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УВОД 

Полазне основе за израду школског програма су: 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17,27/18 – др. закон и 10/19); 

 Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 

101/2017, 27/2018.- др.закони и 10/2019); 
Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања и Правилник о 

изменама и допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/19) 

 

 Правилник о општинском Савету родитеља( „Службени гласник РС“, бр.72/2018.) 

 Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу 
основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 30 од 25.априла 

2019.године); 

 Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – 

Просветни гласник“, број 14/18) 

 Правилник о вредновању квалитета рада установе ( „Службени гласник РС“, 
бр.20/19.) 

 Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни 
план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018) 

 Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај 
обавезног образовања (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/2010); 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник", бр. 11/2012 и 
15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17.); 

 Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 

(„Просветни гласник“, 1/11, 1/12, 1/14, 12/14 и 2/18) Правилник о оцењивању 
ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 67/2013); 

 Школски развојни план 

 Извештај о раду школе у претходној 2018/19. школcкoj години 

 Искуства наставника у раду током 2018/19. школске године 

 Извештај и писмене и усмене смернице чланова екстерне комисије након екстерног 
вредновања спроведеног у школи 4 - 6. марта 2013. године 

ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 

 Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

 1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика; 

 2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, 
развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

 3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

 4) развијање и практиковање здравих животнихстилова, свести о важности 
сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 
способности; 

 5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и 
животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

 6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

 7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву 
које се мења; 
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 8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 
ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

 9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних 
компетенција у складу са развојем савремене науке и технологије; 

 10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, 

мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 
самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

 11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

 12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са 
другима и неговање другарства ипријатељства; 

 13) развијање позитивних људскихвредности; 

 14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских 
права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и 
праведном друштву; 

 15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полнеи 
узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

 16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег 
језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне 

баштине; 

 17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, 
завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним 
продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 

 18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног 
нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

Сврха, циљеви и задаци програма образовања и васпитања за осми 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 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 развојудруштва. 

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 будућиживот; 

 развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и 

културе, као и традиције и културе националних мањина; 
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 омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

 развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне срeдине; 

 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 
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основних школа у Републици Србији (Сл. гласник РС број 58/94). 

Од расположивих 8019 м2 школске  парцеле  школа  користи  само  3350  м2, 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 
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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 

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. 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. Урађени су спортски спољни терени. 
 

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, микрофонима тзв. „бубицама“, пројектором и видео-бимом. 

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 ликов ну 

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. 
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Изглед школе након завршетка радова 

 

Издвојено одељење Доња Mала рaди у шкoлскoj згрaди кoрисне  пoвршине 

oкo 230 м2 и шкoлскoг двoриштa oд око 2000 м2. 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. 
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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 услов има 

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. Школа је 

2018/2019. године ушла у још један веома значајан пројекат Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја „Подршка ЕУ Србији у управљању миграцијама – 

МАДАД 2“. У наредном периоду планирана је реализација многобројних пројеката 

укључујући и сарадњу са иностраним основнимшколама. 

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 позитивн о 

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
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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  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 10.000 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. 

Исте године, у октобру месецу, успостављена је и сарадња са ОШ „Свети Сава“ из 

Зворника. Сарадња  ученика  и  наставника  наших  школа  допринела  је  стицању 

нових пријатељстава, усвајању и продубљивању нових знања. 

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

Све учионице имају интернет, разглас, кабловску, wireless, комјутер и бим пројектор. 

У свим учионицама постоје беле табле, а већина учионица има и паметне табле. У 

продуженом боравку ученици користе два „паметна стола“. 
 

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. 
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ЛИСТА ПРЕДМЕТА, АКТИВНОСТИ И ФОНД ЧАСОВА 

Редни 
број 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
ОСМИ РАЗРЕД 

Нед 
. 

Год. 

1. Српски језик и књижевност 4 136 

2. Страни језик- енглески 2 68 

3. Ликовна култура 1 34 

4. Музичка култура 1 34 

5. Историја 2 68 

6. Географија 2 68 

7. Физика 2 68 

8. Математика 4 136 

9. Биологија 2 68 

10. Хемија 2 68 

11. Техничко и технологија 2 68 

12. Информатика и рачунарство 1 34 

13. Физичко и здравствено васпитање 3 108 

Укупно : А 28 884 

Редни 

број 
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

  

1. Верска настава / Грађанско васпитање 1 34 

2. Страни језик - немачки језик 2 68 

Редни 

број 
В. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

  

1. Шах 1 34 

2. Домаћинство 1 34 

3 Цртање сликање и вајање 1 34 

4 Хор и оркестар 1 34 

Редни 

број 
Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

  

1. Редовна настава 26 884 

2. Допунска настава 1 34 

3. Додатни рад 1 34 

Редни 

број 
Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

  

1. Час одељенског старешине 1 34 

2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 34 

3. Екскурзије 1-3 дана годишње 

1. Назив језика националне мањине када се настава реализујена том матерњем језику. 
2. Ученик бира један од обавезних изборних предмета: верска настава/грађанско васпитање и изучавага д о кр аја о б разовног 

циклуса. 
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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 И КЊИЖЕВНОСТ 

(4 часа недељно, 136 часова 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 књижевна дела, 

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

савремене уметности. 

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 књижевнојуметности; 
- 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 часописаза децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и 
критичко процењивањепрочитаног текста; 

- развијање потребе за књигом, способности да се ученици 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 позоришне и филмске 

уметности; 
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- 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; 

- 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: 

- даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје 

књижевног језика, дијалектологије; 

- развијање позитивног односа према дијалектима (свом и другима), као и потребе да се 

усваја, негује и развија књижевни језик; 

- даље усвајање ортоепске, ортографске, граматичке, лексичке и стилске норме српског 
језика; 
- развијање критичког односа према језику и садржини текстова из свакодневног 
живота; развијање осетљивости на манипулацију језиком (нарочито у виду бирократског 

језика и језика реклама); 
- формирање критеријума за самосталан избор, анализу и процену уметничких дела 
приступачних овомузрасту; 

- систематизација знања о књижевнотеоријским појмовима; 
- овладавање расправом као обликом усменог и писаног изражавања; 

- обнављање и систематизовање знања из свих подручја. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ЈЕЗИК 

Граматика 

Српски језик међу другим словенским језицима. Дијалекти српског језика (основни 

подаци). Народни језик (језик као скуп дијалеката) и књижевни језик. Појам нормирања. 

Развој српског књижевног језика: српскословенски, рускословенски, славеноср пски, 

Вукова реформа језика, писма и правописа, књижевни језик Срба од Вука до данас 

(основни подаци). Развој лексике српског језика (основни подаци). 
Језици националних мањина (основни подаци). 
Језик свакодневне комуникације - говорени и писани. Главне особине типичног 

говореног језика: ослањање на контекст и говорну ситуацију; функција гестова и 

мимике; кратке, елиптичне и недовршене реченице, емоционалност, неформалност. 

Главне особине типичног писаног језика у јавној комуникацији: експлицитност, 

потпуност реченица, интелектуалност, формалност. Фокусирање реченичних чланова 

помоћу реченичног акцента (у говореном језику) и помоћу реда речи (у писаном језику). 

Главне особине писаних стилова јавне комуникације - публицистичког, научног, 

административног. 

Синтагме - придевске, прилошке, глаголске. 
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Зависне предикатске реченице: обележја (зависни везници, везнички спојеви и др.); 

врсте: изричне (изричне у ужем смислу и зависноупитне), односне, месне, временске, 

узрочне, условне, допусне, намерне, последичне и поредбене; конституентска функција 

у оквиру више реченице (независне или зависне) или синтагме. Интерпункција у вези са 

зависним реченицама. Напоредни односи међу зависним реченицама (саставни, 

раставни, супротни). 

Исказивање реченичних чланова зависном реченицом и предлошко-падежном 

конструкцијом. Изражавање помоћу глагола (Очекивали су да авион полети; Авион је 

полетео иако је била магла) и глаголских именица (Очекивали су полетање авиона; 

Авион је полетео упркос магли). Преимућства именичког начина изражавања (у неким 

случајевима оно је прецизније и економичније) и њене мане (сликовитост се губи, а 

реченица теже прати). 

Основне функције и значења глаголских облика (обнављање и проширивање знање). 

Употреба глаголских облика у приповедању. 

Грађење речи - обнављање; комбиновано грађење, грађење претварањем. Гласовне 

промене у вези са грађењем речи (само скретање пажње на нормативна решења). 

Једнозначне и вишезначне речи; хомонимија. Приказивање полисемије и хомонимије у 

великим једнојезичним речницима. Метафора и метонимија као начини да реч стекне 

нова значења (крило (птице) → крило зграде - метафора; Моја школа је близу → Цела 

школа иде на излет - метонимија). 

Главна правила стандардне акценатске норме и систематизовање знања о акцентима из 

претходних разреда. 

Обнављање и систематизовање градива из претходних разреда ради припреме за 

завршни испит. 

Ортоепија 

Проверавање правилног изговора самогласника и сугласника. Интонација просте и 

сложене реченице. Варирање интензитета, темпа и пауза у говору и у текстовима 

различитог садржаја. 
Правопис 
Прилагођено писање имена из страних језика. Писање полусложеница. 
Генитивни знак. 

Систематизовање садржаја из правописа: употреба великог слова, интерпункција, 
спојено и растављено писање речи; писање скраћеница; растављање речи на крају реда. 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛЕКТИРА 

Лирика 

Народна песма: Српска дјевојка 
Љубавне народне лирске песме (избор) 
Ђура Јакшић: Отаџбина 

Јован Јовановић Змај: Ђулићи (избор), Светли гробови 

Франческо Петрарка: Канцонијер (ЛXИ сонет) 
Десанка Максимовић: Пролетња песма или Опомена 

Милош Црњански: Ламент над Београдом (одломак) 

Васко Попа: Очију твојих да није 

Оскар Давичо: Србија 

Сергеј Јесењин: Писмо мајци 
Рајнер Марија Рилке: Љубавна песма 
Избор из савремене српске поезије 

Епика 
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Народна епско-лирска песма: Женидба Милића барјактара 

Народне епско-лирске песме (избор) 

Народна песма: Почетак буне против дахија 

Народне епске песме новијих времена (тематски круг о ослобођењу Србије и Црне Горе) 
Вук Стефановић Караџић: Српски рјечник (избор); О народним певачима 

Народна приповетка: Немушти језик или Усуд 

Теодосије: Житије светог Саве (одломак) 

Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак) 

Петар Петровић Његош: Горски вијенац (избор кратких одломака) 
Љубомир Ненадовић: Писма из Италије (одломци) 

Симо Матавуљ: Пилипенда 

Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити 

Петар Кочић: Кроз мећаву 

Милош Црњански: Сеобе И (одломак) 
Иво Андрић: Мост на Жепи, избор приповедака о деци 
Добрица Ћосић: Деобе (одломак) 

Исидора Секулић: Царско достојанство језика (одломак) или есеј по избору 
Избор из савремене српске прозе 

Драма 

Бранислав Нушић: Сумњиво лице 

Данило Киш: Ноћ и магла 

Виљем Шекспир: Ромео и Јулија 
Молијер: Грађанин племић (одломак) 

Допунски избор 

Борисав Станковић: Увела ружа 

Растко Петровић: Африка (одломци) 

Гроздана Олујић: Гласам за љубав 

Милорад Павић: Предео сликан чајем (одломак о путовању Атанасија Свилара на Свету 

гору) 
Матија Бећковић: Прича о Светом Сави 

Душан Ковачевић: Ко то тамо пева 

Борислав Михајловић: Бановић Страхиња 

Избор из антологија српске љубавне лирике 

Роберт Гревс: Златно руно (одломци) 

Џон Селинџер: Ловац у житу 

Дејвид Гибинс: Атлантида 

Ернест Хемингвеј: Старац и море 
Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање три, а највише пет дела 
за обраду. 

Научнопопуларни и информативни текстови 
Петар Влаховић: Србија - земља, људи, живот, обичаји (избор) 

Миодраг Поповић: Вук Стефановић Караџић (одломци) 

Ева Кири: Марија Кири (одломак) 
Ш. Кулишић, Ж. Петровић, Н. Пантелић: Српски митолошки речник (избор) 

Д. Срејовић, А. Цермановић: Речник грчке и римске митологије (избор) 

Миле Недељковић: Годишњи обичаји у Срба (избор) 

Драгомир Антонић: Обичајни бонтон (избор) 
Јасминка Петровић: Бонтон (или одломци из овакве књиге неког другог аутора) 

Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу и омладину. 
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Са наведеног списка, обавезан је избор најмање три дела за обраду. 

Тумачење текста 

Оспособљавање ученика за самосталну анализу књижевноуметничког дела (лирска и 

епска песма, лирско-епска песма, приповетка, роман, драма и књижевнонаучне врсте) уз 

помоћ развијеног плана и теза. Процењивање идејно-естетских, језичко-стилских и 

других вредности уметничког дела. 

Стицање поузданог критеријума за избор, анализу и процену књижевног текста. 

Упућивање ученика у коришћење одабране и приступачне литературе о делима и 

писцима. Подстицање и развијање критичког односа у проблемском приступу делу и 

писцу. 

Систематизовање знања о народној и ауторској књижевности (на примерима из 

лектире). 

Књижевнотеоријски појмови 

Лирика 

Стилска средства: метонимија, рефрен, антитеза, асонанца и алитерација. 

Лирске врсте: љубавна народна лирика; љубавна народна и ауторска песма. 

Сонет. 
Епика 

Епско-лирске врсте: поема, балада, романса. 
Спев. 

Путопис. Мемоари. 

Есеј. 

Драма 
Трагедија. Трагично (појам). 

Протагонист и антагонист. 

Разрешење сукоба. Катарза. 

Сценски знакови. Режија. 

Телевизијска драма. 
Систематизације књижевнотеоријских појмова 
- Систематизација књижевних родова и врста у народној и ауторској књижевности. 

- Систематизација облика казивања (форми приповедања) у књижевноуметничким 

текстовима: нарација (приповедањеу 

1. и 3. лицу); хронолошко и ретроспективно приповедање; дескрипција (портрет, пејзаж, 

појам ентеријера и екстеријера), наративна дескрипција; дијалог; монолог, унутрашњи 

монолог. 
- Језичкостилска изражајна средства (систематизација). 
- Структура уметничког текста (композиција, однос фабуле и сижеа, драмски елементи: 

експозиција, заплет, кулминација, перипетија, расплет). 

- Врсте карактеризације (социолошка, психолошка, језичка ...). 

- Мотиви: динамички, статички, наративни, описни, интернационални...). 

Функционални појмови 

Подстицање ученика на схватање и усвајање функционалних појмова: 
- романтичарско, романтично, реалистично, реално; 

- документовано, рационално, теза, чињеница; 

- етичко, естетско; 

- рефлексија, меморија; 

- креативно, доживљајно, сугестивно,пластично; 
- апсурд, провокација, противуречност, доследност; 

- самокритичност, самоиницијатива; 
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- агресивност, себичност (егоизам), лицемерје, опортунизам; 

- независно, самостално, зависно, завидно. 

Читање 

Усавршавање изражајног читања (са захтевима као у претходним разредима). Развијање 
личног тона при читању и казивању напамет научених прозних и поетских целина. 

Вежбање у "летимичном" читању познатог текста, ради налажења одређених 

информација и увођења ученика у "летимично" читање непознатог текста, да би 

утврдили да ли их текст интересује и да ли ће га читати у целини (новински чланак, 

непозната књига и сл.). 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог изражавања 

Причање о доживљају са ефектним почетком и завршетком. 

Интерпретативно препричавање књижевноуметничког текста. 
Расправа (аргументативни текст) и пропагандни текст. Објективно и пристрасно 
приказивање чињеница. 

Рекламе као врста пропагандних текстова. Језичке особине реклама. Манипулативност 

реклама. 

Попуњавање различитих образаца. 

Репортажа као новинарски жанр. 

Усмена и писмена вежбања 
Вежбања у причању о доживљајима (са ефектним почетком и завршетком). 

Вежбања у интерпретативном препричавању књижевноуметничких текстова. 

Вежбе на аргументативном тексту: сажимање текста, писање резимеа, проналажење 

кључних речи у тексту. Разликовање става аутора од других ставова изнесених у тексту. 

Издвајање из текста аргумената у прилог некој тези (ставу) и аргумената против ње; 

извођење закључака заснованих на тексту. Давање наслова тексту и поднаслова 

деловима текста. 
Усмене и писане расправе на задате актуелне теме из савременог живота. 
Критички приказ нове књиге, филма, радијске, телевизијске емисије и концерта. 

Синтаксичке вежбе: изражавање помоћу зависних реченица и помоћу средстава 

реченичне кондензације (глаголски прилози, глаголске именице: Док се враћао кући, 

размишљао је о свему - Враћајући се кући...; Обрадовао их је тиме што је пристао - 

Обрадовао их је својим пристанком). Замена глаголима неумесно употребљених 

глаголских именица. 

Препознавање бирократског језика као облика манипулације људима помоћу језика (да 

би се прикрила информација, истакла сопствена ученост, ублажиле непријатне 

чињенице). "Превођење" са бирократског на обичан језик. 

Лексичке вежбе: прикладна употреба апстрактних речи и речи из интелектуалног 

речника ради прецизног и ефикасног изражавања током расправе. Употреба сликов итих 

речи ради ефектног изражавања у репортажи. Коришћење речника српског језика. 
Коришћење индексом, појмовником и библиографијом. 

Читање и разумевање нелинеарних елемената текста: дијаграми, графикони. 
Летимично читање (ради брзог проналажења важних информација). 
Ортоепске вежбе: увежбавање правилног изговора самогласника и сугласника, 

реченичног (логичког) акцента. Проверавање степена усвојености српског књижевног 

акцента и организовање акценатских вежби. Коришћење речника с акцентованим 

речима. Правилан изговор ијекавског рефлекса дугог јата (ије) и преношење акцента на 

проклитику у изражајном читању књижевних текстова (посебно у вези с дијалекатском 

основом). 
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Осам домаћих писаних задатака и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена задатка (један час је за израду и два за анализу задатака и 

писање побољшане верзије састава). 

ДОДАТНИ РАД 
Језик и језичка култура 

Синтаксичка анализа компликованијих реченица. 
Усмено расправљање на теме из свакодневног живота. Писање аргументативних 
текстова с коришћењем литературе. 

Вежбе у говорништву. Кратко, садржајно и језгровито излагање о одређеној теми за 

одређено време, пред аудиторијумом. 

Анализа реклама с телевизије, из новина и часописа, с рекламних паноа. 

Самостално проналажење примера бирократског језика и његово "превођење" на обичан 
језик. 

Самостално састављање дијаграма и графикона. 

Проучавање локалног говора. Самостални радови ученика о локалном говору (читање 

одговарајуће литературе; сакупљање грађе; писање рада и његово објављивање у 

школским гласилима). 
Књижевност 

Карактеризација ликова увидом у форме приповедања. 
Језичкостилска анализа као интеграциони чинилац интерпретације 
књижевноуметничког текста. 

Истраживачки рад на речницима (Српски рјечник Вука Стефановића Караџића, Речник 

МС, (вишетомни или једнотомни), Речник књижевних термина, Речник симбола...). 

Обједињујући и   поредбени чиниоци у   обради одабраних књижевних текстова 

(компаративни приступ). 

Драматизација прозног текста. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
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 
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• 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:Зорица Несторивић, Златко Грушановић: Читанка Речи мудрости, 

, Klett, Београд, 2011. 
Весна Ломпар: Граматика за 8. разред, Klett , Београд, 2011. 

Весна Ломпар, Зорица Несторивић, Златко Грушановић: Радна свеска за српски језик у 

8. 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 

Зорица Несторивић, Златко Грушановић: Читанка Речи мудрости, , Klett, Београд, 2011. 

Весна Ломпар: Граматика за 8. разред, Klett , Београд, 2011. 

Весна Ломпар, Зорица Несторивић, Златко Грушановић: Радна свеска за српски језик у 
8. 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. 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА СРПСКОГ ЈЕЗИКА за ОСМИ РАЗРЕД 

 

Редни 

бр.наст. 

теме 

 

Назив наставне теме 

за 
обраду 

за друге 
типове 

укуп 
но 

1. Кад се сретну сан и јава 8 9 17 

2. Земља тврда, а небо високо 10 7 17 

3 Усправна земља 8 9 17 

4. Говорити о љубави, то је већ помало волети о 12 5 17 

5. Савиним стопама 6 4 10 

6. Цео свет је позорница 9 7 16 

7. Мрвица детињства 4 13 17 

8. Кућа поред пута 3 9 12 

9. Кућа поред пута 4 9 13 

  64 72 136 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 

Н
а
ст

а
в

н
а

 

т
е
м

а
 

 

 

 

 

Наставна јединица 

Број часова 

 

 
 

за 

обраду 

 
 

за 

друге 

типове 

п
о

 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

 
1

. 
К

а
д
 с

е
 с

р
е
т
н

у
 с

а
н

 и
 ј

а
в

а
 

1. 
Језичка култура: Сан или 
јава 

  

х 
 

Је
зи

ч
к
а 

к
у
л
ту

р
а 

–
 4

, 
к
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 –
 5

, 
п

р
ав

о
п

и
с 

–
 1

, 

гр
ам

ат
и

к
а 

–
 5

, 
је

зи
к
 –

 2
 =

 1
7
 

2. 
Књижевност: „Немушти 

језик“, народна приповетка 
х 

 

3. 
Језик: Развој српског 
књижевног језика 

х 
 

4. 
Језичка култура: 
Аргументација 

 
х 

5. 
Језик: Развој српског 
језика 

х 
 

6. Језичка култура: Расправа  х 

Књижевност: „Српски 

7.  рјечник“ (избор), Вук 
Стефановић Караџић 

 

х 
 

Књижевност: „Женидба 

8. Милића Барјактара“, 

народна песма 

 

х 
 

9. 
Језик: Књижевни језикод 
Вука до данас 

х 
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Наставна јединица 

Број часова 

 

 
 

за 

обраду 

 
 

за 

друге 
типове 

п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о

ј 
т
ем

 

10. 
Правопис: Употреба 
великог слова 

 х  

11. 
Књижевност: Епско-лирске 
народне песме (избор) х  

12. 
Језик: Развој српског 
књижевног језика 

 х 

13. Језик: Контролна вежба  х 

Књижевност: „Вук Ст. 

14. Караџић“, Миодраг 
Поповић 

 

х 
 

15. 
Граматика: Врсте речи, 
служба и падежи 

 х 

16. 
Граматика: Иницијални 
тест 

 х 

Језичка култура: 
17. размишљам о свом језику 

(први домаћи задатак) 

  

х 

 
2

. 
зе

м
љ

а
 т

в
р

д
а

, 
а

 н
е
б
о
 в

и
с
о

к
о

 

18. Граматика: Творба речи х  

 Г
р
ам

ат
и

к
а 

–
 2

, 
к
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 –
 8

, 
је

зи
ч
к
а 

к
у
л
ту

р
а 

–
 6

, 
п

р
ав

о
п

и
с 

–
 

1
 =

 1
7
 

Књижевност: „Почетак 
19. буне против дахија“, 

народна епска песма 

 
х 

 

Књижевност: „Почетак 

20. буне против дахија“, 
народна епска песма 

  

х 

Књижевност: Народне 

21. епске песме новијех 
времена 

 

х 
 

22. 
Правопис: Писање имена 
из страних језика 

х 
 

Језичка култура: Са 

23. 
Филипом Вишњићем по 

устаничкој Србији (други 
домаћи задатак) 

  
х 

24. 
Језичка култура: Први 
школски писмени задатак 

 
х 

Књижевност: „О народним 

25. певачима“, Вук 
Стефановић Караџић 

 

х 
 

26. 
Језичка култура: Значење 
речи 

х 
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Наставна јединица 

Број часова 

 

 
 

за 

обраду 

 
 

за 

друге 

типове 
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Књижевност: „Мемоари“ 

27. (одломак), Прота Матеја 
Ненадовић 

 

х 
  

 28. Граматика: Симнтагме х  

 

Књижевност: „Горски 

29. вијенац“ (одломак), Петар 
Петровић Његош 

 

х 
 

Књижевност: „Горски 
30. вијенац“ (одломак), Петар 

Петровић Његош 

 
х 

Језичка култура: Исправак 
31.  првог школског писменог 

задатка 

 
х 

Језичка култура: Исправак 
32.  првог школског писменог 

задатка 

 
х 

Књижевност: „Писма из 
33. Италије“ (одломак), 

Љубомир Ненадовић 

 
х 

 

Језичка култура: Блискост 

34. 
далеких предела 
(репортажа) (трећи домаћи 
задатак) 

  
х 

 Језичка култура: Вештина 
35. читања и разумевања 

прочитаног 

  

х 
 

36. 
Књижевност: „Отаџбина“, 
Ђура Јакшић 

х 
 

37. Граматика: Акценат  х 

 
3
. 

у
с
п

р
а

в
н

а
 з

е
м

љ
а

 

Књижевност: „Светли 

38. гробови“, Јован Јовановић 

Змај 

 

х 
 

Је
зи

ч
к
а 

к
у
л
ту

р
а 

–
 2

, 

к
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 –
 8

, 
гр

ам
ат

и
к
а 

–
 6

, 
п

р
ав

о
п

и
с 

–
 1

 =
 1

7
 

39. Правопис: Вежбања  х 

40. 
Књижевност: „Србија“, 
Оскар Давичо 

х 
 

Језичка култура: 

41. 
Родољубље у поезији 
српских песника (четврти 

домаћи задатак) 

  
х 
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Наставна јединица 

Број часова 

 

 
 

за 

обраду 

 
 

за 

друге 

типове 

п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

Књижевност: 

42. „Пилипенда“, Симо 
Матавуљ 

 

х 
  

Књижевност: 

43. „Пилипенда“, Симо 
Матавуљ 

  

х 

44. Граматика: Синтагме  х 

45. Граматика: Реченице  х 

Књижевност: „Све ће то 
46. народ позлатити“, Лаза 

Лазаревић 

 

х 
 

Књижевност: „Све ће то 

47. народ позлатити“, Лаза 

Лазаревић 

  

х 

 48. Граматика: Реченице  х  

49. 
Књижевност: „Деобе“ 
(одломак), Добрица Ћосић х 

 

50. 
Граматика: Зависне 
реченице х 

 

51. 
Граматика: Изричне 
реченице 

х 
 

 
Књижевност: 

52. „Канцонијер“ (LXI сонет), 
Франческо петрарка 

 
х 

  

53. 
Књижевност: „Ромео и 
Јулија“, Вилијем Шекспир х 

 

54. 
Књижевност: „Ромео и 
Јулија“, Вилијем Шекспир 

 
х 

55. 
Граматика: Односне 
реченице 

х 
 

Књижевност: „Очију 

56. 
твојих да није“, Васко 

Попа; „Љубавна песма“, 
Рајнер Марија Рилке 

 
х 

 

Књижевност: „Ђулићи“ 

57. (избор), Јован Јовановић 

Змај 

 

х 
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Наставна јединица 

Број часова 

 

 
 

за 

обраду 

 
 

за 

друге 

типове 

п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

 
4
. 

Г
о
в

о
р

и
т

и
 о

 љ
у
б
а
в

и
, 

т
о
 ј

е
 в

е
ћ

 п
о

м
а

л
о

 в
о

л
е
т
и

 Језичка култура: Љубав – 

58. 
вечита инспирацијуа 
песника (пети домаћи 
задатак) 

  
 

х 

 
К

њ
и

ж
ев

н
о
ст

 –
 6

, 
гр

ам
ат

и
к
а 

–
6
, 
је

зи
ч
к
а 

к
у
л
ту

р
а 

–
 5

 =
 1
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59. 
Језичка култура: Други 
школски писмени задатак 

 
х 

60. 
Граматика: Месне и 
временске реченице 

х 
 

61. 
Граматика: Погодбене 
реченице 

х 
 

62. 
Језичка култура: Исправак 
школског писменог задатка 

 
х 

63. 
Језичка култура: Исправак 
школског писменог задатка 

 
х 

64. 
Граматика: Узрочне и 
намерне реченице 

х 
 

65. 
Књижевност: „Увела 
ружа“, Борисав Станковић х 

 

66. 
Граматика: Условне и 
последичне реченице 

х 
 

67. 
Граматика: Допусне 
реченице 

х 
 

  

68. 
Књижевност: „Српска 
дјевојка“, народна песма 

 
х 

  

 
5
. 

С
а

в
и

н
и

м
 с

т
о

п
а

м
а

 

69. 
Граматика: Зависне 
реченице 

х 
 

 Г
р
ам

ат
и

к
а 

–
 4

, 
к
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 –
 4

, 
је

зи
ч
к
а 

к
у
л
ту

р
а 

–
 2

 =
 1

0
 

Књижевност: „Житије 

70. Светог Саве“(одломак), 
Теодосије 

 

х 
 

Књижевност: Свети Сава у 

71. народној и ауторској 
књижевности 

 

х 
 

Књижевност: „Прича о 

72. Светом Сави“, Матија 
Бећковић 

 

х 
 

73. 
Граматика: Зависне 
реченице 

 
х 

74. 
Граматика: Контролна 
вежба 

 
х 
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Наставна јединица 

Број часова 

 

 
 

за 

обраду 

 
 

за 

друге 

типове 

п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

Књижевност: „Предео 

75. сликан чајем“, Милорад 
Павић 

 

х 
  

76. 
Језичка култура: 
Летимично читање 

 
х 

Језичка култура: Хиландар 
77. – симбол и мотив (шести 

домаћи задатак) 

  
х 

 
78. 

Граматика: Језик 
свакодневне комуникације х 

  

 
6
. 

Ц
ео

 с
в

е
т
 ј

е
 п

о
зо

р
н

и
ц

а
 

79. 
Књижевност: „Кроз 
мећаву“, Петар Кочић х 

 

 К
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 –
 8

, 
гр

ам
ат

и
к
а 

–
 5

, 
је

зи
ч
к
а 

к
у
л
ту

р
а 

–
 3

 

=
 1

6
 

80. 
Књижевност: „Кроз 
мећаву“, Петар Кочић 

 
х 

81. 
Језичка култура: 
Ортоепске вежбе 

 
х 

82. 
Граматика: Стилови јавне 
комуникације 

х 
 

Књижевност: „Грађанин 

83. племић“ (одломак), 
Молијер 

 

х 
 

84. 
Књижевност: „Сумњиво 
лице“, Бранислав Нушић 

х 
 

85. 
Књижевност: „Сумњиво 

лице“, Бранислав Нушић 

 
х 

86. 
Језичка култура: 
Функционални стилови 

 
х 

87. 
Књижевност: „Ко тотамо 
пева“, Душан Ковачевић 

х 
 

 
88. 

Књижевност: „Ноћи 
магла“, Данило Киш 

х 
  

89. Граматика: Служба речи  х 

90. 
Граматика: Исказивање 
реченичних чланова 

х 
 

91. 
Књижевност: „Бонтон“, 
Јасминка Петровић 

х 
 

92. 
Граматика: Контролна 
вежба 

 
х 

93. 
Језичка култура: Приказ 
(седми домаћи задатак) 

 
х 
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Наставна јединица 

Број часова 

 

 
 

за 

обраду 

 
 

за 

друге 
типове 

п
о
 

н
а
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а
в

н
о

ј 
т
ем

 

94. Граматика: Акценат х   

 95. 
Књижевност: „Деца“ 
(избор), Иво Андрић 

х 
  

96. 
Књижевност: „Деца“ 
(избор), Иво Андрић 

 
х 

97. Правопис: Интерпункција  х 

 
7
. 

М
р

в
и

ц
а
 д

е
т
и

њ
с
т
в

а
 

Језичка култура: Припрема 

98. за школски писмени 

задатак 

  

х 

 К
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 –
 5

, 
гр

ам
ат

и
к
а 

–
 3

, 
је

зи
ч
к
а 

к
у
л
ту

р
а 

–
 7

, 

п
р
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о
п

и
с 

–
 2

 =
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99. 
Језичка култура: Трећи 
школски писмени задатак 

 
х 

100. 
Књижевност: „Писмо 
мајци“, Сергеј Јесењин 

х 
 

101. 
Језичка култура: Исправак 
школског писменог задатка 

 
х 

102. 
Језичка култура: Исправак 
школског писменог задатка 

 
х 

103. 
Језичка култура: Излагање 
и изражајно читање 

 
х 

104.  
Језичка култура: Сажетак 
(резиме) 

 
х 

105. 
Књижевност: Облици 
казивања 

 
х 

106. Граматика: Реченице  х 

107. 
Правопис: Писање 
полусложеница 

х 
 

 
108. 

Граматика: Глаголски 
облици 

 
х 

 

109. 
Граматика: Глаголски 
облици 

 
х 

Језичка култура: Сажетак 
110. (резиме) (осми домаћи 

задатак) 

  

х 

Књижевност: „Тесла, 
111. портрет међу маскама“, 

Владимир Пиштало 
х 

 

8
. 

К
у
ћ

а
 

п
о

р
ед

 

п
у
т
а

 

112. 
Граматика: Глаголи и 
глаголски облици 

 
х 

4
 ј

ез
и

ч
к
а 

к
у
л
ту

р
а 

–
 3

, 
к
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 

Граматика: Глаголи и 

113. глаголски облици 
(контролна вежба) 

  

х 
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Наставна јединица 

Број часова 

 

 
 

за 

обраду 

 
 

за 

друге 

типове 

п
о
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а
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н
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ј 

т
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114. 
Језичка култура: Богаћење 
речника 

 
х 

 

Књижевност: „Сеобе I“ 

115. (одломак), Милош 
Црњански 

 

х 
 

Књижевност: „Пролетња 

116. песма“, Десанка 
Максимовић 

 

х 
 

117. Граматика: Падежи  х 

 118. 
Књижевност: „Мост на 
Жепи“, Иво Андрић х 

  

119. Граматика: Падежи  х 

Књижевност: 

120. Књижевнотеоријски 
појмови 

  

х 

121. 
Књижевност: Годишњи 
тест из књижевности 

 х 

Језичка култура: 
122. Интерпретативно 

препричавање 

  

х 

123. 
Језичка култура: 
Бирократски језика 

х  

 124. 
Правопис: 
Систематизација 

 
х 

 

Језичка култура: Припрема 

125. за школски писмени 
задатак 

  

х 

126. 
Језичка култура: Четврти 
школски писмени задатак 

 
х 

127. 
Граматика: Припрема за 
годишњи тест 

 
х 

 9
. 

К
у

ћ
а

 п
о

р
е
д
 п

у
т
а

 128. Граматика: Годишњи тест  х 

Је
зи

ч
к
а 

к
у
л
ту

р
а 

–
 6

, 

гр
ам

ат
и

к
а 

–
 2

, 

к
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 –
 4

, 129. 
Књижевност: „Гласам за 
љубав“, Гроздана Олујић 

х 
 

130. 
Књижевност: „Гласам за 
љубав“, Гроздана Олујић 

 
х 

131. 
Језичка култура: Исправак 
школског писменог задатка 

 
х 

132. 
Језичка култура: Исправак 
школског писменог задатка 

 
х 
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Наставна јединица 

Број часова 
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обраду 

 
 

за  

друге 

типове 

п
о
 

н
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а
в

н
о
ј 

т
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Књижевност: „Ламент над 

133. Београдом“ (одломак) 
Милош Црњански 

 

х 

  

134. Језичка култура: Реклама х  

Књижевност: „Ми и 

135. стварност“, Исидора 
Секулић 

 

х 

 

 

136. 
Језичка култура: 
Изражајно казивање 

  
х 

Укупно 64 72 136 
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Предлог образовних стандарда постигнућа по наставним темама за наставни 

предмет 

 

Српски језик у ОСМОМРАЗРЕДУ* 

 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

О
б
л

а
ст

 

 

 

 
Ниво 

 

 

 
Шифра 

 

 
Искази који описују шта 

ученик/ученица зна и уме на одређеном 

нивоу 

1
. 

К
а
д
 с

е 
ср

ет
н

у
 с

а
н

 и
 ј

а
в

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.1.1.1. 
разуме текст (ћирилички и латинички) који 
чита наглас и у себи 

основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације 
из текста према датим критеријумима 

 
 

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.2.1.1. 

чита текст користећи различите стратегије 

читања: „летимично читање“ (ради брзог 

налажења одређених информација), читање 

„с оловком у руци“ (ради учења, ради 

извршавања различитих задатака, ради 

решавања проблема), читање ради 
уживања* 

 
напредни 

 
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.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке 
правописне области) у једноставним 

примерима 

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

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 
с 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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Н

а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

О
б
л

а
ст

 

 

 

 
Ниво 

 

 

 
Шифра 

 

 
Искази који описују шта 

ученик/ученица зна и уме на одређеном 

нивоу 

   
основни 

 
CJ.1.3.15. 

одређује значења непознатих речи и израза 

на основу њиховог састава и/или контекста 

у коме 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) 

средњи CJ.2.3.3. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте 
речи; уме да одреди облик променљиве 
речи 

напредни CJ.2.3.4. 
познаје основне начине грађења речи 
(извођење, слагање, комбинована творба, 
претварање) 

4
. 

К
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 

основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва 
(усмена и ауторска књижевност) 

 

основни 
 

CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: нарација, 
дескрипција, дијалог и монолог 

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.2.4.3. 
разликује лирско-епске врсте (баладу, 
поему) 

 

напредни 
 

CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе 
књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 

напредни CJ.3.4.7. 
изражава свој став о конкретном делу и 
аргументовано га образлаже 

2
. 
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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 
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Ниво 

 

 

 
Шифра 

 

 
Искази који описују шта 

ученик/ученица зна и уме на одређеном 

нивоу 

   

 

средњи 

 

 

CJ.2.1.1. 

чита текст користећи различите стратегије 

читања: „летимично читање“ (ради брзог 

налажења одређених информација), читање 

„с оловком у руци“ (ради учења, ради 

извршавања различитих задатака, ради 

решавања проблема), читање ради 
уживања* 

 

напредни 
 

CJ.3.1.4. 
чита и тумачи сложеније нелинеарне 
елементе текста: вишеструке легенде, 
табеле, дијаграме и графиконе 

2
. 

? 

 

основни 
 

CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке 
правописне области) у једноставним 
примерима 

3
. 
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к
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о
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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.1.3.12. 

познаје основне лексичке појаве: 

једнозначност и вишезначност речи; 

основне лексичке односе: синонимију, 

антонимију, хомонимију; метафору* као 
лексички механизам 

 

средњи 
 

CJ.2.3.5. 
препознаје подврсте синтаксичких 

јединица (врсте синтагми, независних и 
зависних предикатских реченица) 

средњи CJ.2.3.9. 
познаје метонимију* као лексички 
механизам 

4
. 

К
њ

и
ж
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н
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основни CJ.1.4.2. 
разликује типове књижевног стваралаштва 

(усмена и ауторска књижевност) 

 

основни 
 

CJ.1.4.5. 
препознаје различите облике казивања у 
књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

 

основни 
 

CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе 
књижевноуметничког текста: мотив, тему, 

фабулу, време и место радње, лик... 

 

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 
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Ниво 

 

 

 
Шифра 

 

 
Искази који описују шта 

ученик/ученица зна и уме на одређеном 

нивоу 

  
средњи CJ.2.4.8. 

уочава разлику између препричавања и 
анализе дела 

напредни CJ.3.4.2. 
издваја основне одлике књижевних родова 
и врста у конкретном тексту 

напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и 
аргументовано га образлаже 

3
. 

У
сп

р
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н
а 

зе
м

љ
а 

1
. 

В
еш

ти
н

а 

ч
и
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њ

а 
и
 

р
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у
м

ев
а 

њ
е
 

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 

2
. 

П
и

са
н

о
 

и
зр

аж
ав

а 

њ
е
 

основни CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

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

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
је

зи
к
 

основни CJ.1.3.2. 
уочава разлику између књижевне и 
некњижевне акцентуације* 

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 коме су употребљени (једноставни 
случајеви) 

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) 

напредни CJ.3.3.3. 
зна и у свом говору примењује* акценатску 
норму 

4
. 

К
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 

основни CJ.1.4.3. 
разликује основне књижевне родове: 
лирику, епику и драму 

 

основни 
 

CJ.1.4.6. 

препознаје постојање стилских фигура у 

књижевноуметничком тексту (епитет, 

поређење, ономатопеја) 

 
 

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) 
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Ниво 

 

 

 
Шифра 

 

 
Искази који описују шта 

ученик/ученица зна и уме на одређеном 

нивоу 

  
напредни CJ.3.4.2. 

издваја основне одлике књижевних родова 
и врста у конкретном тексту 

4
. 
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основни 

 

 
CJ.1.1.4. 

разликује основне делове текста и књиге 

(наслов, наднаслов, поднаслов, основни 

текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, 

предговор, поговор); препознаје цитат; 

служи се садржајем да би пронашао 
одређени део текста 

основни CJ.1.1.5. 
проналази и издваја основне информације 
из текста према датим критеријумима 

 
 

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
. 
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и

к
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к
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н
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о
д
н
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и
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основни 
 

CJ.1.3.6. 

препознаје синтаксичке јединице (реч, 

синтагму, предикатску реченицу и 
комуникативну реченицу) 

средњи  
CJ.2.3.11. 

одређује значења непознатих речи и израза 

на основу њиховог састава и/или контекста 

у коме су употребљени (сложенији 

примери) 

средњи  

CJ.2.3.5. 

препознаје подврсте синтаксичких 

јединица (врсте синтагми, независних и 
зависних предикатских реченица) 

4
. 

К
њ

и
ж

ев
н

о
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напредни 
 

CJ.3.3.5. 

познаје и именује подврсте синтаксичких 

јединица (врсте синтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 

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) 

 

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.2.4.9. 

уме да води дневник о прочитаним 
књигама* 
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Искази који описују шта 

ученик/ученица зна и уме на одређеном 

нивоу 

  напредни 
CJ.3.4.3. 

разликује аутора дела од лирског субјекта 
и приповедача у делу 

напредни 
CJ.3.4.6. 

тумачи различите елементе 
књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 

напредни 
CJ.3.4.7. 

изражава свој став о конкретном делу и 
аргументовано га образлаже 

5
. 

С
а
в

и
н

и
м

 с
т
о
п

а
м

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.2.1.1. 

чита текст користећи различите стратегије 
читања: „летимично читање“ (ради брзог 
налажења одређених информација), читање 

„с оловком у руци“ (ради учења, ради 
извршавања различитих задатака, ради 

решавања проблема), читање ради 
уживања* 

 
напредни 

 
CJ.3.1.1. 

проналази, издваја и упоређује 
информације из два дужa текстa сложеније 

структуре или више њих (према датим 
критеријумима) 

2
. 

Г
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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 коме су употребљени (једноставни 

случајеви) 

 

средњи 
 

CJ.2.3.5. 
препознаје подврсте синтаксичких 

јединица (врсте синтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 

 

напредни 
 

CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких 
јединица (врсте синтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 
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ученик/ученица зна и уме на одређеном 

нивоу 

 

4
. 
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основни 
 

CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе 

књижевноуметничког текста: мотив, тему, 
фабулу, време и место радње, лик... 

 

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 

 

напредни 
 

CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе 
књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 

напредни CJ.3.4.7. 
изражава свој став о конкретном делу и 
аргументовано га образлаже 

6
. 
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основни CJ.1.1.3. 
препознаје различите функционалне 
стилове на једноставним примерима 

 

 
основни 

 

 
CJ.1.1.4. 

разликује основне делове текста и књиге 

(наслов, наднаслов, поднаслов, основни 

текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, 

предговор, поговор); препознаје цитат; 

служи се садржајем да би 
пронашао/пронашла одређени део текста 

 

средњи 
 

CJ.2.1.3. 
препознаје и издваја језичка средства 

карактеристична за различите 
функционалне стилове 

2
. 

П
и

са
н

о
 

и
зр
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ањ
е  

основни 

 
CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму 
изражавања* (говору или писању), теми, 

прилици и сл.; препознаје и употребљава 

одговарајуће језичке варијетете (формални 
или неформални) 

напредни CJ.3.2.3. 
пише приказ (књиге, филма, позоришне 
представе и сл.), репортажу и расправу 

  

основни 

 

CJ.1.3.6. 
препознаје синтаксичке јединице (реч, 

синтагму, предикатску реченицу и 
комуникативну реченицу) 

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.1.3.8. 

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 
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а
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Ниво 

 

 

 
Шифра 

 

 
Искази који описују шта 

ученик/ученица зна и уме на одређеном 

нивоу 

   

напредни 
 

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.1.4.7. 
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.2.4.6. 

одређује мотиве, идеје, композицију, 

форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну 
повезаност 

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

 

напредни 
 

CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе 
књижевноуметничког дела позивајући се 

на само дело 

напредни CJ.3.4.7. 
изражава свој став о конкретном делу и 
аргументовано га образлаже 

 

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 

напредни CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

2
. 

П
и

са
н

о
 и

зр
аж

ав
ањ

е  

основни 
 

CJ.1.2.8. 
примењује правописну норму (из сваке 
правописне области) у једноставним 
примерима 

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

напредни CJ.3.2.3. 
пише приказ (књиге, филма, позоришне 
представе и сл.), репортажу и расправу 

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

7
. 

М
р

в
и

ц
а
 

д
ет

и
њ

ст
в

а
 

3
. 

Г
р
ам

ат
и

к
а,

 

л
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си
к
а,

 

н
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о
д
н

и
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к
њ

и
ж
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н

и
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зи

к
 

основни CJ.1.3.8. 
одређује реченичне и синтагматске чланове 
у типичним (школским) примерима 

основни CJ.1.3.10. 
правилно употребљава глаголске облике 
(осим имперфекта) 

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 

  
средњи CJ.2.3.8. 

препознаје главна значења и функције 
глаголских облика 

напредни CJ.3.3.5. 
познаје и именује подврсте синтаксичких 
јединица (врсте синтагми, независних и 
зависних предикатских реченица) 

напредни CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна 
значења глаголских облика (уме да их 
објасни и зна терминологију у вези с њима) 

4
. 

К
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 

 
основни 

 
CJ.1.4.8. 

има изграђену потребу за читањем 
књижевноуметничких текстова и поштује 

национално, књижевно и уметничко 
наслеђе* 

 

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 

напредни CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе 
књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 

напредни CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и 
аргументовано га образлаже 

8
. 

К
у
ћ

а
 п

о
р

ед
 п

у
т
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.2.1.1. 

чита текст користећи различите стратегије 

читања: „летимично читање“ (ради брзог 

налажења одређених информација), читање 

„с оловком у руци“ (ради учења, ради 

извршавања различитих задатака, ради 

решавања проблема), читање ради 
уживања* 

2
. 

П
и

са
н

о
 

и
зр

аж
ав

ањ
е  

 

основни 

 
 

CJ.1.2.5. 

свој језик прилагођава медијуму 

изражавања* (говору или писању), теми, 

прилици и сл.; препознаје и употребљава 

одговарајуће језичке варијетете (формални 
или неформални) 
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Ниво 

 

 

 
Шифра 

 

 
Искази који описују шта 

ученик/ученица зна и уме на одређеном 

нивоу 

 

3
. 

Г
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и

к
а,
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си
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а,
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о
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и
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њ
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и
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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.1.3.11. 

препознаје бирократски језик као 
непожељан начин изражавања* 

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 

 

напредни 
 

CJ.3.3.6. 
познаје главна значења падежа и главна 

значења глаголских облика (уме да их 

објасни и зна терминологију у вези с њима) 

4
. 

К
њ

и
ж

ев
н

о
ст

 

 

основни 
 

CJ.1.4.7. 
уочава битне елементе 

књижевноуметничког текста: мотив, тему, 
фабулу, време и место радње, лик... 

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* 

напредни  

CJ.3.4.6. 
тумачи различите елементе 

књижевноуметничког дела позивајући се 
на само дело 

напредни 
CJ.3.4.7. 

изражава свој став о конкретном делу и 
аргументовано га образлаже 

 

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;
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 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 8. РАЗРЕД 

 
септембар − октобар 

Развој српског књижевног језика 
Значај рада Вука Караџића на реформи језика и правописа 
Локални говор 
Сакупљање речи и заједничка израда речника 

 

новембар − децембар 
 

Поетика српског романтизма; Ђура Јакшић, Јован Јовановић Змај 

и Лаза Костић 

Приче о речима, Милан Шипка 

 
фебруар − март 

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

Учешће на општинском такмичењу 

Фразеологија и национална култура, 

Драгана Мршовић-Радовић 

 

април − мај 
Припрема за градско такмичење из језика и језичке 

културе(збирка тестова) 

Учешће на градском такмичењу 
Љубавна поезија Десанке Максимовић (тумачење 
и проучавање) 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ: 

 

 развијање позитивног односа премараду;

 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 8. РАЗРЕД 

 
септембар − октобар 

Развој српског књижевног језика 
Дијалекти српског језика 
Реформа српског језика 

Стилови јавне комуникације 
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новембар − децембар 

Синтагме 

Изричне реченице 

Односне реченице 

Месне реченице 
Временске реченице 
Правопис – писање страних имена 

 

 
фебруар − март 

Узрочне реченице 

Последичне реченице 

Условне реченице 
Допусне реченице 

Намерне реченице 

Поредбене реченице 

Глаголски облици 

 
април − мај 

Стилска изражајна средства 

Метафора и метонимија 

Полисемија и хомонимија 
Правописни знаци интерпункције 

Метричка анализа песме 

Књижевни родови и врсте; Акценти 
 

План рада рецитаторско драмске секције за осми разред 

 

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. 

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 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). 
 

СЕПТЕМБАР 

1. Формирање секције и договор о раду 

2. План рада за текућу школску годину 
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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 наступ 
НОВЕМБАР 

1. Генерална проба пред наступ поводомДана 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 

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 урецитовању 
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 начинарада и оспособљавање ученика за адекватно 
усмено и писмено изражавање.

 Овладавање језичким средствима потребним за успешнукомуникацију.

 Уочавање разлика између књижевног и народногјезика.

 Повезивање говорних активности са ликовним изразом и савременим информатичким 
технологијама.
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ВАСПИТНИ и ФУНКЦИОНАЛНИ ЦИЉЕВИ: 

 Развијање стваралачке способности.

 Извршавање постављених обавеза.

 Подстицање на тимски рад исарадњу.

 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 социјалнихвештина.

 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. 
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 нателевизији) 

8. Општа култура новинара – квиз 

9. Репортажа (одабирање сложеније теме и опширнији приказ одабранепроблематике) 
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10. Интервју ( вежба интервјуисања са унапред одабраном личношћу) 

11. Интервју (вежба спонтаног интервјуа) 

12. Општа култура новинара – квиз 

13. Анкета (смишљање анкете, просте и сложенеанкете) 
14. Истраживање јавног мњења (маркетиншки ангажована анкета) 

15. Ангажовано новинарство (истраживање, упознавање са системом) 

16. Општа култура новинара – квиз 

17. Новинарскакритика/приказ – књига 

18. Новинарска критика/приказ –албум/концерт 

19. Новинарскакритика/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 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

(осма година учења) 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

Заједнички део програма 

Циљ 

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 у основном образовању и васпитању јесу: 
- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 

моралних и естетских ставова, 

- стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеђу, као ипрема 

другим језицима и културама, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у 

комуникацији, 
- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика, 
- унапређивање знања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и 
писменој комуникацији споразумева са људима из других земаља, 

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

који се учи, 

- подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем 

нивоу образовања. 
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У процесу учења страних језика ученик богати себе и, 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. 

Стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама1, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Разумевање писаног текста 
Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и 
комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Усмено изражавање 
Ученик се усмено изражава, приступа различитим комуникативним ситуацијама и остварује 

комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

Писмено изражавање 
Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и комуникативним 

функцијама, предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода. 

Интеракција 
Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, 
ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући 

социокултурне норме интеракције. 

Медијација 

У комуникативним контекстима, који укључују говорнике учениковог првог језика (Л1) и 

циљног језика (Л2), преноси и преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми), у складу 

са потребама комуникације. 
Знања о језику2

 

Ученик препознаје принципе језика, односно граматичке и социолингвистичке компетенције 
уочавајући значај развијања личних стратегија учења страног језика. 

1 Теме предвиђене наставним програмом обухватају и оне теме које су обрађене током 
претходних година учења страног језика. 
2 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да 
језичке структуре правилно употреби у датом комуникативној ситуацији. 

Оперативни задаци по језичким вештинама 

Оперативни задаци по језичким вештинама постепено се проширују и усложњавају. 

Истовремено се континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда. 

Разумевање говора 
Ученик треба да: 

- глобално, детаљно и селективно (у зависности од захтева комуникативне ситуације) разуме 

различите усмене текстове (дијалоге, монологе, песме и друго) о темама предвиђеним 

наставним програмом у трајању од 3 до 5 минута (у зависности од степена познавања теме и 

контекста), које чује уживо или са аудио визуелних записа. 

а) Разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима на часу 

(говор наставника и другова, аудио и визуелни материјали у настави); 

б) Разуме рекламе, радио и ТВ емисије блиске интересовањима ученика или значајне за 
младе, као и о темама образовног карактера из популарне науке; 

в) Разуме усмене текстове које исказују говорници различитих стандардних варијетета о 

темама из свакодневног живота ближег и даљег учениковог окружења, а које се односе на 

узрасно специфична интересовања. 
Разумевање писаног текста 
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Ученик треба да: 

- разуме глобално, детаљно и селективно (у зависности од захтева комуникативне ситуације 

и личних потреба) различите писане текстове (писма, новинске чланке, јасна илустрована 

упутства, огласе, прилагођене књижевне текстове, текстове у вези са градивом других 

наставних предмета и слично) о темама из свакодневног живота и популарне науке, ближег и 

даљег учениковог окружења, а које се односе на узрасно специфична интересовања и чија 

дужина зависи од чињеницеу коликој мери ученик познаје дату тему и контекст. 

Увиђајући намеру аутора текста и контекста у којем је текст настао (емоционални и друго), 

ученик чита: 

а) да би се информисао; 

б) да би пратио упутства; 

в) ради задовољства. 
Усмено изражавање 
Ученик треба да: 
- прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у временском трајању од два до три 
минута, на структурисани начин: 

а) говори о себи и свом окружењу, о догађајима и активностима у школи и изван ње; 
б) изрази своје утиске, осећања и аргументовано мишљење и ставове у вези са темама које су 

програмом предвиђене. 

Интеракција 

Ученик треба да: 
- поштујући социокултурне норме комуникације, са саговорницима размењује информације, 

мишљења и ставове о темама из свакодневног живота, блиске његовом интересовању или из 

популарне науке и културе, 
- започиње и води разговор о познатим темама, одржава његов континуитет и завршава га. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да пише: 
- структурисане и кохерентне текстове дужине од 140 до 160 речи у којима, користећи 

познату лексику и морфосинтаксичке структуре, описује догађаје и лична искуства, 

- поруке и писма (у електронској и традиционалној форми) различитог садржаја 

(захваљивање, позивање, извињење, тражење и давање информација). 

