без насиља) 

35. Анализа резултата – предлози за оцене на крају наставне године  

36. Шта значи сарађивати са другима  
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

 

1. Формирање одељењске заједнице, доношење плана рада  

2. Актуелна питања ученика  

3. Шта су то навике и које су здраве навике  

4. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Одељењска правила 

5. Дигитално насиље – Реаговање у случају дигиталног насиља,  

6. Рационално коришћење слободног времена  

7. Пут способности (радионица за ПО) 

8. Неспоразуми са родитељима и како их решити  

9. У свету вредности (радионица за ПО) 

10. Сусрет одељења – програм по избору 

11. Како да препознаш неисправну храну  

12. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Шта је све насиље 

13. У очима других (радионица за ПО) 

14. Мој тип учења (радионица за ПО) 

15. Значај правилне исхране за наш организам 

16. Како да препознаш и прихватиш сопствене вредности и ограничења 

17. За десет година (радионица за ПО) 

18. Прослава дана Светог Саве  

19. Пројекција видеофилма − заштита у интимним односима 

20. Појам планирања породице  

21. Фактори који доводе до повезивања и нарушавања односа у породици, школи, 

међу генерацијама (Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Та 

тешка реч «извини») 

22. Повезивање области рада са занимањима (радионица за ПО) 

23. Уређење непосредне школске околине  

24. Путеви образовања и каријере (радионица за ПО) 

25. Другарство и пријатељство − различитости, толеранција околине и 

различитости.  

26. Припрема сусрета са експертима у нашој школи (радионица за ПО) 

27. Активности у оквиру пројекта Школа без насиља - Радионица по избору 

28. Осврт на резултате информисања (радионица за ПО) 

29. Посета средњој школи (радионица за ПО) 

30. Посета предузећу / установи (радионица за ПО) 

31. Љубав и зрелост − предавање о заштити приликом полних односа  

32. Љубазност и помоћ према старијима и немоћнима (хендикепиранима)  

33. Дан школе 19. мај 

34. Утицај медија на понашање твојих другара  

35. Ненасилна комуникација 

36. Евалуација програма професионалне оријентације за седми разред              

(радионица за ПО) 
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РАД СА РОДИТЕЉИМА 
 

 У току школске године планирано је редовно одржавање родитељска састанка, а по потреби 

биће одржани и ванредни родитељски састанци. 

У школи постоји распоред посета родитеља предметним наставницима и одељењским 

старешинама.  

Родитељи су укључени у све видове школског живота. Учествују у:  

 доношењу одлуке о избору представника за Одељенски савет родитеља;  

 доношењу одлуке о избору представника за Савет родитеља школе;  

 доношењу одлуке о избору представника за Школски одбор;  

 учешће у доношењу одлуке о избору наставних средстава (уџбеника, прибора и 

материјала за рад ученика);  

 учешће у доношењу одлуке о избору дестинација у циљу организовања и реализације 

посета, излета, екскурзија и школе у природи;  

 помоћи при организацији и реализацији школских приредби и других културних  

манифестација; 

 организација и учешће у донаторским активностима;  

 помоћи при  организацији и реализацији школских продајних изложби и др.       

Средства  за  родитеља: 

 Ђачка књижица; 

 Разне потврде, оправдања и уверења 

 Здравствена књижица ученика; 

 Анкетни листићи и упитници; 

 

 Средства за рад наставника: 

 Дневник образовно-васпитног рада у основној школи; 

 Правилник о наставном плану и програму;  

 Школски програм , месечни планови рада и дневне припреме наставника; 

 Свеска за праћење рада ученика; 

 Табла и креда;  

 Сет креда у боји; 

 Пано са ђачким радовима; 

 ДВД  и ЦД; 

 ТВ и видеорекордер; 

 Касетофон са касетама; 

 Персонални рачунар, монитор и штампач; 

 Табеле са извештајима; 

 Наступи ученика; 

 Дипломе, похвале, награде...  . 

 

                             ШКОЛА У ПРИРОДИ, ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

 Екскурзија, излет, зимовање, летовање, обилазак културно историјских установа, 

споменика у месту и околини, шетња Врчином ради упознавања околине,  одлазак до „ ФК 

Врчин “, обилазак школе у Доњој мали, одлазак у позоришта и посета биоскопа, гостовања 

позоришних група, посета месној библиотеци или галерији, одлазак до Авале, организовање 

разних свечаности у школи, организовање такмичења и кампови су облици образовно-

васпитног рада који се остварују ван наставе. Циљ је савладавање и усвајање дела наставног 

плана непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, 

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

као и рекреативно-здравствени опоравак ученика. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАЊА ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА  И НАСТАВЕ У 

ПРИРОДИ 

Екскурзија, излет, зимовање, летовање и кампови су ваннаставни облици образовно-васпитног 

рада који се остварују ван наставе. Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма 

непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање 

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

рекреативно-здравствени опоравак ученика. 

Екскурзија је облик образовно-васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и 

програма и циљева основног образовања и васпитања. 

Екскурзија је факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе, у трајању од 

једног до три дана годишње, у складу са узрастом, наставним планом и програмом и програмом 

за екскурзије. 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, 

упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези 

са делатношћу школе. 

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи, уочавање узрочно-

последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; упознавање начина 

живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, 

културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним 

социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; развијање 

интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; подстицање испољавања 

позитивних емоционалних доживљаја.  

Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног 

рада и школског програма и саставни су део годишњег програма рада школе.  

Одељењска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који достављају наставничком 

већу ради разматрања и доношења.  

Екскурзија може да се изведе ако је савет родитеља дао сагласност на програм, цену 

екскурзије и избор агенције.  

Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за 

најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и 

задатака. Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% 

родитеља ученика одељења.  

Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу, 

истовремено. 

Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели одређују се у складу са циљем и 

задацима путовања. Екскурзија се изводи у оквиру државних граница. 

Ако је екскурзија организована у време наставних дана, настава се надокнађује за све ученике, 

у складу са школским календаром и годишњим програмом рада школе.  

Избор агенција спроводи се у складу са овим правилником. 

Школа је дужна да објави оглас најмање у једним дневним новинама које имају тираж на 

територији целе Републике Србије. 

     Након изведеног путовања, стручни вођа пута и представник туристичке агенције 

сачињавају забелешку о извођењу путовања. 

     Стручни вођа пута у року од 3 дана сачињава извештај, који подноси директору, са оценом 

о извођењу и квалитету пружених услуга. 

     Ученици након изведеног путовања попуњавају анкетни лист. 

     Извештај разматрају Савет родитеља и Наставничко веће а Школски одбор разматра и 

усваја. 

    Одељењски старешина упознаје родитеље са извештајем на родитељском састанку. 

          Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја о раду школе. 
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          Екскурзије ће бити организоване у складу са Правилником о измени Правилника о 

наставном плану и програму основног образовања и васпитања - ("Службени гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 7/10 од 24. 8. 2010. године). 

Наставничко веће је предложило, а Савет родитеља се сагласио са организовањем  заједничке 

дводневне екскурзије за ученике 5, 6. и 7. Разреда. Предложене су четири дестинације:  

     1. Врчин – Смедерево (тврђава) – Сребрно језеро – Голубац (тврђава) – Лепенски Вир 

(налазиште) – Кладово – ХЕ Ђердап (Ђердап I и Ђердап II) – Неготин (кућа хајдук Вељка 

Петровића, родна кућа Стевана Мокрањца) – Зајечар – Гамзиград (Feliks Romuliana) – Параћин 

– Врчин 

      2. Врчин – манастир Раваница – Ресавска пећина – Соко Бања (Милошев конак, турско  

купатило, Соко град, река Моравица) – Ниш (Ћеле кула, музеј – Логор Црвени крст – Чегар - 

Медијана)  - Нишка бања – Ђаваља варош – Пролом бања - Врчин 

     3. Врчин – Овчарско-кабларска клисура (манастири Благовештење и Ваведење) – Златибор 

– Сирогојно -  Мокра Гора – Шарган – Кремна – Тара – Златар – резерват природе Увац – 

манастир Милешева - манастир Рача  – ХЕ Перућац – Врело 365 - Врчин 

     4. Врчин – манастир Ковиљ - Зобнатица (ергела)– Бечеј (центар града, српска православна и 

католичка црква) – дворац Дунђерски –  Суботица (Градска кућа, палата Рајхл) – Палићко 

језеро - Врчин 

       Савет родитеља ће се определити за једну од предложених  дестинација.  

       Време извођења екскурзије је током године. 

       Екскурзију финансирају родитељи. 

      НАПОМЕНА: Могућа су мања одступања од предвиђеног плана али не и од путног 

правца. Одступања се односе на евентуалне препоруке од стране Савета родитеља или 

Школског одбора. 

 

                       КУЛТУРНО ДРУШТВЕНО ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ 

              Активност                Број часова             Циљ активности 

 

Крос 

                    2 Развијање физичких 

способности,такмичарског и 

спортског духа и смисла за 

колективно дружење 

 

Хуманитарне акције 

                    2 Развијање хуманих односа 

међу ученицима и осећања 

емпатије 

Посета 

биоскопу,позоришту,музеју 

                   10 Развијање културних навика 

и естеског доживљаја 

 

 

Сајам образовања 

                    3 Професионална 

оријентација 

ученика,упознавање са 

различитим професијама и 

средњим школама  

 

Посета сајму књига 

                    7 Развијање читалачких 

навика,упознавање са 

класичном и савременом 

књижевношћу 

 

Фестивал науке 

                    7 Промовисање науке на 

начин подједнако близак и 

јасан свима,подстицање 

интересовања за науку 

 

Изложбе у школи 

                    2 Упознавање са 

естетским,уметничким и 

културним вредностима 
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Концерти у школи 

                    3 Развијање 

музикалности,креирање 

музичког укуса,упознавање 

са традиционалним као и 

савременим музичким 

правцима 

 

 

Наградни излети 

                    7 Потврда  значаја уложеног  

труда и рада, мотивација и 

подстицај ученика на даљи 

рад,обилазак 

знаменитости,дружење 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ШКОЛЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

 

У периоду од наредне четири школске године потребно је: 

 Усавршавати стално програмирање и планирање рада применом метода који подстичу 

ученике на рад; 

 Иновирање свих видова наставе савременим облицима и методама рада  увођењем рачунара 

и образовних софтвера у настави;          

  Кабинетску наставу унапредити темељним уређењем учионица за све предмете, набавком 

одговарајућег намештаја и наставних средстава (универзална рачунаљка,ТВ и плејер, 

логички блокови, графоскопи, касетофони, планира се обнова књижног фонда школске 

библиотеке...); 

 Више радити са талентованим ученицима; 

 Пројекат рада са Ромским ученицима и њиховим родитељима наставити и у наредном 

периоду, покушати пронаћи помоћ донатора;  

 Побољшати све видове сарадње са родитељима и максимално их укључити у рад школе; 

 Побољшати рад секција, повећати избор за ученике и што више ученика ангажовати кроз 

секције и друге врсте ваннаставног рада са њима; 

 Радити на сталном стручном усавршавању наставника у циљу праћења  савремених 

достигнућа у образовном процесу и обезбеђивања потребних сати стручног усавршавања за 

напредовање у служби; 

 Радити на развијању друштвених,колективних и тимских активности ученика и неговати 

осећај одговорности према обавезама, породици, школи; 

 Развијати колективни дух, културу комуникације, толеранцију и поштовање личности и 

различитости; 

 Створити занимљиву, ангажовану, истраживачку, модерну школу у којој ће се подстицати 

различитости и у којој ће сваки ученик наћи своје место; 

 Тесно сарађивати са локалном средином, Месном заједницом, Општином, радним 

организацијама на територији општине и другим васпитно-образовним установама; 

 Посебну пажњу посветити безбедности ученика и у том циљу се додатно ангажовати у 

набавци још једног ђачког аутобуса. 
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  С обзиром да су сви приоритети школе и план њеног развоја усаглашени са ресурсима и  

потребама средине у којој се школа налази школа је  постала културно-образовно седиште 

Врчина. 