Медијација 

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

споразумеју, ученик треба да: 

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

- писмено преноси поруке иобјашњења, 

- препричава садржај писаног или усменог текста. 

Доживљај и разумевање књижевног текста 

Ученик може да: 

- изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту и тексту из области 

књижевности за младе (песма, скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и 

невербална средства изражавања (цртежи, моделирање, глума), 
- препознаје у тексту елементе културе земаља чији језик учи, 
- увиђа сличности и разлике са матичном и осталим културама. 
Ученик треба да: 

• препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставнимпрограмом, 

• 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 језичкимактивностима, 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

51 

 

 

 

 

• уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страних језика које учи, 

• разуме значај употребе интернационализама, 

• примењује компензационе стратегијеи то тако што: 

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно шторазуме, 
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 иподнаслове 
у писаним текстовима, 

4. обраћа пажњу на невербалне елементе (гестови, мимика итд. у усменим текстовима; 
илустрације и други визуелни елементи у писаним текстовима), 

5. размишљајући утврђује сличности и доводи у везу стране речи које не разуме са речимау 

српском 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 исказили 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). 

 

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 

 
 

НАСЛОВ УЏБЕНИКА: ENGLISHPLUS4(Комплет садржи уџбеник и радну свеску.) 

АУТОР(И): Уџбеник - BenWetz, Diana Pye, Радна свеска – Janet Hardy Gould, James Styring 

ИЗДАВАЧ: Нови логос, Београд, Србија у сарадњи саOxfordUniversityPress – ом, Оксфорд, 

Велика Британија, 2018. 
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Ученици могу да: 
- комуницирају о 

животном стиловима 

и интересовањима у 

садашњости; 

- постављају и 

одговарају на питања 

о сећањима; 

- разговарају о 

догађајима из 

прошлости. 

Ученици понављају: 
- изразе и речи које се односе на животне 

стилове и интересовања поштујући 

правилну колокацију глагола – do 

exercise, download … from the  internet, 

getu p late, go online, stay at home, watch 

TV…;глаголске облике за изражавање 

садашњости (Present Simple / Continuous) 

и прошлости (Past Simple); глаголе који 

су праћени глаголском именицом 

(Gerund) или инфинитивом; постављање 

питања са упитним речимаWho / Which– 
subject / object questions; 
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Ученици могу да: 

- разговарају о својим 

навикама из 

детињства; 

- комуницирају о 

догађајима из 

прошлости и 

успоменама; 

- разумеју суштину и 

детаље прочитаног 

текста о садашњости 

и прошлости 

(компарација 

садашњости и 

прошлости); 

- разумеју суштину и 

детаље разговора о 

успоменама који 

слушају; 

- напишу опис декаде 

из прошлости. 

Ученици: 
- уче и увежбавајуизразе и речи које се 

односе на опис различтих декада у 

прошлости (decade, crisis, economy, 

gadget, icon, poverty, protest, invention, 

war, weapon); употребу глагола get (get 

married, get better, get on with, get upset, 

get a job, get the flu, get a driver’s 

licence…); колокације придева и предлога 

(good / bad at, famous for…); глаголске 

облике за изражавање прошлости, 

појединачно и упоредно (used to, Past 

Simple / Continuous, Past Perfect) 

- читајутекст у ком се упоређују 

прошлост и садашњост и раде задатке; 

- слушају разговор о успоменама и раде 
говорне задатке; 

-пишу дескриптивни текст о периоду од 

2000 – 2009. године. 
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Ученци: 

- умеју да планирају 

понављање градива; 

- могу да препознају које 
су им јаке и слабе стране; 

- умеју да систематизују и 
класификују градиво; 

- примењујустечена знања 
и вештине; 

- користе време 

понављања и резултате 

теста као показатељ шта 

треба да појачају и 

додатно увежбавају. 

Ученици: 

- понављају у увежбавају кључне 

језичке садржаје из тема 1 и 2; 

- уче како да благовремено и на 

прави начин планирају 

понављање градива код куће и 

припрему за тест; 
- анализирају и дискутују где су 
више, а где мање успешни; 

- уче како да систематизују 

градиво и лакше уче и памте; 

- уче како да преносе знања из 

познатог у непознати контекст; 

- развијају свест о томе да су 
грешке пријатељи. 
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Ученици: 
- могу да разговарају о 

пријатељима и 

међуљудским односима и 

опишу своја искуства; 

- разумеју суштину и 

детаље прочитаног текста 

о браку; 

- могу да питају и кажу 

колико дуго нешто раде, 

односно о радњама које су 

почеле у прошлости и још 

увек трају; 

- разумеју суштину и 

детаље разговора о 

догађајима из прошлости; 

- умеју да упуте и учтиво 

одговоре на нечији позив; 

- могу да напишу имеил 

пријатељу којим га 

позивају на неки догађај. 

Ученици: 
- уче и увежбавајуизразе и речи 

које се односе напријатељство и 

међуљудске односе (fall out with, 

get engaged, have an argument, get 

to know, have a lot in common, 

make friends, make up with…); 

придеве (extreme adjectives) за 

описивање искуства (awful, 

exhausting, fascinating, 

unforgettable, gorgeous, 

outstanding…); изразе both / 

neither; глаголске облике Present 

Perfect Simple with just, for, 

alreday, since, yet, Present Perfect 

Continuous – појединачно и 

упоредно + Present Perfect and 

Past Simple упоредно; 

изразе/фразе које се користе за 

позивање и учтиво одговарање на 

нечије позиве (Do you fancy 

coming…? Sorry! I can’t.  I’m 

afraid I…) 

-читају текст о начинима 

склапања бракова у свету и раде 

задатке; 

- слушајуразговор тинејџера о 

недавним искуствима; 

- пишу имеил пријатељу кога 

позивају на музички фестивал 
или догађаја по избору. 
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Ученици: 

- умеју да се фокусирају 

на задатак док слушају 

текст – разумевање 

суштине и детаља; 

- могу да разговарају о 

тексту који слушају и 

симулирају дијалог по 

моделу; 

- могу писмено да опишу 

„екстремно“ искуство из 

прошлости. 

Ученици: 

- раде задатак кроз који 

увежбавају различите технике 

слушања – Listening for gist , 

Listening fordetails; 

- усмено увежбавају опис 

„екстремног“ искуства из 

прошлости; 

- раде ''вођени'' говорни задатак у 
пару – јасно дата ситуација и 

смернице ко шта треба да каже; 

- увежбавају писмени опис 

„екстремног“ искуства из 
прошлости. 
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Ученици: 

-могу да 

комуницирају о 

здравим стиловима 
живота и размене 

мишљења; 

-могу да разговарају о 

способностима и 

могућностима, 

односно питају и 

кажу колико је 

вероватно или 

сигурно да се нешто 

догоди; 

-разумеју суштину и 

детаље прочитаног 

текста о 

алтернативној 

медицини; 

-разумеју суштину и 

детаље разговора о 

здравим стиловима 

живота који слушају; 

-могу да шпекулишу 

о прошлости; 

-могу да напишу „за и 

против“ есеј о датој 

теми. 

Ученици: 

- уче и увежбавају изразе и речи које 

се односе на медицину и здраве 

стилове живота (cure, prevention, 

operate, operation, research, suffer, 

treat, treatment, transplant…); фразалне 

глаголе (get over, give up, take up, turn 

off, call on, cut down…); модалне 

глаголе (can/could/be able to for 

abilities; may/might/could/must for 

possibility and certainty;past modals - 

may/might/couldn’t/can’t+perfect 

infinitive; should/must/have to for 

obligation andadvice); 

- читају текст о алтернативној 
медицини и раде задатке; 

- слушају разговор о здравим 

стиловима животаи разговарају на 

тему; 
- пишу есеј на тему За и против 

вегетаријанаца. 
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Ученци: 

- умеју да планирају 
понављање градива; 

- могу да препознају 
које су им јаке и 

слабе стране; 

- умеју да 

систематизују и 

класификују градиво; 
- примењују стечена 
знања и вештине; 

- користе време 
понављања и 
резултате теста као 
показатељ шта треба 

да појачају и додатно 
увежбавају. 

Ученици: 

- понављају у увежбавају кључне 
језичке садржаје из тема 4, и 6; 

- уче како да благовремено и на прави 
начин планирају понављање градива 

код куће и припрему за тест; 

- анализирају и дискутују где су више, 
а где мање успешни; 

- уче како да систематизују градиво и 
лакше уче и памте; 

- уче како да преносе знања из 

познатог у непознати контекст; 

- развијају свест о томе да су грешке 

пријатељи. 
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Ученици: 

- могу да разговарају 

о плановима за 

распуст и путним 

аранжманима; 

- могу да 

комуницирају о 

плановима, 

предвиђањима, 

одлукама и 

аранжманима у 

будућности; 

- разумеју суштину и 

детаље прочитаног 

текста о припремама 

за путовања; 

- разумеју најаву 

путовања коју 
слушају. 

Ученици: 

- уче и увежбавајуизразе и речи које 

се односе на путовања (city break, day 
trip, accomodation, guidebook, long- 

haul flight, book, board, check in, set off, 

stop off, leave, arrive…); глаголске 

облике за изражавање будућности (be 
going to, will, Present Simple, Present 

Continuous) 

- читају текст о припреми за 

путовањеи раде задатке; 

- слушају најаву за путовање и раде 
говорну вежбу – најава путовања на 
месец и разгледање. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

56 

 

 

 

 
 

9
. 

C
u

m
u

la
ti

v
e 

re
v
ie

w
 2

 

(К
у
м

у
л

а
т
и

в
н

о
 п

о
н

а
в

љ
а
њ

е 
2
) 

Ученици: 

- разумеју суштину и 

детаље разговора о 

путовању у 

прошлости и 

будућности који 

слушају; 

- умеју да разговарају 

о плановима за 

путовања; 

- могу да напишу 

кратку брошуру о 

замишљеној 

туристичкој 

дестинацији. 

Ученици: 

- раде задатак кроз који увежбавају 

различите технике слушања – 

Listening for gist , Listening for details; 
- увежбавају питања и одговоре који 
се односе на путовања; 

- раде ''вођени'' говорни задатак упару 
– јасно дата ситуација и смернице ко 

шта треба да каже; 

- увежбавају писање кратке брошуре о 
замишљеној туристичкој дестинацији 
– кратак опис места, знаменитости, 
како стићи до њих... 
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Ученици: 

- могу да 

комуницирају о 

замишљеном 

путовању у 

будућности; 

- могу да разговарају 

о радњама које ће се 

десити у неком 

тренутку у 

будућности односно о 

радњама које ће 

трајати неко време; 

- разумеју суштину и 

детаље прочитаног 

текста о необичном 
летовању у 

будућности; 

- могу да опишу шта 
ће радити у неко 
одређено време у 
будућности. 

Ученици: 
- уче и увежбавају изразе и речи које 

се доносе на путовања(float, cruise, 

airship, solar panel, tourist trips to 

space, facilities…); глаголски облик 

Future continuousforsomething 

happening around a particular time in 

the future and for future arrangements; 

- читају текст о путовању на месец и 
раде задатке; 

- разговарају о својим недељним 
плановима. 
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Ученици: 

- разумеју функцију 

повратних заменица и 

знају да их користе; 

- разумеју суштину и 

детаље прочитаног 

текста о ставовима о 

моди; 

- разумеју суштину и 

детаље разговора о 

етички (не)исправној 

одећи и реагују на 

информације које 

чују; 

-ефикасно користе 

облике пасива у 

разговору о моди, 

одећи и другим 

производима; 

- могу да се снађу и 

замене артикле у 

продавници; 

- знају да напишу 
писмо жалбе. 

Ученици: 

- уче и увежбавајуизразе и речи које 

се односе на украшавње тела (beard, 

chain, dreadlocks, hair dye, nail varnish, 

piercing…) и трговину  (export, 

exporter, import, importer, 

manufacture,produce, producer, supply, 

supplier, design, designer…); префиксе 

за негацију; повратне заменице; израз 

each other; облике пасива Present / 

Past /Future; прилоге very, really, a bit, 

extremely…; фразе које се користе у 

продавници одеће (Can I try…? They 

don’t fit. We’ve sold out…Is it OK if I 

change…?) 

- читају текст о ставовима о моди и 

дискутују o датoj теми; 

- слушају разговор о етички 

(не)исправниј одећи и раде задатке; 

- пишу писмо жалбе произвођачу / 

продавцу. 
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Ученици: 

-могу правилно да 

изговоре и напишу 

велике и децималне 
бројеве, проценте, 

разломке; 

- могу да комуницирају о 

количинама користећи 

бројеве; 

- разумеју суштину и 

детаље есеја о 

производњи и куповини 

(не)етичке одеће. 

Ученици: 

- уче и увежбавају велике бројеве 

(million, billion), проценте, 

децималне бројеве, разломке; 

изразе и речи које се односе на 

статистику (statistics, average, 

annually, ) и екологију (fossil fuels, 

carbon dioxide, second-hand clothes, 

pesticide, organic, chemical-free, 

recycle…); 

- читају текст о (не)етичкој 

производњи одеће и раде задатке; 

- разговарају на тему еколошке 
производње одеће. 
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Ученици: 

- могу да комуницирају о 

дозволама и обавезама, 

ситуацијама у 

будућности и 

евентуалним 

последицама; 

- могу да разумеју 

суштину и детаље 

прочитаног текста о 

микронародима; 

- могу да изразе 

жаљењезбог нечега у 

садашњости и 

прошлости; 

- умеју да напишу у ком 

изражавају своје 

мишљење. 

Ученици: 

- уче и увежбавају изразе и речи 

које се односе народе и политику 

(border, citizen, democracy, flag, 

currency, election, government, head 

of state, ban, cut, permit, raise, stand 

for, tax, vote…); глаголе make и let; 

први и други кондиционал; фразе 

за изражавање жаљења / извињења 

(I’m really sorry. I wish I didn’t / 

hadn’t… If I were you, I’d…) 

- читају текстo микронародима и 
раде задатке; 

- усмено увежбавају изражавање 
жаљења и извињења; 

- пишу есеј у ком дају мишљење о 

предлогу владе да скрати распуст и 

увежбавају изразе In my opinion… I 

believe that… In conclusion… I feel 
strongly tha… It seems to me. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 
1
4
. 

R
ev

is
io

n
 a

n
d

 t
es

t 
2
 

(П
о
н

а
в

љ
а
њ

е 
и

 т
ес

т
 2

) 

Ученци: 
- умеју да планирају 
понављање градива; 

- могу да препознају које 

су им јаке и слабе 
стране; 

- умеју да систематизују 
и класификују градиво; 

- примењују стечена 
знања и вештине; 

- користе време 

понављања и резултате 

теста као показатељ шта 

треба да појачају и 

додатно увежбавају. 

Ученици: 

- понављају у увежбавају кључне 

језичке садржаје из тема 8, 10, 11, 

12; 

- уче како да благовремено и на 

прави начин планирају понављање 

градива код куће и припрему за 

тест; 

- анализирају и дискутују где су 
више, а где мање успешни; 

- уче како да систематизују 

градиво и лакше уче и памте; 

- уче како да преносе знања из 

познатог у непознати контекст; 

- развијају свест о томе да су 
грешке пријатељи. 
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Ученици: 

- могу да упоређују 

људе и ствари које 

раде; 

- разумеју суштину и 

детаље прочитаног 

текста о промени 

животног става; 

- могу да 

комуницирају о 

имагинарним 
ситуацијама у 

прошлости; 

- разумеју суштину и 

детаље дискусије о 

фобијама коју 

слушају; 

- умеју да опишуљуде 

и ствари користећи 
односне реченице. 

Ученици: 

- уче и увежбавају изразе и речи које се 

односе на опис личности (anxious, 

anxiety, confidence, confident, frustration, 

frustrating, generosity, generous, 

moodiness, moody, polite, politeness…)и 

осећања (annoyed, annoying, astonished, 

astonishing, embrassed, embrassing, 

fascinated, fascinating…); компарацију 

придева и прилога; трећи кодиционал; 

односне реченице (defining and non- 

defining relative clauses); 

-читају текст о особи којој је ситница 

променила став о животу и раде 

задатке; 

-слушају радио програм о фобијама и 

раде задатке; 

- разговарају о сопственим страховима 

и фобијама. 
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Ученци: 
- умеју да планирају 
понављање градива; 

- могу да препознају 
које су им јаке и слабе 
стране; 

- умеју да 

систематизују и 

класификују градиво; 
- примењују стечена 

знања и вештине; 

- користе време 

понављања и 

резултате теста као 

показатељ шта треба 

да појачају и додатно 

увежбавају. 

Ученици: 

- понављају у увежбавају кључне 

језичке садржаје из тема по избору 

наставника; 

- уче како да благовремено и на прави 

начин планирају понављање градива 

код куће и припрему за тест; 

- анализирају и дискутују где су више, а 

где мање успешни; 

- уче како да систематизују градиво и 
лакше уче и памте; 
- уче како да преносе знања из познатог 
у непознати контекст; 

- развијају свест о томе да су грешке 

пријатељи. 
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Ученици: 

- могу да питају и 

кажу шта је неко рекао 

користећи облике 

индиректног говора; 

- разумеју суштину и 

детаље прочитаног 

текста о искрености; 
- умеју да разговарају 
о искрености и 
моралу; 

- могу да објасне и 
разјасне ситуације. 

Ученици: 

- уче и увежбавају изразе и речи које се 

односе на искреност и морал (break a 

promise/the law/do something wrong, feel 

guilty about something, tell a lie/the truth, 

make an excuse/something up…); глаголе 

make и do; глаголе који се користе у 

индиректном говору (admit, agree, 

complain, convince, explain, insist, offer, 

order…); индиректни говор (Reported 

requests, statements and questions); 

- читају наративни текст о искрености и 
раде задатке; 

-усмено увежбавају давањеобјашњења 
и разјашњавање ситуација. 
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Укупно 21 47 68 

 

 

Број и назив 
теме 

Стандарди постигнућа 
Процена и провера 

постигнућа 
Корелација 

1. Starter unit 

Уводна тема 

1.1.1.  1.1.2.  1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.7. 1.1.16. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.17. 

1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 

1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 

2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8. 2.1.10. 2.1.12. 

2.1.13. 2.1.14. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.22. 2.1.23. 2.1.24. 

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 
3.1.1. 3.1.6. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима и 

групама, задаци у радној 

свесци, тестови вештина и 

различите технике 

формативног оцењивања, 

ученички радови. 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

физичко 

васпитање 
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2.Generations 

Генерације 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 

1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 

2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20.2.1.21. 2.1.22.2.1.23. 

2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 

2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 

2.3.2. 2.3.7. 2.3.8. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 

3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.14. 
3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.25. 
3.3.1. 3.3.2. 3.3.5. 3.3.8. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима и 

групама, задаци у радној 

свесци, тестови вештина и 

различите технике 

формативног оцењивања, 

ученички радови/пројекти. 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик, 

историја 

3. Revision 

and test 1 

Понављање и 

тест 1 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5.1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 

1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

1.1.18. 1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 
1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 

2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.10. 

2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.21. 2.1.22.2.1.23. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1. 2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 

3.1.3. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 3.1.17. 
3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.29. 3.1.30. 
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровимаи 

групама – током вежбања. 

Тест слушања, читања и 

писања 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик 
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4. Happy 

together 

Срећни 

заједно 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 1.1.16. 

1.1.17. 1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 
1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2.1.3.5. 

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 

2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 

2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 2.1.13. 
2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22. 2.1.23.2.1.24. 2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 

3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 

3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 
3.1.29. 3.1.30. 3.1.32. 3.2.1. 
3.2.2. 3.2.3. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима и 

групама, задаци у радној 

свесци, тестови вештина и 

различите технике 

формативног оцењивања, 

ученички радови/пројекти. 

Грађанско 

васпитање, 

српски језик 

(књижевност) 

 

 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 
3.3.4. 3.3.6. 3.3.8. 3.3.9. 

  

5. Cumulative 

review 1 

Кумулативно 

понављање 1 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5.1.1.10. 1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 

2.1.3. 2.1.4. 2.1.12. 2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 

2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22.2.1.24. 2.1.25. 

2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.10. 3.1.11. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.29. 

3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 
3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 
3.3.4. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

задаци у радној свесци. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик 
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6. Health 

matters 

Здравље је 

важно 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 
1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 

2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 
2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 

2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 

2.1.19. 2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22. 2.1.23.2.1.24. 

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 

2.3.3.3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 

3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 

3.1.13. 3.1.14. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 

3.1.27. 3.1.29. 3.1.30. 
3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 
3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 
3.3.4. 3.3.6. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима и 

групама, задаци у радној 

свесци, тестови вештина 

и различите технике 

формативног оцењивања, 

ученички 

радови/пројекти. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик, биологија 

7. The first test 

written in 

English 
Први писмени 

задатак 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 
1.1.5.1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 

1.1.19. 1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.10. 

2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 

2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.21. 2.1.22.2.1.23. 2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 

2.3.2. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 

3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 
3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 

Посматрање и праћење, 

усмена и писмена 

провера кроз задатке. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик 
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8. Let’s go! 

Хајдемо! 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 
1.1.18. 1.1.20. 1.1.21. 

1.1.22. 1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 1.3.2. 

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 

2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 
2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 

2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 

2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.21. 2.1.22. 2.1.24. 

2.1.25. 2.1.26. 2.1.27. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1.  2.3.2. 2.3.3.2.3.4. 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 

3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 

3.1.11. 3.1.12. 3.1.13. 

3.1.14. 3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20.3.1.22. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.26. 3.1.27. 
3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 

3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 

3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 
3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима и 

групама, задаци у радној 

свесци, тестови вештина 

и различите технике 

формативног оцењивања, 

ученички 

радови/пројекти. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик, физика, 

хемија, географија 

(туризам) 

9. Cumulative 

review 2 

Кумулативно 

понављање 2 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5.1.1.10. 1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

1.3.1. 1.3.2. 2.1.1. 2.1.2. 
2.1.3. 2.1.4. 2.1.12. 2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 

2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.21. 

2.1.22.2.1.23. 2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.23. 3.1.24. 

3.1.25. 3.1.29. 3.1.30. 
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

задаци у радној свесци. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик, географија 
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10. Skills Extra 

1 

Додатна 

лекција 1 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5.1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

1.3.1. 1.3.2.1.3.3. 2.1.1. 

2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.7. 

2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 
2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 

2.3.1. 2.3.2. 3.1.2. 3.1.3. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.24. 3.1.29. 

3.1.30. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 
3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровимаи 

групама, задаци у радној 

свесци. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик 

11.Image and 

identitiy 

Имиџ и 

идентитет 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 

1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

1.3.1. 1.3.2.1.3.3. 1.3.4. 

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 

2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 

2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 

2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 

2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 

2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 
2.1.27. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 

2.3.3.2.3.4. 2.3.8. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 

3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 3.1.11. 
3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 

3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 

3.1.26. 3.1.27. 3.1.29. 
3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 
3.3.5. 3.3.6. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима и 

групама, задаци у радној 

свесци, тестови вештина 

и различите технике 

формативног оцењивања, 

ученички 

радови/пројекти. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик, историја 
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12. Skills Extra 

2 

Додатна 

лекција 2 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5.1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10.  1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13.  1.1.14. 1.1.15. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

1.3.1. 1.3.2.1.3.3. 2.1.1. 

2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.7. 

2.1.8. 2.1.12. 2.1.13. 

2.1.14. 2.1.15. 2.1.16. 
2.1.18. 2.1.19. 2.1.24. 

2.1.25. 2.1.26. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.10. 3.1.11. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 

3.1.19. 3.1.20. 3.1.24. 

3.1.25. 3.1.29. 3.1.30. 
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровимаи 

групама, задаци у радној 

свесци. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик, екологија 
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13. A perfect 

world 

Савршен свет 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 
1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

1.3.1. 1.3.2.1.3.3. 1.3.4. 

1.3.5. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 
2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 

2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 

2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 

2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 

2.1.27. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 

2.3.3.2.3.4. 2.3.8. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 

3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 

3.1.13. 3.1.14. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 
3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 

3.1.27. 3.1.28. 3.1.29. 

3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 
3.3.5. 3.3.6. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима и 

групама, задаци у радној 

свесци, тестови вештина 

и различите технике 

формативног оцењивања, 

ученички 

радови/пројекти. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик,математика 
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14. Revision 

and test 2 

Понављање и 

тест 2 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5.1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 

1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 
1.1.19. 1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 

1.3.2.1.3.4. 2.1.1. 2.1.2. 

2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.12. 
2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.17. 2.1.19. 

2.1.23. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 

3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 3.1.10. 

3.1.12. 3.1.16. 3.1.17. 

3.1.18. 3.1.19. 3.1.20. 

3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 

3.1.26. 3.1.27. 3.2.1. 3.2.2. 
3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 
3.3.3. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровимаи 

групама – током 

вежбања. 

Тест слушања, читања и 

писања 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик 
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15.Ups and 

downs 

Успони и 

падови 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 

1.1.9. 1.1.10. 1.1.11. 

1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 
1.1.18. 1.1.19. 1.1.20. 

1.1.21. 1.1.22. 1.1.23. 

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

1.3.1. 1.3.2.1.3.3. 1.3.4. 

1.3.5. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 
2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 

2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 

2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 

2.1.18. 2.1.19. 2.1.20. 

2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 

2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 

2.1.27. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 

2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 

2.3.3.2.3.4. 2.3.8. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 

3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 

3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 

3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 
3.1.19. 3.1.20. 3.1.22. 

3.1.23. 3.1.24. 3.1.25. 

3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 

3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 

3.1.32. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 
3.2.4. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 
3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 

Посматрање и праћење, 

усмена провера кроз 

играње улога у паровима, 

симулације у паровима и 

групама, задаци у радној 

свесци, тестови вештина 

и различите технике 

формативног оцењивања, 

ученички 

радови/пројекти. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик (творба речии 

књижевност) 
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16. The second 

test written in 

English 

Други 

писмени 

задатак 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 

1.1.5.1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 

1.1.10. 1.1.11. 1.1.12. 

1.1.13. 1.1.14. 1.1.15. 

1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 
1.1.19. 1.1.20. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2.3. 1.2.4. 1.3.1. 

1.3.2.1.3.3. 1.3.4. 2.1.1. 

2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.6. 

2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 
2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 

2.1.15. 2.1.16. 2.1.17. 

2.1.19. 2.1.23. 2.2.1. 2.2.2. 

2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 2.3.2. 

2.3.3. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 

3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.8. 

3.1.10. 3.1.12. 3.1.16. 

3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.26. 3.1.27. 
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 
3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

Посматрање и праћење, 

усмена и писмена 

провера кроз задатке. 

Грађанско 

васпитање, српски 

језик 

 

17. 

Honestly! 

Искрено! 

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 
1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10. 

1.1.11. 1.1.12. 1.1.13. 1.1.14. 

1.1.15. 1.1.16. 1.1.17. 1.1.18. 

1.1.19. 1.1.20. 1.1.21. 1.1.22. 

1.1.23. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 

1.3.1. 1.3.2.1.3.3. 2.1.1. 2.1.2. 

2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 

2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. 2.1.11. 

2.1.12. 2.1.13. 2.1.14. 2.1.15. 

2.1.16. 2.1.17. 2.1.18. 2.1.19. 

2.1.20. 2.1.21. 2.1.22. 2.1.23. 

2.1.24. 2.1.25. 2.1.26. 2.1.27. 

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3.1. 

2.3.2. 2.3.3.2.3.4. 2.3.8. 3.1.1. 

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 
3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 

3.1.12. 3.1.13. 3.1.14. 3.1.15. 

3.1.16. 3.1.17. 3.1.18. 3.1.19. 

3.1.20. 3.1.22. 3.1.23. 3.1.24. 

3.1.25. 3.1.26. 3.1.27. 3.1.28. 
3.1.29. 3.1.30. 3.1.31. 3.1.32. 
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.1. 
3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 

Посматрање и праћење, усмена 

провера кроз играње улога у 

паровима, симулације у 

паровима и групама, задаци у 
радној свесци, тестови вештина 

и различите технике 

формативног оцењивања, 

ученички радови/пројекти. 

Грађанско 

васпитање 

(морал и 

етика), 
српски језик 
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Енглески језик-осми 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

а
 

њ
е о
с
т
а
л

и
 

т
и

п
о
в

и
 

1. 

STARTER 
UNIT 

1. Starter unit ( Verb collocations, Present Tenses) / 1 / 

2 
Starter unit ( Past Simple, subject and object questions) 

/ 1 / 

 

 

 
2. 

UNIT 1 

GENERATIONS 

3. Vocab. &Lang. focus – Generation quiz+used to 1  / 

4. 
My generation (comparing present and past 

generations) 
1 

 
/ 

5. Language focus – Past Perfect & Past simple 1  / 

6. On TV (Understanding and presenting news)  1 / 

7. Language focus – Past Simple and Continuous  1 / 

8. 
Speaking &Writing (Talking and writing about past 

events) 

 
1 / 

9. Review / / 1 

3. 

TEST 1 

10. Revision / / 1 

11. Test 1 / / 1 

 

 

4. 

UNIT 2 

HAPPY 

TOGETHER 

12. 
Vocab. &Lang. focus-The problem is… Present 

Perfect + just, still, already, yet 
1 

 
/ 

13. Learning to love 1  / 

14. Language focus – Present Perfect + for and since  1 / 

15. 
Language focus – Present Perfect and Past Simple + 

Present Perfect Simple and Continuous 
1 

 
/ 

16. Speaking – Making and responding to invitations  1 / 

17. Writing – Writing an email invitation to a friend / 1 / 

18. Review /  1 

5. CUMULAT. 

REVIEW 1 
19. Cumulative review – Starter – Unit 2 / / 1 

 
 

20. 
Vocab. &Lang. focus-Medical science+can, could, will be 

1 
 

/ 
 able to 

6. 
21. Alternative therapy 1  / 

22. Language focus – may, might, could, must, can’t  1 / 
UNIT 3 

23. Vocabulary and listening – Phrasal verbs  1 / 
HEALTH 

24. Language focus – Past modals 1  / 
MATTERS 

25. 
Speaking & Writing –Exchanging opinions and writing a 
discussion essay 

/ 1 / 

 26. Review / / 1 

7. 27. Preparation for the first written test in English / / 1 

28. The first test written in English / / 1 THE FIRST 

WRITTEN 

29. The corrеction of the first written test in English / / 1 TEST 
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8. 30. Vocab. &Lang. focus-Travel nouns + be going to 1  / 
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UNIT 4 

LET’S GO! 

31. Holiday advice 1  / 

32. Language focus – will and be going to  1 / 

33. Vocabulary and listening - Travel verbs  1 / 

34. 
Language focus – Present Simple and Continuous for 
future 

1 
 

/ 

35. Review / / 1 

9. 

CUMULAT. 
REVIEW 2 

 

36. 
 

Cumulative review – Starter – Unit 4 
 

/ 
 

/ 
 

1 

10. SKILLS 

EXTRA 1 

37. Skills extra 1 – Holidays of the future – Future Simple 1  / 

38. Skills extra 1 – Holidays of the future– Future Simple  1  

 

 

 
11. 

UNIT 5 

IMAGE AND 

IDENTITY 

39. 
Vocab. &Lang. focus-Body decoration-Reflexive pronouns; 
each other 

1 
 

/ 

40. Fashion 1  / 

41. Language focus-Active or passive  1 / 

42. Vocabulary and listening-Commerce  1 / 

43. 
Language focus – Passive-past, present and future; 
Passive questions 

1 
 

/ 

44. 
Speaking &Writing (Changing something in a 
shop+Writing a letter of complaint) 

 
1 / 

45. Review   1 

 

12. SKILLS 
EXTRA 2 

62. Skills extra 2 –Clean T-shirts – Decimal and large numbers 1 
 

/ 

 

 
13. 

UNIT 6 

A PERFECT 

WORLD 

46. 
Vocab. &Lang. focus-Nations and government + make and 
let 

1 
 

/ 

47. Micronations 1  / 

48. Language focus – First conditional+i for unless  1 / 

49. 
Language focus-Second conditional; First and second 

conditional 

 
1 / 

50. 
Speaking or Writing – Apologizing and expressing 
regrets&Writing an opinion essay 

 
1 / 

14. 

TEST 2 

51. Revision / / 1 

52. Test 2 / / 1 

 

 
15. 

UNIT 7 

UPS AND 

DOWNS 

53. 
Vocab. &Lang. focus – Attribute and 

personality+Comparing adjectives and adverbs 
1 

 
/ 

54. The yes man 1  / 

55. Language focus – Third conditional 1  / 

56. Vocabulary and listening-Feelings / 1 / 

57. 
Language focus – Defining and non-defining relative 

clauses 
1 

 
/ 

58. Review / / 1 

16. THE 

SECOND 

WRITTEN 
TEST 

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

60. The second written test in English / / 1 

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

17. 63. Vocab. &Lang. focus – Morals + Indirect requests 1  / 
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UNIT 8 

HONESTLY 

64. Honesty 1  / 

65. Language focus – Reported speech-tense changes 1  / 

66. Language focus – Reported and indirect questions 1  / 

67. Speaking – Explaining and clarifying situations  1 / 

68. Review / / 1 

Укупан број часова (збирно) 27 22 19 

 

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 графичкирадови 

4. Демонстративна 

5. Игровне активности 

6. Комбиновани рад 

 

ДОДАТНА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - ОСМИ РАЗРЕД 

 

1.Speaking, My generation 

2.Present tenses 

3. Past tenses 
4. Present and past tenses 
5.Reading comprehension,Marriage 

6.Reading comprehension, Alternative therapy 

7.Modals 

8. Phrasal verbs 
9. Listening comprehension, My dream holiday 
10.Will and be going to 

11.Present simple and continuous for future 

12.Writing an email 

13. Expressing the future 
14. Pronouns object, possessive, reflexive 
15.Grammar exercises 

16. Testing pupils' knowledge 

17. Situation dialogues, Changing something in a shop 
18.Active and passive 

19.Passive – past, present, future 

20.Passive questions 

21.Competition test 

22.Competition test 

23.Competition test 
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24.Competition test 

25.Competition test 

26.Conditionals 

27.Reading comprehension, Morals 
28.Speaking, Feelings 

29.Reported speech 

30.Reported speech 

31.Making an interview 

32.Listening comprehension, Honesty 
33.Writing (an opinion essay) 

34.Writing (an opinion essay) 

35.Discussion (free topics) 

36.Discussion (free topics) 
 
 

Литература: English Plus, Student’s Book 4 

Ben Wetz, Diana Pye 

 

 

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, VIII РАЗРЕД 

1. Reading and vocabulary 

2. Present Simple and Continuous 

3. Present Simple and Continuous 

4. Past Simple  and Continuous 
5. Past Simple  and Continuous 

6. Reading and writing 

7. Present Perfect 

8. Present Perfect 

9. Present Perfect Continuous 
10. Present Perfect Continuous 

11. Reading and vocabulary 

12. Revision-Tenses 

13. Modals-can,could,will be able 

14. Modals-may,might,could,must,can’t 

15. Past modals 
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16. Revision-Modals 

17. Be going to 

18. Future Simple 

19. Future Simple and be going to 
20. Reading and writing 

21. Present Simple for future 

22. Present Continuous for future 

23. Reflexive pronouns 

24. Passive-present 

25. Passive-past 

26. Passive-future 

27. Revision-passive 

28. Reading and vocabulary 

29. First conditional 
30. Second conditional 

31. Third conditional 

32. Reported requests and commands 

33. Reported statements 

34. Reported questions 

35. Revision 

36. Revision 

 
Литература 

1. . „ Еnglish Plus 4, Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник, 

Нови Логос 

Аутори: Ben Wetz, Diana Pye 
2. . „ Еnglish Plus 4, Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе,радна свеска 

и ЦД, Нови Логос 

Аутори: Janet Hardy-Gould, James Styring 

3. How English Works, граматика енглеског језика, Oxford 
Аутори: Michael Swan, Catherine Walter 

4. ESSE , енглеско-српски и српско-енглески речник,Институт за стране језике 
 

СЕКЦИЈА „WILLKOMMEN” 

ЦИЉЕВИ СЕКЦИЈЕ 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 и припремати ученике за такмичење. 

 

СЕКЦИЈА „WILLKOMMEN”, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

1. Speaking 

2. Reading comprehension 

3. Grammar 

4. Grammarpractice 

5. Writing practice 
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6. Speaking 

7. Listening comprehension 

8. Grammar 

9. Grammar 

10. Writing practice 

11. Project 

12. Reading comprehension 

13. Grammar 

14. Grammar practice 

15. Speaking 

16. Listening comprehension 

17. Grammar 

18. Grammar tests 

19. Reading comprehension 

20. Grammar 

21. Grammar 

22. Writing practice 

23. Grammar: Tenses 

24. Grammar tests 

25. Grammar tests 

26. Listening comprehension 

27. Writing practice 

28. Grammar 

29. Grammar 

30. Grammar: Tenses 

31. Grammar tests 

32. Speaking 

33. Reading comprehension 

34. Grammar tests 

35. Project 

Listening comprehension 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

(1 час недељно, 34 часа годишње) 
 

Циљеви и задаци 

Циљ наставе ликовне културе јесте 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, 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 културе 

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

ликовне културе, сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе овог предмета, буду 

у пуној мери реализовани. 
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- 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 информацијакао 

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 навикелепог писања. 

- Подстицање интересовања и стварање и неговање потребе код ученика да посећујумузеје, 

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

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

и друштвене појаве. 

- Омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима изражениму 

делима која припадају различитим подручјима визуелних уметности 

- Развијање способности да се препознају основна својства тредиционалне, 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. 

 

 

 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ за ОСМИ РАЗРЕД 

 
Бр. Назив наставне теме Број часова 
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теме  обра. веж. др. 

тип 

укуп 

. 

1 СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ 3 2 - 5 

2 ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА И СПОРАЗУМЕВАЊЕ 5 2 - 7 

3 КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО, ДОМИНАНТА У ПРОСТОРУ 10 6 - 16 

4. СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ И ФАНТАСТИКА 4 2 - 6 

Укупно часова 22 12 - 34 

 

Р
ед

н
и

 б
р

 

 
 

Наставна тема 

 
 

Наставна јединица 

Број часова 

З
а 

о
б
р
ад

у
 

З
а 

д
р
у
ге

 

ти
п

о
в
е 

ч
ас

а 
ч
ас

а
 

 С
та

н
д
ар

д
и

 

I СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ 

(2+ 3 ) 5 

1. СИСТЕМ НИЗАЊА СКУПОВА 
ЛИНИЈА, БОЈА И ОБЛИКА 

ПРЕМА ОДРЕЂЕНОЈ ШЕМИ 

1  лк.1.1.1 

лк.1.1.2 

лк.1.1.3 

лк.1.2.3 

лк.1.3.1 
лк.1.3.3 

лк.1.3.4 

Лк.2.1.1 

Лк.2.1.2 

Лк.2.2.2 
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 

2. СИСТЕМ НИЗАЊА СКУПОВА 
ЛИНИЈА, БОЈА И ОБЛИКА 

ПРЕМА ОДРЕЂЕНОЈ ШЕМИ 

 1 

3. РИТМИЧКО-ХАРМОНИЈСКА 

КОМПОЗИЦИЈА ЧИСТОГ 
ОДНОСА БОЈЕ И ФОРМЕ 

1  

4. РИТМИЧКО-ХАРМОНИЈСКА 
КОМПОЗИЦИЈА ЧИСТОГ 
ОДНОСА БОЈЕ И ФОРМЕ 

 1 

5. РИТМИЧКО-ХАРМОНИЈСКА 

КОМПОЗИЦИЈА ЧИСТОГ 

ОДНОСА БОЈЕ И ФОРМЕ 

 1 

II ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

И МЕТАФОРИКА 

(2+ 2 ) 4 

6. ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА 1  лк.1.1.3 

лк.1.2.3 

лк.1.3.1 

лк.1.3.2 

лк.1.3.3 

лк.1.3.4 

Лк.2.1.1 

Лк.2.1.2 

Лк.2.2.1 

Лк.2.2.2 

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 

7. ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА  1 

8. АМБЛЕМ, ГРБ, ХЕРАЛДИКА, 

ЛОГОТИП И ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

1  

9. АМБЛЕМ, ГРБ, ХЕРАЛДИКА, 

ЛОГОТИП И ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 1 
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III  10. КОНТРАСТ ЛИКОВНИХ 1  лк.1.1.1 
 КОНТРАСТ, ВРЕДНОСТИ  лк.1.1.2 

 ЈЕДИНСТВО И 
ДОМИНАНТА У 

лк.1.1.3 
лк.1.2.3 11. Контраст линија, боја и облика  1 

 ПРОСТОРУ 
  

лк.1.3.1 
12. Контраст светлина и текстура  1 

 (6+15) 21 лк.1.3.2 
13. Контраст маса и величина  1 

  лк.1.3.3 
  лк.1.3.4 

14. Контраст маса и величина  1 
  Лк.2.1.1 
  15. Контраст маса и величина  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.3.2.2 
    Лк.3.2.3 
    Лк.3.2.4 
    Лк.3.3.2 
    Лк.3.3.4 

  16. Контраст маса и величина  1 лк.1.1.1 

лк.1.1.2 

лк.1.1.3 

лк.1.2.3 
лк.1.3.1 

лк.1.3.2 

лк.1.3.3 

лк.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.3.2.2 

Лк.3.2.3 

Лк.3.2.4 
Лк.3.3.2 
Лк.3.3.4 

  17. Контраст маса и величина  1 

  18. ЈЕДИНСТВО КАО ОСНОВНА 1  
  ВРЕДНОСТ КОМПОЗИЦИЈЕ  

  19. Сродност ликовних вредности  1 

  20. Статично и динамично јединство 1  

  21. Статично и динамично јединство  1 
  22. Јединство и равнотежа 1  

  23. Јединство и равнотежа  1 
  24. Јединство израза 1  

  25. Јединство израза  1 
  26. ДОМИНАНТА 1  

  27. Доминанта  1 
  28. Доминанта  1 
  29. Доминанта  1 

  30. Доминанта  1 
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IV ФАНТАСТИКА 

(2+2) 4 
31. РЕАЛНИ ОБЛИЦИ У 

НЕРЕАЛНИМ ОДНОСИМА 

1  лк.1.1.3 
лк.1.2.3 
лк.1.3.2 32. Реални облици у нереалним  1 
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 односима   лк.1.3.3 

 33. СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ 
И ФАНТАСТИКА 

1  лк.1.3.4 
Лк.2.1.1 

Лк.2.1.2 

Лк.2.2.1 

Лк.2.3.1 

Лк.3.1.1 
Лк.3.1.2 

Лк.3.2.1 

Лк.3.2.4 
Лк.3.3.1 

34. Слободно компоновање и 
фантастика 

 1 

Укупно 12 22 34 
 

Уџбеник: - С. Филиповић, Уџбеник, Klett 

 
 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 8. 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...) 

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 
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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 адекватан 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.3.1.2Одабира 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.3.2.1Одабира адекватна средства (медији, материјали, техника, поступак) помоћу којих ће 
на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 
ЛК.3.2.2Изводи радове са одређеном намером користећи основне визуелне елементе и 
принципе да би постигао одређени ефекат 

ЛК.3.2.3Користи 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.331 Анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према културној 
припадности (описује основне карактеристике, намеру уметника...) 

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

визуелне уметности 

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

из визуелних уметности 

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

Литература: 

-Уџбеник за 8. разред Ликовна култура 

-аутор: Јован Глигоријевић, БИГЗ, 2012, 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 
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- Историја уметности, 

larousse, Змај, Нови Сад 2005. 

- Impressionists 

Antonia Cuninngham, Paragon, London 
 

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 лепогписања. 

- Подстицање интересовања и стварање и неговање потребе код ученика да посећујумузеје, 

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 
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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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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, 

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) 

 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

86 

 

 

 

 

larousse, Змај, Нови Сад 2005. 

- Impressionists 

Antonia Cuninngham, Paragon, London 
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

(1 час недељно, 34 часа годишње) 
 

Циљ и задаци: 

Циљ наставе музичке културе у основној школи је да развије смисао за музички 

доживљај и израз, и тиме обогати емотивни живот ученика те да допринесе развоју 

свестране, емотивно снажне личности. Циљ васпитно-образовног рада у настави музичке 

културе је да се стварањем навика за бављење музиком код ученика, негују репродуктивне и 

стваралачке способности и подстиче музички, етички и естетски развој личности, као и 

формирање националног идентитета. 

Оперативни задаци: 

- певање и свирање из нотног текста: песме и теме из познатих композиција; 

- упознавање са музиком романтичарске епохе и музике двадесетог века кроз 

сагледавање друштвене функције музике, видова музицирања, карактеристичних 

жанрова, облика и инструмената одређене епохе, као и најистакнутијих стваралачких 

личности; 

- упознавање са музиком у Србији у 19. и 20. веку; 

- упознавање са различитим видовима примене музичког фолклора; 

- обрада појма модерне, постмодерне, као и популарне музике; 

- обрада појма примењене музике; 

- утврђивање појмова као што су: мелодија, ритам, темпо, динамика, хармонија, 

полифонија, хомофонија, фактура; 

- утврђивање свих инструменталних група; 

- утврђивање музичких облика од средњег века до класицизма; 

- обрада музичких облика романтизма и музике 20. века. 
 

Садржаји програма: 

Упознавање музике различитих епоха и музичка писменост 

 
РОМАНТИЗАМ: 

 
-обрада следећих тема: клавирска музика романтичара, соло песма, стилизација игара, 

програмска музика (симфонијска поема), раноромантичарска опера, музичка драма, 

национална опера, балет, романтичарска симфонија, романтичарски концерт, појам 

националних школа у романтизму; 

-обрада композитора романтизма: Фредерик Шопен, Франц Шуберт, Хектор Берлиоз, 

Беджик Сметана, Ђоакино Росини, Карл Марија Вебер, Рихард Вагнер, Ђузепе Верди, 

Александар Бородин, Жорж Бизе, Петар Иљич Чајковски, Јоханес Брамс, Модест 

Мусоргски, Едвард Григ; 

-српска музика 19. века: „Мокрањчево доба“. 

МУЗИКА 20.ВЕКА: 
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- обрада појмова импресионизам и експресионизам, као и појма модерне и постмодерне; 

- традиционални жанрови умузици 20. века: опера, балет, симфонија; 

- Клод Дебиси, Сергеј Прокофјев, Игор Стравински, Карлхајнц Штокхаузен; 

- џез музика и обрада појмова, као што су регтајм, блуз, свинг, би-бап; 

- примењена музика; музика у позоришту, музика на филму, музика на радију ителевизији; 

- популарна музика и обрада појмова у популарној музици: поп, рок, панк, реп, хевиметал, 

хардрок; 

- српска музика 20. века: Стеван Христић, Петар Коњовић, Милоје Милојевић, Јосип, 

Славенски, Марко Тајчевић; 

-„Прашка група“: Миховил Логар, Милан Ристић, Љубица Марић, Станојло Рајичић, 

Војислав Вучковић 

- појам модерне и постмодерне у српској музици; 

- обнављање и обрада нових појмова из музичке писмености: дур, мол (врсте мола), акорди 

на главним ступњевима, каденца, врсте тактова, мешовити тактови, ознаке за темпо, 

динамику, артикулацију, појмови хомофоније и полифоније; 

- обнављање свих инструменталних група, музичких облика и музичких жанрова. 

Извођење музике 

- певање и свирање једноставних, дечијих или популарних мелодија, али и извођење из 

неког дела музичко-сценске или концертне музике (мелодија арије, тема концерта, 

симфоније или балета); 

- извођење музике различитих типова фолклорне баштине; 

- свирање на једном или више инструмената и свирање у мањем саставу у оквирима 

наставе; 

- извођење народних или класичних игара; 

- учествовање у осмишљавању школских приредби. 

Слушање музике 

- развијање способности доживљаја музичког дела; 

- уочавање основних карактеристика народне, као и музике инспирисане фолклором ; 

- уочавања карактеристика класичне музике; 

- препознавање музичких инструмената и инструменталних група; 

- уочавање начина извођења; 

- уочавање музичких облика; 

- уочавање музичког жанра (дечија, духовна, џез, филмска, популарна, електронска) и 

његових карактеристика; 

- развијање критичког односа према музичком делу. 

Музичко стваралаштво 

- стварање ритмичких или мелодијских мотива; 

- стварање ритмичке пратње на познатекомпозиције; 

- израда модела инструмената по узору на инструменте изокружења; 

- импровизација мелодије на задату тему; 

- компоновањемузике у духу одређене епохе или у духу српске народне музике; 

- осмишљавање музичког програма за школске свечаности (драматизација) и 

учествовање на истим. 
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Ред. Број 
теме 

Назив наставне теме 
Број часова 

по теми 
Број часова 
за обраду 

Број часова за 
утврђивање 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

У настави музичке културе 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. 

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 
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I 
Упознавање музике различитих 

епоха и музичка писменост 

22 18 4 

II Извођење музике 4 3 1 

III Слушање музике 6 3 3 

IV Стварање музике 2 2 / 

УКУПНО  34 26 8 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ за ОСМИ РАЗРЕД 

М
ес

ец
 

Н
а
ст

а
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н
а
 

т
ем

а
 

 

 

 

 

Наставна јединица 

Број часова 

 

 

за 

обраду 

 
 

за друге 
типове 

п
о
 

н
а
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а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

  

I 
И

З
В

О
Ђ

Е
Њ

Е
 М

У
З

И
К

Е
 

1. Музика без граница. 

Разноликост светске музичке 
баштине. 

 

1 
  

2. Ода радости – Л. в. Бетовен. 
Ноте и нотне вредности. 

1 
 

3. Две арије из опере Кармен – 
Ж. Бизе – Пауза. 

1 
 

4. Хор малих војника из опере 

Кармен – Ж. Бизе – Такт. 
1 

 

 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

5. Капричо – Н. Паганини – 

предзнаци. 
1 

 

6. Интервали. 
1 

 

7. Утврђивање: основни појмови 
музичког језика. 

 
1У 

8. Болеро – М. Равел – ритам и 
мелодија. 

1 
 

 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

9. 
Игра малих лабудова – П. И. 
Чајковски – динамика и темпо. 1 

 

Музичке лествице. Дурске 
10. лествице. Химна Светом Сави 

– К. Станковић. 

 

1 
 

11. Ко удара тако позно – молске 
лествице. 

1 
 

12. Утврђивање: основни појмови 

музичког језика, музичке 

лествице. 

  
1У 

 

 Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 13. Музичке епохе – обнављање 
градива седмог разреда (од 
праисторије до класицизма). 

  

1О 

14. Музика романтизма – 
Националне школе; 

програмска музика. 

 

1 
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15. Музика романтизма – 

Солистичка музика; концерт 
1 

  

 16. Музика романтизма – 

симфонијска музика; опера 
1 

  

 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

 17 Обнављање – градивопрвог 

полугодишта 

 
1О 

18. Музика романтизма - 

обнављање 

 
1О 

19. Импресионизам. 
1 

 

 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

20. Музика двадесетог века. 
1 

 

21. Џез. 
1 

 

22. Рок музика. 
1 

 

 23. Забавна музика. 
1 

  

 

М
А

Р
Т

 

24. Филмска музика. 
1 

 

25. Импресионизам и музика 

20.века - обнављање 
  

1О 

 

26. Музика у Србији у 19. и 20. 
веку. 

1 
  

 

М
А

Р
Т

 

  
II

I 
С

Л
У

Ш
А

Њ
Е

 

27. Музика у Србији у 19. и 20. 

веку. 
1 

  

28. Утврђивање: музика у Србији  
1У 

 

А
П

Р
И

Л
 29. Музичко-сценски жанрови; 

опера 
1 

 

30. Опера – гледање 
документарног филма 

1 
 

 

М
А

Ј
 

31. 
Балет 1 

 

32. Оперета и мјузикл 
1 

 

33. Музичко-сценски жанрови – 
обнављање 

 
1О 
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34. Систематизација градива 

осмог разреда 

  
1С 

 

Укупно 26 8 34 

 

I 

I 

18. 

19. 

Музика на тлу Србије-утврђивање 

Музика 20.века,импресионизам, Дебиси 

У 

О 

м.к. 1.1.2, 2.1.1, 

3.1.1, 3.1.4 
м.к. 1.1.2, 2.1.1, 
3.1.1, 3.1.4 

I 

II 

I 

I 

20. 

21. 

22. 

23. 

Музика 20.в.,експресионизам, 

Стравински 

Музичко извођење 
Утврђивање градива (импресионизам и 

експресионизам) 

Џез музика: Луј Армстронг 

О 

О 

У 

О 

м.к. 1.1.2, 2.2.1, 

3.1.1, 3.1.4 

м.к. 1.3.1, 1.3.2, 

3.3.1 
м.к. 1.1.2, 2.1.1, 

2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3 

м.к. 1.1.2, 2.1.1, 

3.1.1, 3.1.4 

II 

III 

I 

I 

24. 

25. 

26 

27. 

Џез –извођење музике 

Слушање музике-џез, блуз 

Примењена музика 

Филмска музика 

О 

О 

О 

О 

м.к. 1.3.1, 1.3.2, 

3.3.1 

м.к. 1.2.2, 2.2.1, 

3.2.2 

м.к. 1.1.2, 2.1.1, 
3.1.4 
м.к. 1.1.2, 
2.1.1,3.1.4 

II 

IV 

II 

I 

28. 

29. 

30. 

31. 

Популарна музика- (нотни пример) 

Стварање музике ( поп-рок ) 

Џез, блуз, поп, рок-утврђивање 
Традицонални жанрови у музици 

20.века-опера , балет 

О 

О 

У 

О 

м.к.1.3.1, 1.3.2, 

3.3.1 

м.к. 1.4.2, 1.4.4, 
3.4.2 

м.к. 1.3.1, 1.3.2, 

3.3.1 
м.к. 1.1.2, 2.1.1, 
3.1.1, 3.1.3 

I 

IV 

III 

32. 

33. 

34. 

Традиционални жанрови-симфонијска и 

концертантна музика 

Стварање музике 

Слушање музике по избору ученика 

O 

O 

У 

м.к. 1.1.2, 2.1.3, 

3.1.2 

м.к. 1.4.2, 1.4.4, 

3.4.2 

м.к. 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 2.2.1, 3.2.1, 
3.2.2 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА VIII РАЗРЕД 

 

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 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. Ученик би требало да зна историјат, 

литературу, извођаче и специфичне карактеристике музичких инструмената и састава што 

повезује са естетском применом, као и да познаје појмове одређених музичких жанрова, као 

и основне појмове народног стваралаштва. 