У остваривању плана развоја школа ће се ослањати на:  

 Друштвену средину, донаторе, родитеље, општину, Секретаријат за образовање града 

Београда, Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и средства саме школе, 

као и на огроман ентузијазам наставника. 

 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 

 У наредном периоду школа ће значајну пажњу посвећивати стручном усавршавању 

наставника. У наредних три до пет година у плану је да се заврше разни семинари у областима: 

 умеће комуникације;  

 специјални рад са децом са посебним потребама; 

 унапређење наставе енглеског језика путем курсева и семинара; 

 подстицати учитеље (млађе генерације) и наставнике да упишу и заврше факултет; 

 семинари везани за извођење изборних програма;   

 набавка савремених наставних средстава, стручне периодике и литературе као и 

приручника; 

 прилагођавање структуре, тежине и редоследа градива узрасним и умним карактеристикама  

ученика; 

 унапређивање оцењивања ученика, праћење савремених метода и облика рада у циљу 

унапређења рада школе; 

 конкретизација циљева и задатака које треба остварити кроз садржаје појединих предмета а 

у вези исхода за те предмете у првом и другом разреду и првом циклусу школовања. 

Такође ће се максимална пажња посветити младим наставницима како би им се максимално 

помогло у раду и у припреми стручног испита за лиценцу наставника. 

 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

А)  Податке и запажања о напредовању и развојним потребама ученика добићемо на основу 

посматрања ангажованости, активности, кооперативности ученика, испитивања (усменог и 

писменог), ученичких радова и продуката ученичких активности, домаћих задатака ученика, 

разговора са ученицима у свим сегментима наставног процеса, задовољства ученика. 

 

Б)  Праћење остваривања школског програма у целини вршиће се кроз: 

-  праћење постигнућа исхода првенствено  кроз сталне састанке Одељенских већа, Стручних 

већа, Разредног већа и Наставничког већа;  

-  родитељске састанке и индивидуалне контакте са родитељима ради размене утисака и 

предлога за што бољу и напреднију сарадњу;  

- свакодневни разговор са ученицима о њиховом утиску, задовољству радом на часу; 

-  месечне консултације са надзорницима и саветницима за осигурање квалитета; 

-  посете суседним школама и размена искуства,  

-  израда тестова за проверу савладаности програма; 

-  континуирано праћење и реорганизација планова, циљева, исхода, садржаја активности и 

метода рада, рада на часу и ангажовања ученика; 

- учествовање у Националном тестирању. 

В)  Водиће се педагошка документација о напредовању ученика: Разредни дневник, Дневници 

ваннаставних активности, полугодишњи и годишњи писани извештаји за родитеље и педагошку 

службу, ђачке књижице, матична књига, извештаји са тестирања и др. врста испитивања 

ученика.... 

У овај процес укључени су педагог, директор, наставници и родитељи. 
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                                                    ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Културне активности школе обухватају: 

 Прославу дана школе 

 Прославу почетка школске године 

 Прославу краја школске године 

 Прославу краја основношколског образовања и  васпитања 

 Прославе школских и државних празника 

 Приредбе 

 Представе 

 Изложбе 

 Концерте 

 Такмичења и смотре 

 Посете установама културе 

 

 

Активност Време реализатор(и) 

Прослава  

Дана школе  
 Приредбе и концерти 

 Спортска такмичења 

 Изложбе ликовних и литерарних радова 

ученика 

 Поводом јубилеја школа организује и 

друге видове прослава (свечане академије, 

издавање монографија и сл.) којима 

промовише успехе својих ученика 

19. мај - Стручна већа 

- Библиотекар 

- Руководство школе 

Прослава 

почетка 

школске 

године 

 Приредба за ученике првог разреда и 

њихове родитеље 

 Панои добродошлице за ђаке-прваке 

први дан 

школске 

године 

- Одељењско веће првог 

разреда 

- Стручно веће ликовне 

и музичке културе 

Прослава краја 

школске 

године 

 Журке за ученике старијих разреда 

 Одељењске прославе за ученике млађих 

разреда 

 

последњи 

наставни дан 

другог 

полугодишта 

- Одељењска већа свих 

разреда 

- Ученички парламент 

Прослава краја 

основношколск

ог образовања 

и  васпитања 

 Свечана додела диплома 

 Журка за ученике 

 Панои с успесима ученика 

по 

завршетку 

наставе за 

ученике 8. 

разреда 

- Одељењско веће осмог 

разреда 

- Ученички парламент 

- Савет родитеља 

Прослава 

школских и 

државних 

празника 

 Журке за ученике старијих разреда 

 Одељењске прославе за ученике млађих 

разреда 

 Новогодишњи концерт,новогодишњи 

базар,подела честитки,изложбе и др. (у 

организацији ученичког парламента)  

 Посете установама које организују 

тематске представе или прославе за 

ученике 

Нова 

година 
- Одељењска већа свих 

разреда 

- Ученички парламент 
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 Свечана академија 

 Изложбе ликовних радова 

 Часови одељењске заједнице посвећени 

Светом Сави 

Школска 

слава-Свети 

Сава 

- Стручно веће ликовне 

и музичке културе 

- Стручно веће језика и 

књижевности 

- Вероучитељи 

- Библиотекари 

- Руководство школе 

 Часови одељењске заједнице посвећени 

догађајима и личностима којима је 

празник посвећен 

 Маскенбал/спортске 

активности/базари/ликовне активности 

Државни 

празници и 

значајни 

датуми (по 

календару) 

- Вероучитељи 

- Одељењске старешине 

- Стручно веће ликовне 

и музичке културе 

Приредбе, 

представе, 

изложбе и 

концерти 

 Активности тематски везане за 

прославу одређених празника 

 Активности у складу с израженим 

интересовањима ученика 

 Активности у сврху промоције 

ученичких постигнућа (наставних и 

ваннаставних) 

током 

школске  

године 

- Стручно веће разредне 

наставе 

- Стручно веће ликовне 

и музичке културе и др. 

Такмичења и 

смотре 
 Реализација ваншколских такмичења и 

конкурса 

 Смотре/такмичења у ваннаставним и 

ваншколским постигнућима ученика у 

сврху промоције позитивних вредности 

и модела понашања 

током 

школске 

године 

- Библиотекари (уз 

сарадњу предметних 

наставника) 

-  радијске, новинарске и 

ликовне секције 

Посете 

установама 

културе 

 Посете позоришту 

 Посете биоскопу 

 Посете музејима и изложбама 

током 

школске  

године 

- Одељењска већа 

 

 

 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

 

 Програм професионалног обавештавања, усмеравања и саветовања ђака, подразумева 

систематско праћење, подстицање и помагање при одабиру школе и будућег занимања. 

Програм сваке године  реализују одељењске старешине, стручна служба, као и  наставници 

у оквиру својих предмета и кроз све облике наставног и ваннаставног рада настојећи да 

остваре следеће циљеве:  

- Упознати ученике са што већим бројем занимања, указати на њихове захтеве и развијати 

способности и интересовања за поједине делатности. 

- Створити код ученика реалан став према сопственим способностима и у складу са њим 

усмеравати њихово интересовање. 

- Откривање ученика који имају сметње у развоју (физиолошком и психолошком) и рад на 

њиховом професионалном усмеравању. 

- Сарадња са средњим школама и радним организацијама у циљу прикупљања података о 

занимањима различитог профила 

- Оснивање сталног паноа посвећеног професионалној оријентацији ученика 

- Деловање на усклађивању жеља и захтева родитеља са способностима, могућностима и 

жељама детета. 
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Координатори послова из области професионалне оријентације (ПО) су психолог и педагог 

школе, а носиоци послова су разредни учитељи, предметни наставници и одељењске 

старешине. 

Од  школске 2013/2014. године наша школа је ушла у пројекат „Професионална 

оријентација при преласку у средњу школу“, као менторска школа за општину Гроцка.  

Циљ пројекта је успостављање функционалног и одрживог система и програма 

професионалне оријентације за ученике на прелазу из основне у средњу школу. Модел који 

ћемо применити реализоваћемо кроз пет фаза: 

1 .Самоспознаја; 

2. Информације о занимањима; 

3. Могућности школовања; 

4. Сусрети са светом занимања и 

5. Одлука о избору занимања.  

Формиран је школски тим за професионалну орјентацију који чине: 

1. Терзић Мирјана - координатор (психолог) 

2.Николић Данијела (професор историје) 

3.Апостоловић Горица (професор енглеског) 

4.Петровић Милена (професор енглеског језика) 

5.Брашанчевић Ивана (проф. ТО и информ. образовања) 

 

Од прошле школске године у нашој школи је заживео Вршњачки тим за ПО који има 

посебну улогу у реализацији овог пројекта. Састављен је од посебно заинтересованих 

ученика седмог и осмог разреда и ради по свом програму који доносе чланови уз помоћ 

координатора Тима за професионалну оријентацију. 