На средњем 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. 

На напредном нивоу ученик би требало да повезује структуктуралну и драматуршку 

димензију музичког дела са естетском применом и историјским контекстом. Потом познаје 

најзначајније светске и националне представнике, разликује старију и новију музичку 

традицију, разликује аутентичну фолклорну музику од новокомпоноване на основу 

повезивања музичких, текстуалних, извођачких, социјалних и историјских карактеристика.  

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.  

Ученик би требало да препознаје стилску 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 средњем нивоу ученик би требало да препознаје драмску функцију структуралних 

елемената и специфичних музичких карактеристика слушаног дела, као и да препознаје везу 
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стилског, друштвено-историјског контекста и музичких карактеристика слушаног примера. 

Препознаје карактеристике српске народне музике. 

На напредном нивоу ученик би требало да повезује изражајне карактеристике 

композиција у оквиру наведених жанрова са историјско-стилским периодом, као и да 

повезује структуралне елементе слушаног дела са њиховом драмско-естетском димензијом. 

Такође и да препознаје међусобне утицаје жанрова и може да их одреди. Ученик разликује 

српску ритуалну и забавну народну музику, као и изворну музику од новокомпоноване, а 

потом и препознаје карактеристике српске народне музике у уметничкој музици. 

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 народнеигре. 

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/нацрта модел задатог инструмента из свих инструменталних група. 

Да направи или нацрта модел народног инструмента по избору од понуђених предмета из 

окружења. 

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. Ученик може да 

компонује музику у духу српске народне музике –календарска, некалендарска традиција, 

или да импровизује одређену народну мелодију у духу оригиналног начинаизвођења. 

 
ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 8. РАЗРЕД ПО 

НИВОИМА И ОБЛАСТИМА 

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 
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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 музочки поступак доводи у везу са жељеник 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 

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: 
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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 
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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. 

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. 

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 инструменталнихдела 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 
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мотива. 

Импровизација мелодије на задани текст. 

Импровизација дијалога на инструментима Орфовог инструментарија. 
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Певање по слуху 

или са нотног 

текста 

 

Певање и 
свирање 

 

Рад у групама 

Основе 

музичке 

писменост 
и 

Упознавање са 

нотним вредностимаи 

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 

традиционалнихнарод 

них песама 

Неговање 

способности 

извођења 

музике, као и 
упознавање 

традиције 

свог, али и 

других народа 

Импровизација Интерактивно 
учење 

Музичко 

изражавањ 

е 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 

8 8 16 

2. Основе музичке писмености 3 2 5 

3. Упознавање музике кроз 
слушање 

5 3 8 

4. Музичко изражавање и стварање 3 2 5 

УКУПНО  19 15 34 
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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 

7 7 14 

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  19 15 34 

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 

„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 
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„Мој драгане моја веро мала“, песма из Централне Србије 

„Ајд идемо на доле“, песма из Централне Србије 

ИСТОРИЈА 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 
 

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...). 

Циљ и задаци наставе историје остварују се кроз различите садржаје, методе и облике рада, 
уз поштовање Образовних стандарда за крај обавезног образовања. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 
- стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине XIX 

до краја XX века 

- стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине XIX 

до краја XX века на српском и југословенском простору 

- стекну основна знања о историји европских и ваневропских држава у периоду од друге 
половине XIX докраја XX века 

- разумеју најзначајније политичке идеје историјског периода од друге половине XIX до краја 
XX века 
- стекну основна знања о знаменитим личностима периода од друге половине XИX до краја 
XX века у општој и националној историји 

- се упознају са културним и научнотехнолошким достигнућима на српском, југословенском, 

европском и ваневропском простору у периоду од друге половине XИX до краја XX века 

- разумеју да национална историја представља саставни део опште историје 
- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости и оспособе се да препознају 
различита тумачења истих историјских догађаја 

- разумеју узроке и последице најважнијих историјских појава у периоду од друге половине 

XIX до краја XX века 

- овладају вештином коришћења историјских карата за период од друге половине XIX до 

краја XX века 

- науче да повезују различите историјске садржаје (личности, догађаје, појаве и процесе) са 
одговарајућом временском одредницом и историјским периодом 

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА 
Промене у привреди, друштву и култури у другој половини XIX и почетком XX века 
Међународни односи у другој половини XIX и почетком XX века 
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Велике силе и балканске земље 

СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И СРБИ У ХАБЗБУРШКОМ И ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ ОД 
БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 

Србија од 1878. до 1903. године 

Србија од 1903. до 1914. године 

Црна Гора од 1878. до 1914. године 

Срби у Хабзбуршкој 

Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу 

Срби у Османском царству 

Балкански ратови 
САВРЕМЕНО ДОБА 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И ЕВРОПИ 

Свет у Великом рату 
Човек у рату - лично и колективно искуство 
Револуције у Русији и Европи 

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

Србија и Црна Гора у Великом рату 
Искорак ка Југославији 

СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 
Прилике у свету после Великог рата 

Економске, културне и друштвене прилике 

Свет између демократије и тоталитаризма 

Свет на путу ка новом рату 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА 

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1929. године 
Југославија од 1929. до 1941. године 

Југословенски културни простор 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ - ТОТАЛНИ РАТ 

Доминација сила осовине и преломне године 1939-1941-1943. 
Победа антифашистичке коалиције 

Последице рата 

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 
Априлски рат и последице пораза 

Отпор, устанак и грађански рат 

Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943-1945. 
Биланс рата и допринос Југославије победи антифашистичке коалиције 

СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

Послератни свет и његове супротности 

Европске интеграције - од идеје до реализације 

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 
Нова власт 
Друштвени, економски, политички и културни развој - главни процеси и проблеми 
Друштвена криза и пораз Југославије 

Наставне методе 

Наставне методе су начини рада у настави са три компоненте: 

1. начини стицања знања, умења ивештина 

2. јединство рада ученика и наставника 

3. постизање одређених резултата у наставном процесу 

Исправност методе се показује кроз њену ефикасност. 

Вербално-текстуалне методе: 
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- 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 НАСТАВНИКА 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 
 

НАСТАВНА ТЕМА 

 
Број часова 

обраде 

 
Број часова 

утврђивања 

 
Број часова 

систематизације 

Укупан 

број 

часова 

по 
теми 

 
I 

ЕВРОПА И СВЕТ У 

ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 

19. И ПОЧЕТКОМ 20. 
ВЕКА 

 
3 

 
2 

 
- 

 
5 

 

 

 

II 

СРБИЈА, ЦРНА ГОРА 

И СРБИ У 
ХАБЗБУРШКОМ И 

ОСМАНСКОМ 

ЦАРСТВУ ОД 

БЕРЛИНСКОГ 

КОНГРЕСА ДО 
ПРВОГ СВЕТСКОГ 

РАТА 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

15 

 

III 
ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И 
РЕВОЛУЦИЈЕ У 
РУСИЈИ И ЕВРОПИ 

 

3 
 

2 
 

1 
 

6 

 

IV 
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА 
У ПРВОМ СВЕТСКОМ 
РАТУ 

 

2 
 

2 
 

1 
 

5 

 

V 
СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ 

И ДРУГОГ СВЕТСКОГ 
РАТА 

 

4 
 

2 
 

1 
 

7 

 

VI 
ЈУГОСЛОВЕНСКА 

КРАЉЕВИНА 1918- 
1941. 

 

3 
 

1 
 

1 
 

5 

VII 
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 

– ТОТАЛНИ РАТ 
3 2 1 6 

 

VIII 
ЈУГОСЛАВИЈА У 

ДРУГОМ СВЕТСКОМ 
РАТУ 

 

4 
 

3 
 

1 
 

8 
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IX 
СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 
2 1 - 3 

 

X 
ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ 
ДРУГОГ СВЕТСКОГ 
РАТА 

 

3 
 

3 
 

2 
 

8 

 
УКУПНО 34 24 10 68 

 

Н
а
ст

а
в

н
а
 т

ем
а
 

   Број часова 

 

 

 

Наставна јединица 

 

 

 
Образовни 

стандарди 

 

 

за 

обраду 

 

 

за 

друге 

типове 

п
о
 н

а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

I 
С

В
Е

Т
 У

 Д
Р

У
Г

О
Ј
 П

О
Л

О
В

И
Н

И
 X

IX
 И

 П
О

Ч
Е

Т
К

О
М

 X
X

 В
Е

К
А

 

1. Међународни односи крајем 19. и 

почетком 20. века 

ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 
ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 
ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

о  

3
 О

 +
 2

 У
 +

 1
 С

 =
 6

 

2. Промене у привреди у друштву 
крајем 19. и почетком 20. века 

ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 

ИС. 3.2.6. 

о  

3. Европа и свет крајем 19. и 
почетком 20. века 

ИС. 1.1.4. 
ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.4. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 
ИС. 2.1.3. 

 у 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

103 

 

 

 

 
 4. Балкан и велике силе крајем 19. и 

почетком 20. века 
ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.2.4. 

ИС. 2.1.1. 
ИС. 2.1.3. 
ИС. 3.1.1. 

О   

5. Балкан и велике силе крајем 19. и 

почетком 20. века 

ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.7. 
ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.4. 

ИС. 1.2.7. 
ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

 У 

6. Свет крајем 19. и почетком 20. века ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 
ИС. 1.2.4. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 
ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

 С 

II
 С

Р
Б

И
Ј
А

, 
Ц

Р
Н

А
 Г

О
Р

А
 И

 С
Р

Б
И

 У
 

Х
А

Б
З

Б
У

Р
Ш

К
О

М
 И

 О
С

М
А

Н
С

К
О

М
 

Ц
А

Р
С

Т
В

У
 О

Д
 1

8
7
8
. 
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7. Србија 1878–1889. године ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 
ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 
ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 
ИС. 3.1.4. 

ИС. 3.2.6. 

О  

9
 О

 +
 4

 У
 +

 1
 С

 =
 1

4
 

8. Србија 1889–1903. године ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 
ИС. 2.1.1. 
ИС. 2.1.2. 

О  



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

104 

 

 

 

 
  ИС. 2.1.3.    

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 

ИС. 3.2.6. 

9. Србија 1878–1903. године ИС. 1.1.7.  У 
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 

ИС. 3.2.6. 

10. Србија 1903–1912. године ИС. 1.1.7. О  
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 
ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 

ИС. 3.2.6. 

11. Србија 1903–1912. године ИС. 1.1.7.  У 
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 

ИС. 3.2.6. 
12. Црна Гора крајем 19. и почетком ИС. 1.1.7. О  
20. века ИС. 1.1.9. 

 ИС. 1.2.4 
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  ИС. 2.1.1.    

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 

ИС. 3.2.6. 

13. Црна Гора крајем 19. и почетком ИС. 1.1.7.  У 
20. века ИС. 1.1.9. 

 ИС. 1.2.4 
 ИС. 2.1.1. 
 ИС. 2.1.2. 
 ИС. 2.1.3. 
 ИС. 2.1.4. 
 ИС. 2.1.5. 
 ИС. 2.2.1. 
 ИС. 3.1.1. 
 ИС. 3.1.3. 
 ИС. 3.1.4. 
 ИС. 3.2.6. 

14. Срби у Угарској и Хрватској у ИС. 1.1.7. О  
другој половини 19. и почетком 20. ИС. 1.1.9. 

века ИС. 1.2.4 
 ИС. 2.1.1. 
 ИС. 2.1.2. 
 ИС. 2.1.3. 
 ИС. 2.1.4. 
 ИС. 2.1.5. 
 ИС. 2.2.1. 
 ИС. 3.1.1. 
 ИС. 3.1.3. 
 ИС. 3.1.4. 
 ИС. 3.2.6. 
15. БиХ под аустроугарском ИС. 1.1.7. О  
окупацијом ИС. 1.1.9. 

 ИС. 1.2.4 
 ИС. 2.1.1. 
 ИС. 2.1.2. 
 ИС. 2.1.3. 
 ИС. 2.1.4. 
 ИС. 2.1.5. 
 ИС. 2.2.1. 
 ИС. 3.1.1. 
 ИС. 3.1.3. 
 ИС. 3.1.4. 
 ИС. 3.2.6. 
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 16. Срби у Старој Србији ИС. 1.1.7. О   

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 

ИС. 3.2.6. 

17. Први балкански рат ИС. 1.1.7. О  
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 
ИС. 2.2.4. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.2.6. 

18. Други балкански рат ИС. 1.1.7. О  
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.2.4. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.2.6. 

19. Балкански ратови ИС. 1.1.7.  У 
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.2.4. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.2.6. 
20. Српски народ крајем 19. и ИС. 1.1.7.  С 
почетком 20. века ИС. 1.1.9. 

 ИС. 1.2.4 
 ИС. 2.1.1. 
 ИС. 2.1.2. 
 ИС. 2.1.3. 
 ИС. 2.1.4. 
 ИС. 2.1.5. 
 ИС. 2.2.1. 
 ИС. 3.1.1. 
 ИС. 3.1.3. 
 ИС. 3.1.4. 
 ИС. 3.2.6. 
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 1
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21. Први светски рат (почетак) ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 
ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

О  

3
 О

 +
 2

 У
 =

 5
 

22. Први светски рат (ток и крај) ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 
ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

О  

23. Први светски рат ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 
ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

 У 

24. Револуција у Русији ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 
ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

О  

25. Револуција у Русији ИС. 1.1.4. 
ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

 У 
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26. Србија и Црна Гора у Првом 
светском рату 1914. године 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 
ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

О  

4
 О

 +
 4

 У
 +

 1
 С

 =
 9

 

27. Србија и Црна Гора 1914. године ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 
ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 
ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 
ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

 У 

28. Србија и Црна Гора у Првом 
светском рату 1915 – 1918. године 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 
ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 
ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

О  

29. Србија и Црна Гора 1915 – 1918. 

године 

ИС. 1.1.7. 
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 
ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.3. 

 У 
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  ИС. 3.1.4.    

ИС. 3.2.6. 

30. Живот у позадини и на фронту ИС. 1.1.7. О  
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 

ИС. 3.2.6. 

31. Живот у позадини и на фронту ИС. 1.1.7.  У 
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 

ИС. 3.2.6. 

32. Искорак ка Југославији ИС. 1.1.7. О  
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 

ИС. 3.2.6. 

33. Искорак ка Југославији ИС. 1.1.7.  У 
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 
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  ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

   

34. Први светски рат ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 
ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 
ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

 С 

V
 С

В
Е

Т
 И

З
М

Е
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У
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Р
В

О
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У
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О
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А
Т

А
 

35. Прилике у свету после Првог 

светског рата 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 
ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 
ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 
ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

О  

3
 О

 +
 2

 У
 +

 1
 С

 =
 6

 
36. Прилике у свету после Првог 

светског рата 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 
ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.3. 
ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

 У 

37. Идеолошки, политички и 

државни системи у Европи између 

два рата 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 
ИС. 2.1.3. 
ИС. 2.1.4. 

О  
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  ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 
ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

   

38. Економске, културне и друштвене 

прилике у међуратној Европи 

ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 
ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 
ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

О  

39. Европа и свет између два рата ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 
ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 

ИС. 3.2.6. 

 У 

40. Европа и свет између два рата ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 
ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

 С 

V
I 
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У
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А
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41. Краљевина СХС 1918 – 1929. 

године 
ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 
ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 
ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

О  

4
 О

 +
 3

 У
 +

 1
 С

 =
 8
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 42. Краљевина СХС 1918 – 1929. 

године 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 
ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

 У  

43. Краљевина Југославија 1929 – 
1939. године 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 
ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 
ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 
ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

О  

44. Краљевина Југославија 1929 – 
1939. године 

ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 
ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 
ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

 У 

45. Краљевина Југославија 1939 – 

1941. године 
ИС. 1.1.7. 
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 
ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.3. 

О  
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  ИС. 3.1.4.    

ИС. 3.2.6. 

46. Друштвено – економске и верске 
прилике у Краљевини 

ИС. 1.1.7. 
ИС. 1.1.9. 

О  

 ИС. 1.2.4  

 ИС. 2.1.1.  

 ИС. 2.1.2.  

 ИС. 2.1.3.  

 ИС. 2.1.4.  

 ИС. 2.1.5.  

 ИС. 2.2.1.  

 ИС. 3.1.1.  

 ИС. 3.1.3.  

 ИС. 3.1.4.  

 ИС. 3.2.6.  

47. Друштвено – економске и верске ИС. 1.1.7.  У 

прилике у Краљевини ИС. 1.1.9.  

 ИС. 1.2.4  

 ИС. 2.1.1.  

 ИС. 2.1.2.  

 ИС. 2.1.3.  

 ИС. 2.1.4.  

 ИС. 2.1.5.  

 ИС. 2.2.1.  

 ИС. 3.1.1.  

 ИС. 3.1.3.  

 ИС. 3.1.4.  

 ИС. 3.2.6.  

48. Југословенска држава између два ИС. 1.1.7.  С 

рата ИС. 1.1.9. 
ИС. 1.2.4 

 

 ИС. 2.1.1.  

 ИС. 2.1.2.  

 ИС. 2.1.3.  

 ИС. 2.1.4.  

 ИС. 2.1.5.  

 ИС. 2.2.1.  

 ИС. 3.1.1.  

 ИС. 3.1.3.  

 ИС. 3.1.4.  

 ИС. 3.2.6.  

V
II
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И
 

С
В

Е
Т

С
К

И
 Р

А
Т

 

1
9
3
9

–
1
9
4
5
 

49. Други светски рат 1939 – 1943. 

године 
ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 

О  

2
 О

 +
 2

 У
 =

 4
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  ИС. 3.2.6.    

50. Други светски рат 1939 – 1943. 

године 

ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 
ИС. 2.1.2. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

 У 

51. Други светски рат 1943 – 1945. 

године 

ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 
ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

О  

52. Други светски рат 1943 – 1945. 

године 

ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 
ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 

ИС. 3.2.6. 

 У 

 53. Југославија 1941 – 1942. године ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 
ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 
ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

О   

V
II

I 

Ј
У

Г
О

С
Л

 

А
В

И
Ј
А

 У
 54. Југославија 1942 – 1943. године ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 
ИС. 2.1.1. 
ИС. 2.1.2. 

О  

4
 О

 +
 2

 У
 

+
 1

 С
 =

 7
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  ИС. 2.1.3.    

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 

ИС. 3.2.6. 

55. Југославија 1943 – 1945. године ИС. 1.1.7. О  
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 

ИС. 3.2.6. 

56. Југославија у Другом светском ИС. 1.1.7.  У 
рату ИС. 1.1.9. 

 ИС. 1.2.4 
 ИС. 2.1.1. 
 ИС. 2.1.2. 
 ИС. 2.1.3. 
 ИС. 2.1.4. 
 ИС. 2.1.5. 
 ИС. 2.2.1. 
 ИС. 3.1.1. 
 ИС. 3.1.3. 
 ИС. 3.1.4. 
 ИС. 3.2.6. 

57. Последице и резултати Другог ИС. 1.1.7. О  
светског рата ИС. 1.1.9. 

 ИС. 1.2.4 
 ИС. 2.1.1. 
 ИС. 2.1.2. 
 ИС. 2.1.3. 
 ИС. 2.1.4. 
 ИС. 2.1.5. 
 ИС. 2.2.1. 
 ИС. 3.1.1. 
 ИС. 3.1.3. 
 ИС. 3.1.4. 
 ИС. 3.2.6. 
58. Последице и резултати Другог ИС. 1.1.7.  У 
светског рата ИС. 1.1.9. 

 ИС. 1.2.4 
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  ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 
ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 
ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

   

59. Други светски рат ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 
ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 
ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 
ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

 С 

IX
 С

В
Е

Т
 П

О
С
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Е

 Д
Р
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О
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 С
В

Е
Т

С
К

О
Г
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А

Т
А

 

60. Супротности између великих 

сила, хладни рат и блоковска подела 
1945 – 1989. године 

ИС. 1.1.4. 
ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 
ИС. 2.1.2. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

О  

2
 О

 +
 1

 У
 +

 1
 С

 =
 4

 

61. Формирање нове Европе ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 
ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 
ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

О  

62. Формирање нове Европе ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 
ИС. 2.1.1. 
ИС. 2.1.2. 

 У 
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  ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

   

63. Европа и свет после Другог 
светског рата 

ИС. 1.1.4. 

ИС. 1.1.8. 

ИС. 1.1.10. 

ИС. 1.2.1. 

ИС. 1.2.7. 
ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.2. 
ИС. 3.2.6. 

 С 

X
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64. ФНРЈ 1945 – 1963. године ИС. 1.1.7. 
ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 
ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 
ИС. 3.1.4. 

ИС. 3.2.6. 

О  

3
 О

 +
 1

 У
 +

 1
 С

 =
 5

 

65. СФРЈ 1964 - 1991 ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 

ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 
ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 
ИС. 3.1.1. 

ИС. 3.1.3. 

ИС. 3.1.4. 
ИС. 3.2.6. 

О  

66. Распад Југославије ИС. 1.1.7. 

ИС. 1.1.9. 
ИС. 1.2.4 

ИС. 2.1.1. 

ИС. 2.1.2. 

ИС. 2.1.3. 

ИС. 2.1.4. 

ИС. 2.1.5. 

ИС. 2.2.1. 

ИС. 3.1.1. 
ИС. 3.1.3. 

О  
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  ИС. 3.1.4.    

ИС. 3.2.6. 

67. Југославија после Другог ИС. 1.1.7.  У 
светског рата ИС. 1.1.9. 

 ИС. 1.2.4 
 ИС. 2.1.1. 
 ИС. 2.1.2. 
 ИС. 2.1.3. 
 ИС. 2.1.4. 
 ИС. 2.1.5. 
 ИС. 2.2.1. 
 ИС. 3.1.1. 
 ИС. 3.1.3. 
 ИС. 3.1.4. 
 ИС. 3.2.6. 
68. Годишња систематизација ИС. 1.1.7.  С 
градива ИС. 1.1.9. 

 ИС. 1.2.4 
 ИС. 2.1.1. 
 ИС. 2.1.2. 
 ИС. 2.1.3. 
 ИС. 2.1.4. 
 ИС. 2.1.5. 
 ИС. 2.2.1. 
 ИС. 3.1.1. 
 ИС. 3.1.3. 
 ИС. 3.1.4. 
 ИС. 3.2.6. 

Укупно  37 31 68 

 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 8. РАЗРЕД ПО 

НИВОИМА И ОБЛАСТИМА 

1. ОСНОВНИ НИВО 

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 изпрошлости 

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 
 

ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 
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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 
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

2. СРЕДЊИ НИВО 

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 изсадашњости 

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 

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, догађаја, феномена 

3. НАПРЕДНИ НИВО 

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 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

120 

 

 

 

 

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) 

ИС.3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима 

и повеже их са пртходним 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. Последице Берлинског конгреса у Европи и на Балкану 

3. Значај Конгреса за Србију - независност и краљевина 

4. Краљ Милан 

5. Краљ Александар Обреновић 

6. Мајски преврат и долазак Петра Карађорђевића на српски престо 

7. Србија 1878 -1912–утврђивање 

8. Балкански ратови - узроци, ток,последице 

9. Први светски рат у Европи и свету: узроци, повод и ток 

10. Србија и Први светски рат: најзначајније битке и егзодус 

11. Србија под окупацијом; војска у Грчкој и пробој Солунског фронта 

12. Први светски рат– систематизација 

13. Стварање нове државе на Балкану - Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 

14. Краљ Александар Карађорђевић 
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15. Фашизам и нацизам у Европи 

16. Краљевина Југославија после Марсејског атентата 1934. године 

17. Узроци и повод Другог светског рата 

18. Ток и последице Другог светског рата у Европи и свету 

19. Карактер владавине Адолфа Хитлера 

20. Крај Другог светскограта 

21. Припреме за такмичење 

22. Припреме за такмичење 

23. Мартовски пуч и демонстрације 1941. године 

24. Припреме за такмичење 

25. Припреме за такмичење 

26. Југославија у Другом светском рату: карактер, ток и битке 

27. Покрети отпора у Југославији: Равногорски и Партизански - сличности и разлике 

28. Последице Другог светског рата у Југославији и свету 

29. Други светски рат - систематизација 

30. Хладни рат - основне одлике послератног периода 

31. СФРЈ - карактер нове државе 

32. Јосип Броз Тито 1945 -1980: једно ново време 

33. Друштвени живот послератне Југославије 

34. Криза и распад СФРЈ 

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 и свет у другој половини 19. и почетком 20. века 
- Независна Србија и Црна Гора. Срби под влашћу Аустро-Угарске и Турске 
- Први светски рат – Велики рат 
- Србија и Црна Гора у Првом светском рату 
- Свет и Европа између Првог и Другог светског рата 
- Југословенска краљевина 1918 – 1941. 
- Други светски рат 

- Југославија у Другом светском рату 
- Свет после Другог светског рата 
- Југославија после Другог светског рата 
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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 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 стваралачкомактивношћу 
- вежбање приступа примарнимизворима 
- 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  историјскимтекстовима) 
- 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 – Израдавеб сајта секције ипостављање првихтекстова ипланиранихпројеката 

Новембар - Посете културноисторијских установа. Прављење презентација 

Децембар – Израда хронолошких таблица 

Јануар – Србија у Првом светском рату (рад наисторијскимизворима, гледањефилмаГде цветалимунжут 
Фебруар – Фашизам инацизам– симболиињиховокоришћење данас 
Март – „Хладни рат“ 

Април – Југославија после Другог светског рата 

Мај - Приказ Power-point презентација ученика 

Јун - Разговор о раду секције током године 

ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ: 

П. Вајагић, Н. Стошић, Историја за осми разред основне школе, Клет, Београд, 2014. 
Школски историјски атлас, Завод за уџбенике, Београд, 2012. 

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ: 
Илустрована Историја света, том IV, Београд, 1981; 

П. Томац, I светски рат, Београд, 1973; 

А. Митровић, Време нетрпељивих, Београд, 1974; 

Калвокарези и Г. Винт, Тотални рат, Београд, 1987; 

Б. Петрановић, Историја Југославије, Београд, 1978. 
А. Митровић, Ангажовано и лепо. Уметност у раздобљу светских ратова ( 1914 – 1945), Београд, 
1983. 

Историја Српског народа, VI 1 и VI 2, Београд, 1993. 
Б. Лакер, Хладни рат, Београд, 1999. 

Џон Л. Гедис, Хладни рат, Београд, 2003. 
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Циљ и задаци 

ГЕОГРАФИЈА 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

Географија је обавезан наставни предмет и изучава се у другом образовном циклусу 

обавезног образовања и васпитања. Географска знања су значајна компонента опште културе 

сваког човека. Ученици кроз овај предмет упознају основне објекте, појаве и процесе у 

простору, њихове узрочно-последичне везе и односе, и на основу тога изграђују сопствено 

географско мишљење о свом завичају, држави, континенту и свету као целини. Настава 

географије оспособљава ученике да користе географску карту, раде на терену и самостално 

проналазе и анализирају изворе географских информација. Кроз стечена знања ученици ће 

изграђивати свест о значају заштите свих геосфера као еколошког оквира за живот на Земљи и 

формирати одговоран однос према животној средини. Улога географије огледа се и у развијању 

толерантног става према различитим народима, њиховим културама и начину живота. 

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 ученицима пружи знања и објашњења о 

савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије. 

Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, настава географије ће им 

омогућити разумевање основних физичко-географских одлика наше земље и упознавање 

сложених друштвено-економских процеса и промена, како у нашој држави, тако и на 

Балканском полуострву, Европи и свету као целини. Настава географије у VIII разреду основне 

школе је да ученицима пружи знање и објашњења о географским појавама, објектима и 

процесима на територији наше државе. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења 

ученика настава географије омогућава тумачење и разумевање сложених 

друштвеногеографских промена и процеса у нашој држави, на Балканском полуострву, Европи 

и свету. 

Задаци наставе географије су вишеструки и њиховим остваривањем ученици се 

оспособљавају да стичу и развијају знања и разумевања, умења и ставове према национални м 

вредностима и достигнућима, остваривање 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. Њихово остваривање допринеће 

оспособљавању и развијању знања, вештина, ставова и вредности који су неопходни за развој 

хумане, хармоничне и интеркултурно усмерене личности, способне да се сналази у сложеним 

условима друштва у трансформацији и да допринесе развоју своје заједнице као одговоран 

грађанин. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 
- одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и 
у свету; 

- стекну основна знања о природно-географским и друштвено-економским одликама Србије, 
њеним природним лепотама и културном наслеђу; 

- примењују стечена знања у свакодневном животу, како би са разумевањем могли да прате 
друштвено-географске појаве, процесе и односе на простору наше земље, на Балкану, у Европи 
и у свету; 

- познају својства географских објеката, појава и процеса у крају у коме живе и повезујупојаве 
и процесе на регионалном и националном нивоу; 

- развијају способности повезивања знања из географије са знањима из сроднихнаставних 

предмета; 
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- схватају потребу личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању квалитета животне 

средине и значај очувања природе и природнихресурса; 

- поседују осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури, те 

активно доприносе очувању и неговању националног и културног идентитета; 

- развијају међусобно уважавање, као и сарадњу и солидарност између припадника 
различитих социјалних, етничких и културних група и доприносе друштвеној кохезији; 

- подржавају процесе међународне интеграције наше земље; 
- користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским 

сазнањима; 

- буду оспособљени да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и 

прикупљају податке и развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, 

квантитативно, табеларно, графички и схематски; 

- овладају техникама тимског/групног рада и групног одлучивања; 

- буду оспособљени за континуирано образовање исамообразовање. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

У осмом разреду основне школе програмску структуру чини осам наставних тема, 

распоређених тако да свака претходна наставна тема представља основу за разумевање 

наредне, а све заједно чине јединствену целину. 

У оквиру прве наставне теме „Увод у програмске садржаје“ потребно је да ученици 

упознају и разумеју сврху, циљеве и задатке програмских садржаја националне географије. 

Наставна тема „Географски положај, границе и величина Србије“ обухвата политичко- 
географске садржаје. Програмом је предвиђена обрада само основних политичко-географских 

елемената. 

Тема „Природне одлике Србије“ односи се на опште облике рељефа, климатске, хидрографске 

и биогеографске одлике наше земље. Приликом обраде физичкогеографских садржаја тежиште 

ваља ставити на опште садржаје, као и на интерактивне везе и односе свих чинилаца 
географске средине. Посебну пажњу неопходно је посветити проблемима заштите и 

унапређивања животне средине. 

Изучавање теме „Становништво и насеља Србије“ требало би да подстакне ученике да боље 

упознају проблематику демографског развоја и насељеношћу Србије. Ово наставно градиво 
могуће је корелативно повезати са сличним садржајима других наставних предмета, у циљу 

сагледавања популационих проблема и изграђивања свести о неопходности заједничког живота 

различитих народа. 

Кроз садржаје ове наставне теме ученици упознају популациону политику и значење њених 
одредби за обнављање становништва. У вези са тим неопходно је објаснити и указати на 
факторе који су 

довели до крупних промена на нашим просторима почетком овог века, што се снажно одражава 

на становништво и насеља у нашој земљи. 

Ученици треба да се упознају са различитим функцијама, типовима и развојем насеља у нашој 
земљи. 

Приликом обраде теме „Привреда Србије“ неопходно је инсистирати да ученици стекну знања 

о развоју привреде у целини и појединих привредних делатности, као и о природно географској 

основи развоја. 
Истаћи најважније карактеристике развоја, територијални размештај и неравномерност у нивоу 
развијености, а избегавати сувопарно набрајање бројчаних података. 

Наставна тема „Завичајна географија“ обухвата преглед географских одлика локалне 

средине/завичаја. Ученици ће користити стечена знања и умења постављена задацима наставе 

географије. Уз помоћ наставника, групно или у пару, ученици ће радити кратка истраживања, а 

потом презентацију географских одлика средине, на основу чега наставник може да сагледа 

обим и квалитет самосталног рада сваког појединца. 
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У наставној теми „Срби ван граница Србије“ обухваћени су садржаји који се односе на суседне 

државе и њихове основне природне и друштвено-географске одлике у којима живи српско 

становништво и садржаји са територијалним размештајем српског становништва у европским 

државама и државама ван граница европског континента. 

Потребно је да ученици усвоје податке о броју Срба који се налазе ван граница Србије, са 
условима у којима живе и раде и њиховим везама са матичном државом. 

У оквиру наставне теме „Србија у савременим интеграцијским процесима“ ученицима 

омогућити да схвате разгранатост и развојност политичке, економске, културно-просветне и 

научно-технолошке сарадње наше државе са другим државама и организацијама у свету.  

Упознати ученике са актуелним интеграцијским процесима у Европи и свету и указати на 

значај и место наше земље у овој сфери. 

Кроз наставу географије ученици треба да: 
* одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, 

у Европи и у свету; 

* овладају елементарним знањима о природногеографским и друштвеногеографским 
објектима, 

појавама и процесима на територији Републике Србије и Републике Црне Горе; 

 схватају и разумеју закономерни развој географске средине као резултат интеракције 
природних појава, процеса ичовека; 

* упознају природне лепоте и културну баштинунаше земље; 

* упознају природне и друштвене карактеристике географске регије у којој живе иповезују 
појаве и процесе на националном и глобалном нивоу; 

* повезују знања из географије са знањима из сродних наставних предмета; 

* схватају потребу и значај очувања природе и природнихресурса; 

* развијају осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури и 

активно доприносе очувању и неговању националног и културног идентитета; 

* развијају међусобно уважавање, сарадњу и солидарност између припадника различитих 
социјалних, етничких и културних група и да доприносе друштвеној кохезији; 

* подржавају процесе међународне интеграције наше земље; 
* користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима; 

* се оспособљавају да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и 

прикупљају податке; 

* развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, 

табеларно, графички и схематски; 

* се обуче техникама тимског/групног рада и групног одлучивања; 

* се оспособе за континуирано образовање и самообразовање. 
 

УЧЕНИЦИ ТРЕБА ДА УСВОЈЕ ЗНАЊА О СВОЈОЈ ЗЕМЉИ, ДА ПРАТЕ ПРОМЕНЕ 

ИЗАЗВАНЕ УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШЊИМ СУКОБИМА, ДА РАЗВИЈАЈУ ЉУБАВ 

ПРЕМА СВОЈОЈ ЗЕМЉИ И ПРЕМА ДРУГИМ НАРОДИМА И НАЦИОНАЛНИМ 

МАЊИНАМА, ДА СЕ ОСПОСОБЕ ЗА ПРИМЕНУ СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

СВОЈЕ ЗЕМЉЕ КАО И ИЗ КРАЈА У КОМЕ ЖИВЕ, ДА СЕ УПОЗНАЈУ СА САВРЕМЕНИМ 

ПРОЦЕСИМА КОЈИМА ЈЕ ЗАХВАЋЕНА СРБИЈА. 

Стандарди 
- препознаје основне природне и друштвене одлике наше земље; 

- описује природне и друштвене одлике наше земље и наводи њене географске регије; 

- објашњава географске везе (просторне, директне и индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у нашој земљи континентима и уме да издвоји географске регије 

ЛитератураГеографија за 8. разред основне школе, Србољуб Стаменковић и Драгица 

Гатарић, Завод за уџбенике Београд 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ГЕОГРАФИЈЕ за OСМИ РАЗРЕД 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

 

 

 

 
Назив наставне теме 

Број часова Образовни стандарди 

 

за 

обраду 

за 

друге 

типове 

 

 

укупно 

 

Основни 

ниво 

 

Средњи 

ниво 

 

Напредни 

ниво 
I УВОД   1  

 
 

II 

ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И 

ВЕЛИЧИНА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

ГЕ.1.1.3. 

 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.4. 

 
 

ГЕ.3.1.1. 

 
 

III 

 
 

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ 

 
 

16 

 
 

11 

 
 

26 

 
ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.4.1. 

 
ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.4.1. 

 
 

IV 

 
СТАНОВНИШТВО И 

НАСЕЉА 

 
 

5 

 
 

3 

 
 

8 

 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.1. 

 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.4.1. 

 
 

V 

 
 

ПРИВРЕДА 

 
 

10 

 
 

6 

 
 

16 

 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.4.1. 

 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.1. 

 

 
VI 

 
 

ЗАВИЧАЈНА 

ГЕОГРАФИЈА 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
6 

 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.1. 

 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.1. 

 

 
VII 

 
 

СРБИ ВАН ГРАНИЦА 

СРБИЈЕ 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

 
ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 

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.3.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

 
 

VIII 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

У САВРЕМЕНИМ 

ИНТЕГРАЦИЈСКИМ 

ПРОЦЕСИМА 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.3.2. 

 
 

ГЕ.3.1.1. 

 ГОДИШЊА 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

 
1 1 

   

 
40 28 68 
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Н
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а
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т
ем

а
 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

ч
а
са

 

 

 

Наставна јединица 

 

 

Тип часа 

I 1 
УВОД Уводни 

разговор 

 
 

I I 

 
 

2 

Географски положај, границе и величина 

Републике Србије 

 
Oбрада 

  
 

3 

 
 

Географски положај, границе и величина 

Републике Србије 

 
Утврђивање 

вежбање 

 

 

 

 

 
III 

 

 

4 

 
 

Постанак и територијални распоред главних 

рељефних целина Србије 

 

 

Обрада 

  

5 
Панонска низија:географски положај, 

простирање,подела, одлике и значај 

 

Обрада 

  

6 
Јужни обод Панонског басена:географски 

положај, простирање,подела, одлике и значај 

 

Обрада 

  

7 
Постанак и територијални распоред главних 

рељефних целина; Панонски басен 
Вежбање, 
понављање 

  
8 

Планински рељеф Србије и Српско-македонска 

маса: географски положај, простирање,подела, 
одлике и значај 

 

Вежбање, 
понављање 

  
9 

Динарске планине: географски положај, 

простирање,подела, одлике и значај 

 
Обрада 

  
10. 

Планински рељеф Србије и Српско-македонска 

маса и Динарске планине: географски положај, 

простирање, подела, одлике и значај 

 

Понављање, 

утврђивање 

  
11. 

Шарске планине, Косовска и Метохијска 

котлина: географски положај, простирање, 
подела, одлике и значај 

 
Обрада 
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12. 

 
Карпатске и Балканске планине: географски 

положај, простирање, подела, одлике и значај 

 
Обрада 

  
13. 

Шарске планине, Косовска и Метохијска 

котлина и Карпатске и Балканске планине: 

географски положај, простирање, подела, 

одлике и значај 

 
Понављање, 
утврђивање 

  
14. 

 
Клима Србије: климатски елементи и фактори 

 

Понављање, 
обрада 

  

15. 
Климатске области и типови климе и њихове 

одлике 

Комбиновани 
понављање,о 

брада 

  

16. 
Клима Србије: климатски елементи и фактори, 

климатске области и типови климе и њихове 

одлике 

Утврђивање 
понављање 

вежбање 

 
17. Клима и рељеф Србије основне одлике и значај 

Понављање, 
утврђивање 

 
18. 

Реке Црноморског, Јадранског и Егејског 
слива: основне одлике и економски значај 

Понављање, 
обрада 

 
19. 

Реке Црноморског, Јадранског и Егејског 

слива:основне одлике и економски значај 

Утврђивање, 

вежбање 

 
20. Језера: Постанак, подела, размештај и значај 

Понављање, 
обрада 

  
21. 

 

Термоминералне воде:постанак, размештај, 

значај и искоришћавање 

 

Понављање, 

обрада 

 
22. 

Воде Србије: постанак, подела, размештај и 

значај 

Понављање, 
вежбање 

  

23. 
Земљиште: основни типови, одлике, 
простирање и значај 

Понављање, 

обрада новог 

градива 

  

24. 
Биљни и животињски свет: распрострањеност 

и значај 

Понављање, 

обрада новог 

градива 

  

25. 
 

Земљиште биљни и животињски свет 

Понављање, 
утврђивање, 
вежбање 

 
26. 

Заштита геонаслеђа, ваздуха, воде, земљишта и 

биљног и животињског света 

Понављање, 
обрада 

 
27. 

Заштићени природни објекти и национални 

паркови Србије 

Понављање, 
обрада 

  

28. 
 

Заштита природе 

Вежбање, 

утврђивање 
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29. 

 
 

Природне одлике Србије 

Систематиза 

ција, тест и 

вежба у 

немој карти 

 
30. 

Становништво: број, густина насељености, 

природни прираштај 

Понављање, 
обрада 

 
31. 

Миграције становништва:врсте, узроци и 
последице 

Обрада 

  
32. 

 
Број, густина насељености, природни 

прираштај и миграције становништва 

Вежбање, 

утврђивање 

  
33. 

Структура становништва:билошка, 

национална, културно-образовна, социо- 

економска, верска 

 
Понављање, 

обрада 

 
34. Народи и етничке заједнице у Србији 

Понављање, 

обрада 

 
IV 

 
35. 

Структура становништва:билошка, 

национална, културно-образовна, социо- 
економска, верска; Народи и етничке заједнице 

у Србији 

 

Вежбање, 

утврђивање 

  

36. 
Насеља:подела, размештај и перспективе 

развоја; Београд-главни град Републике Србије 

Понављање, 
обрада 

  
37. 

 

Становништво и насеља Србије 

Систе- 

матизација, 

тест 

 
V 

 
38. 

 
Привреда Србије:основне одлике и подела 

Обрада, 
понављање 

  
39. 

Пољопривреда:природни и друштвени услови 

за развој, мере за унапређивање, приоритети 

развоја и значај 

Обрада, 
понављање 

  
40. 

Гране пољопривреде:земљорадња, сточарство, 

лов и риболов.основне одлике и перспективе 

развоја 

 
Понављање, 
обрада 

  
41. 

 
Основне одлике и подела привреде и 

пољопривреде Србије 

 
Вежбање, 
утврђивање 

 
42. 

Шумарство:врсте шума, експлоатација и 

значај 

Понављање, 
обрада 
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43. 
Индустрија и рударство: основне одлике, 

развој, подела и значај, налазишта руда метала 
и неметала 

 
Обрада, 
понављање 

  
44. 

Енергетика и прерађивачке гране тешке 

индустрије:размештај извора енергије и 

производње и њихов значај 

 
Понављање, 
обрада 

  
45. 

Шумарство, индустрија, рударство, енергетика 

и прерађивачке гране тешке 

индустрије:основне одлике, подела и значај 

Понављање, 
вежбање, 
утврђивање 

  
46. 

 
Лака индустрија: подела,одлике, територијални 

размештај и значај 

 
Понављање, 
обрада 

  
47. 

 
Индустрија и гране индустрије: основне одлике, 

размештај и значај 

 
Вежбање, 
утврђивање 

  
48. 

 
Саобраћај: подела, саобраћајна мрежа, услови, 

перспективе развоја и значај 

 
Oбрада 
понављање 

  
49. 

 
Саобраћај: подела, саобраћајна мрежа, услови, 

перспективе развоја и значај 

Понављање, 
вежбање, 
утврђивање 

  
50. 

 
Трговина: унутрашња и спољна, обим и 

структура увоза и извоза 

 
Oбрада 
понављање 

  
51. 

 
Трговина: унутрашња и спољна, обим и 

структура увоза и извоза 

 
Понављање, 
утврђивање 

  
52. 

Туризам: подела, услови за развој, туристичке 

регије и центри, привредни значај и 
перспективе развоја 

 
Oбрада, 
понављање 

  
53. 

Туризам: подела, услови за развој, туристичке 

регије и центри, привредни значај и 
перспективе развоја 

 
Понављање, 
вежбање 
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54. 

 
Привреда Србије 

Систематиза 
ција, провера 
знања 

 
VI 

 
55. 

 
Појам завичаја, географски положај, величина, 

простирање и природне одлике 

 
Обрада, 
понављање 

  
56. 

 
Појам завичаја, географски положај, величина, 

простирање и природне одлике 

 
Понављање, 
утврђивање 

  
57. 

Врсте и типови насеља и становништво 

завичаја: број, густина насељености, природни 

прираштај, структура становништва и 

миграције 

 
Понављање, 
обрада 

  
58. 

Врсте и типови насеља и становништво 

завичаја: број, густина насељености, природни 

прираштај, структура становништва и 

миграције 

Понављање, 
вежбање, 
утврђивање 

  
59. 

 
Главне привредне делатности и гране и 

перспективе развоја завичаја 

 
Понављање, 
обрада 

  
60. 

 
Главне привредне делатности, гране и 

перспективе развоја завичаја 

Понављање, 
вежбање, 
утврђивање 

 
VII 

 
61. 

 
Срби у суседним државама:основне географске 

одлике простора у којима живе 

Обрада новог 
градива, 
понављање 

  
62. 

 
Срби у суседним државама:основне географске 

одлике простора у којима живе 

 
Понављање 
вежбање 

  
63. 

Срби у дијаспори:број, територијални 

размештај; Европа и ваневропски континенти; 
везе са земљом матицом 

 
Обрада 
понављање 

  
64. 

 
Срби ван граница Србије 

 
Понављање, 
утврђивање 
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VIII 

 
65. 

 
Интеграцијски процеси у Европи и савременом 

свету и њихов значај 

 
Понављање, 
обрада 

  
66. 

Сарадња наше земље с другим државама и 

међународним организацијама:политичка, 

економска, културно-просветна и научно- 

технолошка 

 
Обрада 
понављање 

  
67. 

 
Србија у савременим интеграцијским 

процесима 

Понављање, 
утврђивање, 
вежбање 

  
68. 

 
Република Србија: природно-географске, 

друштвено-географске и привредне одлике 

Годишња 

системати- 

зација 

градива 
 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА И 

ОБЛАСТИМА 

 

Наставни садржаји Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Увод у програмске 

садржаје 

ГЕ 1.1.1. зна основну 
поделу географије 

(физичка, друштвена, 
регионална) 

ГЕ 2.1.1. именује и 
разликује географске 

дисциплине 

ГЕ 3.1.1. уочава 
значај географије за 

опште образовање и 
културу 

Географски положај, ГЕ 1.4.1. уме да на ГЕ 2.4.1. уме да на ГЕ 3.4.1. разуме 

границе и величина географској карти света географској карти зашто је Србија 

Србије одреди математичко- света, Европе и вековима била на 
 географски положај Балканског удару различитих 
 Србије, њене полуострва одреди освајача 
 географске координате саобраћајно-- ГЕ 3.4.2. уме да на 
 и простирање географски положај географској карти 
 ГЕ 1.4.2. зна да се Србије Србије одреди 
 Србија налази у ГЕ 2.4.2. уочава на природне и вештачке 
 умереном топлотном географској карти границе 
 појасу света, Европе и ГЕ 3.4.3. упоређује 
 ГЕ 1.4.3. уме да на Балканског величину територије, 
 географској карти полуострва број становника и 
 Европе и Балканског територијалну просечну густину 
 полуострва одреди повезаност Србије и насељености Србије и 
 физичко- географски других регија и других држава на 
 положај Србије држава Балканском 
 ГЕ 1.4.4. зна да је ГЕ 2.4.3. зна да се полуострву и у 
 Србија јужноевропска, Србија налази на Европи 
 балканска, додиру јужне, средње ГЕ 3.4.4. разуме 
 панонска, подунавска, и источне Европе, а у сложеност и 
 средњоевропска земља близини југозападне повољност 
 ГЕ 1.4.5. зна државе с Азије и географског положаја 
 којима се Србија североисточне Србије у Европи и 
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 граничи Африке његов утицај на 

историјски, културни, 
друштвено-економски 

и политички развој 
Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Природне одлике 

Србије 

ГЕ 1.4.1. именује 

најкрупније рељефне 

целине у Србији 

(панонска и планинска 

рељефна целина) и 

препознаје их на 

географској карти 

Србије 

ГЕ 1.4.2. именује 

планине, низије, 

котлине, веће реке 

бање, језера ) и 

препознаје их на 

географској карти 

Србије 

ГЕ 1.4.3. наводи 

типове климе и 

земљишта заступљене 

на територији Србије 

ГЕ 2.4.1. одређује 

географски положај 

панонске рељефне 

целине на географској 

карти Србије и 

описује одлике њеног 

рељефа (острвске 

планине, алувујалне 

равни, пешчаре и 

лесне заравни) 

ГЕ 2.4.2. одређује 

географски положај 

планинске рељефне 

целине на географској 

карти Србије и 

описује Родопску 

масу, западну и 

источну зону 

веначних планина и 

зна имена планина и 

котлина 

ГЕ 2.4.3. наводи и 

описује географске 

регије у Србији 

ГЕ 2.4.4. именује 

спољашње и 

унутрашње факторе 

климе и описује 

основне одлике 

типова климе у 

Србији 

ГЕ 2.4.5. именује 

морске сливове у 

нашој држави , веће 

реке и описује њихове 

одлике, значај и 

загађеност 

ГЕ 2.4.6. описује 

постанак језера у 

Србији и зна њихову 

поделу, размештај и 

значај 

ГЕ 2.4.7. описује 
одлике типова 
земљишта у Србији и 

ГЕ 3.4.1. објашњава 

повезаност и 

међуусловљеност 

свих природних и 

друштвених 

елемената на 

територији наше 

државе (рељеф, 

клима, воде, тло, 

биљни и животињски 

свет, становништво, 

насеља, људске 

делатности) 

ГЕ 3.4.2. уме да 

издвоји географске 

регије на територији 

Србије и објасни 

њихове основне 

одлике 
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  зна њихов размештај 

и значај 
 

 

 

 

Становништво и 

насеља 

ГЕ 1.4.1. препознаје 

народе и етничке 

заједнице у Републици 

Србији 

ГЕ 1.4.2. именује 

главни град и веће 

градове на територији 

Србије и зна да их 

покаже на географској 

карти 

ГЕ 1.4.3. разликује 

врсте и типове насеља у 

Србији 

ГЕ 2.4.1. схвата да се 

подаци о 

становништву, 

његовим одликама и 

структури добијају на 

основу пописа 

становништва 

ГЕ 2.4.2. уме да 

израчуна просечну 

густину насељености 

на основу података о 

површини територије 

Србије и броја њених 

становника 

ГЕ 2.4.3. зна шта се 

подразумева под 

структуром 

становништва и може 

да наведе све 

структуре 

становништва Србије 

ГЕ 3.4.1. зна да 

објасни појмове 

наталитет, морталитет 

и природни 

прираштај 

ГЕ 3.4.2. анализира 

податке природног 

кретања 

становништва дате у 

табелама и изводи 

закључке 

ГЕ 3.4.3. разуме 

узроке и последице 

миграционих кретања 

становништва Србије 

ГЕ 3.4.4. 

идентификује 

историјске периоде 

масовних миграција 

становништва Србије, 

наводи њихове правце 

и узроке и објашњава 

последице тих 

миграција 

ГЕ 3.4.5. објашњава 

када и зашто су биле 

масовне миграције из 

села у градове и какве 

су њихове последице 

ГЕ 3.4.6. уме да 

анализира табеле и 

полно-старосне 

пирамиде и изводи 

закључке 
ГЕ 3.4.7. уме да 
повезује географска 
знања са знањима из 
других предмета 
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   ГЕ 3.4.8. познаје и 

уважава различитости 

народа и култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Привреда Србије 

ГЕ 1.4.1. дефинише 

појам привреда и дели 

привреду на привредне 

делатности, привредне 

гране и секторе 

привреде 

ГЕ 1.4.2. именује гране 

пољопривреде 

(земљорадња, 

сточарство, лов и 

риболов), описује 

њихов развој и наводи 

основне одлике 

ГЕ 1.4.3. наводи значај 

шума (огрев, дрвна 

индустрија, индустрија 

целулозе и папира, 

екологија, туризам, 

здравље, заштита 

насеља, култура...) 

ГЕ 1.4.4. именује 

енергетске изворе 

минералног порекла, 

црне метале, руде 

обојених метала, 

племените метале, 

ретке и радиоактивне 

метале 

ГЕ 1.4.5. именује гране 

индустрије (рударство, 

енергетика, црна и 

обојена металургија, 

машинска индустрија, 

електроиндустрија, 

хемијска индустрија, 

индустрија 

грађевинског 

материјала 

и неметала и лака 

индустрија) 

ГЕ 1.4.6. именује гране 
лаке индустрије 

(прехрамбена, 

текстилна, индустрија 

коже, гуме и обуће, 

дрвна, индустрија 
дувана, лака хемијска 

ГЕ 2.4.1. навеоди 

фазе развоја привреде 

Србије и описује 

одлике сваке фазе 

ГЕ 2.4.2. препознаје и 

наводи природне и 

друштвене факторе 

који утичу на развој 

привреде у целини 

ГЕ 2.4.3. описује 

основне одлике и 

специфичности 

унутрашње и спољне 

трговине Србије 

ГЕ 2.4.4. именује 

туристичке регије 

Србије (планинска, 

панонска), туристичка 

подручја и места, 

класификује их и 

описује 

ГЕ 3.4.1. објашњава 

разлоге и потребу 

бржег развоја и 

унапређивања 

пољопривредне 

производње у Србији 

ГЕ 3.4.2. разуме 

важност одрживог 

коришћења 

природних ресурса 

ГЕ 3.4.3. описује 

друмски, железнички, 

речно-каналски и 

ваздушни саобраћај у 

Србији и наводи 

предности и 

недостатке за сваку 

грану саобраћаја 

ГЕ 3.4.4. објашњава 

утицај и значај 

спољне трговине на 

прилив девизних 

средстава у нашу 

земљу 

ГЕ 3.4.5. објашњава 

привредни значај 

туризма и утврђује 

перспективе развоја 

ГЕ 3.4.6. зна начине 

заштите и 

рационалног 

коришћења 

природних ресурса 
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 индустрија), наводи 

њихове сировине и 

лоцира територијални 

размештај производње 

ГЕ 1.4.7. зна поделу 

туризма (домаћи, 

инострани, излетнички, 

екскурзиони, 

стационарни, 

планински, бањски, 

ловни и риболовни, 

градски, сеоски) и 

услове развоја 

(природне лепоте и 

реткости, културно- 

историјско и 

градитељско наслеђе, 

саобраћај, смештајни 

капацитети, 

угоститељски објекти... 

  

 
 

Завичајна 

географија 

ГЕ 1.4.1. одређује 

географски положај 

ужичког краја на 
географској карти 

Србије 

ГЕ 2.4.1. описује 

основне природне и 

друштвена одлике 

ужичког краја и 

наводи перспективе 

његовог развоја 

ГЕ 3.4.1. објашњава 

удео природних 

процеса и друштвено- 
економских утицаја у 

образовању и 

преображају ужичког 
краја 

 

 

Срби ван граница 

Србије 

ГЕ 1.4.1. именује 

суседне државе у 

којима живе Срби 

ГЕ 1.4.2. именује 

европске и ваневропске 

државе у којима живе 

Срби 

ГЕ 1.4.3. проналази на 

карти Европе и света 

државе у којима живе 
Срби 

ГЕ 2.4.1. знати узроке 

миграција српског 

становништва кроз 

одређене историјске 

периоде 

ГЕ 2.4.2. навести 

последице исељавања 

српског становништва 

из земље матице 

ГЕ 3.4.1. разуме 

потребу одржавања и 

унапређивања 

економских и 

културних веза 

између наших 

исељеника и Србије 

ГЕ 3.4.2. анализира 

табеле дате у 

Уџбенику и изводи 
закључке 

Србија у савременим 

интеграцијским 

процесима 

ГЕ 1.4.1. зна да Србија 

остварује политичку, 

економску, културно- 
просветну и 

научнотехнолошку 

сарадњу с другим 

државама и 

организацијама у свету 
ГЕ 1.4.2. користи 

географску карту за 

проналажење држава 

чланица међународних 

ГЕ 2.4.1. зна да се 

кроз деловање 

међународних 

организација 

унапређују 

поштовања права и 

основних слобода 

ГЕ 3.4.1. објашњава 

и разуме појмове 

интеграција и 

глобализација 

ГЕ 3.4.2. разуме 

значај међународних 

организација у 

одржавању мира, 

безбедности и 

развијању 

пријатељских односа 
међу народима 
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 организација и чланица  ГЕ 3.4.3. разуме 

Европске уније значај политичког и 

ГЕ 1.4.3. прихвата и економског 

уважава другог и друге повезивања држава 

без обзира на расне, Европе 

националне, верске, ГЕ 3.4.4. разуме 

родне (полне) и остале значај Европске уније 

разлике у унапређењу 
 економије и 
 социјалног статуса 
 земаља чланица 

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. 

Задатак 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 ЈОВАН ЦВИЈИЋ 2 

2 ГЕОХРОНОЛОШКА СКАЛА 2 

3 ПАЛИЋКО ЈЕЗЕРО 1 

4 КИНА 1 

5 ЈАПАН 1 

6 ИНДИЈА 1 

7 РУСИЈА 2 

8 АУСТРАЛИЈА 2 

9 АЗУРНА ОБАЛА 1 

10 ИТАЛИЈА 1 

11 ГРЧКА 1 

12 НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ СРБИЈЕ 2 

13 КАНАЛИ И МОРЕУЗИ 1 

14 КАЊОНИ 1 

15 МОРСКЕ СТРУЈЕ 1 

16 ЈЕЗЕРА СВЕТА 2 

17 АТОЛИ 1 

18 ПОЛОВИ 2 

19 ПУСТИЊЕ СВЕТА 2 

20 НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ У СВЕТУ 2 

21 ГЛОБАЛНО ЗАГРЕВАЊЕ 1 

22 ПУТОВАЊА 2 

23 ЕВРОПСКА УНИЈА 1 
24 ВУЛКАНИ 1 

25 КОЛОНИЈАЛИЗАМ 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. 

Задатак 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 ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ 2 

2 ГРАНИЦЕ СРБИЈЕ 1 

3 ПРИРОДНЕ ЦЕЛИНЕ СРБИЈЕ 2 

4 ПАНОНСКА ОБЛАСТ 1 

5 ПЛАНИНСКА ОБЛАСТ 2 

6 ДИНАРСКЕ ПЛАНИНЕ 1 

7 СРПСКО МАКЕДОНСКА МАСА 1 

8 БАЛКАНСКЕ ПЛАНИНЕ 1 

9 КАРПАТСКЕ ПЛАНИНЕ 1 

10 КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА КОТЛИНА 1 

11 КЛИМА СРБИЈЕ 2 

12 РЕКЕ СРБИЈЕ 2 

13 ЈЕЗЕРА СРБИЈЕ 1 

14 БАЊЕ СРБИЈЕ 1 

15 БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 1 

16 НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ 2 

17 МИГРАЦИЈЕ 1 

18 СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА 2 

19 НАСЕЉА 2 

20 ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 2 

21 ПОЉОПРИВРЕДА 1 

22 ИНДУСТРИЈА 2 

23 САОБРАЋАЈ 1 

24 ТУРИЗАМ СРБИЈЕ 1 

25 САВРЕМЕНИ ИНТЕГРАЦИЈСКИ ПРОЦЕСИ СРБИЈЕ 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. 

Задатак географске секције 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 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 

2 
2 

03. Драгоцени зачини 2 

Октобар 
04. "Пут свиле" 2 

05. Острвска држава Индонезија 2 

 
Новембар 

АФРИКА  

06. Долина Нила 
07. Суецки канал 

2 
2 

08. Злато и дијаманти Јужне Африке 2 

 
Децембар 

09. Сахара - највећа пустиња на свету 2 

СЕВЕРНА АМЕРИКА 
10. Ескими 

 

2 

11. Кањон Колорада 2 

 

Фебруар 

12. Занимљивости о Индијанцима 2 

ЈУЖНА АМЕРИКА  

13. Кафа и какао 2 

 
Март 

14. "Зелени пакао Амазоније" 2 

15. Рио Де Жанеиро 
АУСТРАЛИЈА, ОКЕАНИЈА И ПОЛАРНИ СВЕТ 

2 

16. Занимљивости Аустралије, Океаније и Н. Зеланда 2 

Април 
17. Арктик и Антарктик 2 

18. Систематизација знања додатне наставе 7. разреда 2 
 

Ђачка литература: Географија за 8. разред – Винко Ковачевић, Радојка Влајев; 

„Клетт“ 

Наставничка литература: Географске регије Србије – Мила Павловић, Туристичка 

географија Србије – Стеван М. Станковић, Хидрологија – Љиљана Гавриловић; 

многобројни часописи и интернет публикације. 
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ФИЗИКА 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ПРЕДМЕТА 

Циљ наставе физике 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 непознат им ситуацијама, да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као 
и да упознају природне појаве и основне законе природе, да стекну 

основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и 

распознавање физичких појава у свакодневном живо ту 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 расуђивањау физици, 

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу 
физичких закона, 

 развијање способности за активно стицање знања о физичким 
појавама путем истраживања, 

 подстицање радозналости, способности рационалног 
расуђивања, самосталности и критичког мишљења, 

 развијање вештине јасног и прецизног изражавања, 

 развијање логичког и апстрактног мишљења, 

 разумевање смисла и метода остваривања експеримента и 

значаја мерења, 

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру 
наставних садржаја, 

 развијање способности за примену знања из физике, 

 уочавање и разумевање 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 (време, маса, температура, рад, енергија, количина 

наелектрисања, електрични напон и струја) од оних које су 

дефинисане интензитетом, правцем и смером (брзина, убрзање, 
сила, јачина електричног и магнетног поља ...), 

 уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља... 

 разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, 
таласно) и да зна њиховекарактеристике, 
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  зна основне карактеристике звука исветлости, 

 зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у 
природи, 

 разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу 
примене користи трансформацију енергије у рад и обрнуто, 

 примењује законе одржања (масе, енергије, количине 
наелектрисања), 

 зна услове за настанак струје и Омов закон, 

 прави разлику између температуре и топлоте, 

 уме да рукује мерним инструментима, 

 користи јединице Међународног система (СИ) за одговарајуће 
физичке величине. 

 

 

 

ПЛАН ОЦЕЊИВАЊА 

1. БРОЈ ОЦЕНА ПО КЛАСИФИКАЦИОНОМ ПЕРИОДУ 
2. БРОЈ ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 
3. БРОЈ ОЦЕНА СА УСМЕНИХ ПРОВЕРА 

4. ОЦЕНА СА РЕФЕРАТА, ЕСЕЈА, ПРОЈЕКТА 

5. ОЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ВЕЖБИ, ИЗВОЂЕЊА 

ДЕМОНСТРАЦИОНИХ ОГЛЕДА 

6. АКТИВНОСТ НА ЧАСУ, ОДНОС ПРЕМА ПРЕДМЕТУ И 
НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 
7. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ 

 

 
ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ 

М. Радојевић, Уџбеник, Klett 

М. Радојевић, М. Николов, Збирка задатака, Klett 
 

Збирка решених задатака, Наташа Чалуковић, Круг, 

Елементарна физика, Мирослав Кука 
Збирка решених задатака, Томислав Сенћански, 

 
 

ЛИТЕРАТУРА ЗА 

НАСТАВНИКЕ 

Физика за 2. разред гимназије, Гојко Димић, 

Радна свеска 8, Мирјана Комар, Нови Сад, 
Физика за 8. разред, Милан Распоповић, ЗУНС, БГД, 2010. 
Збирка задатака из физике, Бранко Радивојевић, ЗУНС, БГД, 2003. 
Једноставни огледи из физике 8, Душанка Обадовић, ЗУНС,БГД.2010. 

 

 
 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ У 

НАСТАВИ ФУЗИКЕ 

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 

 

 

 
Р.бр 

нас. 

Тем 

е 

 

 

 
Наставне теме 

Број часова 
 
 

 

Укупно 

часова 

 

 
Стандард 

и који се 

односе на 

дату тему 

 

Начини 

провере 

остваренос 

ти 

стандарда 

 
 

 
Обрада 

Утврђивање 

, 

обнављање, 

систематиза 

ција, 

 

 
Лаборато 

ријске 

вежбе 

рачунске 
вежбе 
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1. 

 

 

 

 

ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ 

Наставне јединице: 

Закон одржања механичке 

енергије. 

Осцилаторно кретање 
(осциловање тела обешеног о 

опругу, осциловање куглице 

клатна). Појмови и величине 
којима се описује 

осциловање тела (амплитуда, 

период, фреквенција). 

Закон одржања механичке 

енергије при осциловању 

тела 
Таласно кретање (механички 

талас). Основни параметри 
којима се описује таласно 
кретање (таласна дужина, 

фреквенција, брзина) 
Звук. Карактеристике звука. 
Звучна резонанција 

Лабораторијске вежбе: 
Мерење периода осциловања 
клатна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.4.1. 
ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 
ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 
 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.2.3. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 
ФИ.2.5.1. 
ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ 2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 
 

ФИ.3.2.2. 

ФИ.3.2.3. 

ФИ.3.2.4. 

ФИ.3.2.5. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 
ФИ.3.7.1. 
ФИ.3.7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

Наставне јединице: 

Светлост (основни појмови). 

Праволинијско простирање 
светлости ( сенка и 

полусенка, помрачење Сунца 

и Месеца) 

Закон одбијања светлости. 
Равна огледала 
Сферна огледала. 
Конструкција ликова 
предмета 

Брзина светлости у 

различитим срединама. 

Индекс преламања и закон 

преламања светлости. 
Тотална рефлексија. 
Преламање светлости кроз 
призму и сочиво 
Одређивање положаја ликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.4.1. 
ФИ.1.4.2. 
ФИ.1.4.3. 
ФИ.1.4.4. 

ФИ.1.4.5. 

ФИ.1.4.6. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 
 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.3. 

ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 

ФИ.2.7.3. 
 

ФИ.3.2.5. 
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 код сочива 

Оптички инструменти. Лупа 

и микроскоп 

Лабораторијске вежбе: 

Провера закона одбијања 

светлости коришћењем 

равног огледала 

Одређивање жижне даљине 
сабирног сочива 

    ФИ.3.2.6. 

ФИ.3.4.1. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 
ФИ.3.7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

EЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 

Наставне јединице: 

Наелектрисавање тела. 

Елементарна количина 

наелектрисања. Закон о 

одржању количине 

наелектрисања. 
Узајамно деловање 
наелектрисаних тела. 

Кулонов закон. 

Електрично поље (линије 

сила, хомогено и нехомогено 

поље). 
Рад силе електричног поља. 
Напон. Веза напона и јачине 
хомогеног електричног поља. 
Електричне појаве у 
атмосфери. 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

ФИ.1.1.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.2.3.1. 
 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.5.3. 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.6.2. 

ФИ 2.6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

Наставне јединице: 

Електрична струја 

(једносмерна, наизменична) 
Услови за настајање 

електричне струје и извори 

електричне струје. 

Електромоторна сила. 
Мерење електричне струје и 
напона 

Електрична отпорност 

проводника. Проводници и 

изолатори 

Омов закон за део струјног 

кола 

Рад и снага електричне 

струје. Џул-Ленцов закон 

Омов закон за цело струјно 

коло. Везивање отпорника 
Електрична струја у 

течностима и гасовима 

Лабораторијске вежбе: 
Зависност електричне струје 

од напона на проводнику 

(таблични и графички приказ 

зависности) 
Одређивање електричне 
отпорности отпора у колу 

8 8 3 19  

ФИ.1.3.1. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.7.1. 

ФИ.1.7.2. 
 

ФИ.2.3.1. 
ФИ.2.3.2. 

ФИ.2.3.3. 
ФИ.2.3.4. 

ФИ.2.3.5. 

ФИ.2.3.6. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.2.4.3. 
ФИ.2.4.4. 
ФИ.2.5.2. 
(ФИ.2.5.3. 

) 

ФИ.2.6.1. 

ФИ 2.6.3. 
ФИ.2.7.1. 

ФИ.2.7.2. 
ФИ.2.7.3. 
 

ФИ.3.3.1. 
ФИ.3.4.1. 
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 помоћу амперметра и 

волтметра 
Мерење јачине електричне 
струје и напона у колу са 
серијски и паралелно 
повезаним отпорницима и 
одређивање еквивалентне 
отпорности 

    ФИ.3.4.2. 

ФИ.3.4.3. 

ФИ.3.7.1. 

ФИ.3.7.2. 

 

 

 

 

 

 

5. 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

Наставне јединице: 

Магнетно поље сталних 
магнета. Магнетно поље 

Земље 

Магнетно поље електричне 

струје 
Дејство магнетног поља на 
струјни проводник 
Допринос Николе Тесле и 
Михајла Пупина развоју 
науке о електромагнетним 
појавама и њиховој примени 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

6 

 

 

ФИ.1.1.2. 

ФИ.1.3.2. 

ФИ.1.4.3. 

 

ФИ.2.4.1. 
ФИ.2.4.3. 
ФИ.2.6.1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 

Наставне јединице: 

Структура атома (језгро, 
електронски омотач). 

Нуклеарне  силе 

Природна радиоактивност 

Радиоактивно зрачење (алфа, 
бета и гама зраци) и њихово 

биолошко дејство на биљни и 

животињски свет. Заштита од 
радиоактивног зрачења 

Вештачка радиоактивност. 

Фисија и фузија 
Примена нуклеарне енергије 
и радиоактивног зрачења 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 

 
 

8 

  

 

 

 

7. 

ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

Наставне јединице: 
Утицај физике на развој 
других природних наука, 
медицине и технологије 
Утицај физике на развој 

других природних наука, 
медицине и технологије 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

3 

  

 
УКУПНО 35 27 6 68 

  

 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ФИЗИКЕ за ОСМИ РАЗРЕД 

 

Н
 

а
 

с
 

т
 

а
 

 Број часова  
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Наставна јединица 

 

 

за 

обраду 

 

 

за друге 

типове п
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1
. 
О

С
Ц

И
Л

А
Т

О
Р

Н
О

 И
 Т

А
Л

А
С

Н
О

 К
Р

Е
Т

А
Њ

Е
 

1. Уводни час. Осцилаторно 

кретање 

О  

 
4
+

3
+

1


 у
к

у
п

н
о
 8

 

ФИ1.1.1. 
1.2.1, 

 1.2.2, 
  1.4.2, 
  1.4.3, 
  1.4.5, 
  1.4.6, 
  2.1.2, 
  2.2.1, 
  2.2.2, 
  2.2.3, 
  3.1.2 

2. Карактеристике 

осцилаторног кретања 

О  ФИ1.1.1. 
1.2.1, 

1.2.2, 

1.4.2, 

1.4.3, 

1.4.5, 

1.4.6, 

2.1.2, 

2.2.1, 

2.2.2, 

2.2.3, 

3.1.2 

3. Закон одржања енергија при 

осциловању тела 

 К ФИ1.1.1. 
1.2.1, 

1.2.2, 

1.4.2, 

1.4.3, 

1.4.5, 

1.4.6, 

2.1.2, 

2.2.1, 

2.2.2, 

2.2.3, 

2.5.1, 

3.5.1, 

3.1.2, 

3.2.2, 

3.2.3, 

3.2.4 

4. ЛАБОРАТОРИЈСКА 

ВЕЖБА 1: Одређивање 

периода осциловања 

математичког клатна 

 ЛВ ФИ1.4.1, 
1.4.2, 

1.4.3, 

1.4.5, 

1.4.6, 

2.4.3., 

2.4.4, 

2.7.1, 

2.7.2, 

2.7.3 

5. Таласно кретање и његове 

карактеристике 

О  ФИ1.2.1, 
1.2.2, 

1.2.3, 
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Број часова 
 

 

 

 
Наставна јединица 

за 

обраду 

за друге 

типове 
 

 

 
6. Error! Not a valid link., 

примена на задатке 

3.3.2, 

3.2.4 

У ФИ1.2.1, 
1.2.2, 

1.2.3, 
 

 

 
7. Звучни таласи и О 

резонанција 

 

 

 

 
8. Осцилаторно и таласно С 

кретање 

3.3.2, 

3.2.4 

ФИ1.2.1, 
1.2.2, 
1.2.3, 

2.2.3, 

 
3.2.4 

3.2.5 

 
ФИ1.2.1, 
1.2.2, 

1.2.3, 
 

3.3.2, 

3.2.4 

3.2.5 

 

9. Праволинијско простирање О 

светлости 

 
10. Закон одбијања светлости и О 

равна огледала 

 
11. Примена закона одбијања У 

светлости, конструкција 

лика код равног огледала 

12. ЛАБОРАТОРИЈСКА 

ВЕЖБА 2:. Провера закона 

одбијања светлости 

коришћењем равног 

огледала 

 
13. Сферна огледала, О 

конструкција ликова 

 
14. Конструкција ликова код У 

сферних огледала. Једначина 

сочива 

ФИ1.2.1, 
1.2.2, 

1.4.4, 

3.2.5 

ФИ1.2.1, 
1.2.2, 

1.4.4, 

3.2.6 

ФИ1.2.1, 
1.2.2, 

1.4.4, 

3.2.6 

ФИ1.7.1 

1.7.2, 

2.7.1, 

2.7.2, 

2.7.3, 

3.7.1, 

3.7.2 

ФИ1.2.1, 
1.2.2, 

1.4.4, 

3.2.6 

ФИ1.2.1, 
1.2.2, 

5  2.2.3, 

о  3.2.2, 

Н
а

ст
а

в
н

а
 

т
е
м

а
 

2
. 

С
В

Е
Т

Л
О

С
Н

Е
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О
Ј
А

В
Е

 

7
+

6
+

2
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и
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Наставна јединица обраду типове 

    3.2.4 

15. Брзина светлости и закон 

преламања светлости 

О  ФИ1.2.1, 
1.2.2, 
1.2.3, 

  1.4.4, 
  3.2.5, 
  3.2.6 

16. Брзина светлости и закон 

преламања светлости. 

Тотална рефлексија 

 У ФИ1.2.1, 
1.2.2, 

 1.2.3, 
 1.4.4, 
 3.2.5, 
 3.2.6 

17. Преламање светлости кроз 

плочу, призму и сочива 

О  ФИ1.2.1, 
1.2.2, 
3.2.5, 

  3.2.6 

 18. Конструкција ликова код 

сочива 

О   ФИ1.2.1, 

1.2.2. 
3.2.6 

19. Сочива, примена на задатке  У ФИ1.2.1, 
1.2.2. 
3.2.6 

20. ЛАБОРАТОРИЈСКЕ 

ВЕЖБЕ 3 И 4: Одређивање 

жижне даљине сабирног 

сочива и одређивање 

увећања лупе 

  

 
ЛВ 

ФИ1.7.1 
1.7.2, 

2.7.1, 

2.7.2, 

2.7.3, 

3.7.1, 
3.7.2 

21. Оптички инструменти О  ФИ1.2.1, 
1.2.2. 
3.2.6 

22. Светлосне појаве  С ФИ1.2.1, 

1.2.2, 

1.2.3, 

1.4.4, 

3.2.5, 
3.2.6 

23. Тест – светлосне појаве  У ФИ1.2.1, 
1.2.2, 

1.2.3, 

1.4.4, 

3.2.5, 

3.2.6 

3
. 

Е
Л

Е
К

Т
 

Р
И

Ч
Н

 

О
  
 

П
О

Љ
Е

 24. Наелектрисавање тела и 

елементарна количина 

наелектрисања. Закон 
одржања наелектрисања. 

О  

5
+

5
+

0



у
к

у
п

н
о
 

1
0
 

ФИ 

1.2.1, 
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25. Узајамно деловање 
наелектрисаних тела. 

Кулонов закон 

О   ФИ1.1.2, 
2.6.1, 

 2.6.2, 
 2.6.3 

26. Кулонов закон, примена на 

задатке 

 У ФИ1.1.2, 
2.6.1, 

 2.6.2, 
 2.6.3, 
 3.5.1 

27. Електрично поље. Јачина 

електричног поља 

О  ФИ1.1.2, 
2.6.1, 

 2.6.2, 

28. Јачина електричног поља, 

примена на задатке 

 У ФИ1.1.2, 
2.6.1, 

 2.6.2, 
 2.6.3, 
 2.5.3 

29. Рад силе електричног поља. 

Напон 
О  ФИ1.1.2, 

2.5.1, 
 2.5.3 

30. Рад силе електричног поља, 

примена на задатке 

 У ФИ1.1.2, 
2.6.1, 

 2.6.2, 
 2.6.3, 
 2.5.3 

31. Електричне појаве у 

атмосфери 
О  ФИ1.1.2, 

2.5.3, 
 3.2.5 

32. Електрично поље  С ФИ1.1.2, 
2.6.1, 

  2.6.2, 
  2.6.3, 
  2.5.3, 
  3.2.5 

33. Тест – електрично поље  У ФИ1.1.2, 
2.6.1, 

  2.6.2, 
  2.6.3, 
  2.5.3, 

  3.2.5 

 
4
. 

Е
Л

Е
К

Т
Р

И
 

Ч
Н

А
 

С
Т

Р
У

Ј
А

 34. Електрична струја О  

 

9
+

7
+

3



у
к

у
п

н
о
 1

9
 ФИ1.1.2, 

1.4.4, 
2.3.1 

35. Услови настанка електричне 

струје и извори електричне 
струје 

О  ФИ1.3.1, 
2.3.1, 

 2.3.2 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

149 

 

 

 

 
Н

а
с
т

а
в

н
а

 

т
е
м

а
 

 Број часова  

  

 

за 

 

 

за друге 

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

 

Наставна јединица обраду типове 

36. Јачина електричне струје. 

Мерење јачине електричне 

струје и напона 

О   ФИ1.3.2, 
2.4.1, 

 2.4.3, 
 1.3.1, 
 2.3.1, 
 2.3.2, 
 2.3.3, 
 3.3.1, 
 3.4.2 

37. Јачина електричне струје и 

мерење струје и напона 

 У ФИ1.3.1. 
2.6.1, 

2.6.2, 
  1.3.1, 
  2.3.1, 

  2.3.2 

38. Електрична отпорност 

проводника 

О  ФИ1.3.1, 
2.3.1, 

 2.4.1 

39. Електрична отпорност, 

примена на задатке 

 У ФИ1.3.1, 

1.3.2, 

2.6.1, 
  2.6.2, 
  2.3.1, 
  2.3.2, 
  2.4.1 

40. Омов закон за део струјног 

кола 

О  ФИ1.3.1, 
1.3.2, 

 2.3.1, 
 2.3.2, 
 2.3.3, 
 2.3.4, 
 2.4.1, 
 2.6.1, 
 2.6.3, 
 3.3.1, 
 3.4.2 

41. Омов закон за део струјног 

кола, примена на задатке 

 У ФИ1.3.1, 
1.3.2, 

 2.3.1, 
 2.3.2, 
 2.3.3, 
 2.3.4, 
 2.4.1, 
 2.6.1, 
 2.6.3, 
 3.3.1, 
 3.4.2 

42. ЛАБОРАТОРИЈСКА 

ВЕЖБА 5: Зависност 

електричне струје од напона 

на отпорнику 

 ЛВ ФИ1.7.1, 
1.7.2, 

 2.6.1, 
 2.6.3, 
 2.7.1, 
 2.7.2, 
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Наставна јединица обраду типове 

    2.7.3, 

3.7.1, 

3.7.2 

43. ЛАБОРАТОРИЈСКА 

ВЕЖБА 6: Одређивање 

електричне отпорности 

отпорника амперметром и 

волтметром 

 ЛВ ФИ1.7.1, 
1.7.2, 

 2.6.1, 
 2.6.3, 
 2.7.1, 
 2.7.2, 
 2.7.3, 
 3.7.1, 
 3.7.2 

44. Везивање отпорника О  ФИ1.3.1, 
2.3.2, 

  2.3.3, 
  2.4.1, 
  2.6.1, 
  2.3.5, 
  2.3.6, 
  3.3.1, 

  3.4.2 

45. Везивање отпорника, 

примена на задатке 

 У ФИ1.3.1, 
2.3.2, 

 2.3.3, 
 2.4.1, 
 2.6.1, 
 2.3.5, 
 2.3.6, 
 3.3.1, 

 3.4.2 

46. ЛАБОРАТОРИЈСКА 

ВЕЖБА 7: Мерење јачине 

електричне струје и напона у 

колу с редно и паралелно 

повезаним отпорницима и 

одређивање еквивалентне 

отпорности 

 ЛВ ФИ1.7.1, 
1.7.2, 

 2.6.1, 
 2.6.3, 
 2.7.1, 
 2.7.2, 
 2.7.3, 
 3.7.1, 

 3.7.2 

47. Омов закон за цело струјно 

коло 

О  ФИ1.3.1, 
2.3.2, 

 2.3.3, 
 2.4.1, 
 2.6.1, 
 2.3.5, 
 2.3.6, 
 3.3.1, 
 3.4.2 
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48. Омов закон за цело струјно 
коло, примена на задатке 

 У  ФИ1.3.1, 
2.3.2, 

 2.3.3, 
 2.4.1, 
 2.6.1, 
 2.3.5, 
 2.3.6, 
 3.3.1, 
 3.4.2 

49. Рад и снага електричне 

струје. Џул–Ленцов закон 
О  ФИ 

1.3.1, 
 2.3.1, 
 2.3.2, 
 2.3.3, 
 2.4.1, 
 2.5.3, 
 2.6.1, 
 2.6.3 

50. Електрична струја у 

течностима и гасовима 
О  ФИ 

2.3.1, 
 

2.3.5 

51. Електрична струја  С ФИ2.3.1. 
3.1, 3, 

  2.32.6.1, 
  2.3.5, 
  2.3.6, 
  3.3.1, 
  3.4.2, 
  2.4.1 

52. Тест – електрична струја  У ФИ2.3.1. 
3.1, 3, 

  2.32.6.1, 
  2.3.5, 
  2.3.6, 
  3.3.1, 
  3.4.2, 

  2.4.1 
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53. Магнетно поље сталних 

магнета и магнетно поље 

Земље 

О  

 
3
+

3
+

0
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о
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ФИ 1.1.2 

54. Магнетно поље електричне 

струје 

О  ФИ 1.1.2 

55. Магнетно поље, магнетна 

индукција, примена на 

задатке 

 У ФИ 1.1.2 

56. Дејство магнетног поља на 

струјни проводник 

О  ФИ 

1.1.2, 

1.3.2 

57. Магнетно поље  С ФИ 

1.1.2, 
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1.3.2 

58. Допринос Николе Тесле и 

Михајла Пупина развоју 

науке о електромагнетним 

појавама и њиховој примени 

 

59. Структура атома и 

нуклеарне силе 

 

 

 

 

О 

У  

60. Природна радиоактивност. 

Радиоактивно зрачење 

О   
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61. Заштита од зрачења и 
његово биолошко дејство  У  

62. Радиоактивност  У  

63. Вештачка радиоактивност. 
Фисија и фузија 

О   

64. Примена нуклеарне енергије 
и радиоактивног зрачења 

О   

65. Елементи атомске и 
нуклеарне физике 

 С  

66. Тест – елементи атомске и 
нуклеарне енергије 

 У  
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67. Утицај физике на развој 

других природних наука 

О  

 
1
+

1
+

0
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о
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68. Примена физике у медицини 

и технологији 

 С  

Укупно 33 35 68  

 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 8. РАЗРЕД ПО 

НИВОИМА И ОБЛАСТИМА 

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 
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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 

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 телакоја 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 акосу 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 
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КРЕТАЊЕ 

ФИ.2.2.1.Ученик/ученица уме да препозна убрзано кретање 

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 
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законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност.) 

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.3.3.1Ученик/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.) 

ДОДАТНА НАСТАВА 
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Годишњи план додатног рада из физике за 7 разред, (1 час недељно, 36 годишње) 

 

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 иекспериментално 

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 (регионално и републичко). 

ДОДАТНА НАСТАВА 

1. Феномен Доплеровог ефекта 

2. Ултразвук. Проблем буке 

3. Светлосне појаве – постер радови 

4. Оптички инструменти 

5. Светлосне појаве – такмичарски задаци 

6. Кулонов закон 

7. Електрично поље – постер радови 

8. Елекртична капацитивност. Кондензатори 

9. Електростатика – такмичарски задаци 

10. Извори једносмерне електричне струје 

11. Електрична отпорност. Отпорници 

12. Омов закон 

13. Кирхофова правила 
14. Сложена струјна кола – такмичарски задаци 

15. Мултимедијалне презентације – електрична струја 

16. Џулов закон 

17. Основи електронике (полупроводници) 

18. Електрична струја у флуидима 

19. Школско такмичење 

20. Школско такмичење 

21. Магнетно поље - постер радови 

22. Принцип рада мернихинструмената 

23. Мултимедијалне презентације – магнетно поље 

24. Општинско такмичење 
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25. Општинско такмичење 

26. Општинско такмичење 

27. Електромагнетна индукција 

28. Трофазна струја 
29. Принцип рада генератораи трансформатора 

30. Допринос Михајла Пупина и Николе Тесле науци 

31. Посета музеју „Никола Тесла“ у Београду 

32. Структура атома – постер радови 

33. Природна и вештачка радиоактивност 

34. Задаци са градског такмичења 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

2.2. Годишњи план допунске наставе из физике за 8 разред 
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 ученицимада 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. Појам и величине којима се описује осцилаторно кретање 
2. Таласно кретање 

3. Закон о одржању механичке енергије 

4. Звук. Карактеристике звука 

5. Карактеристике звука 

6. Светлост. Праволинијско простирањесветлости 
7. Закон одбијања светлости. Равна огледала 

8. Сферна огледала и конструкција ликовапредмета 

9. Брзина светлости у различитим срединама 

10. Преламање светлости кроз призму и сочива 

11. Одређивање положаја ликова кодсочива 

12. Оптички инструменти 

13. Наелектрисање тела 

14. Кулонов закон 

15. Електрично поље 

16. Рад силе електричног поља. Напон 
17. Веза напона јачине хомогеног поља 

18. Рачунски задаци − електрично поље 

19. Електрична струја 

20. Услови за настајање електричне струје 

21. Мерење електричне струје и напона 
22. Електрична отпорност проводника 

23. Омов закон за део и цело струјно коло 

24. Рад и снага електрична струја 

25. Џул-Ленцов закон 

26. Магнетно поље сталних магнета 

27. Магнетно поље електричне струја 
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28. Деловање магнетног поља на проводник са струјом 

29. Допринос Николе Тесле и Михаила Пупина науци 

30. Структура атома. Нуклеарна сила 

31. Природнарадиоактивност. Радиоактивно зрачење 
32. Заштита од радиоактивног зрачења 

33. Вештачка радиоактивност. Фисија и фузија 

34. Примена нуклеарне енергије 

СЕКЦИЈА „Млади физичари“ 

Годишњи план слободних активности (физичка секција“млади физичари“)- (1 час недељно, 
34 годишње) 

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. Равномерно кружно кретање 
2. Припрема огледа за дечију недељу 
3. Дечија недеља − Базар науке 

4. Дечија недеља − Базар науке 

5. Њутнови закони механике − Исак Њутн − постер радови 

6. Осцилаторно кретање. Математичко клатно 
7. Феномен Доплеровог ефекта 
8. Светлост − историја развоја 

9. Појава фатаморгане и поларне светлости 

10. Фестивал науке у Београду 

11. Фестивал науке у Београду 

12. Таласи у механици. Интерференција и дифракција таласа 
13. Равна и сферна огледала. Једначине огледала 

14. Графичко представљање V, S , a=f (t) 

15. Преламање светлости кроз призму и плочу 

16. Преламање светлости кроз сочиво − израда паноа 

17. Њутнови закони гравитације 

18. Оптички инструменти – израдапаноа 

19. Кретање тела у гравитационом пољу 

20. Кулонов закон 

21. Кретање тела под дејством силе трења 

22. Електрично поље − постер радови 
23. Слагање и разлагање силе 
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24. Једносмерна електрична струја 

25. Просте машине − задаци 

26. Просте машине − израда паноа 

27. Омов закон 
28. Рад силе, снага 

29. Џулов закон, Џемс Џул − постер радови 

30. Механичка енергија. Закон о одржању енергије 

31. Наизменична струја, мултимедијална презентација 

32. Први и други закон термодинамике 

33. Марија и Пјер Кири. Природна и вештачка радиоактивност 

34. Гасни закон 
 

МАТЕМАТИКА 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну 

базичну језичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

стандарда образовних постигнућа, као и да : 

• оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; 

• способи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 

• развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје; 

• осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање 

појава и законитости у природи и друштву; 

• оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних 

задатака из животне праксе; 

• представља основу за успешно настављање математичког образовања и за 

самообразовање; 

• доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и 

свестраном развитку личности ученика. 

 
Задаци наставе математике су : 

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

математике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе математике буду у 

пуној мери реализовани; 

• нумеричко описмењавање ради успешног бављења било којом професијом и остваривања 

квалитета живота; 

• стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и 

законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневномживоту; 

• стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене 

математике у различитим подручјима људске 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; 
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• усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

• савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, 

као и усвајање основних својстава тихоперација; 

• 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 техничкихнаука; 

• 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: 

• умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина с 

једном и две непознате на основу еквивалентних трансформација, као и да решења тумаче 

графички; 

• одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их користећи 

једначине; 

• уоче функционалне зависности и да их приказују на различите начине, тј. да схвате појам 

функције и њеног графика; 

• овладају појмом функције упознавањем/усвајањем линеарне функције и њених својстава, тако да 

могу да цртају и читају разне графике линеарне функције; 

• умеју да тумаче податке представљене различитим дијаграмима и табелама; 

• умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе -дијаграме разних стања, појава и 

процеса; умеју да израчунају медијану и да је користе; 

• схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 

• науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 

• науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа и лопта); умеју да 

цртају мреже и да израчунавају површину и запремину тела; 

• примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујућ и садржаје математике и других 

области; 

• примењују елементе дедуктивног закључивања. 

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). 
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Наставни садржаји у осмом разреду из математике 

Бр. 

теме 

 
Назив наставне теме 

Број часова 

обрада утврђивање 
други 

типови 
укупно 

1. СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА 5 1 1 7 

2. ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН 8 5  13 

 
3. 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ СА ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

 
9 

 
11 

 
2 

 
22 

4. ПРИЗМА 4 7 1 12 

5. ПИРАМИДА 3 9 1 13 

6. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 5 4 2 11 

7. 
ГРАФИЧКО  ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА 
3 4 1 8 

8. СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА 

СА ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 
6 11 1 18 

9. ВАЉАК 3 4 1 8 

10. КУПА 3 6  9 

11. ЛОПТА 2 2 1 5 

12. ШКОЛСКИ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ   8+2 8+2 

Укупно часова 51 64 21 136 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА МАТЕМАТИКЕ за ОСМИ РАЗРЕД 

 

Н
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а
 

т
е
м

а
 

 

 
 

Наставна јединица 

Број часова 

 

за 

обраду 

 

за друге 

типове 
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1. 

Упознавање ученика са планом и 
програмом 

  

Ув 
 

 

I 
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 +
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П

 =
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2. 
Пропорционалност дужии њена 
примена 

 
П 

 
M

A
.1

.3
.3

.M
A

.2
.4

.1
.M

A
.3

.3
.4

. 

M
A

.1
.4

.1
.M

A
.3

.3
.8

. 

3. Талесова теорема О 
 

4. 
Неке једноставне последице 
Талесове теореме 

О 
 

5. 
Примена Талесове теореме у 

конструкцијама 
О 

 

6. Сличност троуглова О 
 

7. 
Примена сличности на правоугли 

троугао 
О 

 

8. Сличност троуглова 
 

У 
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9. Тачка, права, раван О 
 

M
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.1
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. 
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10. Праве и равни у простору О 
 

11. Однос тачке, праве и равни 
 

У 

12. 
Нормала на раван и растојање тачке 
од равни 

О 
 

13. Растојање тачке од праве (равни) 
 

У 

14. Однос међу равнима. Диедар О 
 

15. Однос међу равнима. Диедар 
 

У 

16. Ортогонална пројекција О 
 

17. Ортогонална пројекција 
 

У 

18. Триедар. Рогаљ О 
 

19. Полиедри О 
 

20. Појам запремине полиедра О 
 

21. Рогаљ и полиедар 
 

У 
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Е
 С

 Ј
Е

Д
Н

О
М

 Н
Е

П
О

З
Н

А
Т

О
М

 

9
О

 +
 1

1
У

 +
 2

С
 =

 2
2
 У

К
У

П
Н

О
 

22. Алгебарски изрази О 
 

M
A

.1
.1

.2
.M

A
.1

.1
.3

.M
A

.2
.1

.1
.M

A
.2

.1
.2

.M
A

.1
.1

.4
. 
M

A
.2

.1
.4

. 

M
A

.3
.1

.1
.M

A
.1

.1
.6

. 
M

A
.1

.2
.1

.M
A

.2
.2

.1
. 

M
A

.1
.2

.3
.M

A
.2

.2
.1

. 
M

A
.2

.2
.3

.M
A

.3
.2

.1
. 
M

A
.2

.2
.5

. 23. 
Еквивалентност израза. Линеарани 
израз О 

 

24. Алгебарски изрази 
 

У 

25. 
Линеарна једначина. Еквивалентност 
једначина О 

 

26. 
Линеарна једначина. Еквивалентност 
једначина 

 
У 

27. 
Решавање линеарних једначина с 
једном непознатом О 

 

28. 
Решавање линеарних једначина с 

једном непознатом 

 
У 

29. 
Решавање линеарних једначина с 
једном непознатом 

 
У 

30. 
Примена линеарних једначина с 

једном непознатом 
О 

 

31. 
Примена линеарних једначина с 
једном непознатом 

 
У 

32. Једначинекоје се своде на линеарне О 
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33. Решавање линеарних једначина 
 

У 
 

34. Решавање линеарних једначина 
 

С 

35. Први писмени задатак 
 

С 

36. Исправак писменог задатка 
 

С 

37. Линеарна неједначина О 
 

38. Еквивалентност неједначина О 
 

39. Еквивалентност неједначина 
 

У 

40. 
Решавање линеарних неједначина 
с једном непознатом О 

 

41. Решавање неједначина 
 

У 

42. Решавање неједначина 
 

У 

43. Решавање неједначина 
 

У 

44. Решавање неједначина 
 

У 

45. Решавање једначина и неједначина 
 

С 

 

IV
 П

Р
И

З
М

А
 

4
О

 +
 7

У
 +

 1
С

 =
 1

2
 У

К
У

П
Н

О
 

46. Призма, појам, врста, елементи О 
 

M
A

.1
.3

.1
.M

A
.1

.4
.1

.M
A

.3
.3

.3
. 

M
A

.1
.4

.2
. 

M
A

.2
.3

.3
. 

M
A

.1
.3

.5
.M

A
.1

.3
.7

. 
M

A
.2

.3
.5

 

M
A

.1
.3

.5
.M

A
.2

.4
.1

.M
A

.3
.4

.1
. 

M
A

.3
.3

.6
. 

47. Елементи призме 
 

У 

48. Површина призме О 
 

49. Површина четворостране призме 
 

У 

50. Површина тростране призме 
 

У 

51. 
Површина правилне шестостра не 
призме 

 
У 

52. 
Запремина призме.Запремина 

квадра 
О 

 

53. Запремина тростране призме 
 

У 

54. 
Запремина правилнешестостране 

призме 

 
У 

55. Запремина призме. Маса тела О 
 

56. Површина и запремина призме 
 

У 
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57. Површина и запремина призме 
 

С 
 

 
58. Други писмени задатак 

 
С 

 

59. Исправка другог писменог задатка 
 

С 
 

 

V
 П

И
Р

А
М

И
Д

А
 

3
О

 +
 9

У
 +

 1
С

 =
 1

3
 У

К
У

П
Н

О
 

60. Пирамида - појам, врсте, елементи О 
 

M
A

.1
.3

.1
.M

A
.2

.3
.3

.M
A

.3
.3

.4
. 
M

A
.1

.3
.3

. 
M

A
.1

.4
.1

. 

M
A

.1
.4

.2
.M

A
.2

.3
.5

.M
A

.3
.3

.3
.M

A
.3

.3
.6

. 

61. Површина пирамиде О 
 

62. Површина четворостране пирамиде 
 

У 

63. Површина тростране пирамиде 
 

У 

64. 
Површина правилне шестостра не 
пирамиде 

 
У 

65. Површина пирамиде 
 

У 

66. Запремина пирамиде О 
 

67. Запремина четвоространепирамиде 
 

У 

68. 3апремина тростране пирамиде 
 

У 

69. 
3апремина правилнешестостране 

пирамиде 

 
У 

70. Површина и запремина пирамиде 
 

У 

71. Површина и запремина пирамиде 
 

У 

72. Површина и запремина пирамиде 
 

С 

 
V

I 

Л
И

Н
Е

А
Р

Н
А

 Ф
У

Н
К

Ц
И

Ј
А

 

5
О

 +
 4

У
 +

 1
С

 +
 1

 п
 =

 1
1
 

У
К

У
П

Н
О

 

73. Функција облика у = k · х 
 

П 

 
M

A
.1

.2
.4

.M
A

.1
.5

.1
. 
M

A
.3

.2
.4

. 
M

A
.2

.2
.4

. 

M
A

.2
.5

.1
.M

A
.3

.5
.1

. 

74. Функција облика у = k x + п О 
 

Имплицитни облик функције Ах + Вх 

75. + С = 0. Превођење на експлицитни 
облик. 

  

У 

76. График линеарнефункције О 
 

77. Цртање графика линеарне функције 
 

У 

78. Нуле функције. Рашћење и опадање. О 
 

79. Цртање и читање графика 
 

У 

80. 
Неке особине графика линеарне 
функције. Графикфункције x = а 

О 
 

81. Пресек две праве О 
 

82. График линеарнефункције 
 

У 
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83. Линеарна функција 
 

С 
 

V
II

 Г
Р

А
Ф

И
Ч

К
О

 

П
Р

Е
Д

С
Т

А
В

Љ
А

Њ
Е

 

С
Т

А
Т

И
С

Т
И

Ч
К

И
Х

 П
О

Д
А

Т
А

К
А

 

3
О

 +
 4

У
 +

 1
С

 =
 8

 У
К

У
П

Н
О

 

84. 
Графичкоприказивањестатистичких 

података (стања, појава, процеса) 
О 

 

M
A

.1
.5

.1
.M

A
.1

.5
.3

.M
A

.2
.5

.1
. 

M
A

.1
.5

.2
. 

M
A

.2
.5

.3
.M

A
.3

.5
.1

.M
A

.3
.5

.2
. 

M
A

.2
.5

.2
. 

M
A

.3
.4

.2
.M

A
.3

.5
.3

. 
 
M

A
.2

.5
.4

.M
A

.3
.5

.4
. 

85. 
Графичкоприказивањестатистичких 
података 

 
У 

Графичко представљање 

86. статистичких података 

у облику дијаграма 

 
О 

 

87. Цртање дијаграма 
 

У 

88. Средња вредност и медијана О 
 

89. Средња вредност и медијана 
 

У 

90. 
Поређење података сасредњом 
вредношћу 

 
У 

91. 
Графичкопредстављање 

статистичких података. 

 
С 

 
92. Трећи писмени задатак 

 
С 

 

93. Исправка писменог задатка 
 

С 
 

 
V

II
I 

С
И

С
Т

Е
М

И
 Л

И
Н

Е
А

Р
Н

И
Х

 Ј
Е

Д
Н

А
Ч

И
Н

А
 С

 Д
В

Е
 

Н
Е

П
О

З
Н

А
Т

Е
 

6
О

 +
 1

1
У

 +
 1

С
 =

 1
8
 У

К
У

П
Н

О
 

94. 
Систем од две линеарне једначине с 

две непознате 
О 

 

M
A

.1
.2

.1
.M

A
.2

.2
.1

.M
A

.3
.2

.1
. 

M
A

.2
.2

.3
.M

A
.3

.2
.3

. 
M

A
.3

.2
.5

. 

95. 
Систем од две линеарне једначине са 
две непознате. Решење система 

 
У 

96. 
Графички приказ система од две 

линеарне једначине с две непознате 
О 

 

97. 
Графички приказ система од две 
линеарне једначине с две непознате 

 
У 

98. 
Еквивалентност система линеарних 
једначина О 

 

99. 
Решавање система линеарних 
једначина (метода замене) 

О 
 

100. Реша вање система једначина 
 

У 

101. Реша вање система једначина (метод 
супротних коефицијената) 

О 
 

102. Реша вање система једначина 
 

У 

103. Реша вање система једначина 
 

У 

104. 
Примена система линеарних 

једначина у реша вању проблема О 
 

105. 
Примена система једначина (на 

бројевима) 

 
У 

106. 
Примена система једначина 

(проблем кретања) 
 

У 

107. 
Примена система једначина (на 

проблеме из геометрије) 
 

У 
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108. 
Примена система једначина (на 

проблеме из физике) 

 
У 

 

109. 
Примена система једначина (на 

проблеме из живота) 

 
У 

110. Примена система једначина 
 

У 

111. Системи линеарних једначина 
 

С 

 

IX
 В

А
Љ

А
К

 

3
О

 +
 4

У
 +

 1
С

=
 8

У
К

У
П

Н
О

 

112. Ваљак О 
 

 
M

A
.1

.3
.3

.M
A

.1
.3

.4
.M

A
.1

.4
.2

.M
A

.2
.3

.4
. 

M
A

.1
.3

.6
.M

A
.1

.4
.1

.M
A

.2
.3

.6
.M

A
.3

.3
.7

. 

113. Површина ваљка О 
 

114. Површина ваљка 
 

У 

115. Запремина ваљка О 
 

116. Запремина ваљка 
 

У 

117. Површина и запремина ваљка 
 

У 

118. Површина и запремина ваљка 
 

У 

119. Површина и запремина ваљка 
 

С 

 

X
 К

У
П

А
 

3
О

 +
 6

У
 =

 9
У

К
У

П
Н

О
 

120. Купа О 
 

M
A

.1
.3

.4
.M

A
.1

.4
.1

. 

M
A

.1
.4

.2
.M

A
.2

.3
.4

. 

M
A

.2
.3

.3
.M

A
.3

.3
.4

. 

121. Површина купе О 
 

122. Површина купе 
 

У 

123. Површина купе 
 

У 

124. Запремина купе О 
 

125. Запремина купе 
 

У 

126. Површина и запремина купе 
 

У 

127. Површина и запремина купе 
 

У 

128. 
Површине и запремине сложенијих 

тела 
 У 

 

X
I 

Л
О

П
Т

А
 

2
О

 +
 2

У
 +

 1
С

=
 5

У
К

У
П

Н
О

 129. 
Сфера и лопта, основни делови 

лопте 
О 

 

 M
A

.1
.3

.4
.M

A
.2

.3
.4

.M
A

.3
.3

.5
 

M
A

.1
.3

.6
.M

A
.2

.3
.6

.M
A

.3
.3

.7
..

 

130. Површина и запремина лопте О 
 

131. Површина лопте 
 

У 

132. Запремина лопте 
 

У 

 
133. Површина и запремина лопте 

  
С 
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134. Четврти писмени задатак 
 

С 
 

135. Исправка писменог задатка 
 

С 
 

 
136. Закључивање оцена 

 
С 

 

Укупно 51 85 136 

Tип часа: 

О – часови обраде новог градива 

У – утврђивање 

П - понављање 

С – систематизација 

Ув – уводни час 

 
 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 8. РАЗРЕД ПО 

НИВОИМА И ОБЛАСТИМА 

 
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на одговарајућем нивоу. нивоу. 

ОСНОВНИ НИВО 

● У области БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица умеда: 

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 природне, целе и рационалне 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 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 

MA.1.2.4. одреди вредност функције дате таблицом или формулом 

 
● У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица: 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе 
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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: припада, не припада, колинеарне тачке 

MA.1.3.3. 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; 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) 

MA.1.3.5. влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама,зна њихове основне елементе и рачуна њихову површину и запремину) 

MA.1.3.6. влада појмовима: купа, ваљак и лопта (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основнеелементе) 

MA.1.3.7. 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, запремине, 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 рачунскихоперација 

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, влада 

појмом сложеног и простог броја и уме да одреди НЗС и НЗД 
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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. реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате 

MA.2.2.2. оперише са степенима и зна шта је квадратни корен 

MA.2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином 

MA.2.2.4. уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички интерпретира 

њена својства; везује за та својства појам директне пропорционалности и одређује непознати 

члан пропорције 

MA.2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним задацима 

 
● У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица уме да: 

MA.2.3.1. влада појмовима: мимоилазне, паралелне и нормалне праве 

MA.2.3.2. одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна 

са њима ако су изражени у целим степенима 

MA.2.3.3. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и 

да решава задатке користећи Питагорину теорему 

MA.2.3.4. користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена 

MA.2.3.5. влада појмовима: призма и пирамида; рачуна њихову површину и запремину 

када су неопходни елементи непосредно дати у задатку 

MA.2.3.6. израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте када су неопходни елементи 

непосредно дати у задатку 

MA.2.3.7. 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. влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или 

централно симетричних итд) 

MA.2.5.2. чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном 

критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности 

узорка са средњом вредношћу) 

MA.2.5.3. обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; представља 

средњу вредност медијаном 

MA.2.5.4. примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, 

промена цене неког производа за дати проценат) 
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НАПРЕДНИ НИВО 

 

● У области БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ученик/ученица умеда: 

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. саставља и решава линеарне једначине и неједначине и системе линеарних 

једначина са две непознате 

MA.3.2.2. користи особине степена и квадратног корена 

MA.3.2.3. зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано 

трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставији облик 

MA.3.2.4. разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава 

одговарајућим записом; зна линеарну функцију и графички интерпретира њена 

својства 

MA.3.2.5. користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније 

текстуалне задатке 

 
● У области ГЕОМЕТРИЈА ученик/ученица уме да: 

MA.3.3.1. одреди међусобни однос праве и равни, две праве, као и међусобни однос две 

равни 

MA.3.3.2. влада појмовима: ортогонална пројекција, рогаљ, полиедар 

MA.3.3.3. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи 

особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 

MA.3.3.4. 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.3.3.5. одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину 

лука 

MA.3.3.6. израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући случајеве када 

неопходни елементи нису непосредно дати 

MA.3.3.7. израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте, укључујући случајеве 

када неопходни елементи нису непосредно дати 

MA.3.3.8. примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства 

геометријских објеката 

 
● 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 
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MA.3.5.2. тумачи дијаграме и табеле 

MA.3.5.3. прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график којим 

представља међузависност величина 

MA.3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 

 
ДОДАТНА  НАСТАВА 

 

 
Циљеви и задаци: 

• проширивање темељних знања; 

• развијање занимања за откривање новихи сложенијих садржаја математике; 

• подстицање да се трудом самостално дође до резултата; 

• подстицање на откривање и проучавање математичких законитости; 

• развијање логичког мишљења изакључивања; 

• 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 решавањапроблема. 

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 исл). 
 

 

Редни 

број 
Тематска јединица 

1. Доказ у математици 

2. Грешке у закључивању 

3. Односи између тачака , правих и равни 

4. Задаци логичко – комбинаторне природе 

5. Диофантове једначине - једноставнији задаци 

6. Диофантове једначине - одабрани задаци 

7. Једначине са апсолутним вредностима 

8. Једначине са апсолутним вредностима 

9. Неједначине са апсолутним вредностима 

10. Неједначине са апсолутним вредностима 
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11. Примена линеарних једначина са две непознате на 
решавање задатака из геометрије 

12. Примена линеарних једначина на решавање задатака из 
праксе 

13. Правилни полиедри (призма ) – одабрани задаци 

14. Површина и запремина призме – сложенији задаци 

15. Површина и запремина призме – сложенији задаци 

16. Површина пирамиде - одабрани задаци 

17. Површина правилних пирамида - одабрани задаци 

18. Запремина пирамида - одабрани задаци 

19. Повезивање површине и запремине пирамиде са призмом 

20. Линеарна функција - цртање,нула , знак 

21. Читање графика линеарне функције 

22. Графичко представљање статистичких података 

23. 
Примена система линеарних једначина са две непознате за 
решавање задатака из геометрије 

24. Примена система линеарних једначина са две непознате за 
решавање задатака из праксе 

25. Површина ваљка- одабрани задаци 

26. Запремина ваљка - одабрани задаци 

27. Повезивање површине и запремине ваљка са призмом и 
пирамидом 

28. 
Повезивање површине и запремине ваљка са призмом и 
пирамидом 

29. Површина купе - одабрани задаци 

30. Запремина купе - одабрани задаци 

31. Површина и запремина купе 

32. 
Повезивање површине и запремине   купе   са осталим 
геометријским фигурама 

ДОПУНСКА  НАСТАВА 

 
Циљеви и задаци: 

• проналажење путева за спречавање заостајања појединих ученика у праћењу наставе; 

• индивидуаним приступом ефикасно помагање ученицима који већзаостају током редовне 

наставе да у границама својих могућности усвоје нова знања; 

• помагање ученицима да открију узрок свог неуспехау 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 
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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 исл.). 
 

 

Редни 

број 
Тематска јединица 

1. Сличност троуглова 

2. Однос тачака, правих и равни 

3. Однос тачака, правих и равни 

4. Решавaње линеарне једначине са једном непознатом 

5. Решавaње линеарне једначине са једном непознатом 

6. Примена линеарних једначина са једном непознатом- 
једноставнији примери 

7. Примена линеарних једначина са једном непознатом- 
једноставнији примери 

8. Примена линеарних једначина са једном непознатом- 
једноставнији примери 

9. Решавaње линеарне неједначине са једном непознатом 

10. Решавaње линеарне неједначине са једном непознатом 

11. Површина коцке и квадра 

12. Површина правилних призми 

13. Површина правилних призми 

14. Површина и запремина призме 

15. Површина и запремина призме 

16. Површина пирамиде 

17. Површина правилних пирамида 

18. Површина правилних пирамида 

19. Запремина пирамида 

20. Запремина и површина пирамида- задаци из праксе 

21. Цртање графика линеарне функције 

22. Нула линеарне функције,експлицитни и имплицитни облик 
,знак 

23. Графичко представљање статистичких података 

24. Решавање система линеарних једначина са две непознате 
графичком методом 

25. Решавање система линеарних једначина са две непознате 
методом замене 

26. Примена система линеарних једначина са две непознате 

27. Површина ваљка 

28. Запремина ваљка 

29. Запремина и површина ваљка 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

172 

 

 

30. Површина купе 

31. Запремина купе 

32. Површина и запремина купе 

33. Површина и запремина лопте 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

 

 
Циљеви и задаци: 

• примена математичких знања у решавању разних проблема изживота; 

• неговање такмичарског духа, жеље за знањем инапретком; 

• популарисање математике; 

• мотивисање и подстицање ученика за рад у групи; 

• ширење научног погледа насвет; 

• позитивно и снажно утиче на интелектуално, радно, естетско и морално васпитање 

ученика. 