 

 
 

 

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИЂЕНИХ  „ПРОГРАМОМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НА ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ 

ШКОЛУ“ 

Време АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ ПОСЛА 

IX 

 

- Избор модела имплементације ПО, креирање 

акционог плана његове имплементације и 

информисање родитеља, ученика и свих органа 

управљања школе (Наст. веће, Педагошки колегијум, 

Савет родитеља, Школски одбор, Ученички 

парламент) 

- Добијање сагласности родитеља за учешће деце у 

пројекту ПО 

-Подучавање наставника о садржају и начину 

реализације радионица 

- Презентација и  мотивисање ученика 7. и 8. разреда 

за учешће у пројекту путем презентација, пано, 

излагања, дискусије 

- Реализација радионица за ПО: 

* Представљање програма ПО за ученике и ученице 

Тим за ПО 

 

 

 

 

Тим за ПО 

 

Тим за ПО 

 

 Тим за ПО 

 

 

Одељ. стар. 7. разр. и тим 

за ПО 

ЧОС 7. разред 
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- Реализација радионица за ПО: 

* Представљање програма ПО 

* У свету интересовања 

Одељ. стар. 8. разр. и тим 

за ПО 

ЧОС 8. разред 

ЧОЗ 8. разред 

X - Формирање Вршњачког тима ПО за 2015. годину 

- Израда програма рада Вршњачког тима ПО за 2015. 

год 

 

- Уређивање и опремање кутка за професионалну  

оријентацију 

- Реализација радионица за ПО: 

 *У свету интересовања  

 *У свету вештина и способности 

 *Пут способности  

Тим за ПО и уч. 7. и 8. 

разреда 

Координатор тима за ПО 

и вршњачки тим за ПО 

Координатор тима за ПО 

и вршњачки тим за ПО 

Одељ. стар. 7. разр. и тим 

за ПО 

ЧОС 7. разред 

ЧОС 7. разред 

ЧОЗ 7. разред 

 - Реализација радионица за ПО: 

 * Графикон интересовања  

 * О стереотипима 

 * У свету врлина и вредности 

Одељ. стар. 8. разр. и тим 

за ПО 

ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 

ЧОЗ 8. разред 

- Рад на ПО услузи 

- Организација и реализација Менторског састанка за 

школе на општини Гроцка 

Тим за ПО 

Тим за ПО наше школе 

као МОШ и тимови БОШ 

школа 

- Реализација програма рада Вршњачког тима за ПО Координатор тима за ПО 

и Вршњачки тим за ПО 

XI 

 

 - Реализација радионица за ПО: 

 * У свету вредности 

 * Самоспознаја – аутопортрет 

Одељ. стар.7. разр.  и тим 

за ПО 

ЧОЗ 7. разред 

ЧОС 7. разред 

 - Реализација радионица за ПО: 

 * Самоспознаја – то сам ја 

 * Какав сам на први поглед  

 * Моја очекивања 

Одељ. стар. 8. разр. и тим 

за ПО 

ЧОЗ 8. разред 

ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 

- Рад на ПО услузи Тим за ПО 

XII 

 

- Реализација радионица за ПО: 

*У очима других 

* Какав/каква сам у тиму 

* Мој тип учења 

Одељ. стар. 7. разр. и тим 

за ПО 

ЧОЗ 7. разред 

ЧОС 7. разред 

ЧОЗ 7. разред 

- Реализација радионица за ПО: 

*Слика савременог света рада и кључне компетенције 

за занимање  

*Образовни профили у средњим школама 

* Мрежа средњих школа 

* За родитеље и децу – Моја очекивања – колаж 

- Психолошко испитивање способности и особина 

личности ученика 8. Разреда 

Одељ. стар. 8. разр. и тим 

за ПО 

ЧОЗ 8. разред 

ЧОЗ 8. разред 

ЧОС 8. разред 

Одељ. стар. 8. разр. и тим 

за ПО 

Психолог школе 

- Реализација програма рада Вршњачког тима за ПО Координатор тима за ПО 

и вршњачки тим за ПО 
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- Реализација радионица за ПО: 

* Ја за десет година 

*Моја очекивања – родитељски састанак 7-их разр. 

Одељ. стар. 7. разр. и тим 

за ПО 

ЧОЗ 7. разред 

Одељ. стар. и тим за ПО  

- Рад на ПО услузи 

Тим за ПО 

I - Реализација радионица за ПО: 

* Ја за десет година 

*Моја очекивања – родитељски састанак 7-их разр. 

Одељ. стар. 7. разр. и тим 

за ПО 

ЧОЗ 7. разред 

Одељ. стар. и тим за ПО 

- Рад на ПО услузи Тим за ПО 

- Реализација програма рада Вршњачког тима за ПО Координатор тима за ПО 

и Вршњачки тим за ПО 

- Реализација радионица за ПО: 

* Захтеви занимања – способности и 

контраиндикације 

- Психолошко испитивање способности и особина 

личности ученика 8. Разреда 

Одељ. стар. и тим за ПО 

ЧОС 8. разред 

Психолог школе 

II - Реализација радионица за ПО: 

* Слика савременог света рада 

* Прикупљање и начин обраде информација о 

школама и занимањима 

* Повезивање области рада са занимањима 

Одељ. стар7. разр. и тим 

за ПО 

ЧОС 7. разред 

ЧОС 7. разред 

 

ЧОЗ 7. разред 

 - Реализација радионица за ПО: 

 * Сазнајем са интернета куда после ОШ 

 * Путеви образовања и каријере 

 * Припрема и спровођење интервјуа 

 * Опис занимања помоћу мапе ума 

 * Критеријум за избор школе 

Одељ. стар. 8.  и тим за 

ПО 

ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 

ЧОЗ 8. разред 

- Психолошко испитивање способности и особина 

личности ученика 8. разреда и проф. Саветовање 

Психолог школе 

- Организација и реализација Менторског састанка за 

школе на општини Гроцка 

Тим за ПО наше школе 

као МОШ и тимови БОШ 

школа 

- Реализација програма рада Вршњачког тима за ПО Координатор тима за ПО 

и Вршњачки тим за ПО 

III - Реализација радионица за ПО: 

* Путеви образовања и каријере 

* Припрема за интервју  

* Спровођење интервјуа 

* Припрема сусрета са експертима у нашој школи 

Одељ. стар. 7. разр. и тим 

за ПО 

ЧОЗ 7. разред 

ЧОС 7. разред 

ЧОЗ 7. разред 

- Реализација радионица за ПО: 

* Испитивање ставова 

* Избор занимања и приходи 

* Оријентација ствара јасну слику 

* Опис занимања помоћу мапе ума на родитељском 

састанку.  

Одељ. стар. 8.  и тим за 

ПО 

ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 

ЧОЗ 8. разред 

Родитељски саст. 8. 

разреда 

- Психолошко испитивање способности и особина Психолог школе 
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личности ученика 8. разреда и проф. Саветовање 

- Експерти у нашој школи 

- Представници средњих школа код нас у гостима 

Стручњаци из разних 

области 

Представници средњих 

школа 

- Реализација заједничке ПО акције са другим 

школама на локалу 

Тим за ПО наше школе 

као МОШ и тимови БОШ 

школа 

- Реализација програма рада Вршњачког тима Координатор тима за ПО 

и Вршњачки тим за ПО 

 - Реализација радионица за ПО: 

* Експерти у нашој школи 

* Осврт на резултате информисања 

* Посета средњој школи 

Одељ. стар. 7. разр. и тим 

за ПО 

ЧОС 7. разред 

ЧОЗ 7. разред 

ЧОЗ 7. разред 

- Реализација радионица за ПО: 

* Припрема за реалне сусрете  

* Остварујемо учење путем реалних сусрета 

* Документација за реалне сусрете 

* Рефлексија учења у оквиру реалних сусрета  

* Обука за конкурисање 

* На разговору у предузећу 

Одељ. стар. 8.  и тим за 

ПО 

ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 

ЧОС 8. разред 

ЧОЗ 8. разред 

ЧОЗ 8. разред 

ЧОЗ 8. разред 

- Активности и посете поводом Дана девојчица 

- Активности и посете поводом Дана дечака 

Тим за ПО, уч. 7. и 8. 

разреда и њихове одељ, 

старешине 

Тим за ПО, уч. 7. и 8. 

разреда и њихове одељ, 

старешине 

-Остваривање контаката са:средњом школом, 

привредом, Националном службом за запошљавање... 

- Реализација реалних сусрета – интервјуи, 

распитивање у предузећима, школама, испробавање 

праксе, посета Сајму образовања, Дану отворених 

врата  у средњим шк. 

Тим за ПО, уч. 7. и 8. 

разреда и њихове одељ, 

старешине 

Тим за ПО, уч. 7. и 8. 

разреда и њихове одељ, 

старешине 

- Реализација програма рада Вршњачког тима Координатор тима за ПО 

и Вршњачки тим за ПО 

- Психолошко испитивање способности и особина 

личности ученика 8. разреда и проф саветовање 

Психолог школе 

V 

 

 

- Реализација радионица за ПО: 

* Посета предузећу/установи 

* Евалуација програма професионалне орјентације  

за 7.р 

Одељ. стар. 7. разр. и тим 

за ПО 

ЧОЗ 7. разред 

ЧОЗ 7. разред 

- Реализација радионица за ПО: 

* Моја одлука о школи и занимању 

* Саветодавни рад 

*За родитеље и децу - стилови васпитања наших 

родитеља 

Одељ. стар. 8.  и тим за 

ПО 

ЧОС 8. разред 

ЧОЗ 8. разред 

Родитељски састанак 8. 

разред 

- Реализација реалних сусрета – интервјуи, 

распитивање у предузећима, школама, испробавање 

Тим за ПО, уч. 7. и 8. 

разреда и њихове одељ, 
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Програм професионалне оријентације се у нашој школи реализује почевши од првог разреда 

јер је веома битно да се од самог почетка школовања ученици упознају са светом рада и да 

постану свесни својих интересовања, жеља и способности. 

 

I-IV разред 

На основу досијеа који се отвара при упису у школу врши се континуирано праћење 

психофизичког развоја ученика од стране психолога, педагога школе и учитеља. 

Професионално информисање и усмеравање ученика врши се кроз све видове васпитно 

образовног рада: кроз редовну наставу, додатни рад, секције, ученичке екскурзије. 

Кроз остваривање програмских садржаја формира се позитиван став према радним 

обавезама у породици и школи. 

Саветодавним радом са родитељима указује се на њихову улогу у праћењу развоја деце, 

неговању позитивног става према учењу и раду и формирању радних навика. 

 

V разред 

  

Наставља се континуирано праћење развоја психо-физичког развоја ученика од стране 

психолога, педагога школе и предметних наставника у оквиру предмета који предају. 

Информисање ученика о занимањима која су повезана са наставним садржајима 

одговарајућих предмета, мотивисање за рад и учење 

Тема: „Чиме бих волео да се бавим“ час одељ. старешине/фебруар 

Актуелизирање наставе и повезивање садржаја са животом (приликом припремања за час 

или приликом рада) наставник бира садржаје који указују на одређено занимање у области 

предмета који предаје. 