 
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 исл.). 
 

Редни 

број 
Тематска јединица 

1. Све о нули 

2. Све о јединици 

3. Бројевни системи (писање бројева и операција) 

4. Архимедово стваралаштво и анегдоте 

5. Судоку 

6. Талесово мерење висина 

7. Египатско трасирање правог угла 

8. Прављење паноа – математички ребуси 

9. Велики и мали бројеви 

10. Погађање замишљеног броја 

11. Математички квиз знања 

12. Магични квадрати 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

173 

 

 

 

 
13. Пано – дијаграм успеха ученика школе по одељењима из 

математике 

14. Рационални поступци у рачунању 

15. Сабирање непарних и узастопних бројева уз илустрацију 

сликама 

16. Паскалов троугао 

17. Еуклидов алгоритам 

18. Познати математичари 

19. Математички квиз 

20. Математика и музика 

21. Израда математичких модела 

22. Припрема за Мислишу 

23. Припрема за Мислишу 

24. Златни пресек 

25. Мозаици 

26. Танграми 

27. Судоку 

28. Ератостеново мерење меридијана земље 

29. Дијаграми, графови 

30. Дирихлеов принцип 

31. Пано са оствареним резултатима из математике током 

школске године 

32. Милутин Миланковић 

33. Математички квиз 
 

ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА за ученике: : Математика – уџбеник за шести разред  

основне школе, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић,Кlett, Београд, 2014.год.; 

Математика - збирка задатака за шести разред основне школе, Б. Поповић, Сања 

Милојевић, 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 

 

 

 
Циљ и задаци 

БИОЛОГИЈА 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

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, 

http://www.dms.org.rs/
http://kengur.dms.rs/
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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 

развијају знања, вештине и умења из области екологије и заштите животне средине, уз 

примену концепта одрживогразвоја. 
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, 
- упознавање еколошких појмова, 

- образовање за животну средину, 

- развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине, 
- усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на 

очувану животну средину. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 
- упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију живота на 
Земљи; 

- науче и схвате нивое организације живог света у природи; 
- упознају предмет истраживања екологије и њен значај; 

- упознају компоненте животне средине; 

- упознају еколошке факторе и њихов значај за живи свет; 

- схвате основне односе исхране и повезаност живих бића у ланцима исхране; 

- схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамику односа материје и 
енергије; 

- схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема; 

- упознају основне типове екосистема и животне услове у њима; 

- стекну знања у вези са изворима и последицама угрожавања животне средине - екосистема; 

- упознају глобалне последице загађивања животне средине; 

- упознају појам и концепцију одрживог развоја; 

- разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине; 

- упознају природне ресурсе, њихову ограниченост и значај рационалног коришћења; 

- изграде ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту животне средине и 

допринос одрживом развоју; 

- развијају еколошку, здравствену и културу живљења. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

1. УВОД (5) 

2. ЕКОЛОГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА (16) 
3. УГРОЖАВАЊЕ, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИ. ЕКОСИСТЕМА – ЖИВ. СРЕДИНЕ (20) 

4. ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (13) 

5. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ (9) 

6. ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЗДРАВЉЕ И КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА (5) 

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. 
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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. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Садржаји програма наставе биологије који обухватају екологију и заштиту животне средине 

логички су распоређени у шест тематских целина: Увод, Екологија и животна средина, 

Угрожавање, заштита и унапређивање екосистема - животне средине, Глобалне последице 

загађивања животне средине, Животна средина и одрживи развој и Животна средина, 

здравље и култура живљења. 

Наведени садржаји програма, поред основног теоријског приступа, поседују и активан 

приступ који је усмерен практичној реализацији заштите животне средине са бројним 

активностима и пројектима у учионици и у непосредном окружењу. Овако конципиран 

програм даје велику креативну слободу наставницима и ученицима да га, сходно условима, 

могућностима и времену реализују. 

Улога наставника је да уз примену интерактивне наставе развија одговоран однос према 

животној средини и усмерава интересовање ученика у покушају да самостално организују 

активности и реализују пројекте. 
 

 

 

 
 

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЧАСОВА ПО НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

Ред. 

бр. 

тeме 

 

 

Н А З И В Т Е М Е 

Број часова 

Обрада 

нове 

наставне 

јединице 

Лаб.вежбе, 

практични 

рад, 

теренски рад 

Понављање 

, 

утврђивање 

, провера 

знања, 

систематиза 

ција 

 

Укупно 

I УВОД 4 0 1 5 

II ЕКОЛОГИЈА И ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 

10 0 6 16 

III УГРОЖАВАЊЕ,  ЗАШТИТА  И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ЕКОСИСТЕМА –  ЖИВОТНЕ 

10 3 7 20 
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 СРЕДИНЕ     

IV ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

6 3 4 13 

V ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

5 3 1 9 

VI ЖИВОТНА  СРЕДИНА, 
ЗДРАВЉЕ И  КУЛТУРА 
ЖИВЉЕЊА 

3 1 1 5 

 Прво полугодиште    34 
 Друго полугодиште    34 
 УКУПНО    68 

Нивои постигнућа знања, вештина и умења ученика захтев су дефинисаних образовних 

стандарда знања за крај обавезног образовања. Професионално искуство и адекватно 

ангажовање наставника у раду са ученицима допринеће остваривању захтева дефинисаних 

образовним стандардима. 

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода, 

као и употребу информационих технологија. Избор наставних метода зависи од циља и 

задатака наставног часа, психофизичких и менталних способности ученика, расположивих 

наставних средстава и учила, као и опремљености кабинета. Избор облика рада препуштен је 

наставнику. 

Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) неопходно је предвидети 60% 

часова за обраду новог градива и 40% за друге типове часова. 

Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од Министарства 
просвете и најновију стручну литературу. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА БИОЛОГИЈЕ за OСМИ РАЗРЕД 

Н
а
ст

а
в

н
а
 

т
ем

а
 

 

 
 

Наставна јединица 

 

 

 

Образовни 

стандарди 

Број часова 

 

 
 

за 
обраду 

 
 

за 

друге 
типове п

о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

  

I 
У

В
О

Д
 

 
1. 

Биолошка и културна 

еволуција човека 

БИ.1.3.9. 
БИ.2.3.5. 

БИ.2.3.6. 

БИ.3.3.5. 
БИ.3.3.6. 

 

О 

 

 

5
 у

к
у
п

н
о
 2. Услови живота на Земљи БИ.1.4.2. О 

 

3. 
Разноврсност живог света. 

Биодиверзитет 

БИ.1.4.6. 

БИ.3.4.7. 

 

О 
 

4. 
Нивои организације живог 
света 

БИ.2.2.2. 

БИ.3.2.4. 
О 

 

Еволуција човека, услови 

5. за живот, биодиверзитет, 
нивои организације 

БИ.1.3.9. 
БИ.1.4.2. 
БИ.1.4.6. 

  

П, У 
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Наставна јединица 

 

 

 
 

Образовни 
стандарди 

Број часова 

 

 
 

за 

обраду 

 
 

за 

друге 

типове п
о
 

н
а
ст

а
в

н
о
ј 

т
ем

и
 

 БИ.2.2.2. 

БИ.2.3.5. 

БИ.2.3.6. 

БИ.3.2.4. 
БИ.3.3.5. 
БИ.3.3.6. 

   

II 

ЕКОЛОГИЈ 

А И 

ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 

 

Предмет истраживања, 
6. историјски развој и значај 

екологије 

 
 

БИ.3.3.6. 

 
 

О 

 

1
6

 у
к
у
п

н
о
 

Животна средина – појам и 

7. 
компоненте. 

Животно станиште – 
биотоп 

БИ.1.4.1. 

БИ.2.4.1. 

БИ.2.4.2. 

 
О 

 

 

8. 
Појам екологије, животна 
средина и станиште 

БИ.3.3.6. 
БИ.1.4.1. 

БИ.2.4.1. 

БИ.2.4.2. 

  
П, У 

9. 
Услови живота у станишту 

– еколошки фактори 

БИ.1.4.2. 

БИ.2.4.1. 

БИ.3.4.1. 

 
О 

 

Однос организама и 

10. 
животне  средине 
(адаптације, животне 

форме) 

БИ.1.4.2. 
БИ.2.4.1. 

БИ.3.4.1. 

 
О 

 

 

11. 
Еколошки фактори, 
адаптације, животне форме 

БИ.1.4.2. 

БИ.2.4.1. 

БИ.3.4.1. 

  
П, У 

Популација – основне 

12. одлике 

БИ.1.4.1. 

БИ.2.4.1. 

БИ.3.4.2. 

 
О 

 

Животна  заједница  и њена 

13. 
организација (еколошка 
ниша, просторна и 
временска организација) 

БИ.1.4.1. 

БИ.2.4.1. 
БИ.3.4.2. 

 
О 

 

 

14. 
Популација и животна 
заједница 

БИ.1.4.1. 
БИ.2.4.1. 

БИ.3.4.2. 

  
П, У 
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Образовни 
стандарди 

Број часова 

 

 
 

за 

обраду 

 
 

за 

друге 

типове п
о
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а
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а
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н
о
ј 

т
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Екосистем – основни 

15. 
процеси који се одвијају у 
екосистему. Односи 

исхране 

БИ.1.4.1. 

БИ.1.4.2. 

БИ.2.4.2. 

БИ.3.4.1. 

 
 

О 

  

 

16. 
Пренос енергије и кружење 
супстанце (материје) 

БИ.1.4.3. 

БИ.2.4.3. 

БИ.3.4.2. 

БИ.3.4.3 

 
О 

 

 

17. 
Развој екосистема 
(сукцесије) 

БИ.1.4.2. 

БИ.2.4.3. 
БИ.3.4.4. 

БИ.3.4.5. 

 
О 

  

 

 

 

 

18. Екосистем 

БИ.1.4.1. 

БИ.1.4.2. 

БИ.1.4.3. 

БИ.2.4.2. 

БИ.3.4.1. 

БИ.2.4.3. 
БИ.3.4.2. 

БИ.3.4.3 

БИ.2.4.3. 
БИ.3.4.4. 
БИ.3.4.5. 

  

 

 

 

П, У 

19. 
Основни биоми на Земљи. 
Биосфера 

БИ.2.4.5. О 
 

20. Биоми и биосфера БИ.2.4.5. 
 

П, У 

21. 
Основни појмови у 
екологији 

Као за 
часове  од 6 

до 20 

  

С 

 
Разноврсност и структура 

22. екосистема (природни и 
антропогени) 

БИ.1.4.4. 

БИ.2.4.5. 
БИ.2.4.6. 
БИ.3.4.5. 

 
О 

  

Разноврсност и структура 
23. екосистема (природни и 

антропогени) 

БИ.1.4.4. 

БИ.2.4.5. 
БИ.2.4.6. 
БИ.3.4.5. 

  
П, У 
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Екосистеми копнених 

24. вода; загађивање и 

могућности заштите 

БИ.1.4.4. 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.7. 

БИ.2.4.8. 
БИ.3.4.6. 
БИ.3.4.7. 

 

 
О 

 

2
0
 у

к
у
п

н
о

 

 
Екосистеми мора; 

25. загађивање и могућности 

заштите 

БИ.1.4.4. 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.7. 

БИ.2.4.8. 
БИ.3.4.6. 
БИ.3.4.7. 

 

 
О 

 

 

Водени екосистеми; 
26. угроженост и могућности 

заштите 

БИ.1.4.4. 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.7. 
БИ.2.4.8. 
БИ.3.4.7. 

  
 

П, У 

 

Шумски екосистеми; 

27. угроженост и могућности 
заштите 

БИ.1.4.4. 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.7. 
БИ.2.4.8. 
БИ.3.4.7. 

 
 

О 

 

 

Травни екосистеми; 

28. угроженост и могућности 
заштите 

БИ.1.4.4. 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.7. 
БИ.2.4.8. 
БИ.3.4.7. 

 
 

О 

 

 

Копнени екосистеми; 

29. угроженост и могућности 

заштите 

БИ.1.4.4. 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.7. 
БИ.2.4.8. 
БИ.3.4.7. 

  
 

П, У 

Антропогени екосистеми 

30. 
(агроекосистеми и урбани 
екосистеми);  угроженост и 
могућности заштите 

БИ.1.4.4. 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.7. 
БИ.2.4.8. 
БИ.3.4.7. 

 
 

О 

 

Уочавање разноврсности и 
31. структуре екосистема у 

непосредном окружењу 

БИ.1.6.2. 

БИ.2.6.1. 

БИ.2.6.3. 
БИ.3.6.3. 

  
А 
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Антропогени екосистеми; 

32. угроженост и могућности 
заштите 

БИ.1.6.2. 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.7. 

БИ.2.4.8. 
БИ.2.6.1. 

БИ.2.6.3. 

БИ.3.4.7. 
БИ.3.6.3. 

  

 

 
П, У 

 

 
33. 

Угрожавање и заштита 
биодиверзитета 

БИ.1.4.5. 

БИ.1.4.6. 
БИ.1.4.7. 

БИ.2.4.8. 
БИ.2.4.9. 

 
 

О 

  

Категорије заштићених 

34. 
природних добара 

(национални и 
међународни ниво) 

БИ.1.4.7. 
БИ.2.4.9. 

БИ.3.4.7. 

 

О 

 

35. 
Црвене књиге флоре и 
фауне 

БИ.1.4.7. 
БИ.2.4.9. 
БИ.3.4.7. 

 

О 
 

 
36. 

Угрожавање и заштита 
биодиверзитета 

БИ.1.6.2. 

БИ.2.6.1. 
БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.1. 
БИ.3.6.2. 

  
 

П, У 

 
Угрожавање културних 

37. 
добара. Унапређивање 
животне средине – значај и 

могућности 

БИ.1.4.5. 

БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7. 

БИ.2.4.8. 

БИ.2.4.9. 
БИ.3.4.6. 
БИ.3.4.7. 

 

 

О 

 

Примери позитивног и 

38. 
негативног утицаја 
антропогеног   фактора   на 

животну средину 

БИ.1.6.2. 

БИ.2.6.1. 

БИ.2.6.3. 

БИ.3.6.1. 
БИ.3.6.2. 

  
 

А 

39. 
Посета једном заштићеном 

природном добру 

БИ.1.6.1. 
БИ.2.6.4. 
БИ.3.6.4. 

  

А 

Истраживање стања 

40.  угрожености  животне 
средине у непосредном 

БИ.1.6.1. 
БИ.1.6.2. 
БИ.3.6.1. 

  

П 
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окружењу БИ.3.6.3. 

БИ.3.6.5. 
   

 

Истраживање стања 

41. 
угрожености  животне 
средине у непосредном 
окружењу 

БИ.1.6.1. 

БИ.1.6.2. 

БИ.3.6.1. 
БИ.3.6.3. 
БИ.3.6.5. 
БИ.3.6.5. 

  

 
П 

  IV
 Г

Л
О

Б
А

Л
Н

Е
 П

О
С

Л
Е

Д
И

Ц
Е
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А
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42. Климатске промене 
БИ.1.4.5. 
БИ.2.4.8. 
БИ.3.4.6. 

 

О 
 

 
1
3
 у

к
у
п

н
о

 

 

43. Ефекат стаклене баште 
БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.8. 
БИ.3.4.6. 

 

О 
 

 
44. Климатске промене 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.8. 

БИ.3.4.6. 

  
П, У 

 

45. 
Оштећење озонског 

омотача 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.8. 

БИ.3.4.6. 

 
О 

 

 
46. Киселе кише 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.8. 

БИ.3.4.6. 

 
О 

 

 
47. Сушење шума 

БИ.1.4.5. 
БИ.2.4.8. 

БИ.3.4.6. 

 
О 

 

 

48. 
Оштећење озонског 
омотача киселе кише 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.8. 

БИ.3.4.6. 

  
П 

 
49. Ерозија земљишта 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.8. 

БИ.3.4.6. 

 
О 

 

 
50. Ерозија земљишта 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.8. 

БИ.3.4.6. 

  
У 
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Глобалне последице 

загађивања животне 

51. средине (претраживање 

интернет страна, научних 

часописа) 

БИ.3.4.8. 

БИ.1.6.1. 

БИ.2.6.1. 

БИ.3.6.1. 
БИ.2.6.4. 
БИ.3.6.4. 

  

 
Пр 

 

Глобалне последице 
загађивања животне 

52. средине (претраживање 

интернет страна, научних 

часописа) 

БИ.3.4.8. 

БИ.1.6.1. 

БИ.2.6.1. 

БИ.3.6.1. 
БИ.2.6.4. 
БИ.3.6.4. 

  

 
Пр 

 

Глобалне последице 

загађивања животне 

53. 
средине (претраживање 

интернет   страна, научних 
часописа, прављење више 
паноа за изложбу) 

БИ.3.4.8. 

БИ.1.6.1. 

БИ.2.6.1. 

БИ.3.6.1. 
БИ.2.6.4. 

БИ.3.6.4. 

  

 
Пр 

 

 

 

54. Систематизација теме 

БИ.1.4.5. 

БИ.2.4.8. 

БИ.3.4.6. 

БИ.3.4.8. 
БИ.1.6.1. 

БИ.2.6.1. 

БИ.3.6.1. 
БИ.2.6.4. 
БИ.3.6.4. 

  

 

 

С 

 

 

 

 

 
V        

ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И 

ОДРЖИВИ 

РАЗВОЈ 

55. Концепт одрживог развоја БИ.3.4.8. О 
 

 
9

 у
к
у
п

н
о

 

Право  на информисаности 

56. 
учешће јавности у 
доношењу одлука у вези са 
заштитом животне средине 

 
БИ.1.4.8. 

 
О 

 

 
57. 

Природни ресурси – 
одрживо коришћење 

БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7. 

БИ.2.4.8. 
БИ.3.4.7. 
БИ.3.4.8. 

 
 

О 

 

 
 

58. Енергетска ефикасност 

БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7. 
БИ.2.4.8. 
БИ.3.4.7. 
БИ.3.4.8. 

 
 

О 
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Процена примене неких 

59. облика енергетске 
ефикасности 

БИ.3.6.1. 

БИ.3.6.4. 
БИ.3.6.5. 

  

А 
 

 
 

60. Отпад и рециклажа 

БИ.1.4.6. 

БИ.1.4.7. 
БИ.2.4.8. 

БИ.3.4.7. 
БИ.3.4.8. 

 
 

О 

 

61. 
Конкретан 

селекцији отпада 

 

допринос 
 
БИ.1.4.8. 

  
А 

Информисаност   и учешће 

62. 
младих у  заштити 
животиња  (добробит 
животиња) 

БИ.1.4.8. 

БИ.3.4.6. 

БИ.3.4.7. 

  
Д 

 

63. Систематизација теме 
Као за 

часове од 
55. до 62. 

  

С 

 
V

I 
Ж

И
В

О
Т

Н
А
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Р

Е
Д

И
Н

А
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З
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Р
А
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Ж
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В
Љ

Е
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А
 

 

64. 
Право на здраву животну 
средину 

БИ.1.5.6.   

 
5

 у
к
у
п

н
о

 

БИ.1.5.7. 
БИ.2.5.4. 

О 

БИ.3.5.8.  

Савремен начин живота и 
65. здравље (бука, брза храна, 

дувански дим...) 

БИ.1.5.6.   
БИ.1.5.7. 
БИ.2.5.4. 

О 

БИ.3.5.8.  

 

66. 
Култура живљења 
(еколошка култура) 

БИ.1.5.6.   

БИ.1.5.7. 
БИ.2.5.4. 

О 

БИ.3.5.8.  

Организација и 

реализација разних 

67. активности унапређивања 
заштите животне средине и 
културе живљења 

БИ.1.5.6. 
  

БИ.1.5.7. 
БИ.2.5.4. 

А 

БИ.3.5.8.  

Обнављање и 

систематизација садржаја 

68. наставног  програма петог, 

шестог, седмог и осмог 
разреда 

   
 

С 

  22 12 34  
  16 18 34 
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  38 30 68 

Прeдвиђeни уџбeник који ће се користити зa наставу биологије у осмом разреду основне 
школе: 

РАДНИ УЏБЕНИК БИОЛОГИЈЕ ЗА 8. РАЗРЕД Klett Аутор: Владимир Ранђеловић 
Остала литература: интернет сајтови, енциклопедије, научни часописи 

 
ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 8. РАЗРЕД ПО 

НИВОИМА И ОБЛАСТИМА 

 

1. ОБЛАСТ - ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

 Зна карактеристике живе и неживе природе 

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 ОСНОВАЖИВОТА 

 Зна да организми имају карактеристичну грађу која омогућава одвијање 

различитих функцијанаопходних за одржавање живота 
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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 изна 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 функцијугрупишу 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 
 

БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни 

процеси 

БИ.1.2.5. разуме да је заживот 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 
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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 ососбине 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 
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 значају 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 ратзличити 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 
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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 
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 лично 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 изоо-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 
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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, као 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) 

 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, 
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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 екстом, 
цртежи, модели. 

1. Еволуција човека- биолошка и културна (презентација у ПП) 

2. Услови живота на Земљи- Милерови експерименти 

3. Биодиверзитет- текстови и слике са интернета 

4. Еколошки и биолошки системи- примери 

5. Екологија животне средине- нераскидива веза или не? 

6. Историјски развој и значај екологије 

7. Биотоп (станиште)- примери у различитим екосистемима 

8. Деловање еколошких фактора у новије време 

9. Адаптације= модификације- да или не? 
10. Примери и слике различитих животнихформи организама 

11. Еколошка ниша- самостални примери ученика 

12. Екосистем- разноврсност и значај 

13. Пренос енергије и кружење материје у екосистему (реферати) 

14. Мреже исхране- примери 

15. Антропогени екосистеми- фотографисање непосредног окружења 

16. Екосистем копнених вода- мочварни екосистеми и Рамсарска конвенција 

17. Екосистем мора- занимљиви текстови и слике саинтернета 

18. Начини и могућности заштите воденихекосистема 

19. Шумски и травнати екосистеми- пано 
20. Могућност и заштита шумских и травнатих екосистема 

21. Посматрање и фотографисање непосредног окружења 

22. Ишчезле биљне и животињске врсте- креативни рад ученика 

23. Фактори нестајања врста- периоди интерглацијације и ледених доба 

24. Заштићена природна добра- анкета ученика 

25. Црвене књиге флоре и фауне Србије 

26. Културна и природна добра Србије- реферати 

27. Значај унапређивање животне средине 

28. Обилазак Авале 

29. Ефекат стаклене баште- некад и сад 
30. Оштећења озонског омотача- пано ученика 

31. Киселе кише- како их спречити 

32. Антропогена ерозија земљишта 

33. Концепт одрживог развоја- текстови са интернета 

34. Рационално и планско коришћење природних ресурса- примери ученика 
35. Рециклажа 

36. Енергетска ефикасност- примери ученика 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Циљ допунске наставе биологије: Да ученици упознају основне појмове о природним 

појавама, живом свету и да упазнају основну грађу различитих група биљака. Ученици треба 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

190 

 

 

 

 

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. 

5 часова УВОД 
10 часова ЕКОЛОГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 
10 часова УГРОЖАВАЊЕ, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЕКОСИСТЕМА – 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

4 часова ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

4 часа ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВО РАЗВОЈ 

3 часа ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЗДРАВЉЕ И КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 

 Наставне јединице ће се обрађивати по потребиученка 

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 : да 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 распрострањ ености 

живих бића. 

Методе : огледи, практичан рад, реферати, презентације и панои ученика, 
микроскпирање, цртежи, модели. 

1. Договор о раду- конституисање секције (избор руководиоца секције) 
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- црвенекњиге 

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 
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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. 
 

 

Назив наставне теме 

(број часа и називи наставних јединица у оквиру теме) 

Упознавање са планом и програмом еколошке секције 
Уређење околине школе 

Дан озонског омотача "15 септембар" 
Уређење хола, цвеће и слике 

Постављање дечијих лик. радова на еколошке теме 

Еколошка едукација родитеља 

Израда збирки плодова, перја, шкољки, инсеката 

Еколошка патрола, снимање и израда паноа 
Округли сто: "како деца могу да ублаже проблеме све загађеније животне средине 

Пестициди у пољопривреди 
пописивање отпадака у околини око школе 

Ланци исхране у природи 

Сакупљање изрека о животињама и биљкама записива. 

Еколошке поруке 

Састав земљишта 

Испитивање загађености ваздушне средине у којој се школа налази 
Израда кућица за птице Како да помогнем птицама 

Еколошке игре без граница 
Праћење метаморфозе лептира у оквиру живог кутка 

Збрињавање неудомљених ситних животиња (мачака и паса 
Екосистем ливада; Екосистем баре - живот баре у току зиме; Екосистем шуме - 

спратовитост 

Бука у близини школе 
Неговање биљака у саксији 

"Ја сам твоје дрво" 
Одређивање загађености воде 
Направи компас 

Сакупљање старе хартије 
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Акција озелењавања непосредне околине 
Израда еколошког кутка у школи 

Направи хербаријум 

Израда еколошких парола 
Сакупљање и начин чувања лековитих биљака 

Акваријум - гајење рибица 

Израда инсектаријума 

Организовање смотри еколошких патрола 

Организовање посета и излета (Авала, Царска Бара,Природњачки музеј и 
Ботаничка башта) 

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 стсв, повезује различита знања, примењује их и сналази се у новим нестандардним 

ситуацијама. 
Задаци: учешће на такмичењуекипа прве помоћи, научити како пружити прву помоћ, 

детаљније знати грађу тела човека и како оно функционише 

Методе: рад са текстом, практични рад, теренски рад. 
 

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 дугихкостију 

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 изводи у двочасима 

 
 

Циљ и задаци 

ХЕМИЈА 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

Циљ наставе хемије 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 
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и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и 

- развијање функционалне хемијске писмености; 

- разумевање промена и појава у природи на основу стечених знања о хемијским појмовима, 
теоријама, моделима и законима; 

- оспособљавање ученика за комуницирање коришћењем хемијских термина, хемијских 

симбола, формула и једначина; 

- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања; 

- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема; 
- развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења; 
- осамостаљивање ученика за тражење и коришћење релевантних информација у различитим 

изворима (уџбеник, научнопопуларни чланци, Интернет); 

- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и 

рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу; 

- подстицање ученичке радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у 

окружењу и позитивног односа према учењу хемије; 
- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној 
оријентацији. 

Задаци наставе хемије јесу: 
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

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

реализовани; 

- омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије; 
- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, заразвој 
различитих технологија и развој друштва уопште; 

- омогућавање ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 

- оспособљавање ученика да користе језик хемије као науке: да знају хемијску терминологију 

и да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 

једначина; 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и 

њиховим променама долазити на основу демонстрационих огледа или огледа које самостално 

изводе, и развијати при том аналитичко и критичкомишљење; 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, 

правилно и безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и 

супстанцама; 
- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања; 
- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање иекспериментално 
искуство за решавање теоријских и експерименталних проблема; 

- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и 
промена у реалном окружењу; 

- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект 

хемијских промена и његову практичнупримену. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ (13) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

- зна о заступљености неметала у природи, у елементарном виду и уједињењима; 
- разуме основна физичка и хемијска својства важнијих представника неметала (водоника, 

кисеоника, сумпора, азота и угљеника); 
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- повезује структуру атома неметала са њиховим својствима и положајем у Периодном 

систему елемената; 

- зна која својства неметала одређују њихову практичну примену; 

- зна да неметали реагују са кисеоником и граде оксиде; 
- саставља формуле оксида неметала применом знања о валенци неметала; 

- зна да оксиди неметала, који реагују са водом, са њом граде киселине; 

- примењује знање да је валенца неметала иста у киселини и одговарајућемоксиду; 

- уме да докаже киселине помоћу индикатора. 

Садржаји: (6+5+2) 
Заступљеност неметала у природи и њихова основна физичка својства. 
Водоник, његова својства и примена. 

Кисеоник, његова својства и примена. 

Сумпор, његова својства и примена. Сумпор(IV)-оксид, сумпор (VI)-оксид, сумпорна 

киселина и примена. 

Азот, његова својства и примена. Азот(V)-оксид, азотна киселина и примена. Амонијак, 
његова својства и примена. 
Угљеник, његова својства и примена. Угљеник(II-оксид. Угљеник(IV)-оксид, угљена 
киселина и примена. 

Демонстрациони огледи 

Добијање и испитивање својстава водоника и кисеоника. Добијање сумпор(IV)-оксида, 

реакција насталог оксида са водом и испитивање својстава настале киселине помоћу лакмус- 

хартије. Демонстрација правилног начина разблаживања концентроване сумпорне киселине. 

Добијање угљеник(IV)-оксида и испитивање његових својстава (не подржава горење, густина 

у односу на ваздух). 

Вежба I: Физичка својства неметала 

Испитивање физичких својстава неметала (агрегатно стање, растворљивост у води и 

неполарном растварачу). 

Вежба II: Оксиди неметала и њихова својстава. Испитивање киселости 
Добијање сумпор(IV)-оксида и испитивање његовог утицаја на биљне пигменте. Доказивање 
киселости неорганских киселина помоћу лакмус-хартије. 

Упутство за реализацију наставне теме 

У оквиру теме потребно је да ученици сазнају који су најзаступљенији неметали у неживој и 
живој природи и да уоче сличности и разлике у заступљености. На основу знања стеченог у 

седмом разреду о структури атома која условљава реактивност елемената и начин њиховог 

међусобног повезивања (хемијска веза), ученици закључују у ком виду се неметали налазе у 

природи (у елементарном виду или у виду једињења). 

Демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе омогућавају ученицима да уоче физичка 

својства неметала (агрегатно стање, растворљивост у води и неполарним растварачима). 

Приликом посматрања демонстрационих огледа за добијање водоника и кисеоника, ученике 

питањима усмеравати и подстицати да уочавају својства ових гасова на основу начина 

прикупљања (прикупљање изнад воде указује на малу растворљивост у води). Посматрајући 

испитивање својстава водоника, ученици уочавају начине којима се манипулише гасовима и 

уче о мерама опреза приликом руковања запаљивим гасовима. 

Упознајући кроз огледе својства кисеоника и неметала, ученици треба да науче да је важно 

хемијско својство кисеоника грађење оксида. Другим речима, они формирају знање о томе да 

је кисеоник неопходан реактант у реакцијама сагоревања. Упутно је алотропске 

модификације први пут споменути код кисеоника и, касније, код угљеника.  

Ученици треба да разликују оксиде неметала који не реагују са водом (на пример, CO) од 

оних који са водом граде киселине. 
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Киселост неорганских киселина ученици доказују помоћу индикатора. При томе, могу 

упоредо доказивати киселост њима познатих киселина из свакодневног живота (сирћетна 

киселина, лимунска киселина). Појам индикатора треба увести при испитивању својстава 

раствора насталог у реакцији између сумпор(IV)-оксида и воде. 

На сваком часу на коме се изучавају оксиди и киселине, ученике подстицати да пишу 

формуле оксида и киселина. Уз тривијалне називе оксида и називе киселина, дати и њихове 

називе по ањонској номенклатури. 

Веома је важно да се на примерима укаже на практичан значај изучаваних киселина у 

свакодневном животу. 

У првој вежби (испитивање физичких својстава неметала), зависно од опремљености школе, 
могу се поред сумпора, испитивати и својства других неметала. 

 

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. 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА И ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) (8) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

- зна о заступљености метала у природи, у елементарном виду и уједињењима; 
- разуме основна физичка својства метала; 

- повезује структуру атома метала са њиховим својствима и положајем у Периодном систему 

елемената; 

- разликује својства хемијски изразитих метала од технички важних метала; 

- зна својства метала која одређују њихову практичну примену; 
- зна да метали у реакцији са кисеоником граде оксиде метала; 

- саставља формуле оксида метала применом знања о валенци метала; 

- зна да оксиди метала, који реагују са водом, са њом граде хидроксиде (базе); 

- зна да је валенца метала иста у хидроксиду и одговарајућем оксиду; 

- зна да је хидроксидна група једновалентна; 

- саставља формуле хидроксида на основу валенцеметала; 
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- уме да помоћу индикатора докаже базна својства раствора хидроксида; 

- зна да у реакцији неких метала са киселинама настаје водоник; 

- зна да су метали подложни корозији и поступке заштите од корозије; 

- зна да се легирање врши у циљу добијања материјала са својствима погодним за одређену 
намену. 

Садржаји: (4+3+1) 

Заступљеност метала у природи и њихова основна физичка својства. 
Калцијум. Калцијум-оксид и калцијум-хидроксид, својства и примена. 

Гвожђе, алуминијум, бакар - својства на којима се заснива примена ових метала. Корозија 
метала. Гвожђе(III)-оксид, алуминијум-оксид. Легуре које се најчешће примењују (бронза, 
месинг, челик, дуралуминијум, силумини). 

Демонстрациони огледи 

Реакција метала друге групе Периодног система елемената са водом. Реакција оксида метала 

друге групе са водом и испитивање својстава насталог раствора помоћу лакмус-хартије. 

Испитивање корозије гвожђа у различитим условима. 

Вежба III: Физичка својства метала. Реакција метала са киселинама 
Испитивање проводљивости топлоте и електрицитета, као и магнетичности неких метала. 
Упоређивање тврдоће и густине гвожђа, алуминијума и бакра. 

Реакција разблажене сумпорне киселине са магнезијумом и гвожђем. 
Упутство за реализацију наставне теме 

Обраду садржаја ове теме започети разматрањем заступљености метала у природи и 

повезивањем са заступљеношћу неметала. Такође, потребно је подстицати ученике да 

повезују видове налажења метала у природи (у елементарном виду или у виду једињења) са 

структуром атома, односно реактивношћу метала. 

Физичка својства метала се обрађују у прегледу. Хемијска својства типичних метала 

изучавају се на примеру калцијума. Ако школа нема калцијум, добијање оксида и хидроксида 

може се показати на примеру магнезијума, уз указивање на сличност (и разлике) у хемијским 

својствима магнезијума и калцијума. Поред тога, важно је подсетити ученике на градиво 

седмог разреда и подстицати их да повезују положај метала у групи и периоди Периодног 

система елемената са његовом реактивношћу. 

У оквиру треће вежбе ученици испитују основна физичка својства метала (агрегатно стање, 

боја, проводљивост електричне струје и топлоте, магнетичност). Такође, испитују понашање 

метала са разблаженом сумпорном киселином и проширују своје знање тиме да је важно 

својство киселина реакција са металима. 

На основу огледа ученици уочавају да заједничка својства метала нису подједнако изражена 

код свих метала. Они треба да науче да је кисеоник неопходан реактант за реакције 

оксидације метала, као што су рђање и сагоревање, и да упоређују тежњу различитих метала 

да подлежу том типу реакције. Демонстрационим огледом показати да брзина корозије 

зависи од услова (под водом, на додирној површини воде и ваздуха, у ваздуху). Такође, 

потребно је указати на то да оксиди неких метала са водом граде хидроксиде, а неки не 

реагују са водом (гвожђе(III)-оксид и алуминијум-оксид). Добијање хидроксида ових метала 

у реакцији између њихових соли и хидроксида елемената прве групе може се демонстрирати 

касније у оквиру наставне теме: Соли. 

СОЛИ (5) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

- усвоји знања о појму соли; 

- саставља формуле соли на основу валенце метала и валенце киселинског остатка; 
- саставља формуле соли на основу назива соли и обрнуто; 
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- зна да соли могу настати у хемијским реакцијама: киселине и базе, метала и киселине, 

киселог оксида и базе; 

- уочава међусобну повезаност оксида, киселина, хидроксидаи соли; 

- предвиђа производе реакција у којима учествују хемијски елементи и једињења која су 
представници одређених класа неорганских једињења; 

- зна о заступљености натријум-хлорида и калцијум-карбоната у природи; 

- зна о значају и примени важних соли. 

Садржаји: (3+1+1) 

Соли. Формуле и називи соли. Добијање соли. 
Физичка својства соли (агрегатно стање, растворљивост). Хемијске реакције соли (реакције 
са киселинама, базама и солима). 

Примена соли. 
Демонстрациони огледи 

Реакција неутрализације хлороводоничне киселине и раствора натријум-хидроксида. 

Реакција између метала и киселине. 

Хемијске реакције соли: између калцијум-карбоната и хлороводоничне киселине, раствора 

гвожђе(III)-хлорида и натријум-хидроксида, раствора сребро-нитрата и натријум-хлорида. 

Вежба IV: Добијање соли и утврђивање растворљивости соли 

Припремање раствора олово(II)-нитрата, калијум-јодида, натријум-сулфата и баријум- 
хлорида. Добијање олово(II)-јодида и баријум-сулфата. 

Доказивање угљеник(IV)-оксида и настајање калцијум-карбоната. 

Упутство за реализацију наставне теме 

Наставник планира наставне ситуације у којима ученици вежбају састављ ање формула соли 

киселина које су обрађене у теми Неметали, оксиди неметала и киселине. 

На примеру припремања физиолошког раствора, тему Соли повезати са темом Хомогене 

смеше - раствори односно са квантитативним саставом раствора, што је обрађивано у седмом 

разреду. Ученици треба да знају својства, примену и добијање кухињске соли. Корелација са 

наставом географије може се остварити указивањем на условљеност облика кречњачког 

рељефа својствима калцијум-карбоната и калцијум-хидрогенбоната. Повезивање са 

свакодневним животом може се остварити указивањем на тврдоћу воде, састав минералних 

вода, деминерализацију воде итд. 

У оквиру ове теме, ученицима се може показати како се из соли могу добити хидроксиди 

метала чији оксиди не реагују са водом. Такође, ученици проширују знање о киселинама још 

једним њиховим својством да реагују са солима угљене киселине уз издвајање угљеник(IV)- 

оксида. 

На крају обраде теме кроз различите примере (обухватајући и оне обрађене у првој и другој 

теми) указати на међусобну повезаност класа неорганских једињења и тако систематизовати 

усвојена знања о својствима оксида, киселина, хидроксида и соли. 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА КИСЕЛИНА, ХИДРОКСИДА И СОЛИ (3) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

- разуме како под утицајем поларних молекула воде дисосују киселине, хидроксиди исоли; 

- зна да киселине у води дају као позитивне јоне H+ јоне; 
- зна да у воденим растворима база постоје хидроксидни јони, ОH-; 
- разуме да је реакција неутрализације реакција између H+ и ОH- јона; 

- разуме да се доказивање кисело-базних својстава раствора помоћу индикатора заснива на 

постојању одређених јона у раствору; 

- познаје pH-скалу и на основу pH-вредности разврстава растворе у киселе, базне и 

неутралне; 

- разуме међусобну повезаност оксида, киселина, хидроксида и соли. 
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Садржаји: (2+1+0) 

Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида и соли. 
Мера киселости раствора - pH-скала. 

Демонстрациони огледи 
Електропроводљивост дестиловане воде, хлороводоничне киселине, раствора натријум- 
хидроксида и раствора натријум-хлорида. 

Доказивање базних својстава воденог раствора амонијака. 

Упутство за реализацију наставне теме 

Циљ разматрања садржаја у оквиру ове теме је уопштавање и систематизација знања о 

киселинама, хидроксидима и солима. Појам киселина, хидроксида и соли дефинише се на 

основу Аренијусове теорије електролитичке дисоцијације. Примерима дисоцијације киселина 
и хидроксида у води обухватити и оне киселине и хидроксиде који нису обрађивани у оквиру 

прве две теме, као што су, на пример, хлороводонична киселина и натријум-хидроксид. 

Ученике информисати о pH-скали као начину за исказивање киселости раствора и 

илустровати примерима из свакодневног живота (средства за одржавање хигијене, 

козметички препарати, прехрамбени производи, телесне течности). Ученици процењују pH- 

вредност помоћу универзалне индикаторске хартије. 

На часу утврђивања посветити пажњу састављању формула и извођењу назива киселих соли, 

на пример, натријум-хидрогенкарбоната и натријум-хидрогенсулфата. 

УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ (2) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

- зна да су једињења угљеника, изузев оксида, угљене киселине и њених соли (карбоната и 

хидрогенкарбоната) органскаједињења; 

- зна да су угљеникови атоми у молекулима органских једињења четворовалентни; 

- разуме да се угљеникови атоми могу међусобно повезивати у отворене и затворене низове 

(прстенове), да веза између атома угљеника може бити једнострука, двострука и трострука, 

те да је то узрок многобројности органских једињења; 
- разуме да угљеникови атоми у молекулима органских једињења могу бити повезани и са 
атомима других елемената једноструком, двоструком или троструком везом. 

Садржаји: (1+1+0) 

Својства атома угљеника. Многобројност органских једињења. Општа својства органских 

једињења, разлике у односу на неорганска једињења. 

Демонстрациони огледи 

Упоређивање својстава органских и неорганских једињења: 

- растворљивост у води (натријум-хлорид, скроб, бензин, уље); 

- понашање при загревању (натријум-хлорид и скроб). 
Доказивање угљеника у органским супстанцама. 

Упутство за реализацију наставне теме 

У оквиру ове теме, ученици уочавају разлике у својствима органских и неорганских 

једињења. Формирају знање о томе да у састав свих органских једињења улази угљеник и 

повезују могућност грађења великог броја органских једињења са структуром угљениковог 

атома. 

УГЉОВОДОНИЦИ (12) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

- разликује алкане, алкене и алкине на основу молекулске и структурне формуле и на основу 
назива; 

- разуме структурну изомерију; 
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- зна физичка својства угљоводоника (растворљивост, агрегатно стање на собној 

температури); 

- зна да угљоводоници подлежу реакцији сагоревања у којој се ослобађа топлота; 

- разуме разлике у структури и реактивности засићених и незасићених угљоводоника, 
односно да двострука веза у молекулима алкена и трострука веза у молекулима алкина 
условљава њихова хемијскасвојства; 

- разуме основне хемијске реакције алкана (супституција), алкена и алкина (адиција); 

- зна да су главни природни извори угљоводоника нафта и земни гас; 

- зна важније деривате нафте (бензин, петролеум, дизел уље, уље за подмазивање и асфалт) и 
да су то смеше једињења сличних физичких и хемијских својстава. 

Садржаји: (7+4+1) 

Елементарни састав, подела и физичка својства угљоводоника. 

Засићени угљоводоници (алкани) и незасићени угљоводоници (алкени и алкини). 

Хемијска својства угљоводоника (сагоревање, супституција, адиција). Ароматични 

угљоводоници. Бензен. 

Нафта и земни гас - извори угљеникових једињења и енергије. 

Полимери. 

Демонстрациони огледи 
Испитивање растворљивости и сагоревање н-хексана (медицински бензин). 
Разликовање засићених и незасићених ацикличних угљоводоника (реакција са калијум- 
перманганатом). 

Вежба В: Састављање модела молекула угљоводоника 

Састављање модела молекула, писање структурних формула и давање назива 

угљоводоницима. 

Упутство за реализацију наставне теме 

Учење о угљоводоницима започети истицањем њиховог значаја и практичне примене. Да би 

ученици овладали писањем структурних и рационалних структурних формула, омогућити им 

да претходно састављају и посматрају моделе молекула угљоводоника. Именовање 

угљоводоника показати на неколико једноставних примера, укључујући и именовање 

изомера. Појам изомера повезати са раније истакнутом чињеницом да се одређен број 

угљеникових атома међусобно може повезивати на различите начине. 

Разлике у реактивности алкана, алкена и алкина објаснити на основу разлике у структури 

молекула ових једињења. Хемијска својства засићених и незасићених угљоводоника треба 

обрадити упоредо, што омогућава сагледавање њихове сличности (сагоревање) и 

различитости (супституција, адиција). 

Од хемијских својстава угљоводоника навести она која омогућавају практичну примену 

угљоводоника: 

- сагоревање - употреба угљоводоника као извора енергије (земни и рафинеријски гас, 

бензин, дизел гориво, мазут); 

- реакције супституције и адиције - од угљоводоника се може добити мноштво једињења 

различите практичне намене која, поред атома угљеника и водоника, садрже и атоме других 

елемената (на пример, производња пластичних маса, тефлона, фреона, боја, инсектицида…). 

Ароматичне угљоводонике обрадити на информативном нивоу, указујући на њихову слабу 

реактивност и токсичност. 

Учећи о дериватима нафте, важно је да ученици уоче да су производи фракционе дестилације 

(кондензације) и даље смеше угљоводоника. 

Реакцију полимеризације представити као реакцију у којој се од реактаната, одређених 

својстава (на пример, гасовито агрегатно стање), добијају супстанце са новим својствима 

(чврсто агрегатно стање). Нагласити практичну примену различитих полимера. 
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ (9) 
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Оперативни задаци 

Ученик треба да: 
- разуме да је функционална група део молекула који условљава физичка и хемијскасвојства 

једињења; 

- зна функционалну групу алкохола и како се алкохоли именују; 

- разуме како хидроксилна група одређује физичка и хемијска својства алкохола; 

- зна о добијању етанола алкохолним врењем; 

- разуме основна физичка и хемијска својства етанола; 

- зна о практичној примени алкохола (метанола, етанола, гликола иглицерола); 
- зна о штетном дејству етанола на људски организам (алкохолизам), и о токсичности 
метанола; 

- зна функционалну групу карбонилнихједињења; 

- зна да оксидацијом примарнихалкохола настају алдехиди, а секундарних алкохола кетони; 

- зна о практичној примени карбонилних једињења (метанала и пропанона); 
- зна функционалну групу карбоксилних киселина и како се карбоксилне киселине именују; 

- разуме како карбоксилна група одређује физичка и хемијска својства карбоксилних 

киселина; 

- зна да оксидацијом етанола може настати етанска киселина; 

- зна о практичној примени карбоксилнихкиселина; 
- зна које се карбоксилне киселине називајумасне киселине; 
- зна да у реакцији алкохола и карбоксилних киселина настају естри и како се настали естри 

именују; 

- разуме физичка својства естара. 
Садржаји: (5+3+1) 
Алкохоли. 

Карбоксилне киселине. Масне киселине. 

Естри. 

Демонстрациони огледи 
Добијање алкохола алкохолним врењем. 
Доказивање киселости карбоксилних киселина. 

Лабораторијско добијање и испитивање својстава етилетаноата. 

Вежба VI: Физичка и хемијска својства органских једињења  са кисеоником  

Испитивање растворљивости алкохола и карбоксилних киселина са различитим бројем атома 

угљеника умолекулу. 

Реакција етанске и лимунске киселине са натријум-хидрогенкарбонатом. 

Упутство за реализацију наставне теме 

Ученици уочавају да су својства органских једињења са истим бројем угљеникових атома 

различита, у зависности од функционалне групе. Такође, уче именовање органских једињења 

према функционалној групи коју садрже и повезују одређену функционалну групу у 

молекулу са својствима једињења. Уз називе једињења према IUPAC номенклатури навести и 
тривијалне називе представника органских једињења са кисеоником. 

Карбонилна једињења упутно је обрадити као оксидационе производе одговарајућих 

алкохола, уз указивање на практични значај метанала (формалдехида) и пропанона (ацетона). 

Поред примене у свакодневном животу, потребно је нагласити важност органских једињења 

са кисеоником као индустријских сировина. Ученицима треба указати на штетно 

физиолошко деловање алкохола и проблем алкохолизма. У корелацији са наставом 

биологије, ученици могу самостално, из различитих извора, да прикупљају информације о 

утицају алкохола на организам. 

Током обраде наставних садржаја о карбоксилним киселинама, ученици уочавају сличности 
и разлике у својствима неорганских и органских киселина. 
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БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА (12) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

- зна шта су масти и уља и њихова физичка својства; 
- препознаје формуле триацилглицерола као главних састојака масти иуља; 

- разуме основна хемијска својстава масти и уља (реакције хидрогенизације и 

сапонификације); 

- зна да се детерџенти по хемијском саставу и својствима разликују од сапуна, али да је 

принцип уклањања нечистоћаисти; 

- зна о значају и улози масти и уља у живим бићима; 
- зна шта су угљени хидрати и о њиховом значају и улози у живимбићима; 

- разуме физичка својства угљених хидрата; 
- разликује према сложености моносахариде, дисахариде и полисахариде и зна да 

хидролизом дисахарида и потпуном хидролизом полисахарида настају моносахариди; 

- разликује сахарозу од инвертног шећера; 
- разуме да су различита својства и биолошка функција скроба и целулозе последица разлика 

у њиховој хемијској структури; 

- зна о практичној примени угљених хидрата(на пример, да се хартија прави од целулозе; да 

је памук, по хемијском саставу, целулоза); 

- зна да молекули аминокиселина садрже карбоксилну и амино групу; 
- зна да су протеини природни полимери протеинских аминокиселина; 

- зна да се есенцијалне аминокиселине морају уносити храном; 

- зна о значају и улози протеина у живим бићима; 
- наводи животне намирнице богате мастима и уљима, угљеним хидратима и протеинима; 
- зна да се неки витамини растварају у води, а неки у мастима, што је условљено њиховом 
хемијском структуром; 

- зна о значају и улози витамина у људском организму. 
Садржаји: (7+4+1) 

Масти и уља. 

Угљени хидрати у прегледу: моносахариди (глукоза и фруктоза), дисахариди (сахароза), 
полисахариди (скроб и целулоза). 
Аминокиселине. Протеини. 
Витамини. 

Демонстрациони огледи 
Сапонификација масти - сапуни. 

Вежба VII: Масти и уља 

Испитивање растворљивост масти и уља и угљених хидрата у води. 

Доказивање скроба. 

Денатурација протеина. 
Упутство за реализацију наставне теме 

У оквиру теме не треба инсистирати на писању структурних формула триацилглицерола, већ 

на познавању својстава ових једињења и њихових смеша. Неопходно је да ученици знају о 

својствима, биолошком и техничком значају масти и уља, као и о примени ових једињења као 

сировина или полупроизвода у даљој хемијској преради, на пример, добијање маргарина из 

уља и производња сапуна. Енергетска улога масти и уља у живим бићима и њихов значај за 

правилну исхрану, као и значај незасићених масних киселина за исхрану, могу да се обраде 

кроз самосталне радове ученика. 

У корелацији са наставом биологије ученици уче да глукоза, као основни извор енергије за 

жива бића, настаје процесом фотосинтезе. Потребно је ученицима хемијском једначином 

приказати процес фотосинтезе, да би сагледали да од једноставних неорганских молекула, 
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угљеник(IV)-оксида и воде, под одређеним условима, настају сложени молекули органског 

једињења (глукозе). Грађење полисахарида треба представити кaо начин да се енергија 

складишти. Треба указати на градивну и заштитну улогу целулозе у биљкама. Потребно је 

истаћи да су скроб и целулоза природни полимери изграђени различитим везивањем истих 

моносахаридних јединица. На том примеру ученици могу да уоче како разлика у структури 

доводи до разлике у својствима. 

Важно је да се укаже на широку заступљеност угљених хидрата у природи и њихову примену 

у свакодневном животу: сахарозе у прехрамбеној индустрији, скроба у прехрамбеној и 

фармацеутској индустрији, памука и целулозе у текстилној индустрији.... 
На примеру сахарозе и инвертног шећера обновити разлику између једињења и смеша, а 
кристализацију меда представити као кристализацију презасићеног раствора. 

Аминокиселине представити као једињења која у свом молекулу садрже две функционалне 

групе: карбоксилну и амино групу. Настајање пептидне везе, као функционалне групе 

полипептида и протеина, објаснити као реакцију амино групе једне аминокиселине са 

карбоксилном групом друге аминокиселине. Важно је указати на значење појмова: 

аминокиселина, протеинска аминокиселина и есенцијалне аминокиселине. Од највеће 

важности је, у корелацији са наставом биологије, ученицима указати на биолошки значај 

протеина, њихову градивну и каталитичку функцију у организму. Значај протеина за 

правилну исхрану може се обрадити кроз самосталне радове ученика. Посебну пажњу 

посветити огледима денатурације протеина под дејством топлоте и киселина. 

У оквиру теме ученици треба да науче да се исхраном уноси шест главних врста супстанци 

неопходних људском организму (протеини, угљени хидрати, масти и уља, витамини, 

минерали и вода), о важности правилне исхране, као и о поремећајима исхране. У складу са 

тим, целисходно је и функционално упутити их да из различитих извора пронађу 

информације о важности витамина (и минерала), као и о намирницама у којима се налазе 

наведене супстанце. 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (4) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 
- зна о значају безбедног поступања са супстанцама и значају правилног складиштења; 

- зна о загађивачима (неорганским и органским супстанцама) ваздуха, воде и земљишта и 

мерама заштите. 

Садржаји: (2+2+0) 

Загађивачи ваздуха, воде и земљишта. Мере заштите. 
Упутство за реализацију наставне теме 

У оквиру теме ученици сазнају о неорганским и органским супстанцама - главним 

загађивачима ваздуха, воде и земљишта. У вези са тим, размотрити узроке загађивања 

животне средине и, на основу својстава супстанци, размотрити њихов утицај на околину и 

жива бића, као и мере превенције. 

Важно је истаћи допринос хемије за очување и унапређење квалитета животне средине кроз 

истраживање сложености хемије земље, вода у природи, атмосфере и биосфере, кроз развој 

нових реагенаса, метода и инструмената за детекцију и идентификацију опасних супстанци. 

Један од часова за утврђивање и систематизацију садржаја ове наставне теме може се 

предвидети за израду мини-пројекта о заштити животне средине у локалним условима. 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Садржаји наставе хемије у основној школи организовани су тако да се у седмом разреду уче 

основни појмови опште хемије, а у осмом разреду садржаји неорганске и органске хемије. 

У седмом разреду садржај је организован у оквиру пет тема. У првој теми ученици усвајају 

знања о предмету изучавања хемије, о научном методу како хемичари долазе до сазнања и о 

примени и значају хемије у свакодневном животу за развој технологије и друштва. 
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У оквиру друге теме уводе се основни хемијски појмови који се у наредним темама даље 

развијају. 

Циљ учења треће теме јесте сазнавање које честице изграђују супстанцу, на који начин се оне 

међусобно удружују и уређују и како су својства супстанце условљена њеном структуром. 

У четвртој теми ученици детаљније уче о појму раствора, растворљивости и квантитативном 

изражавању састава раствора, уз функционално повезивање наведених појмова са 

свакодневним животом. Обрада раствора после обраде теме о структури супстанце 

омогућава разумевање процеса растварања на честичном нивоу, зашто се поларне супстанце 

растварају у поларним растварачима и сл. 

Пета тема обухвата детаљније разматрање хемијских промена, закона по којима се оне 

одвијају и квантитативног аспекта хемијских реакција. Тиме се омогућава овладавање 

квалитативним и квантитативним значењем једначина хемијских реакција. Као модел, могу 

послужити једначине реакције синтезе или анализе бинарних једињења. Критеријум за 

поделу хемијских реакција на реакције анализе и синтезе после учења о структури супстанце 

јаснији је јер се сложеност супстанци може поредити. У оквиру теме уводи се физичка 

величина количина супстанце и њена јединице мол, а важно је објаснити практични значај 

ове основне физичке величине и њене јединице за планирање хемијских реакција. 

Наставни садржаји хемије за осми разред развијени су у девет тема. У оквиру прве две теме, 

ученици упознају заступљеност неметала и метала у природи. Видове налажења елемената у 

природи ученици сагледавају на основу структуре њихових атома и, према томе, 

реактивности елемената. У прегледу и путем огледа обрадити својства неметала, оксида 

неметала и киселина. Својства типичних метала изучавају се на примеру калцијума. Ученике 

стално подстицати да самостално састављају формуле оксида на основу знања валенце 

неметала, односно метала, као и да пишу формуле киселина и хидроксида. 

Учење о солима у оквиру треће теме базирати на знању о јонским једињењима, стеченом у 

седмом разреду. И у оквиру ове теме ученике подстицати да самостално састављају формуле 

соли, те да науче о заступљености њима најпознатијих соли у природи, као и о значају и 

примени важних соли. На крају теме организовати систематизацију знања о саставу и 

својствима оксида, киселина, хидроксида и соли. 

Циљ учења четврте теме јесте да ученици на основу теорије електролитичке дисоцијације 

уопште знање о својствима киселина, хидроксида и соли, тј. како својства зависе од 

структуре ових једињења. Ученици треба да науче о значају реакције неутрализације у 

индустријској производњи и у свакодневном животу. Такође, потребно је да се информишу о 

pH-скали као начину исказивања киселости раствора. 

Учећи градиво прве четири теме ученике стално треба подстицати да повезују садржаје ових 

тема. На пример, када уче о металима, они треба да уоче да неки метали реагују са 

киселинама уз издвајање водоника. Међусобна повезаност класа неорганских једињења може 

се сагледати на примерима реакција у којима настају соли. Поред тога, ученици могу уочити 

да киселине реагују са солима угљене киселине што је још једно важно хемијско својство 

киселина. 

У оквиру четири наредне теме ученици уче о основним својствима органских једињења, по 

којима се разликују од неорганских, и о физичким и хемијским својствима неких класа 

органских једињења (угљоводоници, алкохоли, карбоксилне киселине и естри), укључујући и 

биолошки важна једињења. 

У оквиру последње теме потребно је размотрити узроке загађивања животне средине, како 

човек својим активностима томе доприноси и како се последице ових утицаја могу умањити. 

Полазећи од својстава разматраних неорганских и органских супстанци, неопходно је 

утврдити шта су загађивачи ваздуха, воде и земљишта. Такође, важно је истаћи допринос 

хемије за очување и унапређење квалитета животне средине. 
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Специфичност учења хемије огледа се у потреби да се хемијски појмови разматрају на три 

нивоа: макро нивоу, микро нивоу и симболичком нивоу. Значајно је планирати ситуације у 

којима се промене, које се макроскопски опажају у огледима тумаче на нивоу честица које 

изграђују супстанцу и то представља помоћу хемијских симбола, формула и хемијских 

једначина. 

Формирање хемијских појмова требало би да буде резултат истраживачког приступа који 

обухвата: прикупљање података посматрањем или мерењем, представљање података на 

структуриран начин (табеларно), уочавање правилности међу подацима, формулисање 

објашњења и извођење закључака. Формирање хемијских појмова увек започињати 

повезивањем са примерима из свакодневног живота, као и са претходним знањем и 

искуством ученика. Такође, због апстрактне природе хемијских појмова, неопходно је да се 

њихово формирање заснује на огледима које демонстрира наставник или их ученици 

самостално изводе. Ако у школи не постоје супстанце предложене у програму за извођење 

демонстрационих огледа и лабораторијских вежби ученика, оне се могу заменити 

супстанцама доступним у продавницама и апотекама. За многе вежбе ученици могу донети 

различите материјале од куће. Да би ученици разумели својства супстанци, условљеност 

својстава структуром супстанце, промене којима супстанце подлежу и законе према којима 

се промене одвијају, њихове активности на часовима треба да буду различите. Активности 

планирати према оперативним задацима, наведеним уз сваку тему, имајући у виду знања и 

способности која се код ученика развијају. Те активности могу бити следеће: 

- посматрање својстава супстанци и промена у огледу које наставник изводи; 
- анализа резултата огледа и њихово повезивање са претходнимексперименталним 
искуством и постојећим теоријским знањем; 

- формулисање претпоставки; 

- планирање огледа; 

- извођење огледа уз безбедно руковање лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама; 

- бележење резултата огледа; 

- формулисање објашњења за правилности уочене међу прикупљеним подацима; 

- извођење закључака; 
- дискутовање; 

- претраживање и коришћење различите литературе; 

- претраживање Интернета ради прикупљањаинформација; 

- припремање извештаја о експерименталном раду; 

- извештавање; 
- прављење наставних средстава; 
- решавање рачунских задатака, при чему се израчунавања могу повезати са 

експерименталним радом итд. 

Приликом планирања часа поћи од оперативних задатака, према њима формулисати циљеве 

часа и изабрати методе које ће на датом садржају на најефикаснији начин омогућити 

ученицима да трајно формирају знања или вештине. То укључује планирање одговарајућих 

задатака, чијим ће испуњавањем највећи број ученика за расположиво време научити дати 

садржај. 

Кроз учење хемије у основној школи сваки ученик треба да формира базичну хемијску 

писменост. Хемијски писмена особа поседује такво знање хемије које јој, потом, обезбеђује 

сагледавање и разумевање животног окружења, функционисање на личном и будућем 

професионалном и друштвеном плану. Она би требало да разуме својства материјала којима 

је окружена и које користи, да разуме како је употреба материјала одређена њиховим 

својствима и да, према томе, бира одговарајући материјал, као и да безбедно рукује 

различитим супстанцама. Хемијска писменост омогућује критичку процену информација из 

различитих извора и процену поузданости самих извора. Такво знање хемије омогућује, 
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такође, и доношење различитих одлука, на пример, од ког произвођача купити одређени 

производ имајући у виду хемијски састав производа, уз критички однос према рекламним 

кампањама за производе. 

Реализовањем наставних садржаја хемије ученици се подстичу на разумевање појава у 

природи и уче како се применом научног метода долази до сазнања у хемији. Такође, веома 

је важно истицати практичан значај тих сазнања у свакодневном животу, за развој 

технологије и, уопште, за развој друштва. 

Ученичка постигнућа пратити на сваком часу и дати прилику ученицима да, применом 

различитих облика и метода утврђивања и проверавања знања, испоље свој напредак у учењу 

хемије. При томе, неопходно је имати у виду да начин проверавања и садржај обухваћен 

проверавањем одређују начин учења ученика, усмеравајући често њихову пажњу само на оне 

делове градива који су проверавањем обухваћени и на ниво знања који се од њих тражи. У 

складу са тим, приликом осмишљавања задатака за испитивање ученичких постигнућа, веома 

је важно утврдити да ли се тим задацима проверава ниво знања прецизиран у оперативним 

задацима и у којој се мери задацима подстиче формирање целовитог знања, односно 

формирање система појмова. 

Проучавањем садржаја наставе хемије ученици развијају и комуникационе способности, 

способности да изнесу идеје, да наводе аргументе, да се оспособљавају за доношење одлука и 

преузимање одговорности. Истраживање у школској лабораторији (хемијском кабинету) као 

начин учења хемије, омогућава и подстиче развој наведених вештина. Ученици у таквим 

ситуацијама развијају способности да формулишу идеју у виду питања/проблема који се 

може истражити, да планирају, да се договарају, размењују знања и искуства, да извештавају 

о урађеном на јасан и структуриран начин. 

Слободне активности 

У оквиру слободних активности, окупљају се ученици који исказују повећано интересовање 

за хемију. Циљ слободних активности је подстицање и проширивање интересовања ученика 

за хемију, као и развој њихових склоности и способности у функцији професионалног 

опредељивања. 

Групе за рад у оквиру слободних активности формирају се од десет до петнаест ученика, и 

могу се повећати при обради теоријских садржаја, или смањити приликом извођења неких 
хемијских експеримената. Значајна улога наставника у слободним активностима јесте да 

идентификује даровите ученике, прати и подстиче даровитост, и усмерава их у даљем 

професионалном развоју ка избору занимања у подручју хемије. 

Облици рада у оквиру слободних активности могу да буду разноврсни: израда и презентација 

ученичких пројеката, обрада интересантних тема у виду предавања и презентације 

наставника или предавача по позиву, колаборативни рад ученика у поступку обраде 

актуелних тема из области хемијских аспеката угрожености и заштите животне средине, 

организоване кратке стручне екскурзије (посете хемијским фабрикама, постројењима за 

прераду воде и друго), неформална мини-такмичења кроз квизове знања, израда пригодних 

учила (збирке минерала, сировина, полупроизвода и финалних производа хемијске 

индустрије или израда једноставних модела и уређаја). Посебно место у слободним 

активностима заузимају ученички самостални хемијски експерименти, а важан задатак 

слободних активности јесте подстицање интересовања за хемијске експерименте као 

примарне изворе знања у хемији и развијање основних лабораторијских техника рада. 

Теме које се обрађују у оквиру слободних активности могу да буду преузете из програма 

додатне наставе, уз могућност корекције у складу са наставниковом проценом и на основу 

ученичких интересовања. 
Наставне методе: 
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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. 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ХЕМИЈЕ за ОСМИ РАЗРЕД 

 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 

ОБРАДА 
УТВРЂИВ 
АЊЕ 

ВЕЖБЕ СВЕГА 

 

1. Неметали, оксиди неметала и 

киселине 

 

6 
 

5 
 

2 
 

13 

 

2. Метали, оксиди метала и 

хидроксиди 

 

4 
 

3 
 

1 
 

8 

 

3. Соли 
3 1 1 5 

4. Електролитичка дисоцијација 
киселина, хидроксида и соли 

2 1 0 3 

 

5. Угљоводоници 
8 5 1 14 

6. Органска једињења са 

кисеоником 
5 3 1 9 

7. Биолошки важна органска 

једињења 
7 4 1 12 

8. Хемија животне средине 2 2 0 4 

 

Област експеримент 
  

7 
 

УКУПНО 37 24 7 68 
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Редни број 

наставне теме 
Редни 

БРој 

часа 

наставне 

јединице 

Назив наставне 

јединице 
Тип часа Стандарди који се 

могу применити 

1. 1. Упознавање 

ученика с планом и 

програмом хемије у 

осмом разреду 

уводни час  

 2. Неметали. Физичка 
својства неметала 

обрада ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.3.2.1. 

 3. Неметали. Физичка Лабораторијске ХЕ.1.1.12. 

својства неметала вежбе ХЕ.1.2.10. 
  ХЕ.1.6.1. 
  ХЕ.1.6.2. 

 4. Водоник - својства и обрада ХЕ.1.1.2. 
примена ХЕ.1.1.5. 

 ХЕ.1.2.1. 
 ХЕ.1.2.2. 
 ХЕ.3.2.1. 

 5. Кисеоник - својства и обрада ХЕ.1.1.2. 

примена ХЕ.1.1.5. 
 ХЕ.1.1.6. 
 ХЕ.1.1.8. 
 ХЕ.1.2.1. 
 ХЕ.1.2.2. 
 ХЕ.1.2.4. 
 ХЕ.2.2.1. 
 ХЕ.2.2.2. 
 ХЕ.3.2.1. 

 6. Неметали, утврђивање ХЕ.1.1.2. 

водоник, ХЕ.1.1.5. 

кисеоник ХЕ.1.1.6. 
 ХЕ.1.2.1. 
 ХЕ.1.2.2. 
 ХЕ.1.2.4. 
 ХЕ.2.2.1 
 ХЕ.2.2.2. 
 ХЕ.3.2.1. 

 7. Сумпор - својства и обрада ХЕ.1.1.2. 
примена ХЕ.1.1.6. 

 ХЕ.1.1.8. 
 ХЕ.1.2.1. 
 ХЕ.1.2.2. 
 ХЕ.1.2.4. 
 ХЕ.1.2.5. 
 ХЕ.1.2.6. 
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    ХЕ.2.2.1. 

ХЕ.3.2.1. 

ХЕ.3.2.2. 

 8. Оксиди неметала 

и њихова 

својства. 

Испитивање 

киселости 

раствора 

лабораторијске 

вежбе 

ХЕ.1.2.7. 

ХЕ.1.2.8. 

ХЕ.1.2.10. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 
ХЕ.2.2.3. 
ХЕ.2.6.3. 

 9. Азот - својства и 

примена 

обрада ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.2.2.1. 
ХЕ.3.2.1. 
ХЕ.3.2.2. 

 10. Угљеник - својства и 

примена 

обрада ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.5. 
ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.2. 
ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.2.1.1. 

ХЕ.2.2.1. 
ХЕ.3.2.1. 
ХЕ.3.2.2. 

 11. Сумпор, азот, 
угљеник 

утврђивање ХЕ.1.1.2. 
ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.2.1.1. 

ХЕ.2.2.1. 

ХЕ.3.2.1. 
ХЕ.3.2.2. 

 12. Неметали провера знања ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.6. 
ХЕ.2.2.1. 
ХЕ.2.2.2. 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

209 

 

 

 

 
    ХЕ.3.2.1. 

ХЕ.3.2.2. 

 13. Неметали систематизација 
градива 

ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5. 
ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.2.1.1. 

ХЕ.2.2.1. 
ХЕ.3.2.1. 

2. 14. Метали. Физичка 

својства метала 

обрада ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.2.1. 
ХЕ.3.2.1. 

 15. Физичка својства 

метала. Реакција 

метала са 

киселинама 

лабораторијска 

вежба 

ХЕ.1.1.12. 

ХЕ.1.2.10. 
ХЕ.2.1.7. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.2.2.4. 

ХЕ.2.6.1. 
ХЕ.2.6.2. 

ХЕ.2.6.3. 

ХЕ.3.6.1. 

ХЕ.3.6.2. 
ХЕ.3.6.3. 
ХЕ.3.6.4. 

 16. Калцијум - својства и 
примена 

обрада ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.2.2.1. 
ХЕ.2.2.2. 
ХЕ.3.2.2. 

 17. Физичка својства 

метала, калцијум 
утврђивање ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.2. 

ХЕ.1.2.4. 
ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.2.2.1. 

ХЕ.2.2.2. 
ХЕ.3.2.1. 
ХЕ. 3.2.2. 
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 18. Гвожђе, 

алуминијум, 

бакар - својства и 

примена 

обрада ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.5. 
ХЕ.2.2.1. 
ХЕ.2.2.2. 

 19. Гвожђе, 

алуминијум, 

бакар 

утврђивање кроз 

лабораторијску 

вежбу 

ХЕ.1.2.3. 

ХЕ.1.1.10. 

ХЕ.1.2.10. 
ХЕ.2.1.7. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 
ХЕ.2.6.1. 
ХЕ.2.6.3. 

 20. Легуре обрада ХЕ.1.1.2. 

 21. Метали утврђивање 

и провера знања 

ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.1.2.1. 

ХЕ.1.2.2. 
ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.2.2.1. 
ХЕ.2.2.2. 
ХЕ.3.2.2. 

3. 22. Соли обрада ХЕ.1.1.8. 
ХЕ.1.2.4. 
ХЕ.2.1.4. 

 23. Добијање соли обрада ХЕ.2.1.4. 

ХЕ.2.2.1. 

ХЕ.3.2.2. 
ХЕ.3.2.3. 
ХЕ.3.2.4. 

 24. Својства и примена 
соли 

обрада ХЕ.1.1.5. 
ХЕ.1.2.5. 

ХЕ.1.2.6. 

ХЕ.2.1.4. 
ХЕ.3.2.5. 

 25. Добијање соли и 

утврђивање 

астворљивости соли 

лабораторијске 

вежбе 

ХЕ.1.2.9. 

ХЕ.1.2.10. 

ХЕ.2.1.4. 
ХЕ.3.2.6. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.3.6.1. 

ХЕ.3.6.2. 
ХЕ.3.6.3. 
ХЕ.3.6.4. 
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 26. Соли провера знања ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.1.2.4. 

ХЕ.2.1.4. 

ХЕ.2.2.1. 

ХЕ.3.2.2. 
ХЕ.3.2.3. 
ХЕ.3.2.4. 

4. 27. Електролитичка 
дисоцијација 

иселина, хидроксида 

(база) и соли 

обрада, анализа 
резултата контролне 

вежбе 

ХЕ.1.1.4. 

ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.2.2.1. 

ХЕ.3.2.5. 

 28. Мера киселости 

раствора - рН 

вредност 

обрада ХЕ.1.1.8. 
ХЕ.1.2.8. 

 29. Мера киселости 

раствора - рН 

вредност 

утврђивање кроз 

лабораторијску 

вежбу 

ХЕ.1.1.8. 

ХЕ.1.2.8. 

ХЕ.1.2.10. 

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. 

5. 30. Увод у органску 
хемију 

уводни ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.2.1.1. 

 31. Увод у органску 

хемију 

обрада ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.2.1.1. 

 32. Угљоводоници - 

подела и физичка 

својства 

обрада ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2. 

 33. Засићени 

угљоводоници - 

алкани 

обрада ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.3.1. 
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 34. Засићени 

угљоводоници - 

алкани 

утврђивање ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.3.1. 

 35. Незасићени 

угљоводоници - 

алкени и алкини 

обрада ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.3.1. 

 36. Састављање модела 

молекула 

угљоводоника 

абораторијске вежбе ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.2.6.3. 

 37. Незасићени 

угљоводоници - 

алкени и алкини 

утврђивање ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.3.1. 

 38. Хемијска 

својства 

угљоводоника 

обрада ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.3.2. 
ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.2.3.1. 
ХЕ.3.3.1. 

 39. Хемијска 

својства 

угљоводоника 

утврђивање 

практичним радом 

ученика 

ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.1.6. 
ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.2.3.1. 

ХЕ.2.6.3. 
ХЕ.3.3.1. 
ХЕ.3.3.3. 

 40. Ароматични 

угљоводоници. 

Бензен 

обрада ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2. 
ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.3.3.2. 

 41. Извори и 

примена 

угљоводоника 

обрада ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.3.3.2. 
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 42. Ароматични 

угљоводоници. 

Извори и примена 

угљоводоника 

утврђивање ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2. 

ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.3.3.2. 

 43. Угљоводоници провера знања ХЕ.1.1.5. 

ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2. 

ХЕ.1.3.3. 
ХЕ.2.1.2. 

ХЕ.2.3.1. 

ХЕ.3.3.1. 
ХЕ.3.3.3. 

6. 44. Алкохоли обрада, анализа 

езултата контролне 

вежбе 

ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.3. 

 45. Добијање и 

својства 

алкохола 

обрада ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2. 

ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.2.3.1. 
ХЕ.3.3.1. 
ХЕ.3.3.2. 
ХЕ.3.3.3. 

 46. Алкохоли утврђивање ХЕ.1.1.6. 

ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2. 
ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.2.3.1. 

ХЕ.3.3.1. 
ХЕ.3.3.2. 
ХЕ.3.3.3. 

 47. Карбоксилне 
киселине 

обрада ХЕ.1.3.1. 
ХЕ.1.3.3. 
ХЕ.3.3.2. 

 48. Физичка и 

хемијска 
својства 

карбоксилних 

киселина 

обрада ХЕ.1.3.1. 
ХЕ.1.3.2. 

ХЕ.3.3.1. 

ХЕ.3.3.3. 

 49. Карбоксилне 
киселине 

утврђивање ХЕ.1.3.1. 
ХЕ.1.3.2. 

ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.3.3.1. 
ХЕ.3.3.2. 
ХЕ.3.3.3. 
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 50. Физичка и 

хемијска 

својства 

органских 

једињења са 

кисеоником 

лабораторијска 
вежба 

ХЕ.1.1.12. 

ХЕ.1.2.10. 

ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2. 

ХЕ.3.3.1. 
ХЕ.3.3.3. 

ХЕ.1.6.1. 

ХЕ.1.6.2. 
ХЕ.2.6.2. 
ХЕ.2.6.3. 

 51. Естри 

карбоксилних 

киселина 

обрада ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.2.1.4. 
ХЕ.3.1.6. 

ХЕ.3.3.1. 

ХЕ.3.3.2. 
ХЕ.3.3.3. 

 52. Органска једињења 

са кисеоником 

утврђивање и 

провера знања 

ХЕ.1.3.1. 

ХЕ.1.3.2. 
ХЕ.1.3.3. 

ХЕ.2.3.1. 

ХЕ.3.3.1. 
ХЕ.3.3.2. 
ХЕ.3.3.3. 

7. 53. Биолошки важна 

органска 
једињења 

уводни ХЕ.1.4.2. 

 54. Масти и уља обрада ХЕ.1.4.1. 

ХЕ.1.4.2. 
ХЕ.2.4.1. 

ХЕ.3.1.6. 

ХЕ.3.4.1. 
ХЕ.3.4.2. 

 55. Масти и уља утврђивање ХЕ.1.4.1. 

ХЕ.1.4.2. 
ХЕ.2.4.1. 

ХЕ.3.1.6. 

ХЕ.3.4.1. 
ХЕ.3.4.2. 

 56. Угљени хидрати обрада ХЕ.1.4.1. 

ХЕ.1.4.2. 
ХЕ.2.4.1. 

ХЕ.3.4.1. 
ХЕ.3.4.2. 

 57. Моносахариди - 

структура и својства 
обрада ХЕ.2.1.4. 

ХЕ.1.4.1. 

ХЕ.1.4.2. 
ХЕ.3.4.1. 

ХЕ.3.4.2. 
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 58. Дисахариди и 

полисахариди - 

структура и својства 

обрада ХЕ.1.4.1. 

ХЕ.1.4.2. 

ХЕ.2.4.1. 
ХЕ.3.4.1. 
ХЕ.3.4.2. 

 59. Угљени хидрати утврђивање ХЕ.2.1.4. 

ХЕ.1.4.1. 

ХЕ.1.4.2. 
ХЕ.2.4.1. 
ХЕ.3.4.1. 
ХЕ.3.4.2. 

 60. Аминокиселине и 
протеини 

обрада ХЕ.1.4.1. 

ХЕ.1.4.2. 

ХЕ.2.4.1. 
ХЕ.3.4.1. 
ХЕ.3.4.2. 

 61. Масти и уља, угљени 

хидрати, протеини 

лабораторијска 

вежба 

ХЕ.1.4.1. 

ХЕ.3.4.1. 

ХЕ.3.4.2. 

ХЕ.1.6.1. 
ХЕ.1.6.2. 

ХЕ.3.6.1. 

ХЕ.3.6.2. 
ХЕ.3.6.3. 
ХЕ.3.6.4. 

 62. Витамини обрада ХЕ.1.1.2. 

 63. Аминокиселине и 
протеини, витамини 

утврђивање ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.4.1. 

ХЕ.1.4.2. 

ХЕ.2.4.1. 

ХЕ.3.4.1. 
ХЕ.3.4.2. 

 64. Биолошки важна 

органска 

једињења 

провера знања ХЕ.1.1.2. 

ХЕ.1.4.1. 
ХЕ.1.4.2. 

ХЕ.2.4.1. 

ХЕ.3.4.1. 
ХЕ.3.4.2. 

8. 65. Загађивачи ваздуха, 

воде и земљишта 

обрада, анализа 

резултата 

контролне вежбе 

ХЕ.1.5.1. 

 66. Мере за заштиту 
животне средине 

обрада ХЕ.1.5.1. 

 67. Хемија животне 
средине 

утврђивање ХЕ.1.5.1. 
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 68. Систематизација систематизација ХЕ.1.2.1. 

градива хемије за градива ХЕ.1.2.4. 

осми разред  ХЕ.1.2.6. 
  ХЕ.1.3.1. 
  ХЕ.1.3.2. 
  ХЕ.1.3.3. 
  ХЕ.1.4.2. 
  ХЕ.2.2.1. 
  ХЕ.2.2.2. 
  ХЕ.2.3.1. 
  ХЕ.2.4.1. 
  ХЕ.3.2.2. 
  ХЕ.3.3.1. 
  ХЕ.3.3.2. 
  ХЕ.3.3.3. 
  ХЕ.3.4.1. 
  ХЕ.3.4.2. 

 

ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 8. РАЗРЕД ПО 

НИВОИМА И ОБЛАСТИМА 

1. ОСНОВНИ НИВО 

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.  

- 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 

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 

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 
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ХЕ.1.2.3. да препозна метале (Ка, 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 

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 

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 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У области ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ученик/ученица зна: 
ХЕ.1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног 

складиштења, а са циљем очувања здравља и животне средине 

2. СРЕДЊИ НИВО 

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 једначине 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 
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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) 

ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица зна да: 

ХЕ.2.3.1. пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола 

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.  

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 

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 

 

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 

ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

У области ОРГАНСКА ХЕМИЈА ученик/ученица разуме: 
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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 

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 

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 

Литература за ученике: 

Ивана Вуковић, Аника Влајић, Хемија за осми разред основне школе, Кlett, Београд, 

2013. 

Ивана Вуковић, Аника Влајић, Збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми 

разред основне школе, Кlett , Београд, 2013. 

Поред обавезне литературе ученицима се препоручују и књигеи 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, групааутора; 
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– 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 

ДОДАТНА НАСТАВА 

Годишњи план додатног рада из хемије за 8 разред, (1 час недељно, 34 годишње) 
 

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 хемијскихсимбола, 

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 иекспериментално 

искуство за решавање теоријских и експерименталних проблема; 

- стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знањехемије за тумачење појава и 

промена у реалном окружењу; 

- омогућавати ученицима да на основу различитих израчунавања разумеју квантитативни 
аспект хемијских промена и практичнога 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). 

 

Редни 

број 

наставне 
теме 

Наставна тема Пројективни задаци 

1. Неметали, оксиди 

неметала, киселине 

1. Угљеник(IV)-оксид 

  2. Хлор – добијање и својства 
  3. Фосфор и његова једињења 
  4. Хемијска фонтана 
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2. Метали, оксиди метала, 

хидроксиди (базе) 

5. Калијум и калијум-хидроксид – својства и 

  Примена 
  6. Реактивност метала 
  7. Понашање метала у реакцијама с разблаженим 

3. Соли 8. Доказивање катјона: Ca2+, Cu2+ и Fe3+
 

  9. Доказивање анјона: Cl–, CO3 

4. Електролитичка 

дисоцијација киселина, 
хидроксида (база) и соли 

10. Има ли у дестилованој води јона? 

  11. Природни киселинско-базни индикатори 

5. Угљоводоници 12. Течни угљоводоници као неполарни 
растварачи 

  13. Разликовање алкана и алкена 

  14. Сагоревање угљоводоника као егзотермна 

реакција 

6. Органска једињења са 

Кисеоником 

15. Акролеинска проба 

  16. Разликовање формалдехида и ацетона 

  17. Израчунавање процентног састава у 
кисеоничним једињењима 

7. Биолошки важна 

органска једињења 

18. Уклањање непријатног мириса ужеглих 
масноћа 

  19. Целулоза 
  20. Доказне реакције протеина 

8. Хемија животне средине 21. Загађивање хране и мере заштите 
 

Остали часови(13) су предвиђени за припрему и реализацију Дечије недеље као и посету 
Фестивала ма наука. 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

2.1. Годишњи план допунске наставе из хемије за 8 разред, (1 час недељно, 34 годишње) 

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

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. 

1. Неметали, оксиди неметала, киселине (6) 

1. Неметали. Физичка својства неметала 

2. Водоник – својства и примена 

3. Кисеоник – својства и примена 

4. Сумпор – својства и примена 
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5. Азот – својства и примена 

6. Угљеник – својства и примена 
2. Метали, оксиди метала, хидроксиди (базе) (4) 

7. Метали. Физичка својства метала 

8. Калцијум – својства и примена 

9. Гвожђе, алуминијум, бакар – својства и примена 

10. Легуре 

3. Соли (3) 

11. Соли 

12. Добијање соли 

13. Својства и примена соли 

4. Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база) и соли (2) 

14. Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база) и соли 

15. Мера киселости раствора – pH вредност 

5. Угљоводоници (6) 

16. Угљоводоници – подела и физичкасвојства 

17. Засићени угљоводоници – алкани 
18. Незасићени угљоводоници –алкени и алкини 

19. Хемијска својства угљоводоника 

20. Ароматични угљоводоници. Бензен 

21. Извори и примена угљоводоника 

6, Органска једињења са кисеоником (5) 

22. Алкохоли 

23. Добијање и својства алкохола 

24. Карбоксилне киселине 

25. Физичка и хемијска својства карбоксилних киселина 

26. Естри карбоксилних киселина 
7. Биолошки важна органска једињења (7) 

27. Биолошки важна органска једињења 

28. Масти и уља 

29. Угљени хидрати 

30. Моносахариди – структура и својства 
31. Дисахариди и полисахариди – структура и својства 

32. Аминокиселине и протеини 

33. Витамини 

8, Хемија животне средине (1) 

34. Хемија животне средине 

ХЕМИЈСКА СЕКЦИЈА 

Годишњи план слободних активности (хемијска секција)- (1 час недељно, 34 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; 

-створити ситуације у којима ће ученици развијати експерименталне вештине које нису 

заступљене у редовној настави; 

-развијати код ученика свест о повезаности теорије и праксе; 
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-развијати код ученика интересовање за развој хемије као науке, новитете у примени хемије 

као науке у савременом начину живота. 

Слободне активности треба организовати у складу с интересовањима и жељама ученика. 

Током њих ученици могу самостално да израђују и презентују пројекте, израђују наставна 

средства, самостално изводе експерименте, учествују у квизовима знања. Наставници хемије 

и сродних предмета могу да одрже предавање или презентацију и на тај начин обраде неку 

занимљиву тему која није предвиђена за часове редовне наставе. У оквиру слободних 

активности може се организовати посета фабрикама, лабораторијама 

и музејима, где ће се ученици упознати с процесом производње неких производа, прерадом 

сировина, радом у хемијској лабораторији, са историјатом развоја хемије, видети поставке 

минерала и слично. У наредној табели налази се списак пројектних задатака који су описани 

у збирци задатака, а предвиђени су за рад у оквиру слободних активности. 

1. Својства неметала 
2. Стаклена башта 

3. Фулерен – молекул будућности 

4. Киселе кише у нашем месту 

2. Метали, оксиди метала, хидроксиди (базе) 

5. Својства метала 
6. Базе 

7. Корозија метала и заштита од корозије 

8. Гашени и негашени креч 

3. Соли 

9. Кухињска со злата вредна 

10. Врсте соли 

11. Оксиди, киселине, хидроксиди и соли 
12. Тврдоћа воде. Стална и пролазна тврдоћа воде 
13.Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база) и соли 

14. pH вредност 
15. Неорганска једињења 

16. Аренијус 

17. Угљоводоници 

18. Разнолики органски свет 

19. Угљоводоници: угљеник, водоник и ништа више 
20. Фосилна горива – горива прошлости, 
садашњости и... 

21. Пластична кеса, гумена жвака 

22. Органска једињења са кисеоником 

23. Карбоксилне киселине – етанска киселина 
24. Мириси воћа 

25. Глицерол као антифриз 

26. Раздвајање етанола и воде из смеше 

27. Биолошки важна органска једињења 

28. Разнолики живи свет 

29. Исхрана – огледало квалитета живота 

 
30. Биодизел – гориво будућности 

31. Добијање уља 

32. Загађивање ваздуха и мере заштите 

33. Загађивање воде и мерезаштите 

34. Загађивање земљишта и мере заштите 
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Назив предмета: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ: Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном 

и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и 

иницијативно. 
Годишњи фонд: 68 

 

Област/Тематски садржаји програма 

Кључни 

појмови 
Исходи 

- по завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

 

Стандарди 

Компетенције 

Опште међупредметне 

компетенције 

I ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 
Увод у електротехнику, рачунарство и 

мехатронику. 

Електрична инсталација – опасност и мере 

заштите. 

Примена електричних апарата и уређаја у 

домаћинству, штедња енергије и 

енергетска ефикасност. 

Професије (занимања) у области 

електротехнике и мехатронике. 

Заштита личне 

безбедности и 

животне 

средине, 

електротехник 

а, 

електроника, 

мехатроника 

– процени значај електротехнике, рачунарства и 

мехатронике у животном и радном окружењу; 

– анализира опасности од неправилног коришћења 

електричних апарата и уређаја и познаје поступке 

пружања прве помоћи; 

– образложи важност енергетске ефикасности 

електричних уређаја у домаћинству; 
– повеже професије (занимања) у области 
електротехнике и мехатронике са сопственим 
интересовањима; 

  Компетенција за 

целоживотно учење 

 Комуникација 

 Рад са подацима и 

информацијама 

 Сарадња 

 Решавање проблема 

II ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА електротехник – класификује компоненте ИКТ уређаја према   Компетенција за 

целоживотно учење 

 Комуникација 

 Решавање проблема 

 Рад сa подацима и 

информацијама 

 Дигитална 

компетенција 

 Естетичка 
компетенција 

 Сарадња 

ПИСМЕНОСТ а, намени; 
Основне компоненте ИКТ уређаја. електроника, – процени значај управљања процесима и уређајима 

Управљање процесима и стварима на мехатроника помоћу ИКТ; 
даљину помоћу ИКТ.  – црта електричне шеме правилно користећи 

Основни симболи у електротехници.  симболе; 

Рачунарски софтвери за симулацију рада  – користи софтвере за симулацију рада електричних 
електричних кола.  кола; 
Израда и управљање електромеханичким   

моделом.   
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III РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА електротехник – објасни систем производње, трансформације и   Компетенција за 

целоживотно учење 

 Комуникација 

 Рад сa подацима и 

информацијама 

 Дигитална 

компетенција 

 Сарадња 

 Решавање проблема 

Електроенергетски систем. а, преноса електричне енергије; 
Производња, трансформација и пренос електроника, – анализира значај коришћења обновљивих извора 

електричне енергије. мехатроника, електричне енергије; 
Обновљиви извори електричне енергије. роботика – разликује елементе кућне електричне инсталације; 

Електроинсталациони материјал и прибор.  – повеже електрично и/или електронско коло према 

Кућне електричне инсталације.  задатој шеми; 

Састављање електричних кола  – користи мултиметар; 

Коришћење фазног испитивача и мерење  – анализира карактеристике електричних машина и 

електричних величина мултиметром.  повезује их са њиховом употребом; 

Електричне машине.  – класификује електронске компоненте на основу 

Електротехнички апарати и уређаји у  намене; 
домаћинству.  – аргументује значај рециклаже електронских 
Основни електронике.  компоненти; 

Рециклажа електронских компоненти.   

IV САОБРАЋАЈ електротехник – упореди карактеристике електричних и хибридних   Компетенција за 

Саобраћајна средства на електропогон – а, саобраћајних средстава са конвенционалним; целоживотно учење 

врсте и карактеристике. Хибридна возила. 
Електрични и електронски уређаји у 

саобраћајним средствима. 

Основи телекомуникација. 

електроника, 
мехатроника, 

роботика 

– разуме значај електричних и електронских уређаја 
у саобраћајним средствима; 

– користи доступне телекомуникационе уређаје и 

сервисе; 

 Комуникација 

 Рад с подацима и 

информацијама 
 Сарадња 

    Решавање проблема 
    Дигитална 
   компетенција 
    Одговорно учење у 

   демократском друштву 

V КОНСТРУКТОРСКО Предузимљив    Компетенција за 

целоживотно учење 

 Комуникација 

 Рад с подацима и 

информацијама 

 Дигитална 

компетенција 

 Сарадња 

 Решавање проблема 

МОДЕЛОВАЊЕ ост и – самостално/тимски истражује и осмишљава 

Моделовање електричних машина и иницијатива пројекат; 

уређаја.  – креира документацију, развије и представи бизнис 

Огледи са електропанелима.  план производа; 

Коришћење интерфејса за управљање  – састави производ према осмишљеном решењу; 
помоћу рачунара.  – састави и управља једноставним школским 
Израда једноставног школског робота  роботом или мехатроничким моделом; 

сопствене конструкције или из  – представи решење готовог производа/модела; 

конструкторског комплета.  – процењује свој рад и рад других и предлаже 

Рад на пројекту:  унапређење реализованог пројекта. 

– израда производа/модела;   

– управљање моделом;   

– представљање производа/модела.   

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
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Активности наставника Активности ученика Праћење и евалуација 

 

Организује наставни процес, подстиче, организује и 

усмерава активност ученика. Упућује ученике да 

користе уџбеник и друге изворе знања, како би 

усвојена знања била трајнија и шира, а ученици 

оспособљени за примену у решавању азноврсних 

задатака. 
Прикупља информације из различитих извора 

(свакодневна посматрања, активности на часу, 

учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) који му помажу да сагледа 

постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен 

остварености исхода. Користи сваку активност 

ученика као добру прилику за процену и 

напредовање и давања повратне информације, а 

ученике оспособљава и охрабрује да процењују 
сопствени напредак у остваривању исхода предмета. 

 

Користи уџбенике и друге изворе знања за 

трајније и шире усвајање знања и њихову 

примену у решавању разноврсних задатака. 

Прикупља информације из различитих извора 

путем свакодневног посматрања, активности на 

часу, учествовање у разговору и дискусији, 
путем самосталног рада или рада у групи које 

му помажу да сагледа своје напредовање и 

степен остварености исхода. 

У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све 

активности ученика (уредност, систематичност, 

залагање, самоиницијативност, креативност и др.). 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у 

питању, потребно је обавити са групом тако да се од 

сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о 
раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко 

оцењивање). 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је 

да наставник са ученицима договори показатеље на 

основу којих сви могу да прате напредак у учењу. На 

тај начин ученици ће бити подстакнути да промишљају 

о квалитету свог рада и начинима како га унапредити. 

Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у 

учењу. На основу резултата праћења и вредновања, 

заједно са ученицима треба планирати процес учења и 

бирати погодне стратегије учења. 
ДИДАКТИЧКО МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

Наставне методе Наставни облици рада Наставна средства 

 

- Метода усменог излагања 

(дијалошка метода) 

- Метода показивања 

- Метода графичких радова и 

метода рада на тексту 

- Метода практичног рада 

- Метода самосталних вежби 

 

- Фронтални облик рада 

- Групни облик рада 

- Рад у паровима 

- Индивидуални облик рада 

- Визуелна 

- Аудитивна 

- Аудиовизуелна 

- Демонстративна (слике, модели, 

филмови) 

- Наставно – радна (уџбеници, 

приручници) 

- Манипулативна (алати, сраве, прибор) 

- Лабораторијско-експериментална 

(машине, уређаји, апарати) 

- Помоћна средства ( табла) 

Препоручени начини прилагођавања програма ученицима којима је неопходна додатна подршка, као и ученицима са изузетним 

способностима: 
УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Формативно оцењивање јесте редовно проверавање постигнућа и праћење 
владање ученика у току савладавања школског програма и садржи повратну 

информацију и препоруку за даље напредовање и по правилу евидентира се у 

педагошкој документацији наставника. Посматрање, самоевалуација, 
педагошка свеска. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају програмске 
целине или за класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене 

сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у прописану 

евиденцију о образовном- васпитном раду. 

Уџбеник: Техника и технологија, Клет, 2013. 
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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 којиће 

допринети личној и општојбезбедности, 

- 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. 
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Тематске области 

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 
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V 44. Полигон спретности – Практична обука Обрада 

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 
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V 71. Организација школског такмичења Провера 

V 72. Организација школског такмичења Провера 

 

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 

 
 

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  2 

Новембар/ 06. Симболи у електротехници. Једнополне и двополне шеме електричне кућне 

инсталације – струјна кола  2 
07. Израда струјних кола електричне кућне инсталације – радне вежбе2 

Децембар/ 08. Електромагнет и његова примена: Ел.маг.зујалица, релеј, звоно.  2 

09. Електричне машине, врсте, конструкција и примена: Генератори, 

eлектромотори 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 : 
3 2 

 
 

АУТОМОДЕЛАРСТВО 

 
   

1. Упознавање ученика са радом секције Обрада 

2. Увод у информатику. Основни појмови Обрада 

3. Основе ауто-моделарства Обрада, вежбање 

4. Предлог идеје Обрада, вежбање 

5. Израда скице аутомобила Обрада, вежбање 

6. Израда скице аутомобила Обрада, вежбање 

7. Израда техничке документације Обрада, вежбање 

8. Израда техничке документације Обрада, вежбање 

9. Израда техничке документације Обрада, вежбање 

10. Израда техничке документације Обрада, вежбање 

11. Обележавање на материјалу Обрада, вежбање 
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12. Обележавање на материјалу Обрада, вежбање 

13. Обрада материјала Обрада, вежбање 

14. Обрада материјала Обрада, вежбање 

15. Састављање делова и уградња електромотора Обрада, вежбање 

16. Састављање делова и уградња електромотора Обрада, вежбање 

17. Састављање делова и уградња електромотора Обрада, вежбање 

18. Састављање делова и уградња електромотора Обрада, вежбање 

19. Пуштање у рад и тестирање аутомобила Обрада, вежбање 

20. Пуштање у рад и тестирање аутомобила Обрада, вежбање 

21. Пуштање у рад и тестирање аутомобила Обрада, вежбање 

22. Пуштање у рад и тестирање аутомобила Обрада, вежбање 

23. Дорада аутомобила и тестирање. Пуштање 
аутомобила 

Обрада, вежбање 

24. Дорада аутомобила и тестирање. Пуштање 
аутомобила 

Обрада, вежбање 

25. Дорада аутомобила и тестирање. Пуштање 
аутомобила 

Обрада, вежбање 

26. Дорада аутомобила и тестирање. Пуштање 
аутомобила 

Обрада, вежбање 

27. Дорада аутомобила и тестирање. Пуштање 
аутомобила 

Обрада, вежбање 

28. Дорада аутомобила и тестирање. Пуштање 
аутомобила 

Обрада, вежбање 

29. Дорада аутомобила и тестирање. Пуштање 
аутомобила 

Обрада, вежбање 

30. Дорада аутомобила и тестирање. Пуштање 
аутомобила 

Обрада, вежбање 

31. Дорада аутомобила и тестирање. Пуштање 
аутомобила 

Вежбање 

32. Дорада аутомобила и тестирање. Пуштање 
аутомобила 

Вежбање 

33. Дорада аутомобила и тестирање. Пуштање 
аутомобила 

Вежбање 

34. Анализа постигнутих резултата на такмичењима. Обрада 

35. Побољшања на моделима за постизање бољих 
резултата на такмичењима. 

Обрада, вежбање 

36. Побољшања на моделима за постизање бољих 
резултата на такмичењима. 

Обрада, вежбање 

 

УКУПНО ЧАСОВА: 36 
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Називпредмета:ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ:Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном 

окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних 

технологија брзо мења. 
Разред: Осми 
Годишњифонд: 34 

 
 

Област/Тематски садржаји програма 

 
 

Кључни појмови 

 

Исходи 

- по завршеној теми ученик 

ће бити у стању да: 

 
 

Стандарди 

Компетенције 

 

Опште међупредметне 

компетенције 

 

I ИКТ 
 

Радно окружење програма за табеларне 

прорачуне. 

 
Креирање радне табеле и унос података 

(нумерички, текстуални, датум, време ... ). 

 
Формуле и функције. 

 
 

Анализа података, 

табеларни прорачуни, 

статистика, 

визуелизација 

података, дељење 

табеле 

– унесе и мења податке у 

табели 

– разликује типове података у 

ћелијама табеле 

– сортира и филтрира податке 

по задатом критеријуму 

– користи формуле за 

израчунавање статистика 

– представи визуелно податке 

на oдговарајући начин 

 ‒ компетенциjа за учење 
‒ естетичка компетенциjа 

‒ комуникациjа 
‒ одговоран однос према здрављу 

‒ предузимљивост и ориjентациjа 

ка предузетништву 

‒ рад са подацима и 

информациjама 

‒ сарадња 

‒ дигитална компетенциjа 

  – примени основне функције  

Примена формула за израчунавање  форматирања табеле, сачува  

статистика.  је у пдф формату и одштампа  

  – приступи дељеном  

Сортирање и филтрирање података.  документу, коментарише и  

  врши измене унутар дељеног  

Груписање података и израчунавање  документа  

статистика по групама.    

Визуелизација података – израда графикона. 
   

Форматирање табеле (вредности и ћелија) и 
   

припрема за штампу.    

Рачунарство у облаку – дељене табеле (нивои 

приступа, измене и коментари). 

   

 
II ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

Лични подаци, 
отворени подаци 

– разуме на које све начине  ‒ компетенциjа за учење 
‒ естетичка компетенциjа 
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Заштита личних података. 

Права детета у дигиталном добу 

Отворени подаци. 

 делимо личне податке 

приликом коришћења 

интернета; 

 

– разуме потенцијалне ризике 

дељења личних података 

 ‒ комуникациjа 
‒ рад са подацима и 
информациjама 

‒ сарадња 

‒ дигитална компетенциjа 

 путем интернета, поготову  

 личних података деце;  

 
– разуме везу између ризика 

 

 на интернету и кршења права;  

 
– објасни појам „отворени 

 

 подаци”;  

 
– успостави везу између 

 

 отварања података и стварања  

 услова за развој иновација и  

 привредних грана за које су  

 доступни отворени подаци;  

 

III РАЧУНАРСТВО 

 

Програмски језик, 
низови, функције, 

– унесе серију (низ) података; 

 
– изврши једноставне анализе 

низа података (израчуна збир, 

просек, проценте, ...); 

 
– графички представи низове 

података (у облику линијског, 

стубичастог или секторског 

дијаграма); 

 
– унесе табеларне податке или 

их учита из локалних датотека 

и сними их; 

 

– изврши основне анализе и 

обраде табеларних података 

 ‒ компетенциjа за учење 
‒ одговорно учешће у 
демократском друштву 

‒ комуникациjа 

-предузимљивост и ориjентациjа 

ка предузетништву 

‒ рад са подацима и 

информациjама 

‒ решавање проблема 

‒ сарадња 

‒ дигитална компетенциjа 

Програмски језици и окружења погодни за  

анализу и обраду података (Jupyter, Octave, R,  

...).  

Унос података у једнодимензионе низове. 
 

Једноставне анализе низова података помоћу 
 

библиотечких функција (сабирање, просек,  

минимум, максимум, сортирање,  

филтрирање).  

Графичко представљање низова података. 
 

Унос и представљање табеларно записаних 
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података. 

 
Анализе табеларно записаних података (нпр. 

просек сваке колоне, минимум сваке врсте, 

...). 

 
Обраде табеларно записаних података 

(сортирање, филтрирање, ...). 

 
Груписање података и одређивање статистика 

за сваку групу. 

 (по врстама и по колонама, 

сортирање, филтрирање, ...); 

 
– изврши анализе које 

укључују статистике по 

групама; 

  

 Пројекат – сарађује са осталим 

члановима групе у свим 

фазама пројектног задатка; 

 
– сараднички осмисли и 

спроведе фазе пројектног 

задатка; 

 
– самовреднује своју улогу у 

оквиру пројектног 

задатка/тима; 

 
– креира рачунарске програме 

који доприносе решавању 

пројектног задатка; 

 
– поставља резултат свог рада 

на Интернет ради дељења са 

другима уз помоћ наставника; 

 
– вреднује своју улогу у групи 

при изради пројектног задатка 

и активности за које је био 
задужен. 

 ‒ одговорно учешће у 

демократском друштву 

‒ комуникациjа 

‒ предузимљивост и ориjентациjа 

ка предузетништву 

‒ рад са подацима и 

информациjама 

‒ сарадња 
‒ дигитална компетенциjа 

IV ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ  

Онлајн упитник (креирање – типови питања, 
 

дељење – нивои приступа и безбедност).  

Онлајн упитник (прикупљање и обрада 
 

података, визуaлизација).  

Отворени подаци. 
 

Инфографик. 
 

Управљање дигиталним уређајима 
 

(програмирање уређаја).  

Фазе пројектног задатка од израде плана до 
 

представљања решења.  

Израда пројектног задатка у корелацији са 
 

другим предметима.  

Вредновање резултата пројектног задатка. 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Активности наставника Активности ученика Праћење и евалуација 



 

 

Организује наставни процес, 

подстиче, организује и усмерава 

активност учОенШика„. СУвпуећтуијеСучаевнаи“ке, В 
да користе уџбеник и друге изворе 
знања, како би усвојена знања била 

трајнија и шира, а ученици 

оспособљени за примену у 

решавању азноврсних задатака. 

Прикупља информације из 
различитих извора (свакодневна 

посматрања, активности на часу, 

учествовање у разговору и 

дискусији, самосталан рад, рад у 

групи, тестови) који му помажу да 

сагледа постигнућа (развој и 

напредовање) ученика и степен 

остварености исхода. Користи сваку 

активност ученика као добру 

прилику за процену и напредовање 

и давања повратне информације, а 

ученике оспособљава и охрабрује да 
процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода предмета. 

Користи уџбенике и друге 

изворе знања за трајније и 

ршчиирену;сШвајКањОе ЛзнСањКаИи  ПРОГ 
њихову примену у решавању 
разноврсних задатака. 

Прикупља информације из 

различитих извора путем 

свакодневног посматрања, 

активности на часу, 
учествовање у разговору и 

дискусији, путем самосталног 

рада или рада у групи које му 

помажу да сагледа своје 

напредовање и степен 

остварености исхода. 

 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са 

групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду 

РсАваМког-чОлаСнаМпИонаРоАсоЗбР(тЕзвД. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са 
ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у 
учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да 

предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за 

напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са 

ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

У процесу оцењивања добро је користити портфолио. 
Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. 

Квизове, тестове знања и слично користити првенствено за увежбавање и 

утврђивање појмова и чињеничних знања, а мање за формирање коначних оцена. 

Креирање таквих инструмената за утврђивање градива, кад год је могуће, 

препустити самим ученицима, чиме се постиже вишеструки ефекат на усвајање 

знања и вештина. 

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале 

слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа 

потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања 

постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да промени део 

своје наставне праксе. Када је промени, потребно је да прикупи нове податке да би 

могао да види колико су те промене ефикасне. 
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ДИДАКТИЧКО МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

Наставне методе Наставни облици рада Наставна средства 

 

- Метода усменог 

излагања 

- Метода 

разговора 

- Метода рада са 

текстом 

- Демонстрација 

статичких 

предмета (слике, 

цртежи, 

предмети) 

- Демонстрација 

динамичких 

предмета 

(демонстрација 

рада на 

рачунару, радни 

процеси) 

- Проблемска 

настава 

- Пројектна 

метода 

 
- Фронтални облик рада 

- Групни облик рада 

- Рад у паровима 

- Индивидуални облик рада 

- Учење на даљину као савремени облик 

рада (Учење коришћењем Интернета и 

различитих рачунарских мрежа LAN и 

WAN) 

 
- Вербална 

- Текстуална 

- Визуелна 

- Аудитивна ( Музички ефекти, звучни ефекти у раду) 

- Помоћна техничка (школске табле, пројектор) 

- Рачунар 

Препоручени начини прилагођавања програма ученицима којима је неопходна додатна подршка, као и ученицима са изузетним 
способностима: За ученике са изузетним способностима примењују се проширени садржаји, а за ученике са сметњама у развоју прилагођени  
садржаји и исходи. 

УПУТСТВО ЗА ФОРМАТИВНО И СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

 

Формативнооцењивањејесте редовно проверавање 

постигнућа и праћење владање ученика у току 
савладавања школског програма и садржи повратну 

информацију и препоруку за даље напредовање и по 

правилу евидентира се у педагошкој документацији 

наставника. Посматрање, самоевалуација, педагошка 
свеска. 

 

Сумативнооцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или за 

класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене сумативним оцењивањем су, по 
правилу, бројчане и уносе се у прописану евиденцију о образовном- васпитном раду. 
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Наставни садржаји у осмом разреду из информатике и рачунарства: 

 

Бр. 

теме 

 

Назив наставне теме 

Број часова 

обрада 
вежбе 

утврђи 
вање 

система 
тизација 

укупно 

1 ИКТ 6 3  1 10 

2 ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 2    2 

3 РАЧУНАРСТВО 8 2 4  14 

4 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ   8  8 

Укупно часова 16 5 12 1 34 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА изИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВАзаОСМИРАЗРЕД 

 

 

Н
а
ст

а
в

н
а

 

т
е
м

а
 

 

 

 

 
Наставна јединица 

Број 

часова 

 
за 

обра 

ду 

за 

дру 

ге 

тип 

ове 

 

I 
 И

К
Т

 

6
О

 +
 3

В
 +

 1
с=

 1
0

У
К

У
П

Н
О

 

 

1. 
Радно окружење програма за 

табеларне прорачуне. 

 

О 
 

 

2. 
Креирање радне табеле и унос 

података (нумерички, текстуални, 
датум, време ... ). 

  

В 

3. Формуле и функције. О 
 

4. 
Примена формула за израчунавање 

статистика. 
О 

 

5. Сортирање и филтрирање података. О 
 

6. 
Груписање података и израчунавање 
статистика по групама. 

 
В 

7. 
Визуелизација података – израда 

графикона. 
О 

 

8. 
Форматирање табеле (вредности и 

ћелија) и припрема за штампу. 

 
В 

 

9. 
Рачунарство у облаку – дељене табеле 

(нивои приступа, измене и 
коментари). 

 

О 
 

10. ИКТ 
 

С 

  Заштита личних података.   

II 
11. Права детета у дигиталном добу О 

ДИГИТАЛ 

12. Отворени подаци. О 
 

НА 

13. Пројектни задатак 
 

У ПИСМЕН 

ОСТ2О + 4ПЗ 

14. Пројектни задатак 
 

У 
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15. Пројектни задатак 

 
У 

16. Пројектни задатак 
 

У 

II
I 

 Р
А

Ч
У

Н
А

Р
С

Т
В

О
 

 

8
О

 +
 2

В
+

4
У

+
4
П

З
 =

 1
8
 У

К
У

П
Н

О
 

 

17. 