Оспособљавање ученика за програмирање својих дневних обавеза и радних задатака, 

планирање и коришћење слободног времена (ЧОЗ и ЧОС) 

У раду са родитељима и даље инсистирати на неговању радних навика у породици и навика 

учења. 

VI разред 

 

Тема: „Шта бих желео да будем кад одрастем“ час одељењнског старешине/април 

Ликовни и литерарни радови на тему професионалне оријентације. 

Утврђивање склоности и интересовања за бављење одређеним пословима кроз додатни рад 

и слободне активности. 

Упознавање ученика са значајним факторима успешног избора занимања (ЧОС) 

 Професионално усмеравање и откривање талентованих ученика од стране предметних 

наставника 

Упознавање родитеља са задацима професионалног васпитања и усмеравања ученика овог 

узраста, о потреби постепеног повећања обима обавеза у породици у односу на раније 

године (на родитељским састанцима) 

 

 

 

праксе, посета Сајму образовања, Дану отворених 

врата  у средњим шк. 

старешине 

 

Координатор тима за ПО и Вршњачки тим Координатор тима за ПО 

и Вршњачки тим за ПО 

- Психолошко испитивање способности и особина 

личности ученика 8. разреда и проф. Саветовање 

Психолог школе 
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ПРОГРАМ РАДА ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА 

 

ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА - КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ  

Септембар  

 

 

Ликовни конкурс  у оквиру програма Дечје недеље 

 

Октобар  

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА  

  октобар  

 

Новембар ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ „Бирамо најраспеваније одељење”, 

„Златна сирена”- соло певачи, Мали вокални састави – дуети, терцети и 

квартети. 

Децембар  

јануар, 

фебруар 

1.ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ : „Бирамо најраспеваније одељење”, 

„Златна сирена”- соло певачи, Мали вокални састави – дуети, терцети и 

квартети. 

          2. ОДЕЉЕЊСКЕ И ШКОЛСКЕ  ИЗЛОЖБЕ: 

Конкурс за дечију карикатуру  «Мали Пјер» 

Фебруар  1. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ: „Бирамо најраспеваније одељење”, 

„Златна сирена”- соло певачи, Мали вокални састави – дуети, терцети и 

квартети. 

2. ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 

СВЕЧАНОСТИ :Групе певача;Мали инструментални састави; Оркестри, 

Хорови 

3.ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 
„ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ”/Рецитатори 

4.ОПШТИНСКА ИЗЛОЖБА  

« МАЛИ ПЈЕР» 

Март 1. ОДЕЉЕЊСКА И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ ”- такмичења младих песника 

2. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ”: Групе певача;  Мали инструментални 

састави; Оркестри; Хорови 

3. ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ”/Рецитатори 

4.  ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА РЕЦИТАТОРА (март, април): 

Смотра рецитатора «ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ» 

5.ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Демус „Златне сирене Београда“ и мали вокални састави 

Април ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

*“ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ”  дечје и драмске групе 

основних и средњих школа 

*“ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ”-драмске секције основних и 

средњих школа 

*“ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ” – такмичења младих песника 

*“ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ – 
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У СУСРЕТ УСКРСУ” – ликовни конкурс 

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 

*“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ”: Групе певача; Мали инструментални 

састави; Оркестри; Хорови; 

РЕПУБЛИЧКO ТАКМИЧЕЊE: 

* РЕЦИТАТОРА: 

 «ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ» 

Мај  ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 

*“ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ“  

„ФЕСТИВАЛ МАЛИХ ДЕЧЈИХ СЦЕНА” 

дечје и школске драмске групе 

*“ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ” 

драмске секције основних и средњих школа 

*ДЕЧИЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ -ДЕМУС. РЕВИЈА ПОБЕДНИКА-

Концерт музичког стваралаштва деце Београда 

*ИЗЛОЖБА ДЕЧИЈИХ РАДОВА настали на радионицама током распуста 

Јун 1. ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА”/”ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ  ” 

2. РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА: 

„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ” 

 

ПДГ задржавају право допуне и измене Календара заједничких активности у школској 

2016/17 години 

 

 

Удружење Пријатељи деце Србије ПДС је мрежа Удружења коме припада и НВО 

„Пријатељи деце општине Гроцка“,  је добровољна и непрофитна организација цивилног 

друштва. Oсновано је 1990. године да би остваривало циљеве у области права детета, 

друштвене бриге о деци и подстицања активности на унапређењу рада с децом и за децу.  

ПДС је најстарија организација те врсте у Србији, и jeдна од најстаријих у Европи и свету. 

Наследник је организације Друштво за потпомагање и васпитање сиротне и напуштене деце, 

основане давне 1880. године.  

Са огромним ентузијазмом и жаром, и данас окупља све оне којима је стало до деце, 

њиховог васпитања и развоја, смисаоног провођења слободног времена, њихове заштите и 

права. Општа мисија и циљ ПДС-а је да доприноси промоцији и остварењу права детета и 

стварању услова за безбедно и срећно детињство, за поштовање положаја детета у друштву, 

за слободан и хармоничан развој све деце у духу наше традиције.  

Организује активности за децу и активност деце (стваралачке, игровне, техничке, 

рекреативне, хуманитарне...).  

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

  Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота и развојем хуманизације односа међу људима   

Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље.  

Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, 

заштити и унапређењу здравља ученика  
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Област 
Садржај рада 

I-IV разред V-VIII разред 

И
зг

р
ађ

и
в
ањ

е 

са
м

о
п

о
ш

то
в
ањ

а 

Сазнавање о себи 

Изграђивање селф-концепта 

Правилно вредновање понашања 

Препознавање осећања 

Свест о сличностима и разликама наших 

акција, осећања, изгледа 

Евидентирање промена у развоју, 

формирање културног идентитета 

Проналажење начина за превазилажење 

психолошких проблема 

З
д

р
ав

а 
х
р
ан

а 

Утврђивање сопствених потреба за 

храном и њихов однос са растом и 

развојем 

Разноврсна исхрана 

Препознавање различитих 

физичких способности и фаза у 

развоју организма 

Време за јело, оброци 

Формирање навика у вези са 

правилном исхраном 

Испитивање фактора који утичу на 

навике о правилној исхрани 

Формирање основних ставова у погледу 

исхране 

Балансирање хране са енергетским 

потенцијалом 

Брига  

о телу 

Стицање основних хигијенских 

навика: прање руку, купање, 

хигијена уста и зуба, хигијена 

одевања и хигијена становања 

Развијање личне одговорности за бригу о 

телу: коси, устима, носу; чистоћа тела, 

брига о одећи, здраве навике, непушење 

Ф
и

зи
ч
к
а 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

зд
р
ав

љ
е 

Налажење задовољства у физичким 

активностима 

Стицање базичних способности 

покретљивости 

Игра 

Значај одмарања 

Примењивање физичких способности у 

дневним активностима: 

Развијање позитивних ставова за 

прикладност 

Коришћење времена и рекреације 

Избор активности, спортова и клубова за 

вежбу 

Б
и

ти
 з

д
р
ав

 Утврђивање здравог понашања 

Потреба за одмором 

Спавање и релаксација 

Начини за савладавање лаких 

здравствених проблема 

Научити како да се спречи болест: 

Природне одбране организма 

Спречавање инфекција 

Суочавање са развојним страховима и 

анксиозношћу 

Б
ез

б
ед

н
о
 

п
о
н

аш
ањ

е 

Научити основна правила о 

безбедности у кући, школи и 

заједници 

Спречавање акцидената 

Безбедно кретање у саобраћају 

Стицање поуздања у опсегу активности: 

безбедност у саобраћају, хитне 

интервенције, безбедно понашање 

О
д

н
о
си

 с
а 

д
р
у
ги

м
а 

Упознати се са односима у 

породици и пријатељима: 

Склапати пријатељства са другом 

децом. 

Сарађивати у породици и школи 

Савладавати конфликтна и туђа 

нерасположења 

Савладати широк дијапазон 

интеракција са људима различитих 

узраста, културе и традиције 

Оспособити ученике да разумеју потребе 

и осећања других водећи рачуна о њима, 

прихватајући и поштујући различите 

традиције 

Адаптирати се на промене у социјалним 

односима 
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Област 
Садржај рада 

I-IV разред V-VIII разред 
Х

у
м

ан
и

 

о
д

н
о
си

 м
еђ

у
 

п
о
л
о
в
и

м
а 

Оспособити ученике да: 

Перципирају индивидуалне разлике 

међу половима 

Сарађују са супротним полом 

Науче да помажу другима када је то 

потребно 

Оспособити ученике да: 

Правилно препознају своја осећања 

Спознају физичке разлике међу 

половима 

Стекну позитивне ставове и позитивно 

вреднују супротан пол 

П
р
ав

и
л
н

о
 

к
о
р
и

ш
ћ
ењ

е 

зд
р
ав

ст
в
ен

и
х
 с

л
у
ж

б
и

 Упознавање и први контакти са 

лекаром, стоматологом, 

медицинском сестром, 

здравственим установама, 

болницама, домовима здравља 

Откривање да одговарајуће службе 

пружају здравствену помоћ појединцу, 

организацији, различити, социјалним 

групама, заједници у целини 

У
л

о
га

 з
а 

зд
р
ав

љ
е 

за
је

д
н

и
ц

е 

Знати сачувати здраву околину 

Допринети здрављу околине 

Чувати животну средину 

Открити начине социјалне интеракције 

са људима из заједнице 

 

 

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА  

 

Циљеви активности програма 

- сарадња Центра за социјалну рад и школе у пружању социјалне заштите ученика 

(дописи, лични контакт) 

- пружање помоћи ученицима с поремећајима у понашању, те ученицима с 

евидентираним прекршајима и/или казненим делима – обрада, смештај у установу или 

неки други облици третмана  

- пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који 

долазе из дефицијентних породице или породица с проблематичним односима 

(конфликтне породице), надзор над родитељском помоћи, издвајање из неодговорне 

породице 

упознавање и праћење социјалних прилика ученика и помоћи дјеци тешких породичних 

услова-упућивање у остваривање социјално-заштитних мјера 

- утврђивање социоекономског статуса родитеља  

- упућивање родитеља на начине остварења права  

- упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза  

- обилазак и кућне посете ризичним породицама са социјалним радницима у циљу 

ефикаснијег пружања помоћи и побољшања сарадње између школе и социјалне 

установе. 

Намена активности програма и пројекта 

Намена активности је уз сарадњу Центра за социјалну рад пружање помоћи 

ученицима и родитељима у остваривању плана социјалне заштите, као и пружање помоћи 

и помоћи ученицима с поремећајима у понашању и породицама са социопатолошким 

појавама (злостављање, занемаривање, алкохолизам, итд.). 

Носиоци активности програма и пројекта,њихова одговорност 

- стручни сурадници – социјални педагог и педагог 

- равнатељ школе 

- радници Центра за социјалну заштиту  

- ученици с поремећајима у понашању 

- ученици који долазе из породица са несређеним односима, као и ризичним породицама 

- родитељи 
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- учитељи 

Носиоци активности су стручни сарадници школе који откривају и идентифицирају 

социјални проблем, те информишу путем дописа или личним контактом радника Центра 

за социјалну рад који вођен налазом и мишљењем школе, одлази на терен, преиспитују 

породичну ситуацију, те уз помоћ различитих законских мера пружају социјалну заштиту 

ученицима и њиховим породицама.  

 

Начин реализације активности програма и пројекта 

Начин реализације активности се одвија најпре у школи где стручни сарадници уз 

сарадњу учитеља откривају социјални проблем независно о томе да ли је повезан с 

понашањем ученика и чланова његове породице. Стручни сарадници тада путем дописа 

обавештавају Центар за социјалну рад, који уважавајући налазе и мишљење школе, одлазе 

на терен, преиспитују породичну ситуацију, обављају информативне разговоре с 

ученицима и члановима њихових породица. Када утврде потребне чињенице реализирају 

одређене социјалне и законске мере и пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим 

породицама. У циљу ефикасније сарадње школе и Центра за социјални рад, социјални 

радник одлази у кућне посјете породици ученика који долазе из ризичних услова 

живљења. Планира се и долазак радника Центра за социјалну рад у школу, где се током 

индивидуалних разговора с родитељима, али и на родитељским састанцима, на којима су 

присутни и одељењске старешине, покушава да реши проблем. 

  

Протокол активности програма и пројекта 

Опсервација и идентификација ученика с одређеним социјалним проблемима се у 

школи одвија свакодневно. Најпре стручни сарадници проблем покушају да реше уз 

сарадњу родитеља (службеним позивима у школу и информативним разговорима), а 

уколико нема резултата, по потреби током школске године, шаљу дописе Центру за 

социјалну рад, укључују Центар за социјалну рад у решавање одређеног проблема. Кућне 

посете су планирани два пута месечно.  

 

Начин вредновања и начин коришћења резултата вредновања 

Начин вредновања се састоји од пружања помоћи социјално угроженим ученицима, 

праћењу њихових промена у понашању и уклањању социјално угрожавајућих и ризичних 

узрока из социјалне околине ученика. Врло је важна повратна информација Центра за 

социјалну рад школи и континуирано праћење случаја. 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, 

природним, привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују 

или угрожавају животну средину. 

  

Васпитни задаци су: 
- развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним 

вредностима, 

      -     оплемењивање уже и шире средине, 

- стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, 

производно-техничким обележјима природе и насељене средине, 

- стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању 

школе, 
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насеља, култивисању расада и неговању паркова, 

- уређење школског дворишта и одржавање спомен – обележја. 

 

Васпитање за хуманизацију односа међу људима и половима има задатке: 
- васпитање ученика за једнако вредновање способности и резултата рада оба пола, 

ради 

сузбијања предрасуда о инфериорности једног пола, 

- изграђивање свести о природном односу човека према човеку, 

- развијање другарских осећања, међусобног уважавања и поштовања друге личности, 

- упознавање са улогом љубави и полности у животу човека, 

- свакодневно дружење са вршњацима, међусобно помагање и одређено одрицање 

ради 

пружања могућности да се и други оствари у раду и игри, 

- учење да се пажљиво и до краја саслуша други, 

- развијање потребе за учешћем у акцијама солидарности, 

- стицање навика пажљивог односа према млађим друговима, старијим и немоћним 

особама. 

У реализацију овог програма, поред одељенских старешина, предметних наставника, 

руководилаца секција, стручних сарадника и сарадника Вршњачког тима, укључени су и 

спољни сарадници из општинске организације Црвеног крста 

 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ  

 

Активност време реализатор(и) 

Школски 

турнири 
 Турнир у малом фудбалу 

 Турнир у одбојци 

 Турнир у кошарци 

 Турнир у „између две ватре“ 

 Утакмица победничке и екипе 

родитеља 

током 

школске 

године 

- Стручно веће физичког 

васпитања 

- Стручно веће разредне 

наставе 

- Савет родитеља 

Промоција 

спорта, 

такмичења и 

фер-плеја 

 Израда паноа о актуелним спортским 

такмичењима (Олимпијске игре, 

светска/европска првенства) с 

информацијама, рекордима, сликама... 

 Израда паноа о појединим спортовима 

Израда паноа о спортистима изузетних 

квалитета 

у складу с 

актуелним 

догађајима 

- Професори физичког 

васпитања 

- Ученички парламент 

- Спортске секције 

Игре на снегу  Прављење Снешка Белића 

 Грудвање на дистанци 

 Фудбал на снегу 

децембар-

јануар 

(када има 

снега) 

- Професори физичког 

васпитања 

- Стручно веће разредне 

наставе 

Превенција 

деформитета 
 Предавање за ученике 

 Израда паноа о деформитетима тела и 

последицама физичке неактивности 

 Предавања/панои с упутствима за 

правилно вежбање 

 Корективна гимнастика за ученике у 

продуженом боравку 

прво 

тромесечје 
- Стручно веће физичког 

васпитања 

- Школски лекар 

- Савет родитеља 

 

 

  -  
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Недеља 

школског 

спорта 

 Спортска такмичења (мали фудбал, 

одбојка, кошарка, рукомет, између две 

ватре...) 

 Штафетне игре 

 Утакмице ученика и родитеља, 

ученика и наставника 

 Гостовање  спортиста 

 Јавни час физичког васпитања 

 Час одељењске заједнице о значају 

спорта и физичке активности 

 Израда паноа и материјала за сајт 

школе о одржаним такмичењима и 

победницима 

новембар 

мај 
- Професори физичког 

васпитања 

- Стручно веће разредне 

наставе 

- Савет родитеља 

 

 

ПРОГРАМ АКРИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

Месец Садржај рада 

IX Наставак реализације Пројекта „Основна школа – темељ културе давалаштва 

крви“ 

Акција солидарности: Друг – другу  

X Учешће у акцији: Солидарност на делу  

Реализације Пројекта „Основна школа – темељ културе давалаштва крви“ 

XI реализације Пројекта „Основна школа – темељ културе давалаштва крви“  

XII Организовање зимовања за социјално најугроженије деце у Одмаралиштима 

Црвеног крста  

Обележавање Светског дана борбе против СИДЕ 

реализације Пројекта „Основна школа – темељ културе давалаштва крви“ 

I, II IV разреда на тему: Шта знам о Црвеном крсту  

реализације Пројекта „Основна школа – централно место за промоцију 

добровољног давалаштва крви у локалној заједници“  

здравствено-васпитни рад 

III Организовање обуке за ученике четвртог разреда за општинско такмичење за 4. 

разреде: „Шта знамо о Црвеном крсту“  

 Предавање на тему: „Превенција болести зависности“  

 реализације Пројекта „Основна школа – темељ културе давалаштва крви“ 

IV,V Здравствено-васпитни рад: Болести зависности и Болести прљавих руку  

 Организовање обука екипа прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и 

обољења  

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ  

 

Циљ: 
Организовати облике активности који ће : 

- подићи на виши  ниво партнерство родитељи-школа ;  (дељење обавеза и циљева  за  

 васпитање ученика. 

- пружити помоћ и подршку  родитељу  
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Задаци : 
- развој складног деловања породице и школе у  образовању и васпитању ученика 

- развој трајне и квалитете сарадња родитеља и школе 

- остваривање позитивне  интеракцију  наставник-родитељ 

         -      редовно информисати  родитеље о променама у образовању и васпитању ученика 

 

 

Облик сарадње Садржај Задужени за 

реализацију 

Време 

1. Индивидуални  

разговори, 

Информисање 

Информације о условима 

понашању ученика у 

породици, школи, успеху, 

напредовању 

Одељенске 

старешине 

-поједини 

наставници на 

захтев 

одељенског 

старешине или 

родитеља 

-сваке седмице, 

један термин 

- по посебном 

договору 

2.Одељенски 

родитељски састанци 

- упознавање са 

наставним планом и 

програмом, уџбеницима, 

наставницима, облицима 

и методама рада , кућним 

редом  школе (права и 

обавезе  свих учесника),  

процеса у школи 

Одељенске 

старешине 

Септембар , 

новембар, 

децембар,  

април,  

мај-јуни 

3.Разредни  

одељенски састанци  

(1 до 4 разред) 

одељенски састанци  

(5 до 8 разред) 

- упознавање са  Школом 

- организацијом , 

условима,  

кућном реду,..... 

- договор са родитељима 

око  програма и 

реализације екскурзија 

Одељенске 

старешине, сви 

предметни 

наставници,  

директор,  

педагог,  

психолог 

Септембар (1. 

раз) 

- април-мај 

(4. и завршни 8. 

разред) 

4.Саветодавни рад са 

родитељима ученика 

чија деца имају  

тешкоћа у понашању и 

учењу 

Различити облици  

саветодавног рада  у 

зависности од проблема,  

информација 

Педагог, 

психолог 

Према 

потребама  

родитеља 

5.Заједнички  састанак 

мањих група родитеља   

и ученика са 

наставницима 1-4.,  

5.-8 разреда   

са  три  и више слабих 

оцена 

- информације о узроцима 

неуспеха (породица и 

школа), последицама по 

општи успех на крају 

школске године, 

утврђивање мера у 

породици 

-обавеза родитеља, 

школе, наставника 

Директор,  

наставници 

одељенских 

већа,  

педагог,  

психолог  

Фебруар 

6.Портфолио едукација 

и информисање 

родитеља-кутак  за 

родитеље 

Избор садржаја савета 

намењених родитељима 

Педагог,  

психолог са 

ученицима 

Од октобра –

двомесечно 
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6.Деловање Савета 

родитеља 

према  дефинисаној 

улози  у Закону  о 

основама система 

васпитања и образовања 

 

Задужени  

наставник 

координатор 

Од окробра  до 

јуна 

7. Учешће родитеља  у 

Органу управљања, 

Комисији за избор 

ученика генерације 

Према правилницима и 

програмима ових тела 

Родитељи 

чланови  ових 

тела  и  

координатори 

Од септембра   

до јуна 

8.Учешће родитеља у 

презентацијама 

стваралаштва  и  

активности  ученика  и 

наставника 

Према планираним  

активностима секција, 

организација, наставника 

Заинтересовани 

родитељи  и 

наставници 

координатори 

рада  секција, 

наставници који 

врше 

презентације 

Према 

програму 

секција и 

презентација   

9. Отворени  дан (врата 

) код директора школе 

Директор  Разговор 

директора са  

родитељима  на  

иницијативу 

родитеља 

Други 

понедељак у 

мјесецу, од  

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА,ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

- Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим 

установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-образовног рада школе 

- Сарадња са основним школама градске општине Гроцка 

- Сарадња са Домом здравља Центром за социјални рад општине 

- Сарадња са МУП-ом општине, града 

- Сарадња са организацијом „Пријатељи деце“ ,Црвеним крстом, Центром за права детета 

и осталим дечјим организацијама. 