Програмски језици и окружења 

погодни за анализу и обраду података 

(Jupyter, Octave, R, ...). 

 

О 

 

 

18. 
Програмски језици и окружења 
погодни за анализу и обраду података 

(Jupyter, Octave, R, ...). 

  

У 

19. 
Унос података у једнодимензионе 

низове. 
О 

 

 
20. 

Једноставне анализе низова података 

помоћу библиотечких функција 

(сабирање, просек, минимум, 
максимум, сортирање, филтрирање). 

 
О 

 

 
 

21. 

Једноставне анализе низова података 

помоћу библиотечких функција 
(сабирање, просек, минимум, 

максимум, сортирање, филтрирање). 

  
 

У 

22. 
Графичко представљање низова 

података. 
О 

 

23. 
Графичко представљање низова 

података. 

 
В 

24. 
Унос и представљање табеларно 
записаних података. 

О 
 

25. 
Унос и представљање табеларно 

записаних података. 

 
В 

 

26. 
Анализе табеларно записаних 

података (нпр. просек сваке колоне, 
минимум сваке врсте, ...). 

 

О 
 

 

27. 
Анализе табеларно записаних 
података (нпр. просек сваке колоне, 

минимум сваке врсте, ...). 

  

У 

28. 
Обраде табеларно записаних података 

(сортирање, филтрирање, ...). 
О 

 

29. 
Обраде табеларно записаних података 

(сортирање, филтрирање, ...). 

 
У 

30. 
Груписање података и одређивање 

статистика за сваку групу. 
О 

 

31. Пројектни задатак 
 

У 

32. Пројектни задатак 
 

У 

33. Пројектни задатак 
 

У 

34. Пројектни задатак 
 

У 

Tип часа: 

О – часови обраде новог градива 
В – часови вежбања 

У – утврђивање 

С – систематизација 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
(2 часа недељно, 68 часа годишње) 

 

Наставнипредмет:Физичко и здравственоваспитање 

Разред: ОСМИ 

Бројчасованедељно:3 

Годишњифондчасова: 108 

Наставник:АлексасндраБојанић 

Циљ :Ученицитребадаунапређујуфизичкеспособности, моторичкевештине и знањаизобластифизичке и 

здраственекултуре и применеправилно и редовнофизичковежбање у савременимусловима 

живота и рада. 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Редни 

број 

 

Област/тема 
 

 

 

 

 
Реализујусекрозсвенаставнеобласти 

и темеузпрактичанрад 

1. Физичкеспособности 

 
2. 

Физичка и 

здравственакултура 
 1. Фузичковежбање и спорт 

 2. Здравственоваспитање 

 
3. 

Моторичкевештине, спорт и 

спортскедисциплине 

Месец Обучава 

ње 

Увежбава 

ње 

Свег 

а IX X XI XII I II III IV V VI 

 1. Атлетика 3 3     4 4 5  8 12 19 

2. Спортскагимнастика   3 4 3 4 2    8 10 16 

3. Основетимских и 

спортскихигара 

             

 
- Рукомет 

 
2 

 
1 

 
1 

    
1 

     
5 

 
5 

 
-Кошарка 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

  
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
6 

 
10 

 
16 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 
 

 

  
-Фудбал 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

  
2 

 
1 

 
3 

 
10 

 
13 

 
-Одбојка 

  
4 

 
4 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
1 

 
8 

 
16 

 
24 

 
-Активностпоизборуученика 

    
1 

 
1 

 
1 

 
1 

      
4 

 
4. Плес и ритмика 

    
1 

 
1 

      
1 

 
1 

 
2 

5.Полигон   2  1      1 2 3 

6.Тестирање и мерење 3         3   6 

УКУПНО 12 12 12 12 11 7 13 11 12 6   108 
 

Исходи:Представљајуописинтегрисаногзнања, вештина и вредностиученика у трипредметнеобласти 

- Физичкеспособности (развијафизичкеспособностикрозуводну и основнуфазучаса, подстичесенасамосталновежбање, разумесврху и 

значајвежбања, учвршћујеправилнодржањетела) 

- Моторичкевештине, спорт и спортскедисциплине (усвајамоторичказнања, умења и навикекрозприменуобавезних и 

препорученихсадржаја – атлетике, спортскихигара, вежб и насправама и тлу,плесу...) 

- Физичка и здравственакултура (стичузнања о основнипојмовима о вежби,примењујезнања у свакодневномживоту,водирачуна о 

личнојхигијени и здрављу) 

Образовнистандарди :Посматрамоихкрозчетириобласти 

- Областоспособљеност у вештинамаодносисенаусвојеностелеменатаједнеспортскеигре (рукомет ,кошарка,фудбал.одбојка),атлетике, 

вежбинасправама и тлу, плеса, ритмичкегимнастике и вежбиобликовања). 

- Областмоторичкеспособностиодносисенаразвијеностмоторичкихспособности у односунапол и узраст. 

- Знања о физичкомвежбању и физичкомваспитањусадржепојмове о физичкомвежбању и основнаправилавежбања, правиларукомета 

и атлетике, смисао и утицајфизичкогвежбања. 

- Вредновањефизичкогвежбања и физичкогваспитањаодносисенауверења, ставове, интересовања, 

тимскирадученикакрозфизичковежбање и процесфизичкогваспитања. 

Међупредметнекомпетенције: Скуппримењивихзнања, вештинаиставовакојеученикразвијакрознаставнипредметфизичко и 

здравственоваспитање 

- Сарадња–активноучествује у радутима, поштујеправила 

- Комуникација– познајеразличитеобликекомуникације( усмену, писану, електронску..), уважавасаговорника 

- Решавањепроблема–решавапроблемпримењујућизнања и вештинестеченеучењемразличитихпредмета и ваншколскимискуством 
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- Одговора н односпремаздрављу–промовишездравље и 

сигурност,познајеосновнекарактеристикенекихболести,примењујемерепревенције, личнехигијене и хигијенепростора. 
 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА из ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА ВАСПИТАЊАза СЕДМИ РАЗРЕД 

М РН НАСТАВНА ОБЛАСТ НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

(бројчаса и 

називнаставнихјединица) 

ТИП ЧАСОВА СТАНДАРДИ 

IX 1. А 

Т 

Л 

Е 

Т 

И 

К 

А 

1.Упознавање 

ученикасапланом 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 истрајногтрчања Обучавање 

  3.Техника 
спринтерскогтрчања 

Обучавање 

 2. 4.Техника 
спринтерскогтрчања 

Увржбавање 

  5.Техника трчања у 
кривини 

Обучавање 

  6.Врсте вежби. игара и 

спортаса 

њиховнмутицајемназдравље 

Обучавање 

 3. 7.Техника 
штафетногтрчања 

Обучавање 

  8.Техника 
штафетногтрчања 

Увежбавање 

  РУКОМЕТ 9.Распоред играча и 
правилаигре 

Обучавање 2.1.1 

2.1.2 

1.1.5 

1.1.7 

2.1.4 

2.1.5 

 4. 10.Зонска одбрана 5:1 и 6:0 Обучавање 

  АТЛЕТИКА 11.Скок у вис – 

леђнатехника 

Обучавање 

X  12.Скок у вис – 
леђнатехника 

Увежбавањем 

 5. РУКОМЕТ 13.Диригована 
игранадвагола 

Увежбавањем 

  14.Игра узприменуправила Увежбавање 
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  АТЛЕТИКА 15.Скок у даљувинућем Обучавањем  

 6. 16.Скок у даљувинућем- 
мерењем 

Увежбавање 

  КОШАРКА 17.Распоред играча и 
правилаигре 

Обучавањем 

  ИНИЦИЈАЛНО 

МЕРЕЊЕ 

18.Телесна висина и 
маса,претклон у седу 

Мерење 1.1.1 

1.2.1 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.1 

1.3.4 

 7. 19.Лежање и сед Мерење 
  20.Чунасто трчање 4*10 Мерење 
  21.Шатл ран Мерење 
 8. 22.Издржај у згибу Мерење 
  23.Скок у даљ Мерење 

XI  ОДБОЈКА 24.Техника 
одбијањалоптепрстима 

Обучавање 

 9. 25.Техника 

потискивањемлоптепрстима 

и чекићем 

Обучавање 

  26.Наизменично 

одбијањелоптепрстима и 

чекићем 

Обучавање 1.1.1 

1.1.11 

1.1.12 

2.1.10 

3.1.20 

3.1.21 

 . ГИМНАСТИКА 27.Прескоци-(згрчка и 
разношка ) 

Обучавање 

 10. 28. Прескоци-(згрчка и 
разношка ) 

Обучавање 

  29. Прескоци-(згрчка и 
разношка ) 

Увежбавање 

  ОДБОЈКА 30.Техника 
школскогсервиса 

Обучавање 

 11. 31.Техника тениссервиса Обучавање 

  32.Сервиси и 
техникаодигравањалоптом 

Обучавање 

  33.Провера 

усвојенихтехника 

Провера 

 12. ГИМНАСТИКА 34.Тло-колутови Обучавање 1.1.11 

2.1.9 

2.2.1 

  35.Тло-колутови Утврђивање 

XII  36.Тло преметстранце- Обучавање 
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   звезда  2.2.3 

 13. 37. Тлопреметстранце- 
звезда 

Утврђивање 

  38.Тло-краћи састав Обучавање 1.1.11 
 .  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 

 14. 40.Тло-краћи састав Провера 

  41.Греда-насккоци, саскоци, 
поскоци 

Обучавање 

  42.Греда-окрети, вага, 
краћисастав 

Обучавање 

 15. РИТМИКА 43.Ритмички 
окретисалоптом 

Обучавање 

  44.Ритмички 
скоковисалоптом 

Обучавање 

 . ОДБОЈКА 45.Одбијање лопте у 
разнимправцима 

Обучавање 

 16. 46.Алма-одбијање 
лоптепрстима 

Обучавање 

  47.Сервис и пријем Обучавање 1.1.1 

1.1.2 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.22 

2.1.23 

I  48.Сервис и 

хватањенискихлопти 

(сување ) 

Обучавање 

 17. 49.Техника блокирања Обучавање 
  50.Техника смечирања Обучавање 
  51.Смечирање и блокирање Обучавање 

 18. 52.Распоред играча у 
одбрани 

Обучавање 

  53.Игра узприменуправила Увежбавање 
  54.Игра узприменуправила Увежбавање 

II 19. АТЛЕТИКА 55.Техника 
штафетногтрчања 

Увежбавање 1.1.3 

1.1.4 

1.1.1 

1.2.1 

1.3.1 

2.1.1 

2.1.3 

  56.Истрајно трчање Увежбавање 
  57.Истрајно трчање Увежбавање 
 20. 58.Скок у вислеђнатехника Увежбавање 
  59.Скок у вис- мерење Провера 
  КОШАРКА 60.Распоред играча и Увежбавање 
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   правилаигре  2.1.5 

2.1.8 III 21. 61.Зонска одбрана2:2:1 Обучавање 

  62.Игра наједанкош- 
блокаде 

Увежбавање 

  63Игра узпроменуправила. Увежбавање 1.2.1 

1.2.2 

1.3.1 

1.3.4 

1.1.24 

2.1.22 

2.23 

3.1.21 

2.1.23 

 22. ПЛЕСОВИ 64.Валцер и енглескивалцер Обучавање 

 . 65. Валцер и 
енглескивалцер 

Увежбавање 

  66.Ча чача Обучавање 
 23. 67.Ча чача Увежбавање 

   68. Дневниритамрада, 

исхране и 

одмора у 

складусасвојимпотребама; 

Обучавање 

  69. Тлопреметстранце- 
звезда 

Увежбавање 

 24. 70. .Тло-колутови Увежбавање 
  71. Тло-колутови Провера 
  72.Тло-став нашакама Обучавање 

IV 25. ГИМНАСТИКА 73.Елементи гинастике провера 1.1.11 

2.1.9 

2.2.1 

2.2.3 

1.1.11 

1.1.12 

2.1.10 

3.1.20 

3.1.2 

1.1.11 

  74. Корисни и 

штетнидодатциисхрани 

Утврђивање 

  75. 

Користиздравенамирнице у 

исхрани 

Обучавање 

 26. 76. Тлопреметстранце- 
звезда 

Утврђивање 

  77 .Тло-краћисастав Обучавање 
  78.Тло-прекопит Обучавање 
 27. 79. Тло-прекопит Утврђивање 
  80.Истрајно трчање Утврђивање  

  КОШАРКА 81.Кошаркашки двокорак обучавање 1.1.1 
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 28.  82.Кошаркашки двокорак увежбавање 1.2.1 

1.2.3 

1.2.5 

2.1.1 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.1.1 

2.1.2 

  83.Кошаркашки двокорак увежбавање 

V  84.Скок шут обучавање 
 29. 85.Скок шут увежбавање 

  86.Заустављање и 
пивотирање 

обучавање 

  87.Заустављање и 
пивотирање 

увежбавање 

 30. 88.Одбрана човекначовека обучавање 
  89.Зонска одбрана 3:2 обучавање 
  90.Зонска одбрана 2:2:1 обучавање 
 31. 91.Кошаркашки двокорак обучавање 
  92.Кошаркашки двокорак увежбавање 
  93.Кошаркашки двокорак увежбавање 

VI 32.  94.Скок шут обучавање  
  95.Скок шут увежбавање 

  РУКОМЕТ 96. Eлеменати и 

техникаодбрнеосновнистав, 

бочнакретања, 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 

 33.  97.Eлеменати и 

техникаодбрнеосновнистав, 

бочнакретања, одбрана 6:0, 
5:1 

увежбавање 

   98.Bаријанте одбране 6:0, 

5:1, прелазак у напад, 
правилаигре 

обучавање 

   99.Рукомет: 

варијантеодбране 6:0, 
5:1, прелазак у напад, 

правилаигре 

увежбавање 

 34. ИНИЦИЈАЛНО 
МЕРЕЊЕ 

100. Чунастотрчање 4*10 мерење 1.3.1 

1.3.2   101. Шатлран мерење 

  ПОЛИГОН 102. Полигонсвестраности Обучавање 1.1.12 
2.1.10 
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 35.  103. Полигонсвестраности Обучавање 3.1.20 

3.1.21    104. Полигонсвестраности Увежбавање 
   105.Полигон свестраности Увежбавање 

VII 36.  106. 
Провераусвојенихтехника 

провера 

   107. 
Провераусвојенихтехника 

провера 

   108. 
Провераусвојенихтехника 

провера 
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ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ 

НИВО 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 
игра спортску игру 

примењујући основну 

технику, неопходна правила и 

сарађује са члановима екипе 

изражавајући сопствену 

личност уз поштовање других 

зна функцију спортске игре, 

основне појмове, неопходна 

правила, основне принципе 

тренинга и пружа прву помоћ 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 

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 
зна функцију и значај 
спортске игре, већи 

број правила, принципе и 
утицај тренинга 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 

СПОРТСКЕ ИГРЕ 

игра спортску игру 

примењујући сложене 

елементе технике, 

испуњавајући тактичке 

задатке, учествује у 

организацији утакмице и 

суди на утакмицама 

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 

зна терминологију, значај 

трчања, основе тренинга и 

пружа првупомоћ 

зна правилно да скаче 

удаљ згрчном варијантом 

технике и мери дужину 

скока 

зна терминологију, основе 

тренинга и пружа прву 

помоћ 

зна правилно да скаче 

увис варијантом технике 

маказице 
зна терминологију, основе 

тренинга и пружа прву помоћ 

правилно бацакуглу из места 

и мери дужину хиц 

зна правила за такмичење, 

сигурносна правила, влада 

терминологијом, основама 

тренинга и пружа прву помоћ 

АТЛЕТИКА 

зна функцију и значај 

спортске игре, већи број 

правила, принципе и 

утицај тренинга 

правилно изводи 

варијанту технике штафетног 

трчања 

зна правилно да скаче 

удаљ варијантом технике 

увинуће 
2.1.5 зна правилно да 
скаче увис леђном варијантом 
технике 

2.1.6. правилно бацакуглу 

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 

ученик/ученица правилно 

изводи прескоке 

ученик/ученица изводи 
вежбе и комбинације 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И 
ТЛУ 

2.1.9 ученик/ученица 

правилно изводи вежбе и 

комбинације вежбе на тлу 

ученик/ученица правилно 

изводи згрчку 
ученик/ученица 
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вежби на греди 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 

вежби обликовања и њихову 

терминологију, и функцију 

појединих вежби у комплексу 

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА 

Правилно изводи и 

показује више комплекса 

вежби обликовања без и са 

реквизитима 

Зна принципе састављања 

комплекса вежби обликовања 

без и са реквизитима 

 

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ 
ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ 

ВАСПИТАЊУ 

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ 

ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ 

ВАСПИТАЊУ 

терминологију 

основе тренинга 

да дозира оптерећења током 
вежбања 

 

 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 

ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА 

Испољава позитиван став 

према физичком вежбању и 

свакодневном животу 

Испољава 

заинтересованост за 

физичким вежбањем 

Доказује се кроз 

физичко вежбање 

Испољава позитиван став 

према сарадњи са другима 

у реализацији 
различитих задатака 
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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. 

Планирани фонд часова: 

 

Годишњи фонд часова 36 

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 Обучавање 
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  окретности, скок у даљ  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, 
техника предаје штафете 

Обучавање 2.1.3 

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 
244 Увежбавање 

V 32. Игра уз примену правила Увежбавање 

33.  Игра уз примену правила увежбавање 2.1.1 

2.1.2  34. Игра уз примену правила увежбавање 
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35. К о ш а р к а Игра уз примену правила Увежбавање 1.3.1 

1.3.4 36. Игра уз примену правила Увежбавање 

 

 
 

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 

1.3.4 

25 Техника – дизање и смечирање обучавање 

26 Техника , Тактика – игра обучавање 

27 Техника , Тактика – игра обучавање 

IV 28 Техника , Тактика – игра увежбавање 2.1.1 

2.1.2 29 Техника , Тактика – игра увежбавање 
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 30 Техника , Тактика – игра увежбавање 3.1.1 

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. 

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 

 

20. 
елементи и техника одбране 

основни став, бочна кретања, одбрана 
6:0, 5:1 

увежбавање 
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21. 
варијанте одбране 6:0, 5:1, прелазак 

у напад, правила игре 

обучавање 2.1.2 
 3.1.1 

22. 
комет: варијанте одбране 6:0, 5:1, Увежбавање  

прелазак у напад, правила игре   

III 
23. 

анизација и варијанте напада, Обучавање  

 правила игре   

 
24. 

анизација и варијанте напада, 
правила игре 

Увежбавање  

 
25. 

анизација и варијанте напада, Обучавање  

 правила игре   

 
26. 

анизација и варијанте напада, 
правила игре 

Увежбавање  

 27. анизација игре, правила Обучавање  

IV 28. анизација игре, правила обучавање 2.1.1 

2.1.2 

3.1.1 

1.3.2 

 29. ника, ИГРА увежбавање 
 30. ника, ИГРА увежбавање 
 31. ника, ИГРА увежбавање 

V 32. ника, ИГРА увежбавање 1.3.2 
 33. ника, ИГРА увежбавање 2.1.2 
 34. ника, ИГРА увежбавање  

 35. омет провера знања Провера  

VI 36. ључивање оцена Провера  
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Верска настава 
34 

Годишњи фонд часова: 

Разред: Oсми 

ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

 
ЦИЉ 

 

ИСХОДИ 

По завршетку 
теме ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

I – УВОД 

 

1. 

Упознава 

ње 

садржајa 

програма 

и начинa 

рада 

 Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, 

планом и 

програмом и 

начином 

реализације 

наставе 

Православног 

катихизиса; 

 моћи да 

сагледа 

садржаје 

којима ће се 

бавити настава 

Православног 

катихизиса у 

току 8. 

разреда 

основне 

школе; 

 Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

Катихизација 

као литургијска 

делатност- 

заједничко је 

дело катихете 

(вероучитеља) и 

његових 

ученика. 

 

Катихета 

(вероучитељ) би 

требало стално 

да има науму да 

катихеза не 

постоји ради 

гомилања 

информација 

(„знања о вери“), 

већ као 

настојање да се 

учење и 

искуство Цркве 

лично усвоје и 

спроведу у 

живот кроз 

слободно 

учешће у 

богослужбеном 

животу Цркве. 

 
 

На почетку 

сваке наставне 

теме ученике би 

требало 

упознати са 

циљевима и 

исходима 

наставе, 

 Установити 

каква су знања 

стекли и какве 

ставове 

усвојили 

ученици у 

претходном 

разреду 

школовања. 

 моћи да уочи 

какво је 

његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном 

разреду 

школовања. 

II -  

ЧОВЕК ЈЕ 

ИКОНА 
БОЖИЈА 

 Продубити код 

ученика знање 
о човеку као 

икони Божијој 

у свету; 

 Развити свест 

код ученика о 

неопходности 
живота у 

заједници; 

 Развити свест 

код ученика да 

је грех 

злоупотреба 

слободе; 

 Омогућити 

 моћи да увиди 

да је човек 

икона Божија 

јер је 

слободна 

личност и да 

је служба 

човекова да 

буде спона 

између Бога и 

света. 

 моћи да увиди 

да се човек 

остварује као 
личност у 

слободној 
заједници 

 Човек - икона 

Божја и 

свештеник 

твари 

2. Човек - 

икона 

Божја и 

свештеник 

твари 

3. 

Хришћанс 

ко 

схватање 

личности 

 Хришћанско 
схватање 
личности 

 Грех као 

промашај 

човековог 

назначења 

 Две велике 

заповести о 
љубави 

4. Грех  Слобода и 
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као 

промашај 

човековог 

назначења 

5. 

Новозавет 

не 

заповести 

Божије 

ученицима 

основ за 

разумевање 

хришћанског 

појма слободе; 

 Подстаћи 

ученике на 

узајамну 

љубав и 

поштовање; 

 Подстаћи 
ученике на 

стално 

преиспитивањ 

е свог живота. 

љубави са 
другим. 

 бити 

подстакнут да 

учествује у 

литургијској 

заједници. 

 моћи да 

сагледа грех 

као промашај 

људског 
назначења; 

 моћи да 
разликује 
слободу од 

самовоље; 

 моћи да увиди 

да човек може 

бити роб 

својих лоших 

особина и 

навика; 

 бити 

подстакнут да 

увиди 

вредност 

ближњега у 

сопственом 

животу; 

 моћи да 

усвоји став да 

једино кроз 

љубав човек 

може 

превазићи 

конфликт; 

 моћи да 

вреднује своје 

поступке на 

основу 

Христових 

заповести о 

љубави. 

љубав у 

хришћанском 

етосу 

садржајима по 

темама, начином 

остваривања 

програма рада, 

као и са начином 

вредновања 

њиховог рада. 

6. Слобода 

и љубав у 

хришћанс 

ком етосу 

Врсте наставе 
Настава се 
реализује кроз 
следеће облике 

наставе: 

 теоријска 

настава (32 

часова) 

 практична 

настава 

(2часа) 

 
Место 

реализације 

наставе 

 Теоријска 

настава се 

реализује у 

учионици; 

 Практична 

настава се 

реализује у 

цркви – 

учешћем у 

литургијском 

сабрању; 

 Дидактичко 

методичка 

упутства за 

реализацију 

наставе 

  Уводне часове 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

259 

 

 

 

III - 

ПОДВИЖ 

НИЧКО – 

ЕВХАРИС 

ТИЈСКИ 

ЕТОС 

 Омогућити 

ученицима 

основ за 

правилно 

разумевање 

хришћанског 

подвига; 

 Упутити 
ученике на 

смисао 

подвига 

светитеља; 

 Објаснити 
ученицима 
начин, смисао 

и циљ поста; 

 Упознати 

ученике са 

Житијима 

Светих; 

 Развити 

евхаристијски 

етос код 

ученика. 

 моћи да увиди 
да је подвиг 
начин живота 
у Цркви; 

 моћи да 

препозна 

различите 

подвиге као 

путеве који 

воде ка истом 

циљу; 

 моћи да 

објасни кад и 

како се пости; 

 моћи да увиди 
смисао и 
значај поста; 

 бити 

подстакнут на 

пост и 

молитву као 

начин 

служења 

Богу; 

 бити 

подстакнут да 
развија 

хришћанске 

врлине; 

 бити 

подстакнут да 

се критички 

односи према 

својим 

поступцима; 

 бити 
подстакнут да 
чита Житија 
Светих; 

 бити 

подстакнут да 

заснује свој 

однос према 

Богу на 

захвалности. 

 Хришћански 
подвиг 

 Примери 

подвига: свети 

људи су имали 

различите 
подвиге 

 Хришћански 

пост (духовни 

смисао, начин 

поста, 

евхаристијски, 
једнодневни и 

вишедневни 

пост) 

 Основне 
хришћанске 
врлине 

 Евхаристијски 
поглед на свет 

требало би 

осмислити 

тако да 

допринесу 

међусобном 

упознавању 

ученика, 

упознавању 

ученика с 

циљевима, 

исходима, 

наставним 

садржајима, 

али и тако да 

наставник 

стекне почетни 

увид у то 

каквим 

предзнањима и 

ставовима из 

подручја 

Православног 

катихизиса, 

група 

располаже. 

 Реализација 

програма 

требало би да 

се одвија у 

складу с 

принципима 

савремене 

активне 

наставе, која 

својом 

динамиком 

подстиче 

ученике на 

истраживачки 

и проблемски 

приступ 

садржајима 

тема. У току 

реализације 

стављати 

нагласак више 

на доживљајно 

и формативно, 

а мање на 
сазнајно и 

 

7. 

Хришћанс 

ки подвиг 

8. Подвизи 

Светитељ 

а 

9. Пост 

10. 

Хришћанс 

ке врлине 

11. 

Евхаристи 

јски 

поглед на 

свет 

IV – 

ЛИТУРГИ 

ЈА 

 Указати 

ученицима на 

значај личне 
и саборне 

 моћи 

увиди да 
молитва 
разговор 

да 
је 

 Молитва - 
лична и 
саборна 

са 
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 Црква је Тело 
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12. 

молитве; 

 Објаснити 

ученицима 

важност 

Литургије 

тумачењем 

значења речи 

Евхаристија и 

Литургија 

(захвалност и 

заједничко 

дело); 

 Указати 
ученицима да 

је 

литургијско 

сабрање израз 
Цркве као 

Тела 

Христовог; 

 Указати 

ученицима на 

целину 

литургијског 

догађаја као 

узајамног 

даривања 

Бога и 

његовог 

народа 

 Упознати 

ученике са 

смислом и 

основним 

елементима 

Литургије; 

 Подстаћи 

ученике на 

заједничко 

учешће у 

богослужењи 
ма; 

 Објаснити 

ученицима 

динамику 

богослужбено 

г времена. 

Богом; 

 бити 

подстакнут да 

преиспита и 

обогати свој 

молитвени 

живот; 

 моћи  да 

схвати личну 

молитву као 
припрему  за 

саборну 

молитву; 

 моћи да 

објасни 

значење речи 
Литургија  и 

Евхаристија; 

 моћи да 

однос међу 

члановима 

Цркве пореди 

са 

повезаношћу 

удова  у 

људском 
телу; 

 моћи да 
препозна 
неке од 

елемената 

Литургије; 

 моћи да 

увиди да 

Молитва 

Господња 

има 

литургијску 

основу; 

 моћи да 

наведе 
најважније 

делове храма 

и препозна 

њихову 
богослужбен 

Христово 

 Божанствена 
литургија 

- Проскомидија 

- Литургија 

речи (јектенија, 

мали вход, 

читања) 

- Евхаристија 

(велики вход, 

анафора, 

Молитва 

Господња, 

причешће) 

 Литургијски 
простор 
(делови 
храма) 

 Повезивањ
е времена 
са 
литургијски
м 
доживљаје
м вечности 
(дневни, 

недељни и 
годишњи 
богослужбен
и круг) 

информативно. 

 Квалитет 

наставе се 

постиже када 

се наставни 

садржаји 

реализују у 

складу са 

савременим 

педагошким 

захтевима у 

погледу 

употребе 

разноврсних 

метода, облика 

рада и 

наставних 

средстава. 

 Имаући у виду 

захтеве 

наставног 

програма и 

могућности 

транспоновања 

наставног 

садржаја у 

педагошко 

дидактичка 

решења, 

наставник би 

требало да 

води рачуна и 

о 

психолошким 

чиниоцима 

извођења 

наставе – 

узрасту 

ученика, нивоу 

психофизичког 

развоја, 

интересовањи 

ма, 

склоностима, 

способностима 

и мотивацији 

ученика. 

Молитва - 

лична и 

саборна 

13. Црква 

је Тело 

Христово 

14. 

Божанстве 

на 

Литургија 

(опис тока 

литургије) 

15. 

Литургијс 

ки 

простор 

(делови 

храма) 

16. 

Освећење 

времена 
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  у намену.   У остваривању 

савремене 

наставе 

наставе 

наставник је 

извор знања, 

креатор, 

организатор и 

координатор 

ученичких 

активности у 

наставном 

процесу. 

 Настава је 

успешно 

реализована 

ако је ученик 

спреман да 

Цркву схвати 

као простор за 

остваривање 

своје личности 

кроз 

заједничарење 

са ближњима и 

Тројичним 

Богом који 

постаје извор и 

пуноћа 

његовог 

живота. 

 

 

 

 
Евалуација 
наставе 

Евалуацију 

наставе 

(процењивање 

успешности 

реализације 

наставе и 

остварености 

задатака и 

исхода наставе) 

наставник ће 

остварити на два 
начина: 

 моћи да 

именује нека 

богослужења 

и да зна да 

постоје 
покретни  и 

непокретни 

празници; 

 бити 

подстакнут да 

активније 

учествује у 

богослужењи 

ма; 

V -   

ЦАРСТВО 

БОЖИЈЕ 

 Објаснити 

ученицима да 

је Царство 

Божије крајњи 

циљ историје; 

 
 

 Указати 

ученицима на 

повезаност 

између 

васкрсења 

мртвих и 

Царства 

Божијег; 

 Објаснити 

ученицима 
појам обожења 

указујући им 

на библијски 

опис 
Преображења 

Господњег; 

 Развијање 

свести ученика 

да је Литургија 

икона Царства 

Божјег; 

 Упознати 

ученике са 
сведочанствим 

а присуства 

Божијег у 

 моћи  да 

објасни да је 

Бог створио 

свет са циљем 

да постане 

Царство 

Божије; 

 

 
 моћи да 

објасни да 

Царство 

Божије у 

пуноћи 

наступа по 

другом 

Христовом 

доласку и 

васкрсењу 

мртвих; 

 моћи да 
објасни да је 

Бог створио 

човека као 

сарадника на 
делу спасења; 

 моћи да 

препозна да је 

Литургија 

икона Царства 

Божијег; 

 бити 

 Царство Божије 

– циљ стварања 

 Васкрсење 

мртвих и живот 

будућег века 

 Етос хришћана 

као 
сведочанство 

Царства 

Божијег 

 Обожење – 

живот у 

савршеној 

заједници с 

Богом и 

другима 

 Знаци присутва 

Царства 

Божијег у овом 
свету (чуда, 

мошти...) 

 Икона – прозор 
у вечност 

 

17. 

Царство 

Божије – 

циљ 

стварања 

18. Живот 

будућег 
века 

19. 

Сведоци 

Царства 

Божијег 

20. 

Обожење – 

циљ 

хришћанс 

ког 

живота 

21. Знаци 

присутва 

Царства 

Божијег у 

овом свету 

(чуда, 

мошти...) 

22. Икона 
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– прозор у 

вечност 
овом свету 

(чуда, 

мошти...); 

 Предочити 

ученицима 

улогу Цркве у 

свету; 

 Пружити 

ученицима 

основно знање 

о икономији 
Духа Светога; 

 Упознати 

ученике са 

иконографијом 

као изразом 

есхатолошког 

стања света и 

човека. 

подстакнут да 

активније 

учествује у 

Светој 

Литургији. 

 моћи да 

преприча 

догађај 

Преображења 

Господњег; 

 моћи да 

повеже 

појмове 

светости и 

обожења са 

дејством 

Светога Духа 

 моћи да 

препозна да је 

предукус 

Царства 

Божијег 

присутан у 

моштима, 

чудотворним 

иконама, 

исцељењима... 

 моћи да 

препозна 

разлику 

између 

православне 
иконографије 

и световног 

сликарства; 

 моћи да 

препозна 

икону као 

символ 

Царства 

Божијег; 

 бити 

подстакнут да 

на правилан 

начин 
изражава 

поштовање 

према 

хришћанским 
светињама. 

 
 процењивањем 

реакције 

ученика или 

прикупљањем 

коментара 

ученика путем 
анкетних 

евалуационих 

листића; 

 провером 

знања које 

ученици 

усвајају на 

часу и 

испитаивањем 

ставова; 

 

Оцењивање 

Непосредно 

описно 

оцењивање 

ученика може се 

вршити кроз: 

 усмено 
испитивање; 

 писмено 

испитивање; 

 посматрање 
понашања 
ученика; 

 
 

Оквирни број 

часова по 

темама 

Увод – 1 

Човек је икона 
Божија – 6 

Подвижничко- 
евхаристијски 
етос – 7 

Литургија – 9 

Царство Божије 

– 8 
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Евалуација – 1+2 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 
1. Српски језик и књижевност 

2. Историја 

3. Биологија 

4. Ликовна култура 

5. Музичка култура 

6. Грађанско васпитање 

7. Техничко и информатичко образовање 

 
Оријентациони план наставних јединица 8. разред 

 

I -УВОД 

1. Упознавање садржајa програма и начинa рада 

II - ЧОВЕК ЈЕ ИКОНА БОЖИЈА 

2. Човек - икона Божја и свештеник твари (обрада) 

3. Хришћанско схватање личности (обрада) 

4. Грех као промашај човековог назначења(обрада) 

5. Новозаветне заповести Божије (обрада) 

6. Новозаветне заповести Божије (обрада) 

7. Слобода и љубав у хришћанском етосу(обрада) 

8. Слобода и љубав у хришћанском етосу(обрада) 

9. Систематизација 

III - ПОДВИЖНИЧКО –ЕВХАРИСТИЈСКИ ЕТОС 

10. Хришћански подвиг (обрада) 

11. Подвизи Светитеља (обрада) 

12. Пост (обрада) 

13. Хришћанске врлине (обрада) 
14. Хришћанске врлине (обрада) 

15. Евхаристијски поглед на свет(обрада) 

16. Евхаристијски поглед на свет(обрада) 

17. Систематизација 

18. Евалуација 

IV – ЛИТУРГИЈА 

19. Молитва - лична и саборна (обрада) 

20. Молитва - лична и саборна (обрада) 

21. Црква је Тело Христово (обрада) 

22. Божанствена Литургија (опис тока литургије) (обрада) 

23. Литургијски простор (делови храма) (обрада) 

24. Освећење времена (обрада) 

25. Систематизација 

V - ЦАРСТВО БОЖИЈЕ 

26. Царство Божије – циљ стварања (обрада) 
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27. Живот будућег века (обрада) 

28. Сведоци Царства Божијег (обрада) 

29. Обожење – циљ хришћанског живота(обрада) 

30. Знаци присутва Царства Божијег у овом свету (чуда, мошти...) (обрада) 
31. Икона – прозор у вечност(обрада) 

32. Систематизација 

33. Евалуација 

34. Научили смо у осмом разреду 
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци 

Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе 

и локалне заједнице, проширивањем знања о демократији, њеним принципима и 

вредностима кроз практично деловање. 

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. 

- дијалошка- 

• Састоји се у обради градива (понављању, проверавању) путем питањаи 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 мишљењаи 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, 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 посреднимопажањем. 

• 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). 
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- Метода практичних (самосталних ученичких) радова,стваралачка метода, истраживачка 

метода, игровна метода 

Задаци : 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада 

током наставе грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, каои 

циљеви наставе грађанског васпитања буду у пуној мери реализовани; 

- разумевање концепта универзалности правадетета; 

- стицање знања о узроцима различитог степена остварености права детета у 

савременом свету; 

- подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе правадетета; 

- упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета; 

- упознавање са местом, улогом и значајем међународних организација које се у 

свом раду баве унапређивањем положаја деце; 

- упознавање са местом, улогом и значајем институција и организација које се у 

свом раду баве унапређивањем положаја деце у Србији; 

- упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита 

интереса деце; 

- разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и детета у 

унапређивању положаја деце у једном друштву; 

- идентификовање особина, знања и вештина код деце које су значајне за њихову 

активну улогу у унапређивању положаја деце у друштву; 

- разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву; 

- унапређивање вештина критичког разматрања информација добијених преко 

различитих медија; - упознавање са улогом медија у креирању слике детета удруштву. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

1. УВОД (2 часа) 

Поглед уназад – подсећање на садржаје програма грађанског васпитања за 5, 6. и 7. разред 

(права и одговорности на нивоу школе/локалне заједнице и друштва; активно учешће у 

животу школе/локалне заједнице и друштва). (1 час) 

Представљање циљева, задатака, садржаја и метода рада. (1 час) 

2. ДЕЦА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ (18 часова) 

Положај деце у савременом друштву (5 часова) 

Положај детета у друштву – место, улога и одговорност државе, друштва, породице и 

детета. 

Универзалност људских права и права детета, повезаност дечијих потреба са правима 

детета. 

Чиниоци који утичу на оствареност дечијих права – економски развој, социјални и 

политички амбијент, традиција, култура... Примери злоупотребе права детета – трговинадецом, деца 

војници, дечија порнографија, злоупотреба дечијег рада, деца бескућници, 

насиље над децом... 

 
Примери који показују начине којима се обезбеђују услови за 

остваривање најбољег интереса деце – једнаке могућности за све (у образовању, 

здравственој заштити...), законска регулатива која забрањује телесно кажњавање деце, 
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учешће деце у активностима које су од значаја за њих и друштво... 

Међународне организације које се баве унапређивањем положаја деце и заштитом 

њихових интереса (1час) 

Улога и значај организација као што су Уницеф, Унеско, Међународни комитет Црвеног 

крста, Save the children… 

Положај деце у Србији (8 часова) 

Анализа положаја деце у Србији (примери успешне заштите интереса деце и примери из 

којих се види да заштита није остварена ). Институционални оквир – установе које се баве 

унапређивањем положаја деце и 

заштитом њихових интереса и одговарајућа законска регулатива у областима: социјалне 

заштите, безбедности, образовања, слободног времена, активног учешћа, запошљавања, 

заштите животне средине. 

Националне и локалне организације које се баве питањима деце и организације у којима 

деца узимају учешће (Пријатељи деце Србије, Центар за права детета, Наша Србија, 

Црвени крст Србије...). 

Компетенције деце значајне за укључивање у активности које доприносе побољшању 

положаја деце у друштву (2 часа) 

Особине, знања и вештине детета које су од значаја за преузимање активне улоге у друштву 

(осетљивост за проблеме других, добра информисаност, отвореност за нове идеје, тимски рад, 

иницијативност, самопоуздање, аргументовано изношење ставова ... ). Активности за унапређивање 

положаја деце у Србији (2 часа)Разматрање предлога ученика о могућим активностима друштва које 

би имале за циљ 

унапређење положаја деце у Србији и упућивање иницијатива и одабраних предлога 

одговарајућим установама. 

 

3. МЕДИЈИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ (11 часова) 

Медији у савременом друштву (2 часа) 

Место, улога и значај медија. 

Разумевање и тумачење медијских порука (4 часа) 

Медији као извор информација; злоупотреба информација, изобиље информација, 

селекција информација, веродостојност информација. 

Утицај тачке гледишта на објективност информација. 

Деца и медији (5 часа) 

Улога медија у стварању слике о положају деце у једном друштву и начини на који се она 

приказују (деца као жртве, деца и образовање, деца и слободно време, деца са посебним 

потребама.. ). Учешће деце у медијима – могућности и начини. Анализа одабраног домаћег медија 

(ТВ, радио, интернет, дневне или недељне новине.. ) са циљем да се утврди како се у њему, колико 

често и на који начин, приказују деца. Разматрање предлога ученика који имају за циљ садржајније, 

веродостојније и у већем 

обиму представљање деце и њихових проблема у анализираном медију. 

4. ЗАВРШНИ ДЕО (3 часа) 
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Бр. 

Часа 

Наслов 

теме 
 

 

 

 
Годишњи план за предмет Грађанско васпитање, 8. разред 

Наслов наставне јединице 

1.  Поглед уназад 

 

2. 

 

УВОД 
 

Представљање циљева, задатака, садржаја и метода рада 

 

 
 

3. 

  

 
 

Положај детета у друштву - место, улога и одговорност државе, друштва, породице 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

 
ДЕЦА У 

 

 

Универзалност људских права и права детета, повезаност дечијих потреба са 

правима 

САВРЕ- 

 
 

5. 

МЕНОМ  
 

Чиниоци који утичу на оствареност дечијих права 

СВЕТУ 

 

6. 

  

Чиниоци који утичу на оствареност дечијих права 

 
 

7. 

  
 

Примери злоупотребе права детета 
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Међународне организације које се баве унапређивањем положаја деце и заштитом 

њихових интереса 

Анализа положаја деце у Србији 

 
Анализа положаја деце у Србији 

 

 
Анализа положаја деце у Србији 

 

 

 

 
Институционални оквир - установе које се баве унапређивањем положаја деце и 

заштитом њихових интереса 

 

 

 
Институционални оквир - установе које се баве унапређивањем положаја деце и 

заштитом њихових интереса 

 

 

 

Институционални оквир - установе које се баве унапређивањем положаја деце и 

заштитом њихових интереса 

 

 

 

 

8. 

9. 

 
10. 

 

 
11. 

 

 

 

 
 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

 
14. 
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МЕДИЈИ 
У    

САВРЕ- 

МЕНОМ 

ДРУШТВ 

У 

 

 

 

 
 

15. 

 

 

 
16. 

 

 

 

 

17. 

 

 
18. 

 
19. 

 
20. 

 
21. 

22. 

 

23. 

 

 

 

 

 
Националне и локалне организације које се баве питањима деце и организације у 

којима деца узимају учешће 

 

 

 
Националне и локалне организације које се баве питањима деце и организације у 

којима деца узимају учешће 

 

 

 

 
Компетенције деце значајне за укључивање у активности које доприносе 

побољшању положаја деце у друштву 

 
 
Компетенције деце значајне за укључивање у активности које доприносе 

побољшању положаја деце у друштву 

 
Активности за унапређивање положаја деце у Републици Србији 

 
Активности за унапређивање положаја деце у Републици Србији 

 
Медији у савременом друштву 

Место, улога и значај медија 

 

Разумевање и тумачење медијских порука 
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ЗАВРШ- 

НИ ДЕО 

 
 

24. 

 
 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

 

 

 

 
31. 

 

 

 
 

32. 

 

 

 
33. 

 

 
 

Разумевање и тумачење медијских порука 

 
 

Медији као извор информација 

Утицај тачке гледишта на објективност информација 

Улога медија у стварању слике о положају деце у једном друштву 

Учешће деце у медијима - могућности и начини 

Анализа одабраног домаћег медија 

Анализа одабраног домаћег медија 

 

 

 

 

Разматрање предлога ученика који имају за циљ садржајније, веродостојније и у 

већем обиму представљање деце и њихових проблема у анализираном медију 

 

 

 
 

Шта носим са собом 

 

 

Шта носим са собом 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 
 

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. 

 
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 у основном образовању и васпитању су: 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 и васпитања, ученик стиче, усваја и унапређује 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 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. 

 

У процесу учења наставу страних језика ученик богати себе и 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. 

 

 

 

Шта носим са собом 

 

 

 

 

34. 
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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 језика, односно граматичкеи социолингвистичке 

компетенције. 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

 

Разумевање говора 

 

На крају осмог разреда, ученик треба да: 

 

- разуме наставников говор и његоваупутства, 

 

- разуме краће усмене текстове (до 15 реченица и не дуже од 3 минута) које исказују 

говорници различитих стандардних варијетета, на већ обрађене и новоуведене теме у вези са 

свакодневним животом, ближим и даљим учениковим окружењем и узрасно специфичним 

интересовањима, 

 

- разуме садржај текстова савремених музичких композиција исказаних једноставн им 

језичким средствима, 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

274 

 

 

 

- у зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје и идентификује: 

а) његов општи садржај, 

б) важне информације (спецификоване и/или налогом захтеване), 

 

ц) суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални контекст. 

 

Разумевање писаног текста 

 

Ученик треба да: 

 
- разуме општи смисао аутентичних и адаптираних текстова дужине до 150 речи (огласи, 

краћи извештаји и вести, брошуре, проспекти, сервисне информације, краће репортаже, 

интервјуи, стрипови) из домена већ обрађених и новоуведених тема у складу са узрастом и 

интересовањима (из домена свакодневног живота, ближег и даљег учениковог окружења, 

друштвених појава значајних за младе). 

 

- у зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје иидентификује: 

а) његов општи садржај, 

б) важне информације (спецификоване и/или налогом захтеване), 
 

ц) суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални контекст. 

 

Усмено изражавање 

 

Ученик треба да: 

 

- једноставним језичким средствима (усвојеним речима, изразима, реченицама) дâ основне 

информације о себи, својој породици, свом окружењу, школи и друговима и осталим 

узрасно адекватним темама, као и да код саговорника распита о сличним информацијама. 

 

- уз наставникову помоћ и уз употребу усвојених језичких средстава води кратак разговоро 
познатим, већ обрађиваним темама. 

 

Писмено изражавање 

 

Ученик треба да: 

 

- записује кратке белешке на основу наставниковог излагања. 

 

- користи кратке контактне форме: разгледнице, електронска писма, кратка писма са 

садржајем личне природе. 

 

- користи кратке писане форме да оствари комуникативну ситуацију молбе, захваљивања, 

упита, прихватања и одбијања предлога (употребљавајући једноставна и усвојена језичка 

средства). 
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- самостално пише кратке саставе на познате, узрасно адекватне и блиске теме, дужине до 70 

речи. 

 

Медијација 

 
У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) који не могу да се 
споразумевају, ученик треба да: 

 

- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и обрнуто 

 

- писмено преноси једноставне поруке и објашњења 

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

 

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

 

Интеракција 

 

Ученик треба да: 

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

 

- поставља питања и одговара на њих; 

 

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

 

- учествује у комуникацији на часу и ван њега (у пару, у групи, итд); 

 

- тражи разјашњења када нешто не разуме; 

 
- остварује једноставну интеракцију уз поновно формулисање исказа иврши корекције. 

 

Знања о језику 

 

Ученик треба да: 

 

- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 

 

- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

 
- 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 језичкимактивностима; 

 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страних језика које учи; 
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- разуме значај употреба интернационализама; 

 

- примењује компезационе стратегије. 

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 икоманди 

5. Постављање и одговарање напитања 

6. Молбе и изрази захвалности 
7. Примање и упућивање позива за учешће уигри/групној 
активности 

8. Изражавање допадања/недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и потреба 

10. Именовање активности (у вези са темама) 
11. Исказивање просторних односа, релација 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 лицаи предмета 

15. Изрицање забране и реаговање назабрану 

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 иоправдања 
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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. 

 

Напомена: 

 

У осмом разреду наставнику се препоручује да врши честе систематизације граматичких 

садржаја, чије је усвајање и учење било предвиђено у претходним разредима. Обим нових 

садржаја који се уводе у осмом разреду, као и степен њиховог продубљивања, зависи, 
првенствено, од нивоа савладаности претходно обрађиваних граматичких садржаја, али и од 

когнитивног стила ученика. 

 

Немачки језик 

 
1. Именица, заменица, члан 

 
Употреба именица у категоријама једнине и множине и свим падежима (номинативу, 

генитиву, дативу и акузативу). 

 

Употреба најфреквентнијих образаца за извођење именица, употреба најфреквенијих 

именичких сложеница (Sommerferien, Briefkasten). 

 
Употреба неодређеног, одређеног, нултог, негационог, упитног, присвојног и показног 
члана: Ich habe ein Buch. Schau mal, das Buch da! Er trinkt gern Tee. Er trinkt keinen Tee. 
Welches Buch liest du? Gib mir dein Buch. Gibt mir dieses Buch. 

 

Рецептивна употреба најфреквентнијих неодређених детерминатива (manch-, viel-, einig-, all- 

). 

 

Употреба контрахованог члана: im Buch, am Strand, ans Meer. 

Употреба личних заменица у номинативу, акузативу и дативу. 

Употреба неодређених заменица man, jemand, etwas. 

2. Придеви, предлози и партикуле 

 

Употреба придева у атрибутској функцији (рецептивно). 

 

Употреба компаратива и суперлатива (укључујући и компаративске фразе: Dein Haus ist 

billiger als meine Wohnung.) 

 
Употреба предлога за различите врсте простроних и временских односа, употреба предлога 

који регирају и датив и акузатив (Wechselpräpositionen): an, auf, in, hinter, über, unter, vor, 
zwischen) за изражавање места и правца вршења радње. 

 

Употреба основних партикула (рецептивно): Was machst du denn da? Das kann ich aber nicht. 
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3. Глагол 

 

Употреба презента, употреба основних глагола у претериту - помоћних, модалних и 

најфреквентнијих јаких глагола, употреба перфекта слабих глагола, као и фреквентних 

глагола са наглашеним и ненаглашеним префиксом. Грађење и употреба футура. 
 

Грађење конјуктива за изражавање жеље и љубазног питања: Ich möchte nach Deutschland 

fahren. Ich hätte gern ein Kilo Äpfel. 

 

Употреба императива. 

 
Употреба повратних глагола са повратном заменицом у акузативу и дативу: Ich wasche mich. 
Ich wasche mir die Hände. 

 

Употреба модалних и основних модалитетних глагола: Ich habe zu packen. Ich hoffe, dich 

wiederzusehen. 

 

Фраза и реченица 

 

Употреба генитивске посесивне фразе: das Haus meiner Eltern. 

 
Употреба основних глагола, имеица, придева са предложном допуном: Interesse für Sport, 
interessiert daran, sich interessieren für. 

 

Реченични оквир. Разоквирење у комуникативне сврхе (рецептивно). Независно сложене и 

зависно сложене реченице (dass, ob, w-..., weil, obwohl). 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у 

настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују 

следећи ставови: 

 

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за 

за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; говор наставника прилагођен је узрасту и 

знањима ученика; 

 

- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене 
културолошке и васпитне елементе као и елементе који воде што бољој социјализацији 

ученика; 

 

- битно је значење језичке поруке; 

 
- наставник и даље ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности 
исказа; 

 
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор 
није изворни говорник; 
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- у циљу унапређивања квалитета и квантитета језичког материјала, настава страног језика 

заснива се и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног 

или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више 

сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, 

поступком и циљем; 

 

- наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног 

односа. 

 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 

 

- усвајање језичког садржаја циљаним и осмишљеним учествовањем у друштвеном чину; 

 
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене 

листе задатака и активности; 

 
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање новихидеја; 

 

- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

 
- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних 
материјала; 

 

- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана удан; 

 

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче 

ученике на студиозни и истраживачки рад; 

 
- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и 
обрнуто; 

 
Технике (активности) 

 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника / активности које не би требало 

да трају дуже од 15 минута. 

 
1. Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи,одреди 
али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.). 

 
2. Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра поулогама, симулације 
итд.) 

 
3. Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу 
или родитеље и сл.) 

 

4. Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, 

додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 

хронологију и сл.) 
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5. Игре примеренеузрасту 

 

6. Певање у групи 

 
7. Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњимдобима, волим/не 

волим, компарације...) 

 

8. Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти 

 

9. Цртање по диктату, израда сликовног речника 

 

10. "Превођење" исказа у гест и геста у исказ 

 

11. Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са 

текстом или пак именовање наслова 

 
12. Заједничко прављење илустрованих и писанихматеријала (извештај/дневник са 
путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације) 

 

13. Разумевање писаног језика: 

 

- уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, 

глаголско време, лице...) 

 

а. препознавање везе између група слова и гласова 

 

б. одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор 

ц. извршавање прочитаних упутстава и наредби 

14. Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски 
израз, ликовни израз. 

 

15. Писмено изражавање: 

 

- повезивање гласова и групеслова 

 

- замењивање речи цртежом или сликом 

 

- проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, 

укрштене речи, и слично) 

 

- повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама 

 
- попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечији часопис или сл, налепнице за 

кофер) 

 

- писање честитки и разгледница 

 
- писање краћих текстова 
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Елементи који се оцењују не би требало да се разликују од уобичајених активности на часу. 

Исто тако, оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као 

изоловану активност која подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем и евалуацијом 

треба да се обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и квалитет и 

ефикасност наставе. Оцењивање се спроводи тако да тежиште буде на провери постигнућа и 

савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. Елементи за проверу и 

оцењивање: 
 

- разумевање говора, 

 

- разумевање краћег писаног текста, 

 

- усмено изражавање, 

 

- писмено изражавање, 

 

- усвојеност лексичких и синтаксичких садржаја, 

 

- усвојеност граматичких структура, 

 

- правопис, 

 

- залагање ученика на часу 

 

- израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи). 

 

Начини провере и утврђивања усвојеног знања морају бити познати ученицима, односно у 

складу са техникама, типологијом вежби и врстама активности које се примењују на 

редовним часовима. 

 

Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 

Граматички садржаји у осмом разреду 

У претходним разредима основне школе ученици су усвајали страни језик. Учење је на том 

узрасту било претежно интуитивно: одговарајућим наставним активностима ученици су 

довођени у ситуацију да слушају страни језик у оквиру одређених, њима блиских и 

разумљивих ситуација, а затим да научене исказе комбинују да би се усмено и писмено 

изразили у сличним контекстима. 

 

У петом разреду ученици су почели да уочавају прва језичка правила која су им олакшавала 
почетно описмењавање на страном језику. 

 
Од петог разреда, паралелно са усвајањем, почиње и учење страног језика; реч је о свесном 
процесу који посматрањем релевантних језичких (и нејезичких) феномена и размишљањем о 
њима омогућује уочавање одређених законитости и њихову концептуализацију. 

 

Граматички садржаји предвиђени у претходним разредима дати су, дакле, са двоструким 

циљем: да би ученици могли да унапреде своју комуникативну компетенцију, али и да би 
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стекли основна знања о језику као сложеном систему. Савладавање граматичких садржаја, 

стога, није само себи циљ, те се ауторима уџбеника и наставницима предлаже да: 

 

1. охрабрују ученике да посматрањем сами покушавају да открију граматичка правила; 

 

2. откривена граматичка правила прикажу на схематизован начин; 

 

3. у примерима и вежбањима користе што је могуће више познату лексику; 

 

4. примере и вежбања контекстуализују; 

 

5. додатна објашњења - само најнеопходнија - заснују на анализи најчешћих граматичких 

грешака својих ученика; 

 
6. указују ученицима на неразумевање или неспоразум као могуће последице граматичке 

непрецизности / нетачности. 