- Учешће у организованим облицима размене искуства са наставницима и сарадници 

- Учествовање у истраживањима научних, просветним и другим установама.  

- Сарадња са културно-образовним институцијама у циљу реализације културне и јавне 

делатности школе 

- Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа породице, 

школе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја ученика 

- Сарадња са канцеларијом за младе и комисијама на нивоу локалне самоуправе које се 

баве унапређивањем положаја деце и ученика 

 

 

ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ 

Програмски задаци и садржаји васпитног рада у школи 

- Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима 

1.  Упознавање ученика са школoм и подручјима васпитно-образовног рада; 

Организациаја сусрета родитеља, наставника и ученика; Договор о узајамним 
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очекивањима, потребама и захтевима; Изграђивање јединствених ставова породице и 

школе о васпитању ученика, 

2.  Активно учешће ученика и родитеља у изради правила о понашању ученика, 

запослених и родитеља ученика наше школе, 

3.  Адаптација ученика на живот у школи; Укључивање ученика у школске 

активности, 

4.  Изграђивање свести о припадању школи и идентитету школе. 

- Подстицање личног развоја 

1.  Подстицање личног самопоуздања, упознавање и прихватање сопствених 

вредности, учење видова самопотврђивања уз уважавање других ученика, 

2.  Неговање осећања, уочавање веза између осећања, потреба, мисли и акција, 

3.  Упознавање својих и туђих потреба. 

Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа 

1.  Разумевање других ученика и усклађивање њихових поступака активности у 

групи, 

2.  Развијање толеранције према разликама у мишљењима, ставовима, особинама, 

навикама. изгледу и потребама других, 

3.  Успостављање, неговање и развијање односа са другима: Пријатељство; 

Сараднички однос; Односи међу генерацијама; Односи у породици и школи; 

Чиниоци који доводе до повезивања и нарушавања односа, 

4.  Сарадња у школи; Припремање заједничких програма којима се побољшава 

квалитет живота у школи. 

- Развијање способности за сарадњу и конструктивно решавања сукоба 

1.  Унапређивање развоја сарадничке комуникације; Активно, пажљиво слушање 

другог у комуникацији и тумачење критике; Изражавање својих опажања, осећања и 

потреба, представљање јасних захтева без оптуживања и критиковања и пребацивања 

одговорности за њих на другу особу; Конструктивно одговарање на критику, 

2.  Познавање невербалне комуникације и њених особености 

3.  Одвијање сукоба, околности и начини понашања у сукобу и конструктивно 

решавање сукоба. 

- Неговање активности за решавање индивидуалних проблема 

1.  Прихватање личних проблема као изазова за њихово решавање и развој; 

Изграђивање и коришћење ефикасних начина за решавање проблема, 

2.  Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и механизми превазилажења; 

изграђивање контроле и социјалне подршке, 

3.  Суочавање са неуспехом; Развијање и јачање личне контроле и истрајности, 

4.  Агресивно испољавање и вређање других, претње, физички обрачуни и слична 

неприлагођена понашања, 

5.  Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија) 

6.  Превентивне активности. 

- Изграђивање моралних и других вредности 

1.  Упознавање сазнајних и практичних вредности моралних норми и вредности; 

Неговање моралних односа и активности, 

2.  Критички однос према вредностима израженим у мас-медијима и непосредном 

окружењу, 

3.  Истицање позитивних примера у неговању моралности. 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 

 

План ће се реализовати кроз редовну наставу, часове одељ. старешине, секције, 

предавања (стручњаци из области медицине - спољни сарадници) , трибине на тему 

„Штетности коришћења ПАС-а“  

 

Циљ 
разред 

носиоци 

активности 

Стицање основних хигијенских навика 
I-IV 

Одељењске 

старешине 

Опасности неправилног и нестручног коришћења 

лекова 
I-IV 

Одељењске 

старешине 

Упознати ученике са појавом да неки млади користе 

ПАС 
V-VIII 

Одељењске 

старешине 

Штетност ПАС-а и безнадежна будућност особа 

које их користе 
V-VIII 

Одељењске 

старешине 

Развити ниво знања и навика код ученика који ће 

им омогућити да кажу „НЕ“ када се нађу у 

ситуацији да им се понуди ПАС 

V-VIII 

Одељењске 

старешине 

Задаци 

Развијање здравог стила живота ученика  

Улога правилне исхране за организам Наставник биологије 

Препознавање здраве и неисправне хране Наставник биологије 

Лекови - хемијске материје (боје, лакови, 

пестициди) 

Наставник хемије 

Правилно - неправилно коришћење хемијских 

материја 

Наставник хемије 

Поштовање закона прописа и правила понашања 

Шта су правила и вредности 
ППС „радионице“ 

/током године 

Шта је одговорно понашање 
ППС „радионице“ 

/током године 

Зашто је погрешно користити алкохол 
Предавач: лекар из ДЗ Гроцка / 

време – октобар 

Како препознати и одолети притиску да се почне са коришћењем дроге или ПАС-а 

Утицај културе и субкултуре вршњака на понашање  Актив наставника историје 

Како потреба да нас други прихвате утиче на 

понашање  

Радионица ППС,ОЗ, дискусија 

Наставити сарадњу са радницима у полицији и 

социјалној служби који је задужен за пружање 

помоћи школи 

Цео колектив 

Информисање родитеља о порасту насиља међу 

школском децом и укључивање родитеља у рад на 

сузбијању оваквог понашања 

Разредне старешине, директор 

школе  

Конкретније акције превенције употребе ПАС-а биће утврђене после обраде 

упитника и утврђивања реалног стања у школи. 

Програм превенције насиља реализоваће се кроз сарадњу са наставницима физичког 

васпитања, кроз спортске активности, часове Одељењских заједница и радионице за мирно 

разрешавање конфликата. Упознати се са књигом „Конфликти и шта с њима“  

Кроз радионице, уз посебно ангажовање ризичне деце, реализоваће се следећи 

програмски задаци:  

Олакшавање процеса прилагођавања на школу и подстицање социјалне интеграције , 
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Подстицање развоја свести о себи,  

Развијање оптималних стратегија за решавање индивидуалних проблема,  

Развијање комуникативне способности , вештина ненасилне комуникације и конструктивног 

решавања сукоба.  

Вође радионица: педагог, психолог школе, одељењске старешине. 

  

План остваривања: на часовима одељењског старешинства 

Садржај рада Разред Месец 

Хигијена учионица I IX 

Брига о здрављу треба да постане свакодневна навика I X 

Значај физичке активности, правилно држање тела, правилно 

коришћење лекова 

II XI 

Шта смо прочитали, гледали на ТВ, чули о здрављу и хигијени III IX 

Појам заразних болести, настајање, ширење и мере заштите IV IX 

Чиниоци који угрожавају живот и здравље IV XII 

Штетност ПАС-а и последице по особе које га користе V II 

Развијање свести о штетности конзумирања алкохола, дувана и 

наркотика 

VI V 

Упитник којим се долази до правог пресека стања у школи VII X-XI 

Наркомани међу школском децом, Рећи НЕ када им се понуди 

ПАС 

VII II-III 

Упитник на нивоу општине VIII X-XI 

Болести зависности и учешће и борби против њих VIII II-III 

 

 

 

 

ПРОГРАМ  ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРЕВЕНЦИЈА ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ 

ПОНАШАЊА 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊЕ УЧЕНИКА  

Вр. 

 
Садржај активности 

Носиоци и 

сарадници 

Начини и 

исходи 

X - Анализа стања у школи и увид у присутност 

насиља у школи и сагледавање облика 

насиља; 

- Пружање потребне помоћи наставницима, 

одељенским старешинама у примени 

програма превентивних и интервентних 

активности; 

- Сарадња са ученичким парламентом; 

- Посредовање и помоћ у решавању случајева 

насиља другог и трећег типа/нивоа и у 

изузетним случајевима првог типа; 

- Планирање и реализација предвиђених 

активности; 

- Сарадња са стручним тимовима школе и 

пружање подршке у раду Струном тиму за 

инклузивно образовање; 

- Анализа рада Тима, и договор о активностима 

за наредни месец; 

координато

р и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 

наставнике о 

текућим 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака 
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XI - Анализа стања у школи и увид у присутност 

насиља у школи и сагледавање облика насиља 

- Пружање потребне помоћи наставницима, 

одељенским старешинама у примени 

програма превентивних и интервентних 

активности; 

- Праћење реализованих активности 

одељенских заједница; 

- Реаговање у случајевима насиља, сарадња са 

ученицима и родитељима; 

- Анализа рада Тима и договор о активностима 

за наредни месец; 

- Ажурирање сајта школе информацијама о 

активностима Тима; 

координато

р и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 

наставнике о 

текућим 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака 

XII - Анализа стања у школи и увид у присутност 

насиља у школи и сагледавање облика 

насиља; 

- Припрема извештаја о раду Тима на крају 

првог полугодишта; 

- Праћење реализације активности у складу са 

програмом превенције и интервенције; 

- Анализа рада Тима, и договор о активностима 

за наредни месец; 

координато

р и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 

наставнике о 

текућим 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака 

I 

II 

- Анализа и усвајање извешtаја о раду Тима на 

крају првог полугодишта текуће школске 

године; 

- Припрема презентација за наставнике, 

родитеље и ученике у циљу едукације и 

повећања компетенција за реаговање у 

случајевима насиља и примени протокола и 

правилника у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање у школи; 

- Сарадња са стручним тимовима школе и 

пружање подршке у раду Струном тиму за 

инклузивно образовање; 

- Анализа рада Тима, и договор о активностима 

за наредни месец; 

координатор и 

чланови Тима 

за заштиту 

ученика 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 

наставнике о 

текућим 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака 

извештај о 

раду Тима за 

заштиту 

ученика 

III 

IV 

- Анализа стања у школи и увид у присутност 

насиља у школи и сагледавање облика 

насиља; 

- Пружање потребне помоћи наставницима, 

одељенским старешинама у примени 

програма превентивних и интервентних 

координато

р и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 

наставнике о 

текућим 
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активности; 

-  Праћење реализованих активности 

одељенских заједница; 

- Реаговање у случајевима насиља, сарадња са 

ученицима и родитељима; 

- Анализа рада Тима и договор о активностима 

за наредни месец; 

- Праћење активности ученичког парламента и 

степена укључивања ученика у процес 

превенције насиља вршњачким 

посредовањем; 

- Ажурирање сајта школе информацијама о 

активностима Тима; 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака 

присуство 

седници 

ученичког 

парламента 

V 

VI 

- Анализа стања у школи и увид у присутност 

насиља у школи и сагледавање облика 

насиља; 

- Пружање потребне помоћи наставницима, 

одељенским старешинама у примени 

програма превентивних и интервентних 

активности; 

-  Праћење реализованих активности 

одељенских заједница; 

- Анализа извештаја одељенских старешина о 

активностима одељенских заједница; 

- Сарадња са стручним тимовима школе и 

пружање подршке у раду Струном тиму за 

инклузивно образовање; 

- Анализа извештаја стручних вођа о 

реализованим екскурзијским путовањима са 

акцентом на понашање ученика и сагледавање 

односа међу ученицима, степен сарадње, 

уважавања и толеранције; 

- Анализа рада Тима за заштиту ученика на 

крају другог полугодишта; 

координато

р и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 

наставнике о 

текућим 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака 

VII

I 

- Конституисање Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања; 

- Израда годишњег програма рада Тима за 

заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

- Анализа и усвајање извештаја о раду Тима за 

завршену  школску годину; 

- Анализа рада Тима, и договор о активностима 

за наредни месец; 

директор 

педагог 

координато

р и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика 

решење 

члановима 

Тима 

записници са 

одржаних 

састанака 

извештај о 

раду Тима 

усвојен 

програм рада 

Тима 
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ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ, МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ 

Циљеви: 

Упознати што већи број деце и одраслих (родитеља и наставника) са Конвенцијом о правима 

детета. 

Протумачити права и одговорности везане за та права. 

Створити услове за усвајање и  уношење дечјих права у свакодневни живот. 

Омогућити и подстицати учешће деце у остваривању Конвенције. 

Мотивисати одрасле и децу на заједничке активности (које ће омогућити остваривање 

нарушених дечјих права) 

Ублажити трауме и пропусте који су настали у време сукоба и санкција. 

Помоћи социјализацији и интеграцији избеглица. 

Начини реализације: 

Кроз активности у оквиру „ Дечје недеље“ 

Кроз одељењске заједнице 

II-IV разред 

Игре из приручника за примену „Буквара дечјих права“ аутора Љубице Бељански-

Ристић 

(1. Буквар  дечјих... 2. Ко је Мргуд; 3. Хвалим се имам име; 4. Тражим, дајем, примам; 5. 

Нећу да будем сам; 6. Следи крила птице; 7. Растимо.) 

IV разред 

Припрема приредбе за пријем првака (из Буквара) 

V-VI разред 

Радионице из приручника за примену „Буквара дечјих права“ аутора Љубице 

Бељански-Ристић  

(Како се зове ово право; Који је број ово право; Које врсте ово право; Жеље и потребе; 

Отпори и препреке). 

VII-VIII разред  

Радионица из приручника за примену „Буквара дечјих права“ аутора Љубице 

Бељански-Ристић 

(Било једном једно место). 

Кроз секције у 1 до 4 разреда 

Ликовна секција - бојење картица дечјих права, израда илустрација за дечја права. 

Литерарна и рецитаторска - учење песама из Буквара и писање радова на тему дечјих права. 

Музичка секција - певање песама из Буквара. 

Кроз секције у 5 до 8 разреду 

Еколошка секција - спровођење акције уређења школског дворишта и рад на оплемењивању 

учионица зеленилом. 

Ликовна секције - израда илустрација дечјих права и организовање изложбе радова. Израда 

плака за најављене акције. 

Литерарна и новинарска секција -  

Кроз рад родитељског клуба 

- Представник Савета родитеља 

Организовање радионица, играње улога. 

- Примена Конвенције о правима детета (Конвенција о правима детета се налази у 

прилогу Плана рада школе) 

Заштита деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Комисија за помирење ученика 

-  Ученици у конфликту 

-  Родитељи ученика у конфликту 

-  Одељењски старешина 

-  Педагог и психолог школе 

-  Представник Ученичког парламента 
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- Представник Вршњачког тима 

-  Представник Дечијег савеза 

-  Представник Савета родитеља школе 

-  Љешњак Никола, професор географије 

-  Петровић Душан, вероучитељ 

Министарство просвете  и технолошког развоја Републике Србије објавило је Посебни 

протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама. У њему су представљене превентивне активности и дефинисане  

процедуре у заштити деце од насиља. Дефинисањем улога свих који су укључени у живот и 

рад школе у процесу заштите деце од насиља, обезбеђују се услови за несметан развој и 

учење деце и младих. Процедуре предвиђају активности којима се утиче на формирање 

ставова о неприхватљивости насилног понашања и подстичу развијање толеранције, 

разумевања и прихватања различитости. 

 Протокол је обавезујући документ, заснован на поштовању: 

1. Конвенције о дечјим правима, 

2. Закона о основама система образовања и васпитања и  

3. Националног плана акције за децу. 

 Општи циљ протокола је да школе учини безбедним и подстицајним срединама за 

сву децу и ученике. 

Значење појмова насиље, злостављање и занемаривање 

 Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 

невербалног понашању које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 

здравља, развоја и достојанства деце/ученика. Насиље над децом/ученицима могу вршити 

њихови вршњаци, одрасле особе које су запослене у школи и одрасле особе које нису 

запослене у школи. Насиље има различите форме: 

 Физичко насиље – ударање, шутирање, гурање, гребање, шамарање, чупање, 

дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, 

ускраћивање хране, сна и сл. 

 Емоционално насиље – омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, 

уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмевање, неприхватање, 

изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања деце/ученика и 

сл. 

 Социјално насиље – одвајање детета/ученика од других на основу различитости, 

довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолација, недружење, игнорисање, 

неприхватање и сл. 

  

Сексуално насиље и злоупотреба се односи на укључивање деце у сексуалну активност коју 

она не схватају у потпуности, за коју нису развојно дорасла и чији је циљ да пружи уживање 

или задовољи потребе друге особе – лацивно коментарисање, етикетирање, упућивање 

ласцивних порука, ширење прича, сексуални однос, додиривање, излагање погледу, 

коришћење деце/ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне 

експлоатације. 

 Електронско насиље – поруке које садрже вређање, омаловажавање, претње, 

сексуално узнемиравање или искоришћавање, послате СМС-ом, ММС-ом, Е-маил-ом, путем 

wеб сите –а, четовањем, укључивањем у форуме. 

 Злоупотреба – поступци којим се деца/ученици стављају у немоћан, неравноправан и 

зависан положај у односу на неког појединца, групу или установу. 

 Занемаривање – нечињење поступака који су важни за развој детета, необезбеђивање 

услова потребних за развој, непраћење развоја и напредовања детета (недолажење у школу 

на родитељске састанке и сл.). 

Експлоатација деце/ученика – искоришћавање њиховог рада у корист других особа или 

установа, киднаповање и продаја деце у сврху радног или сексуалног искоришћавања. 
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 Не постоје јасне границе између врста и облика насиља. Они се међусобно преплићу 

и условљавају. Емоционално насиље, на пример, прати сваки други облик и врсту насиља. 

 И ако је појава насиља честа и широко распрострањена, оно се може спречити, пре 

свега креирањем климе у којој се учи, развија и негује култура понашања и уважавања 

личности, не толерише насиље, не ћути у вези са насиљем, развија одговорност свих и сви 

који имају сазнање о насиљу обавезују на пријављивање у интересу заштите жртве насиља. 

Посебни протокол и Програм заштите деце/ученика од насиља за школску 2014/15. год.  

 Посебним протоколом предвиђа се спровођење превентивних и интервентних акција 

у циљу сузбијања и превенције насиља у школама. У нашој школи ове акције и мере 

планираће, спроводити и њихове ефекте пратити Тим за заштиту ученика од насиља, кога 

чине: 

 

 

1. Синђелић Добрица, директор школе 

2. Маринковић Илинка, секретар школе 

3. Терзић Мирјана, школски психолог, 

4. Антић Михајло, педагог школе 

5. Изабрани члан Савета родитеља 

6. Вагић Љубинка, координатор рада наставника 1 до 4 разреда 

7. Николић Данијела, координатор рада наставника 5 до 8 разреда 

8. Изабрани представник Вршњачког тима школе 

 

ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 

Активност време реализатор(и) 

Сарадња са 

наставницима 
 Педагошка помоћ наставницима при 

реализацији наставних садржаја и 

ваннаставних активности 

 Тимски рад са наставницима у изради 

оперативних планова и проналажењу 

информација за реализацију наставног 

плана и програма 

 Систематско информисање о 

новоиздатим књигама, стручним 

часописима и другој грађи кроз 

тематске изложбе, акције, јубилеје и 

промоције књига 

током 

школске 

године 

- Библиотекар 

Рад са 

ученицима 
 Пријем првака у библиотеку 

 Упознавање ученика са радом 

библиотеке 

 Развијање љубави према књизи 

 Развој информатичке писмености  код 

ученика 

 Пружање помоћи ученицима за учење 

ван куће и развијање самосталности код 

ученика 

 Упознавање ученика са методама и 

техникама научног истраживања 

 Квиз библиотеке  

 Редовна промоција занимљивих или 

током 

школске 

године 

- Библиотекар 



ОШ „Свети Сава“, Врчин, ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-СЕДМИ РАЗРЕД, школска 2016/17. год. 

310 

 

нових књига 

 Учешће у радионицама које организује 

бибиотека града или нека друга 

установа  

 Учешће у хуманитарним акцијама  

 Организација гостовања писаца и 

продајне изложбе 

 Часови читања за прваке  

 Библиотечка секција 

 Мали школски сајам књига 

 Учешће на конкурсима и такмичењима  

 Припрема промоција књига делимично 

драмским представљањем 

Рад са 

родитељима 
 Информисање о ученичким 

интересовањима и развијању 

читалачких навика  

 Сарадња са родитељима кроз личне 

контакте, родитељске састанке 

током 

школске 

године 

- Библиотекар 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

 Рад на школским пројектима 

 Припремање и организовање културних 

активности школе  

 Припрема радионица, књижевних 

сусрета 

 Учешће у изради школског сајта, блога 

и школског часописа 

током 

школске 

године 

- Библиотекар 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијам

а , удружењима 

и јединицом 

локалне 

самоуправе 

 Сарадња са Друштвом школских 

библиотекара 

 Сарадња са  другим школским 

библиотекама у основним школама  

 Донације 

 Сарадња са Пријатељима деце Гроцка 

 Сарадња са Црвеним крстом Србије  

 Сарадња са Библиотеком Града Београда 

 Сарадња са библиотеком у Врчину 

 Сарадња са културним, просветним, 

научним и другим установама 

током 

школске 

године 

- Библиотекар 

Библиотечко-

информативна 

делатност 

 Вођење документације о раду школске 

библиотеке  и школског библиотекара-

извештаји,анализе, самопроцене 

 Систематско информисање ученика и 

запослених о новим књигама, листовима, 

часописима 

 Промоција књига 

 Процена читаности књига-израда 

статистике коришћења фонда 

 Сређивање и естетско уређење библиотеке 

 Остваривање стручних послова-

инвентарисање, ревизија, сигнирање, 

издавање и враћање књига, поправка књига 

током 

школске 

године 

- Библиотекар 
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ПРОГРАМ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

  

Годишњи план и програм рада Ученичког парламента  

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима 

омогућава активност ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика 

у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. 

  

Због чега је значајно постојање Ученички парламента у нашој школи: 
Гарантује основне слободе и права ученика; омогућава лични развој ученика; пружа 

могућност колективног одлучивања; доприноси побољшању атмосфере и живота у школи; 

доприноси развоју партнерства са наставницима, сарадницима, директором, органима 

школе; прилика за сарадњу и уважавање различитих аргументација и ставова; учење и 

усвајање демократских знања и вредности; прихватање различитости; омогућава развој 

демократске културе; омогућава бољу и квалитетнију комуникацију; подстиче доношење 

заједничких одлука прихватљивих за све стране. 

Програм рада 

Септембар: 

1. Избор представника 7 и 8 разреда; конституисање Ученичког парламента  

2. Упознавање са Статутом и Пословником о раду Ученичког парламента 

3. Разматрање Предлога Плана Ученичког парламента  

4. Договор о начину функционисања Ученичког парламента, избор представника за рад 

у Органу управљања, Наставничком већу, Савету родитеља и Дечијем савезу 

5. Програм Школа без насиља  

6. Правила понашања ученика  

7. Безбедност у школи 

8. Однос ученик - наставник 

9. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“ 

                                                                                                                                                                               

Октобар: 
1. Давања мишљења и предлога стручним органима, Органу управљања, Савету 

родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, 

школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на 

спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у 

школи и ван њ 

2. Истраживање о квалитету односа између ученика и наставника у школи 

3. Организација културно забавног живота у школи 

4. Сарадња са Ученичким парламентима других школа  

5. Сарадња са управом школе 

6. Упознавање са правила по којима се одвија живот и рад у школи 

7. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“ 

Новембар: 

1. Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода  

2. Активније учешће ученика у доношењу важних одлука за рад школе 

3. Закључци о изведеним екскурзијама  

4. Посета биоскопу 

5. Развијање умећа комуникације 

6. Рад у Ученичкој задрузи 

7. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“ 

Децембар:  

1. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

2. Болести зависности и контактне болести, предавање на тему Hiv/Aids 

3. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“ 
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4. Новогодишње и Божићне свечаности 

5. Припреме за квалификациони испит 

6. Припреме за школску славу Свети Сава 

Фебруар: 

1. Разматрање односа међу ученицима у наставном процесу и ванаставним 

активностима 

2. Предлози за превенцију насиља у школи 

3. Предлог стручним органима школе о могућим изменама и допунама организације 

рада у школи 

4. Остала питања  

Март: 

1. Болести зависности 

2. Контактне болести 

3. Унапређење комуникације и атмосфере унутар школе 

4. Разговор са председником општине 

5. Организација семинара по избору Ученичког парламента 

 

Април: 

1. Успех и дисциплина ученика на крају другог класификационог периода 

2. Улепшавање амбијента школе 

3. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“ 

4. Реализација програма Школа без насиља  

5. Договор око прославе другарске вечери осмог разреда 

6. Припреме за квалификациони испит   

Мај: 

1. Давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету 

родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, 

школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на 

спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у 

школи и ван њ 

2. Квалификациони испит - припремна настава 

3. Остварени резултати на такмичењима 

4. Мишљење о ђаку генерације, наградама и похвалама 

5. Другарско вече 

Координатор Ученичког парламента: Душан Петровић 

 

 

 

ПРОГРАМ ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

„Моја школа-школа без насиља“  

Р.б. Активности носиоци Време 

1. 1.  Формирање Вршњачког тима 

2.  Школског тима 

3.  Моја шkoла и моје жеље 

Кординатори за 

Вршљачког тима и  

Кординатори за 

Ученички парламент 

IX 

2.  Обука Школског тима: 

1.  Радионице: Врсте насиља, 

2.  Ненасилно решавање сукоба, 

3.  Етикетирање, 

4.  Медијација,  

5.  Правила и реституција,  

6.  Жеље и потребе,  

 Кординатори  

 и ППС 
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7.  Права и одговорности 

3. 1.  Анимирани филм за ученике 1. разреда  

2.  Превентивне радионице за ученике 5. 

разреда (Интернет) 

Наставници разредне 

наставе  

Одељењске 

старешине 5. разреда 

X, XI  

 

4. 1.  Упознавање са „Програмом заштите 

ученика од насиља“ 

2.  Деловање Тима за заштиту деце од 

насиља-презентација 

     на сајту школе 

3.  Процедуре поступања при појави насиља 

4.  Интервентне мере и нивои поступања 

5.  Улога Вршљачког тима у решавању појава 

насиља-медијатори-организовање по сменама 

Одељењске 

старешине 

Новинарска секција 

Вршњачки тим 

Кординатори 

XI, XII 

5. 1.  Нова одељењска и школска правила-у 

учионицама и школи  

2.  Циљ је допунити 2 пута у току године 

3.  Школска правила за текућу школску 

годину 

Вршљачки тим,  

Школски тим 

Ученички 

Парламент, 

Одељењске 

старешине 

X 

6. 1.  Листе за праћење врста и интензитета 

насиља у Одељењским заједницама и школи  

2.  Презентација учесталости насиља у школи 

Кординатори,  

Школски тим, 

Вршњачки тим, 

Ученички парламент 

I, VI 

7. Новинарска и Ликовна секцијом истражује и 

отвара: 

1.  Конкурс на тему поштовање личности 

2.  Вршњачко и насиље као појава духа и тела 

Кординатори 

Предметни 

наставници  

Вршљачки тим 

 Ученички парламент 

X-I 

8. 1.  Конкурс за текст у одељењу или групи 

ученика 

2.  Представа на победнички текст 

Наставници, 

Вршњачки тим и 

драмска секција 

V-VI 

9. 1. Игре без граница-за сва одељења, 

Васкршњи маскембал 

ВТ, Шкоски тим, 

Кординатори, ОС 

IV-V 

10. 1.  Отворити кутију поверења 

2.  Преглед врсте насиља у нашој школи 

3.  Шта ми смета у школи 

4.  Кутак који ми даје заштиту 

Вршњачки тим 

Одељењске заједнице 

Месечно 

11. 1.  Зближавање ученика и колектива 

2.  Развоју другарства и пријатељства 

3.  Развој става емпатије  

4.  Позитиван став према успеху других 

ученика 

5.  Игранке 

6.  Квизови, 

7.  Обележавање значајних датума 

8.  Школска слава „Свети Сава“ 

9.  Дан школе 19. мај 

10.  Упознавање са акцијама против разних 

болести  

11.  Праћење књижевних догађаје  

12. Праћење модних ревија 

Наставници појединих 

области, 

Школски тим,  

Дечји савез, 

Ученички парламент 

У току 

године 
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13. Прољетњи маскенбал 

14. Турнире 

13. 1.  Дани толеранције 

2.  Дан када ученици испуњавају све задатке 

наставника  

3. Сајт школе-промоција позитивних 

вредности код ученика 

4. Анкета – избор фер-плеј става, догађаја 

Школски тим,  

Вршњачки тим 

Дечји савез, 

Парламент , 

Тим-Етос 

III, IV 

 

XI-VI 

14. Реализација Радионица за Вршњачки тим Вршњачки тим и 

координатор 

II-VI 

 

15. Анализа и  резултати рада у протеклој 

школској години 

Школски тим VI 

16. Програм „Школа без насиља“ Анкета за 

ученике 

Сви ученици од првог 

до осмог разреда 

VI 

 

 

„КЛУБ  УЧЕНИКА“ 
Ученичког парламент је размотрио и усвојио предлог оснивања и план рада „Клуб 

ученика“ основне школе „Свети Сава“ у Врчину 

У клубу ће бити реализовано 10 радионица: 

1. Програм Школа без насиља 

2. Новинари и фоторепортери  

3. Рачунарска радионица за ученике без предзнања 

4. Дебата: ученици-родитељи-наставници 

5. Енглески језик за ученике трећег и четвртог разреда 

6. Креације и рукотворине 

7. Спикери, водитељи и говорници 

8. Унапређење здравља ученика основне школе 

9. Рачунарска радионица за ученике са предзнањем  

10. Школска забава и журке 

Свака радионица укључује 25-30 ученика. Радионица Школска забава и журке укључује сву 

децу. Радионицама ће бити обухваћено око 20 процената деце школе. 

Активности у „Клуб ученика“ заснивају се на примени знања стечених током више 

година едукације из области разноврсних акредитованих програма Министарства просвете 

У оквиру пројекта „Клуб ученика“ тражиће се савремена техничка опрема, а у 

реализацији радионица користиће се и опрема информатичког кабинета. 

У раду Клуба посебну улогу ће имати родитељи ученика који су активно учествовали у 

планирању садржаја радионица. 

Поред наставника и стручних сарадника, реализатори активности су и родитељи. 

Координатор рада „Клуба ученика“ je Михајло Антић, педагог школе. 
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У изради Школског програма за СЕДМИ  разред за школску 2016/17. годину 

учествовали су сви наставници, руководилац Oдељењског већа, стручни сарадници и директор 

школе. 

 

 Школски програм за СЕДМИ  разред за школску 2016/17. годину  донет је на седници 

Наставничког већа 04. 07.  2016. године и препоручен на усвајање Школском одбору. 

 

Школски програм за СЕДМИ  разред за школску 2016/17. годину усвојен  је на седници 

Школског одбора 07. 07. 2016. године 

 

 Руководилац  Одељењског већа                                                   Директор  

 

       Сања  Соколов                                                    ____________________________                                                 

         Добрица  Синђелић 

                                                                    

 

                                                                  

                                                                  Председник Школског одбора  

 
                         ____________________________ 

У Врчину, 07. 07. 2016. године                                                 Мирјана Јашић 
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