 

Будући да се на овом узрасту граматичка знања проширују (способност ученика да разумеју 

страни језик и да се изразе њиме умногоме превазилази њихова експлицитна граматичка 

знања), њихово вредновање требало би предвидети, пре свега, у оквиру формативне 

евалуације, то јест давањем кратких усмених / писмених вежби којима се проверава 

способност ученика да примене одређено откривено граматичко правило; исправак је за 

ученике прилика да га боље разумеју и запамте. У сумативној евалуацији (на крају 

полугодишта и школске године), то јест у писменим задацима и приликом провере 

способности усменог изражавања, не би требало давати граматичка вежбања, већ би 

граматичку тачност наставник требало да вреднује као један од више елемената којим се 

оцењују различите рецептивне и продуктивне језичке вештине. Елементи и скала 

вредновања, усаглашени на нивоу школе, требало би да буду познати и јасни ученицима. 

 

Методе у настави страног језика 

Будући да се на овом узрасту граматичка знања проширују (способност ученика да разумеју 

страни језик и да се изразе њиме у, многоме превазилази њихова експлицитна граматичка 

знања), њихово вредновање требало би предвидети, пре свега, у оквиру формативне 

евалуације, то јест давањем кратких усмених / писмених вежби којима се проверава 

способност ученика да примене одређено откривено граматичко правило; исправак је за 

ученике прилика да га боље разумеју и запамте. У сумативној евалуацији (на крају 

полугодишта и школске године), то јест у писменим задацима и приликом провере 

способности усменог изражавања, не би требало давати граматичка вежбања, већ би 

граматичку тачност наставник требало да вреднује као један од више елемената којим се 

оцењују различите рецептивне и продуктивне језичке вештине. Елементи и скала 

вредновања, усаглашени на нивоу школе, требало би да буду познати и јасни ученицима. 

 

Методе у настави страног језика 

1) Дијалошка метода 

2) Монолошка метода 
3)Алтернативна метода 

4) Демонстративна метода 
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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 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 
 

Број 

теме 

Број 

часова 

за 
тему 

 

Назив наставне 

теме / области 

 

Стандарди постигнућа по темама 

 
 

I 

 
 

12 

 
 

SCHULE 

1,1,1. ,1.1.2.,1.1.3.,1.1.4.,1.1.6.,1.1.8. 1.1.9. 
1.1.10.1.1.12.,1.1.14.,1.1.19.,1.1.24.,1.2.2.,1.2.3., 1.3.1., 

2.1.2. , 2.1.4. ,2.1.5., 2.1.17. ,2.1.19. 2.1.28. , 2.2.2. , 2.2.3., 

2.3.2. , 3.1.1. , 3.1.3. , 3.1.8. 3.1.13. , 3.1.20. , 3.1.21. , 3.2.2. 
, 3.3.5. 

 

 

 

II 

 

 

 

13 

 

 

 
JUNG SEIN – 

ANDERS SEIN 

1.1.1. ,1.1.2., 1.1.3. ,1.1.4. ,1.1.5. , 1.1.7. , 1.1.8. ,1.1.10. , 

1.1.11. , 1.1.12. , 1.1.14. , 1.1.15. , 1.1.17. , 1.1.18. , 1.1.19. , 
1.1.20. , 1.1.21. , 1.1.22. 1.2.1. , 1.2.2. , 1.2.3. , 1.2.4. , 1.3.1. 

, 2.1.1. , 2.1.2. , 2.1.4. , 2.1.5. , 2.1.7. , 2.1.9. , 2.1.11. , 

2.1.13. , 2.1.16. , 2.1,17. ,2.1.19. ,2.1.21. ,2.1.24. ,2.1.25. 

,2.1.26. ,2.1.28. , 2.2.1. .2.2.2. , 2.2.3. , 2.2.4. , 2.3.1. , 2.3.8. , 

3.1.2. ,3.1.3. , 3.1.4. , 3.1.6. ,3.1.8. , 3.1.9. , 3.1.13. ,3.1.14. 
,3.1.18. ,3.1.20. ,3.1.21. ,3.1.23. , 3.1.25. ,3.2.1. , 3.2.2. 
,3.2.3. , 3.2.4. ,3.3.1. , 3.3.2. 

 

 

 

III 

 

 

 

8 

 

 

LANDESKUNDE 
UND ALLTAGS- 
LEBEN 

 

1.1.1. , 1.1.2. , 1.1.3. ,1.1.4. 1.1.5. ,1.1.6. ,1.1.7. , 1.1.8. 1.1.9. 

, 1.1.10. ,1.1.12. ,1.1.17. ,1.1.21. ,1.1.22. ,1.1.23. ,1.1.24. 

,1.2.2. ,1.3.1. 1.3.2. , ,2.1.1. ,2.1.2. ,2.1.4. ,2.1.5. ,2.1.9. 

,2.1.11. ,2.1.16. ,2.1.17. ,2.1.19., 2.1.21., 2.1.24. ,2.1.28. 

,2.1.30. ,2.2.1. ,2.2.2. ,2.2.3.2.3.1. ,2.3.2. , 2.3.5. ,2.3.6. 

,3.1.1., 3.2.1. ,3.1.3. ,3.1.6. ,3.1.8. ,3.1.13. ,3.1.15. ,3.1.20. 
,3.1.21. ,3.1.25. ,3.2.2. ,3.2.3. ,3.3.1. , 3.3.2. , 3.3.5. 

 

 
IV 

 

 
9 

 

 
ALLTAGSLEBEN 

1.1.1. , 1.1.2. , 1.1.3. ,1.1.4. ,1.1.6. ,1.1.7. , 1.1.8. , 1.1.10. 

,1.1.12. ,1.1.17. ,1.1.22. ,1.1.23. ,1.1.24. ,1.2.2. ,1.3.1. ,2.1.1. 

,2.1.2. ,2.1.4. ,2.1.5. ,2.1.9. ,2.1.11. ,2.1.16. ,2.1.17. ,2.1.19., 

2.1.21., 2.1.24. ,2.1.28. ,2.1.30. ,2.2.1. ,2.2.2. ,2.2.3. ,2.3.2. 
,3.1.1., 3.2.1. ,3.1.3. ,3.1.6. ,3.1.8. ,3.1.13. ,3.1.15. ,3.1.20. 
,3.1.21. ,3.1.25. ,3.2.2. ,3.2.3. ,3.3.1. 

 

 

V 

 

 

15 

 

 

WOHNEN 

1.1.1. ,1.1.2. ,1.1.3. , 1.1.4. ,1.1.5. ,1.1.7. ,1.1.8. , 1.1.10, 

,1.1.11. ,1.1.13. ,1.1.14. ,1.1.20. ,1.1.22. ,1.1.24. ,1.2.1. 

,1.2.2. ,1.2.3. ,1.3.1. ,2.1.1. ,2.1.2. ,2.1.3. , 2.1.4. ,2.1.6. 

,2.1.9. ,2.1.11. ,2.1.13. ,2.1.16. ,2.1.17. ,2.1.18. ,2.1.19. 
,2.1.24. ,2.1.28. ,2.2.1. ,2.2.2. ,2.2.3. ,2.3.1. ,2.3.2. ,3.1.1. , 

3.1.2. ,3.1.3. ,3.1.6. ,3.1.8. ,3.1.18. ,3.1.21. , 3.1.22. ,3.1.23. 
,3.1.25. ,3.2.1. ,3.2.2. ,3.2.3. ,3.3.1. ,3.3.2. , 
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VI 

 

 

 
11 

 

 

 
GESUND LEBEN 

1.1.1. ,1.1.2. , 1.1.3. ,1.1.4. , 1.1.7. ,1.1.8. , 1.1.10. ,1.1.11. , 

1.1.12. , 1.1.14. , 1.1.16. ,1.1.17. ,1.1.18. ,1.1.21. , 1.1.22. , 

1.2.1. , 1.2.2. , 1.2.3. , 1.3.1. , 2.1.1. , 2.1.2. , 2.1.3. , 2.1.4. , 

2.1.5. , 2.1.9. , 2.1.10. , 2.1.11. , 2.1.13. , 2.1.16. , 2.1.17. 

,2.1.18. , 2.1.20. , 2.1.21., 2.1.24., 2.1.27. , 2.1.28. , 2.2.1., 
2.2.2. , 2.2.3. , 2.3.1. , 3.1.1. ,3.1.2. , 3.1.3. , 3.1.4. , 3.1.6. 

,3.1.7. , 3.1.8. , 3.1.13. ,3.1.14. , 3.1.18. ,3.1.20. , 3.1.21. , 
3.1.24. ,3.1.25. , 3.2.1. ,3.2.2. , 3.2.3. , 3.2.4. , 3.3.1. , 3.3.5. 

 68   

 

Број 

часова 

по 

теми 

Редни 

број 

часа 

Назив целине/теме 

(и наставне јединице) 

Врста часа 

Обрада Утврђ./ 

вежбе 

Сист. Провера 

Исп. 

ШПЗ 

  Schule      

1 1. Уводни час      

2 2. Schule – schon gelernt, vielleicht 
verlernt 

+     

3 3. Wir wiederholen und üben  +    

4 4. Traumschule +     

5 5. Erzähle über die Traumschule  +    

6 6. Wir singen gerne im Chor - ...  +    

7 7. Wir wiederholen „dass Sätze“  +    

8 8. Klassenfahrt +     

        

        

9 9. Wir wiederholen und üben 
Präpositionen 

 +    

10 10. Ein Bericht von der Klassenfahrt +     

11 11. Wir wiederholen und üben   +   

  Jung sein – anders sein      

1 12. Jugend ist ... +     

2 13. Wenn man jung ist...  +    

3 14. Sag mal:Wer bist du?  +    

4 15. Ich über mich  +    

5 16. Sag mal, hast du heute Abend schon 
was vor? 

 +    

        

6 17. Eine Biographie +     

7 18. Jugend forscht +     

8 19. Ich habe gelesen ...  +    
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9 20. Marko schreibt eine E-Mail +     

10 21. Am Telefon  +    

11 22. Wir wiederholen und üben   +   

12 23. Vorbereitung auf die 1. Klassenarbeit     + 

13 24. Die 1. Klassenarbeit     + 

14 25. Fehleranalyse und –korrektur der 
Klassenarbeit 

    + 

        

 

  Landeskunde und Alltagsleben      

1 26. Landeskunde – die Schweiz +     

2 27. Über Länder berichten  +    

3 28. Projektarbeit   +   

4 29. Mein Nachbar ist ein Nilpferd +     

5 30. Als ich ...  +    

6 31. Monika möchte am Wochen- 
еnde den Zoo besuchen 

 +    

7 32. Eine Durchsage  +    

8 33. Wir wiederholen und üben   +   

        

  Аlltagsleben      

1 34. Gefangen im Netz +     

2 35. Nach der Schule, vor der Schule – 
Computer immer 

+     

3 36. Vor der Klasse sprechen  +    

4 37. Freiwillige Arbeit macht Spaß  +    

        

        

5 38. Umweltschutz geht auch dich an +     

6 39. Über die Umwelt reden, für die 
Umwelt tun 

 +    

7 40. Wir wiederholen - Was möchtest du 

wissen oder fragen? 
 +    

8 41. Wir wiederholen und üben   +   

  Wohnen      

1 42. Wohnen und Leben im Internat – 
eine eigene Welt 

+     

2 43. Gespräch mit Marc  +    

3 44. Wir wiederholen und üben  +    

4 45. Laura aus Los Angeles +     

        

46. Warum/Wozu Nebensätze mit „weil“ 
üben 

 +     

47. Am Wochenende ist Simon in einer 
fremden Stadt 

 +    

48. Was haben Simon und Martin am 
Wochenende gemacht? 

 +    
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49. Räume dein Zimmer auf!  +    

50. Wer macht was in deiner Familie?  +    

51. Projektarbeit   +   

52. Wir wiederholen und üben   +   

53. Vorbereitung auf die 2. Klassenarbeit     + 

54. Die 2. Klassenarbeit     + 

55. Fehleranlyse und -korrektur der 2. 
Klassenarbeit 

    + 

 Gesund leben      

56. Tipps für eine gesunde Lebensweise +     

57. Was tust du für deine Gesundheit?  +    

58. Dick oder dünn +     

59. Interview mit Yvonne  +    

60. Ich über mich; obwohl - Sätze  +    

61. Was macht Lothar für seine 
Gesundheit? 

 +    

62. Meine Träume, Wünsche und Pläne +     

63. Brufswünsche  +    

64. Berufe unter einem Dach  +    

65. Der Sommer hat alles, was das Leben 
schön macht 

+     

66. Wir wiederholen und üben   +   

67. Thematische Wiedeholung   +   

68. Notenbesprechung      
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VII и VIII 

Опсти стандарди 
У настави страних језика ученик богати себе упознавајући 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 изразавање 
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 изразавање 
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 граматицке и социолингвистичке компетенције. 

Заједницки 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) 

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, 
рачунајуци и неке опште прихваћене интернационалне термине. 

Ученик може да разуме текстове конкретног садржаја о уобичјеним темама и наглашном 

употребом свакодневних фраза. 

Ученик може да разуме обично И краће лично писмо; може да разуме знаке и плаћате на 

јавним местима (улице, ресторани, станице); може да прати упуство за употребу неког 

кућног апарата; може да препозна кључне информације једноставњих писаних докумената 

као што су писма, брошуре, новински чланци итд. 
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Усмена интеракција 
Ученик мозе да поведе разговор, али углавном није у стању да га настави. 
Ученик мозе да користи једноставне и уобицајене учтиве формулације; може да прихвати 

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

осеца И да некоме захвали; мозе да учествује у крацим 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; мозе да размењује информације о познатим садржајима; може да трази 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 описе своју породицу, услове зивота, образовање итд 
Ученик је у стању да једноставним изразима описе особе места ствари; у стању је да пружи 
кратак опис неког догађаја или активности. 

Писмена интеракција 
Ученик мозе да написе једноставно лицно пписмо у коме це изразити захвалност односно 

извињење. 

Ученик мозе да прими једноставну кратку поруку под условом дам у се она понови или 
преформулисе. 

Писмено изражавање (продукција) 
Ученик је у стању да написе једноставне изразе И просте реценице употребљавајуци везнике 

као сто су : И, а, али, зато сто, јер. 

Ученик је у стању да написе повезане реценице И изразе о породици И условима зивота, 

образовању; у стању је да састави краце једноставне песме или измисљене биографије; у 

стање је да написе повезане реценице о неким појединостима из свог окрузења, нпр о 

људима, местима, сколи. 
Ученик је у стању да укратко описе неки догадјај , десавање или активност из лицног 
искуства. 

Допунска настава 
Циљеви и задаци: 
Оно што ученици нису савладали или су недовољно савладали на редовним часовима 

наставе 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 овладају комуникативним вештинама. 

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. 
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План и програм рада допунске наставе 

VIII разред 

р.б. Садржај рада 

1. Präsens 

2. Perfekt 

3. Präteritum 

4. Futur 

5. Adverbien 

6. Reflexive Verben 

7. Präposition mit D/Akk 

8. Konditionalsätze 
9. Personalpronomen (N,G,D,Akk) 

10. Modalverben 

11. Konjuktiv 

12. Verben mit Präposition 

13. Objektsätze 

14. Temporalsätze 

15. Kausalsätze 

16. Konzessivsätze 

17. Attributsätze 

18. Pronominaladverbien 
19. Fragesätze 

20. Adverbialbestimmungen 

21. Infinitiv +zu 

22. Zahlen 

23. Negationswörter 

24. Lesen 

25. Artikel 
26. Hörverstehen 

27. Schreiben 

28. Sprechen 

29. Lückentest 

30. Lückentest 

31. Hörverstehen 

32. Leseverstehen 

33. Schreiben 

34. Sprechen 
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План и програм рада додатне наставе 

VIII разред 
 

 

р.б. Садржај рада 

1. Präsens 

2. Perfekt 

3. Präteritum 

4. Futur 

5. Adverbien 

6. Reflexive Verben 

7. Präposition mit D/Akk 

8. Konditionalsätze 

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

10. Modalverben 

11. Konjuktiv 

12. Verben mit Präposition 

13. Objektsätze 

14. Temporalsätze 

15. Kausalsätze 

16. Konzessivsätze 

17. Attributsätze 

18. Pronominaladverbien 

19. Fragesätze 

20. Adverbialbestimmungen 

21. Припрема за такмичење из немачког језика 

22. Припрема за такмичење из немачког језика 

23. Припрема за такмичење из немачког језика 

24. Припрема за такмичење из немачког језика 

25. Infinitiv +zu 

26. Hörverstehen 

27. Schreiben 

28. Sprechen 

29. Lesen 

30. Lückentest 

31. Hörverstehen 

32. Leseverstehen 
33. Schreiben 

34. Sprechen 

 
. 
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СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ; ХОР И ОРКЕСТАР; ДОМАЋИНСТВО; ШАХ 

 

Напомена: Ученици ће након анкете (већином) изабрати јадан од понуђених предмета. 
 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ 

Циљеви и задаци 

Циљ наставе цртања, сликања и вајања 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 цртања, сликања и вајања 

- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе цртања, 

сликања и вајања, 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 примењујуу 
раду и животу. 

- Развијање моторичких способности и навикелепог 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 изражениму делима 

која припадају различитим подручјима визуелних уметности. 
- Развијање способности да се препознају основна својства традиционалне, модерне исавремене 
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 
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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 8 4 - 12 

2 СЛИКАЊЕ 8 4  12 

3 ВАЈАЊЕ 2 8  10 

4.      

Укупно часова 18 14  34 

 

Наставна тема Редни 

број 
часа 

Наставна јединица Тип часа 

Цртање 1. Енформел Обрада 

Цртање 2. Енформел Обрада 

Цртање 3 Ритмичко-хармонијска композиција чистог односа 
боје и форме 

Обрада 

Цртање 4. Ритмичко-хармонијска композиција чистог односа боје 
 

форме 

Обрада 

Цртање 5 Систем низања скупова тачака, линија, боја, облика и 

према одређеној схеми 

Обрада 

Цртање 6. Систем низања скупова тачака, линија, боја, облика и 
волумена према одређеној схеми 

Обрада 

Цртање 7 Слободно компоновање Вежбе 

Цртање 8 Слободно компоновање Вежбе 

Цртање 9 Амблем, површинско обликовање Обрада 

Цртање 10 Амблем, површинско обликовање Обрада 

Цртање 11 Амблем, површинско обликовање Вежбе 

Цртање 12 Амблем, површинско обликовање Вежбе 

Сликање 13 Визуелна метафорика обрада 

Сликање 14 Визуелна метафорика Вежбе 
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Сликање 15 Контраст, јединство и доминанта у простору Обрада 

Сликање 16 Контраст, јединство и доминанта у простору Обрада 

Сликање 17 Контраст, јединство и доминанта у простору Обрада 

Сликање 18 Контраст, јединство и доминанта у простору Обрада 

Сликање 19 Контраст, јединство и доминанта у простору Обрада 

Сликање 20 Контраст, јединство и доминанта у простору Обрада 

Сликање 21 Контраст, јединство и доминанта у простору Обрада 

Сликање 22 Контраст, јединство и доминанта у простору вежбе 

Сликање 23 Контраст, јединство и доминанта у простору вежбе 

Сликање 24 Контраст, јединство и доминанта у простору вежбе 

Вајање 25 Контраст, јединство и доминанта у простору Вежбе 

Вајање 26 Контраст, јединство и доминанта у простору вежбе 

Вајање 27 Контраст, јединство и доминанта у простору Вежбе 

Вајање 28 Контраст, јединство и доминанта у простору Вежбе 

Вајање 29 Контраст, јединство и доминанта у простору Вежбе 

Вајање 30 Контраст, јединство и доминанта у простору Вежбе 

Вајање 31 Реални облици у нереалним односима Обрада 

Вајање 32 Реални облици у нереалним односима Вежбе 

Вајање 33 Фотомонтажа Обрада 

Вајање 34 Слободно компоновање и фантастика 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 

 

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. 

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 
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разумевање музичких порука; 

да подстиче стваралачко ангажовања у свим музичким активностима (извођење, 
слушање, истраживање и стварање музике); 

да развија критичко мишљење. 
 

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. Хор треба да пева a capella 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 би ти 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 њиховекреативне 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. 
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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 из хор и оркестар користе се следеће наставне методе: 

 метода усменог излагања (монолошка метода) 

 метода разговора (дијалошка метода) 

 метода рада са текстом 

 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. 

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 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 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

(1 час недељно, 34 часа годишње) 
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Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- певају/свирају песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, староградске); 

- упознају музичке дела уз основне информације о делу и композитору; 

- развијају стваралачке способности и импровизују их на доступним инструментима. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
Знања музичке писмености, стечена у претходним разредима, проширивати и 

примењивати на примерима за певање/свирање. Изабране композиције, великим делом, 

ослањају се на дела српске културне баштине, тако да су, осим дела духовне музике, у 

програмима заступљене народне мелодије, али и дела савремених српских композитора. 

У оквиру изборног предмета, потребно је да ученици стекну основна знања о 

изгледу и начину свирања на Орфовим инструментима, осамостале се да свирају из нотног 

текста, као и да импровизују ритмичке и мелодијске мотиве, развијају и негују способност 

ученика у свирању на инструментима. 
 

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 

Развијање 

музичке 

осетљивости и 

креативности 

Певање песама 

по слуху и 

солмизацијом 

Певање по слуху 

или са нотног 

текста 

Певање и извођење 
музичких игара 

 
Певање наменских 
песама 

Слушање 
вокално- 
инструменталних 
и 

инструменталних 
композиција 

Певање и свирање 

Рад у групама 

Основе Упознавање са Развијање Певање песама Певање по слуху 

музичке нотним музичке из нотног текста или са нотног 

писмености вредностима и осетљивости и  текста 
 њихово извођење креативности   

Упознавање Слушање Неговање Импровизација Интерактивно 
музичких инструменталних, способности учење 

дела кроз вокално- извођења  

слушање инструменталних музике, као и  

музике дела класичне упознавање  

 музике, као и традиције  

 традиционалних свог, али и  

 народних песама других народа  

Музичко 

изражавање 

и стварање 

Креирање 

ритмичке и звучне 

пратње 

Извођење 

народних и 

класичних 

игара 

Свирање, 

певање, 

Дечије 

стваралаштво 

Демонстрација, 

слушање музике 

Смишљање 

музичких питања и 
одговора 
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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 

(1 час недељно, 34 часа годишње) 

ОСМИ РАЗРЕД (1 час недељно, 34 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе домаћинства јесте да ученици стекну нова знања, интегришу, функционализују 

и унапреде претходна знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези са 

важним активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и 

употребе различитих материјала. 

Задаци наставе домаћинства су: 

- 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, исхране, културе становањаи одевања; 

- развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинстваи 

околине; 

- развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и 
материјала у домаћинству; 
- развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у 
домаћинству, нових информационих и комуникационих технологија; 

- развијање еколошке свести и спремности да се сопственим деловањем доприноси очувању 
здраве околине, стандарда и квалитета живљења; 

- развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за 

унапређивање квалитета живота; 

- развијање сарадничких односа са околином, неговање способности слушања и уважавања 

мишљења других, подстицање способности толеранције, изношења става и формулисања 

аргумената за изнети став; 
- развијање свести о сопственим знањима и способностима. 

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 ОСМИ РАЗРЕД 

Редни број 
наставне 
теме 

НАСТАВНА ТЕМА  

ОБРАДА 
УТВРЂИВАЊЕ 
И 

ВЕЖБЕ 

БРОЈ 
ЧАСОВА 
ПО 

ТЕМИ 

 

I 
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И ХИГИЈЕНЕ 
СТАНА 

9 3 + 5 17 

 

II 
ИСХРАНА ЧОВЕКА 10 3 + 4 17 

 УКУПНО 19 15 34 

 

Редни 
број 

наставне 

теме 

  

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
ТИП 
ЧАСА 

I  СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ И  
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  ХИГИЈЕНЕ СТАНА  

 1. Упознавање са планом и програмом − домаћинство, појам 
домаћинства 

Обрада 

 2. Вода и њен значај за одржавање хигијене Обрада 

 3. Средства за личну хигијену (сапуни, шампони, пасте за зубе и 

др) 

Обрада 

 4. Козметичка средства. Средства за негу коже и косе. Декоративна 
козметичка средства 

Обрада 

 5. Тумачење ознака са средства за личну хигијену и козметичких 
препарата 

Вежбе 

 6. Кућна апотека - примена, чување и одлагање лекова и 
санитетског материјала 

Обрада 

 7. Планирање кућне апотеке Вежбе 
 8. Лична хигијена и кућна апотека Утврђивање 

 9. Материјали за опремање стана (дрво, метал, стакло, керамика, 

текстил). 

Обрада 

 10. Одржавање стана. Средства за чишћење и дезинфекцију. 

Одржавање намештаја, 
зидова и подова 

Обрада 

 11. Тумачење ознака са средстава за хигијену стана. Вежбе 

 12. Уклањање мрља са стакла, намештаја, текстила и металних 
предмета у домаћинству 

Вежбе 

 13. Одржавање стана и средстава за хигијену стана Утврђивање 

 14. Заштита дрвета, метала и зидова од атмосферских утицаја, 
бојење, лакирање, полирање 

Обрада 

 15. Бојење и лакирање дрвених предмета (рам за слику, украсне 
кутије) 

Вежбе 

 16. Заштита дрвета, метала и зидова Утврђивање 

 17. Отпадни материјали у домаћинству - руковање, разврставање и 

одлагање. Загађивање околине отпадом из домаћинства 

Обрада 

II  ИСХРАНА ЧОВЕКА  

 18. Биолошки важне супстанце и њихова улога у човековом 

организму 

Обрада 

 19. Намирнице биљног порекла у исхрани Обрада 
 20. Намирнице животињског порекла у исхрани Обрада 
 21. Вода - значај у исхрани и припремању хране Обрада 

 22. Потребе у градивним, енергетским и заштитно-регулаторским 
састојцима хране 

Обрада 

 23. Потребе у градивним, енергетским и заштитно-регулаторским 
састојцима хране 

Утврђивање 

 24. Састављање јеловника (расподела укупних енергетских потреба 
по поједини оброцима у току дана) 

Вежбе 

 25. Последице неправилне исхране: гојазност, булимија, анорексија, 
авитаминозе, хиповитаминозе, хипервитаминозе 

Обрада 

 26. Еколошка храна и генетски модификована храна. Обрада 
 27. Спровођење истраживања о навикама у исхрани Вежбе 

 28. Припремања хране у сировом стању: салате и сокови од воћа и 
поврћа 

Вежбе 

 29. Припремања хране у сировом стању: салате и сокови од воћа и Обрада 
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  поврћа  

 30. Припремање хране. Начини обраде намирница: техничка и 
термичка обрада 

Обрада 

 31. Припремање хране. Начини обраде намирница Утврђивање 

 32. Припремање напитака од кисело-млечних производа (воћни 

јогурт) 

Вежбе 

 33. Култура понашања за трпезом и култура исхране. Послуживање 
и узимање хране 

Обрада 

 34. Култура понашања за трпезом и култура исхране. Послуживање 
и узимање хране 

Утврђивање 

 

Ш А Х 

(1 час недељно, 34 часа годишње) 

 

Редни 

Број часа 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ИЗАБРАНИ ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТ ШАХ 
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 
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32 Шах, игра Утврђивање 

33 Шах, игра Утврђивање 

34 Шах, игра Утврђивање 

35 Провера знања Утврђивање 

36 Закључивање оцена Утврђивање 
 

КИНЕСКИ ЈЕЗИК 

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 основнихшкола. 

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 бесплатно учење кинеског језика за ученике наше школе. 

Часове држи професорка кинеског језика, студент на размени. 
Chinese class Teaching Plan 

 

Them 
e 

专题 

Topic 

话题 

Unit 

单元教学内容 

1. Hello 你好 

Lesson 1-6 

Daily Greetings  日常问候 

2. Thank you 谢谢你 

Lesson 7-12 

Expression of Thanks 表达感谢  

3. What’s your name 你叫什么名字 

Lesson 13-16 

Self Introduction 自我介绍  

4. She is my Chinese teacher 她是我的汉语老师  

Lesson 17-21 

Asking for Identity 询问身份 

5. Her daughter is 20 years old this year 

她女儿今年二十岁  

Lesson 22-25 

Numbers and Age 

数字和年龄  

6 I can speak Chinese 我会说汉语 Lesson 26-29 The Modal Verb “会” 

能愿动词“会” 

7. What’s the date today 今天几号 Lesson 30-33 Exoression of a Date 

日期的表达 

8. I’d like some tea 我想喝茶 Lesson 34-38 The Modal Verb “想” 

能愿动词“想” 

9. Where does your son work 你儿子在哪儿工作 The Verb “在” 动词“在” 
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 Lesson 39-42  

10. Can I sit here 我能坐这儿吗 Lesson 43 - 46 The Moral Verb “能” 

能愿动词“能” 

11. What’s the time now 现在几点 Lesson 47 - 50 
Expression of Time 

时间的表达 

12. What will the weather be like tomorrow 

明天天气怎么样 Lesson 51 - 55 

Expression of Feeling 

表达感受 

13. He is learning to cook Chinese food 

他在学做中国菜呢 Lesson 56 - 59 

“在……呢” Used to Indicate an 
Action in Progress 

“在……呢”表示动作正在进行 

14. She has bought quite a few clothes 

她买了不少衣服 Lesson 60 - 63 

“了”Indicating Occurrence or 
Completion. 

“了”表示发生或完成 

15. I came here by air 我是坐飞机来的 Lesson 64 - 68 The structure “是……的”： used to 
emphasize time, place or manner 

16. General revision 总复习 Lesson 69 - 72 Review 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 
1. Упознавање ученика са школским календаром, распоредом часова и обавезама 

које им предстоје током школске године 

2. Избор представника одељенске заједнице, Ђачког парламента, њихове дужности 

3. Тестирање за професионалне способности – подршка ученицима при упису у 

средњу школу 

4. Представљање програма ПО (радионицаза ПО) 
5. Графикон интересовања (радионица за ПО) 
6. Тестирање за професионалне способности – подршка ученицима при упису у 

средњу школу 

7. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“− Играјмо се „Лабаду“ 
8. Превенција дигиталног насиља: Друштвене мреже могућности иризици 
9. Тестирање за професионалне способности – подршка ученицима при упису у 

средњу школу 

10. Какав сам на први поглед (радионицаза ПО) 

11. Моја очекивања (радионица за ПО) 
12. Крај првог класификационог периода – анализа успеха 

13. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“- Какореагујемо на насиље 

14. Мрежа средњих школа (радионица за ПО) 

15. Превенција дигиталног насиља: Мере заштите на друштвеним мрежама 

16. Крај првог полугодишта– анализа успеха 
17. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“- Писана и неписана правила 
18. Тестирање за професионалне способности – подршка ученицима при упису у 

средњу школу 

19. Сазнајем са интернета куда после ОШ (радионица за ПО) 
20. Путеви образовања и каријере (радионица за ПО) 
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21. Тестирање за професионалне способности – подршка ученицима при упису у 

средњу школу 

22. Опис занимања помоћу мапе ума (радионицаза ПО) 

23. Испитивање ставова (радионица за ПО) 
24. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“- Уа, неправда! 

25. Превенција дигиталног насиља: Трагови које остављамо на интернету 

26. Избор занимања и приходи (радионица заПО) 
27. Тестирање за професионалне способности – подршка ученицима при упису у 

средењу школу 

28. Остварујемо учење путем реалних сусрета (радионица за ПО) 

29. Превенција дигиталног насиља: Реаговање у случају дигиталног насиља 

30. Трећи класификациони период – анализа 

31. На разговору у предузећу (радионица за ПО) 

32. Моја одлука о школи и занимању (радионица за ПО) 
33. Дан школе 19.мај 

34. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“- Час осмеха ( музика, 

имитације,..) 

 

 

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 

 Сајам образовања 

 Сајам књига 

 Изложбе 

 Концерте 

 Смотре 

 Посете установама културе 

Активност Време реализатор(и) 

Прослава Дана 

школе 

 Приредбе иконцерти 

 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  Журке за ученике старијих разреда последњи - Одељењска већа свих 
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школске 

године 

 Одељењске прославе за ученике млађих 

разреда 
наставни дан 

другог 

полугодишта 

разреда 

- Ученички парламент 

Прослава краја 

основношколск 

ог образовања 

и васпитања 

 Свечана додела диплома 

 Журка за ученике 

 Панои с успесимаученика 

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 

 Свечана академија 

 Изложбе ликовних радова 

 Часови одељењске заједнице посвећени 

Светом Сави 

Школска 
слава 

Свети Сава 

- Стручно веће ликовне и 
музичке културе 

- Стручно већејезика 

- Вероучитељи 
- Библиотекар 
- 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 иваннаставних) 

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 

- Библиотекар - уз 
сарадњу предметних 

наставника, УП, 

радијске, новинарске и 

ликовне секције 

Посете 

установама 

културе 

 Посете позоришту 

 Посете биоскопу 

 Посете музејима иизложбама 

током 

школске 
године 

- Одељењска већа 
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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 

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 – У СУСРЕТ УСКРСУ” – ликовни конкурс 
 ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 

*“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ”: Групе певача; Мали инструментални 

састави; Оркестри; Хорови; 
РЕПУБЛИЧКO ТАКМИЧЕЊE: 
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 * 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” 

 

Удружење Пријатељи деце Србије ПДС је мрежа Удружења коме припада и 

организациј „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 АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА 

Динамика 
активности 

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 AIDS 

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 
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 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 ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

Активност Време реализатор(и) 

Школски турнири  Турнир у малом фудбалу 

 Турнир у одбојци 

 Турнир у кошарци 

 Турнир у игри „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 (Мала олимпијада, 

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) 

- Стручно веће 
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 

Недеља школског 

спорта 
 Спортска такмичења (мали фудбал, 

одбојка, кошарка, рукомет, између две 

ватре...) 

 Штафетне игре 

 Утакмице ученика и родитеља, ученика 
и наставника 

 „Фер –плеј турнир“ 

 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 

- Стручно веће 
физичког васпитања 

- Стручно веће 
разредне наставе 

- Савет родитеља 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

308 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И 

ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ 

ПОНАШАЊА 

 

- Заштита деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Министарство просвете, науке 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 задецу. 
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 исл. 
 

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. 
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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. 

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 . 

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. 

 

ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊЕ 

Вр. 
Садржај активности 

Носиоци и 
сарадници 

Начини 

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; 

координатор 

и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика, 

директор , 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 

наставнике о 

текућим 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака и 

предузете мере 

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; 

координатор 

и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика, 

директор , 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 
наставнике о 

текућим 

активностима 

евиденција 

појединачних 
случајева 

насиља 
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 - Анализа рада Тима и договор о 

активностима за наредни месец; 

- Ажурирање сајта школе информацијама о 
активностима Тима; 

 записници са 

одржаних 

састанака и 
предузете мере 

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; 

координатор 

и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика, 

директор , 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

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, 

директор , 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

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 

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 

координатор 

и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика, 

директор , 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

направљена 

анализа стања 

у школи 

упутство за 

наставнике о 

текућим 

активностима 

евиденција 

појединачних 

случајева 

насиља 

записници са 

одржаних 

састанака 
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 и степена укључивања ученика у процес 

превенције насиља вршњачким 

посредовањем; 
- Ажурирање сајта школе информацијама о 

активностима Тима; 

 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; 

координатор 

и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика, 

директор , 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

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; 

координатор 

и чланови 

Тима за 

заштиту 

ученика, 

директор , 

стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине 

решење 

члановима 

Тима 

записници са 
одржаних 

састанака 

извештај о 

раду Тима 
усвојен 

програм рада 

Тима 
 

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 
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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 сњима“ 

Кроз радионице, уз посебно ангажовање ризичне деце, реализоваће се следећи 

програмски задаци: 

Олакшавање процеса прилагођавања на школу и подстицање социјалне интеграције, 

Подстицање развоја свести о себи, 

Развијање оптималних стратегија за решавање индивидуалних проблема, 
Развијање комуникативне способности , вештина ненасилне комуникације и 

конструктивног решавања сукоба. 

Водитељ 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 
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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 ВАСПИТНОГ И КОРЕК.ПЕДАГОШКОГ РАДА У ШКОЛИ 

Програмски задаци и садржаји васпитног рада у школи 

- СЕПТЕМБАР 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 

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. 
- ТОКОМ ГОДИНЕ 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. 

- ТОКОМ ГОДИНЕ 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 ушколи. 

- ТОКОМ ГОДИНЕ 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 
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3. Одвијање сукоба, околности и начини понашања у сукобу и конструктивно 

решавање сукоба. 

- РАДИОНИЦЕ ТОКОМ ГОДИНЕ 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 социјалнеподршке, 

3. Суочавање са неуспехом; Развијање и јачање личнеконтроле 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. 

- ТОКОМ ГОДИНЕ Изграђивање моралних и других вредности 
1. Упознавање сазнајних и практичних вредности моралних норми и вредности; 

Неговање моралниходноса и активности, 

2. Критички однос према вредностима израженим у мас-медијима и непосредном 
окружењу, 

3. Истицање позитивних примера у неговању моралности. 

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 

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). 

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. 
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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 појединеделатности. 

- 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. 

Координатори послова из области професионалне оријентације (ПО) су психолог и педагог 

школе, а носиоци послова су разредни учитељи, предметни наставници и одељењске 

старешине. 

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. 

Вршњачки тим за ПО има посебну улогу у реализацији овог пројекта. Састављен је 

од посебно заинтересованих ученика седмог и осмог разреда и ради по свом програмукоји 

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) 

Тим за ПО 

 

 

 

Тим за ПО 
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 - 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 

 

Одељ. стар. 7. разр. и тим 

за ПО 
ЧОС 7. разред 

- 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 ивредности 

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 
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 - 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 

- 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 

* Прикупљањеи 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 
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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 
личности ученика 8. разреда и проф. Саветовање 

Психолог школе 

- 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 
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 - 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 
праксе, посета Сајму образовања, Дану отворених 

врата у средњим шк. 

Тим за ПО, уч. 7. и 8. 
разреда и њихове одељ, 
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 

 

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. 

 

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 

Област 
Садржај рада 

V-VIII разред 

 И
зг

р
ађ

и
в
ањ

е 

са
м

о
п

о
ш

то
в
ањ

а 

 

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 

Испитивање фактора који утичу на навике о правилној исхрани 
Формирање основних ставова у погледу исхране 

Балансирање хране са енергетским потенцијалом 

Брига 
о телу 

Развијање личне одговорности за бригу о телу: коси, устима, носу; чистоћа 
тела, брига о одећи, здраве навике, непушење 
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Област 
Садржај рада 

V-VIII разред 

Ф
и

зи
ч
к
а 

ак
ти

в
н

о
с 

ти
 

зд
р
ав

љ
е
 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
 

зд
р
ав

 

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 

 

Стицање поуздања у опсегу активности: безбедност у саобраћају, хитне 

интервенције, безбедно понашање 

О
д
н

о
си

 

са
 

д
р
у
ги

м
а Оспособити ученике да разумеју потребе и осећања других водећи рачуна о 

њима, прихватајући и поштујући различите традиције 

Адаптирати се на промене у социјалним односима 

Х
у
м

ан
и

 
о
д
н

о
си

 

м
еђ

у
 

п
о
л
о
в
и

м
 Оспособити ученике да: 

Правилно препознају своја осећања 

Спознају физичке разлике међу половима 

Стекну позитивне ставове и позитивно вреднују супротан пол 

о
 

к
о
р
и

ш
ћ
е 

њ
е 

зд
р
ав

ст
в
  

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 

 
Допринети здрављу околине 

Чувати животну средину 

Открити начине социјалне интеракције са људима из заједнице 

 

ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕУЧЕНИКА 

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 статусародитеља 
- упућивање родитеља на начине остварења права 

- упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза 
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- 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 

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 

- стручни сарадници 

- директор школе 

- радници Центра за социјалну заштиту 

- ученици с поремећајима у понашању 

- ученици који долазе из породица са несређеним односима, као и ризичним 
породицама 

- родитељи 

- учитељи 

Носиоци активности су стручни сарадници школе који откривају и идентификују 

социјални проблем, те информишу путем дописа или личним контактом радника Центра 

за социјалну рад који вођен налазом и мишљењем школе, одлази на терен, преиспиту ју 

породичну ситуацију, те уз помоћ различитих законских мера пружају социјалну 

заштиту ученицима и њиховим породицама. 
 

Начин реализације активности програма 

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 посете породици ученика који долазе из 

ризичних услова живљења. Планира се и долазак радника Центра за социјални 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 

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. 

 
 

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. 
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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 насељенесредине, 

- стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању 

школе, 

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 САРАДЊЕ СА 

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 

- Сарадња са Центром за социјални рад ГО Гроцка 
- 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 наставницимаи сарадници 

- Учествовање у истраживањима научних, просветним и другим установама. 
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- 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 циљуподршке развоја ученика 

- Сарадња са канцеларијом за младе и комисијама на нивоу локалне самоуправе које се 
баве унапређивањем положаја деце и ученика 

 

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 

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, ЕС Дневник 

Одељенске 

старешине 

-поједини 

наставници на 

захтев 

одељенског 

старешине или 
родитеља 

-сваке седмице, 

један термин 

- по посебном 

договору 

2. 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 
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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 

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, 
Клубу родитеља 

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 

 

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 Одељењски саветродитеља; 

 доношењу одлуке о избору представника за Савет родитеља школе; 

 доношењу одлуке о избору представника за општински Савет родитеља школе 

 доношењу одлуке о избору представника за Школски одбор; 

 учешће у доношењу одлуке о избору наставних средстава (уџбеника) 
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 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: 

 Ес Дневник; 

 Правилник о наставном плану и програму; 

 школски програм , месечни планови рада и дневне припременаставника; 
 

 свеска за праћење рада ученика; 

 табеле са извештајима; 

 наступи ученика; 

 дипломе, похвале, награде 

 
ПРОГРАМ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА 

ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА И ПРОГРАМ УЧЕНИКА 
СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА 

-ЦИЉ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЈЕСТЕ ПОСТИЗАЊЕ 

ОПТИМАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА УЧЕНИКА У РЕДОВАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ 

РАД И ЊЕГОВО ОСАМОСТАЉИВАЊЕ У ВРШЊАЧКОМ КОЛЕКТИВУ. 
Циљеви овог програма су: 

- За ученике са потешкоћама у развоју - подстицање развоја и стабилизација осећања 
сигурности, задовољства и самопоштовања. Развој комуникацијских способности 
(изражавање потреба, жеља и намера вербалним и невербалним путем). Развој 
осетљивости за потребе других. Боља емоционална контрола и успешнија 
социјализација. 

- За ученике са изузетним способностима- приширивање и продубљивање садржаја 
- За децу без потешкоћа у развоју- Прихватање различитости као нормалности. Развој 

осетљивости за потребе деце која се теже развијају, развој способности за 
препознавање тих потреба, развој вештина сарадње и помагања у дечијем колектив у 
и са децом која имају тешкоће у развоју. 

- За родитеље деце са потешкоћама у развоју- упознавање са откривеним 
могућностима њихове деце. Овладавање вештинама подстицања дечјег развоја. 
Развијање реалистичких ставова према детету и његовим могућностима. Развијање 
реалних и позитивних искустава у погледу будућности детета. 

- За родитеље деце без потешкоћа у развоју - Развијање позитивних ставова према 
заједничком школовању и дружењу деце са и без посебних потреба. 

Пружање подршке детету које не постиже очекивана образовна  постигнућа 

започиње кроз прилагођавање наставних метода, учила, материјала, простора, распореда 

рада, без израде формалног, писаног документа – индивидуалног образовног плана.  То 

значи да се први ниво подршке пружа кроз индивидуализацију наставе и ваннаставних 

активности. Уколико подршка пружена кроз индивидуализацију наставе и ваннаставних 

активности не доведе до напретка, то јест позитивног помака у постигнућима детета (по 
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правилу у току првог тромесечја), предлаже се израда формалног, структуираног, писаног 

документа - индивидуалног образовног плана, према коме ће се одвијати образовно- 

васпитни процес за то дете/ученика. Према томе, изради индивидуалног образовног плана 

приступа се онда када степен и врста потребне подршке захтева јасно структуирано 

планирање корака подршке, исхода и праћења ефеката планираних корака, пружалаца 

подршке и времена предвиђеног за одређене кораке. Стручни тим за инклузивно образовање 

даје предлог за израду индивидуалног образовног плана, а израђује га тим за пружање 

подршке детету/ученику уз сагласност родитеља/старатеља. 

Прилагођене стандарде и индивидуални образовни план (који обухвата и прилагођене 

стандарде) израђује тим за пружање додатне подршке детету/ученику (тј. ИОП тим). Тим за 

пружање додатне подршке који је формиран од стране стручног тима за инкузивно 

образовање школе, чине разредни старешина и/или предметни наставник, родитељ, односно 

старатељ детета, стручни сарадник школе, а по потреби, педагошки асистент и стручњак ван 

школе на предлог родитеља. 
 

Циљ је да се свако дете развија и живи у границама својих способности и међу 

вршњацима.За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, 

установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси 

индивидуални образовни план. 

За ученике са изузетним способностима, школа обезбеђује израду, доношење и остваривање 

индивидуалног образовног плана којим се врши проширивање и продубљивање садржаја 

образовно-васпитног рада. 

За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других 

разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује 

отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план. 

Индивидуални образовни план је посебан акт, који има за циљ оптимални развој ученика и 

остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са прописаним циљевима и 

принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба ученика Индивидуални 

образовни план укључује: 

1) педагошки профил ученика, у ком су описане његове јаке стране и потребе за подршком; 

2) план индивидуализованог начина рада, којим се предлажу одређени видови 
прилагођавања наставе (простора и услова, метода рада, материјала и учила) специфичним 
потребама ученика и 

3) план активности, којим се предвиђени облици додатне подршке операционализују у низ 

конкретних задатака и корака, и спецификује распоред, трајање, реализатори и исходи сваке 

ак- тивности. 

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум на предлог тима за инклузивно 
образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученику. Тим за пружање додатне 
подршке чине: наставник предметне наставе, стручни сарадник школе, родитељ/старатељ, а 
по потреби и стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје 

сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана. Наставник при планирању свог 
рада у одељењу усклађује свој план са индивидуалним образовним планом ученика, 
укључујући мере и активности предвиђене индивидуалним образовним планом. Он се 

остварује доминатно у оквиру заједничких активности у одељењу а у складу са потребама 
ученика, на основу одлуке тима за пружање додатне подршке ученику, делом може да се 
остварује и ван одељења. 
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Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник. У првој години, 
индивидуални образовни план доноси се и вреднује тромесечно, а у свим наредним 
годинама на почетку сваког полугодишта. 

Наставник при планирању свог рада у одељењу, односно усклађује свој план са 

индивидуалним образовним планом детета 

 

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 
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 

током 
школске 
године 

- Библиотекар 

Рад са 

родитељима 
 Информисање о ученичким током 

школске 
- Библиотекар 
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 интересовањима и развијању 

читалачких навика 

 Сарадња са родитељима кроз личне 
контакте, родитељске састанке 

године  

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

 Рад на школским пројектима 

 Учешће у припремању и организовању 
културних активности школе 

 Припрема радионица, књижевних 
сусрета 

 Учешће у изради школског сајта, блога 
и школског часописа 

током 

школске 

године 

- Библиотекар 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама , 

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 

 

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 
Вршњачког тима 
и 

Ученички 
парламент 

IX 

2. Обука Школског тима: 
1. Радионице: Врсте насиља, 

Стручна служба  
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 2. Ненасилно решавањесукоба, 

3. Етикетирање, 

4. Медијација, 

5. Правила и реституција, 
6. Жеље и потребе, 
7. Права и одговорности 

  

3. 1. Анимирани филм за ученике 

2. Превентивне радионице заученике 
(Интернет) 

Наставници 

разредне наставе 

Одељењске 
старешине 

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 

Вршњачки 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, 

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 

Вршњачки 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, Кординатори, 
ОС 

IV-V 

10. 1. Отворити кутију поверења 

2. Преглед врсте насиља у нашојшколи 

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 

Наставници 

Ученички парламент 

У току 

године 
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 8. Школска слава „Свети Сава“ 

9. Дан школе 

10. Упознавање са акцијама против разних 
болести 

11. Праћење књижевних догађајa 
12. Праћење модних ревија 

13. Прољетњи маскенбал 
14. Турнире 

  

13. 1. Дани толеранције 
2. Дан када ученици испуњавају свезадатке 

наставника 

3. Сајт школе-промоција позитивних вредности 

код ученика 
4. Анкета – избор фер-плеј става, догађаја 

Вршњачки тим 
Ученички парламент 

, 

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 

Наставници, 

Вршњачки тим, 
одељењске 
старешине 

VI 

16. Програм „Школа без насиља“ Анкета за ученике Наставници, 

Вршњачки тим, 

одељењске 
старешине 

VI 

 

„КЛУБ УЧЕНИКА“ 

„ИСТРАЖИВАЧИ“ 

Ученички парламент је размотрио и усвојио предлог оснивања „Клуба ученика“ основне 

школе „Свети Сава“ у Врчину. 

Циљ овог пројекта је јачање поверења између ученика и наставника, јачање свести о 

нераскидивој вези између тела и духа, јачање самопоуздања и одговорности према средини 

и здрављу, одговорно учешће у демократском друштву, унапређивање вештина сарадње, 

комуникације и решавања проблема, подстицање предузимљивости и орјентације ка 

предузетништву, као и активно учешће у унапређивању школе као животног простора у 

коме треба да уживају и ученици и професори. 

У клубу ће бити реализовано 8 радионица и 10 других активности: 

1. Састанак ради формирања скупштине и организације рада клуба 

2. Иницијална анкета 
3. Новинари и фоторепортери - радионица 
4. Рачунарска радионица за ученике сапредзнањем 

5. Презентација ученика у Power Point програму 

6. Design for Change – пројекат 

7. Баш је лепо бити различит – радионица 

8. Креација и живот – радионица 
9. Дебата - радионица 

10. Језик и савремена култура –радионица 

11. Састанак скупштине клуба 

12. Кад порастем бићу.... - радионица 

13. Сусрети са професијама 

14. Здравље и забава – радионица 
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15. Дан у природи 

16. Завршна анкета 

 

Радионице укључују до 20 ученика. 

Активности у Клубу ученика ''Истраживачи'' заснивају се на интересовања и потребама 

ученика, а према предлозима и одлукама чланова клуба, као и на врсти и специфичности 

овогодишњег друштвеног ангажмана за који се одлучи скупштина клуба. 

Клуб ученика '' Истраживачи'' ће у оквиру пројекта користи сву савремену 

техничку опрему и остала средства и помагала, којима располаже. 

ПРОГРАМ 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 Ученичкогпарламента 

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, Саветуродитеља 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 другихшкола 
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 
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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. Болести зависности и контактне болести, предавање на темуHiv/Aids 

2. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“ 

3. Новогодишње и Божићне свечаности 

4. Припреме за квалификациони испит 

5. Припреме за школску славу Свети Сава 

Фебруар: 

1. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта и разматрање односа међу 
ученицима у наставном процесу и ванаставним активностима 

2. Предлози за превенцију насиља ушколи 

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 Ученичкогпарламента 
 

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 правилимапонашања 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 
 

ЕКСКУРЗИЈЕ, ПОСЕТЕ И ИЗЛЕТИ 

 

Екскурзија, излет, зимовање, летовање, обилазак културно историјских 

установа, споменика у месту и околини, шетња Врчином ради упознавања околине, одлазак 

у позоришта и посета биоскопа, гостовања позоришних група, посета месној библиотеци 

или галерији, одлазак до Авале, организовање разних свечаности у школи, организовање 
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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. 
 

ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА 

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. 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 o организацији и 

остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи (Службени гласник РС, бр. 

30/2019 од 25.04.2019. године) 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 
 

У наредном периоду школа ће значајну пажњу посвећивати стручном усавршавању 
наставника. 

 
KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

 

Знања 

 

  Зна научну дисциплину којој припада предмет који предаје и њене везе са другим 

научним дисциплинама; 

  Познаје одговарајућу област и зна наставни план и програм предмета који реализује, 

као и његову корелацију са другим областима, односно предметима; 
 Познаје опште принципе, циљеве и исходе образовања и васпитања, као и опште и 

посебне стандарде постигнућа ученика и њихову међусобну повезаност; 

 Разуме социјалну релевантност садржаја предмета; 

 Поседује дидактичко-методичка знања неопходна за предмет који предаје; 

 Познаје технологије које прате научну дисциплину и предмет који предаје; 

 Познаје страни језик у функцији предмета који предаје. 

 

Планирање 

 

  Програм рада припрема тако да уважава: стандардне постигнућа, наставни план и 

програм и индивидуалне разлике ученика, водећирачуна о садржајној и временској 

усклађености; 

  Планира и програмира рад, водећи рачуна да садржај учини доступнимученицима 

(пријемчив, разумљив, интересантан); 

  Планира примену различитих метода, техника и облика рада и доступних наставних 
средстава ради ефикасности и ефективности наставног процеса; 

  Планира и програмира садржаје наставе водећи рачуна о корелацији, како 
хоризонталној, тако и вертикалној; 

  Планира информисање о новим трендовима и примену одговарајућих и доступних 

технологија у образовању; 

  Планира проверу остварености прописаних образовних стандарда и циљева учења 

наставног предмета. 

 

Реализација 

 

  Остварује функционалне, образовнe и васпитне циљеве у складу са општим 

принципима, циљевима и исходима образовања, наставним планом и програмом 

предмета који предаје, прилагођавајући их индивидуалним карактеристикама и 

могућностима ученика; 

 Систематски уводи ученике у научнудисциплину; 

  Повезује наставне садржаје са претходним знањима и искуствима ученика и 

њиховим садашњим и будућим потребама, са примерима из cвакодневног живота, са 

садржајима из других области, са актуелним достигнућима/научним новинама; 
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  Повезује и организује наставне садржаје једног или више предмета у тематске 

целине; 

  Примењује разноврсне методичке поступке у складу са циљевима, исходима и 

стандардима постигнућа, садржајима наставног предмета, узрасним 

карактеристикама и индивидуалним могућностима и потребама ученика; 

  Примењује одговарајуће и доступне технологије у образовању. 

Вредновање/евалуација 

  Континуирано прати и вреднује остварену хоризонталну и вертикалну повезаност 

садржаја; 
  Континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа користећи различите начине 

вредновања у складу са специфичностима предмета којипредаје; 

 Прати и вреднује интересовања ученика у оквиру предмета који предаје; 
  Планира и предузима мере подршке ученицима на основу анализе остварености 

образовних стандарда постигнућа. 

 

Усавршавање 

 
  Континуирано се стручно усавршава у области научне дисциплине којојпредмет 

припада, методике наставе и образовне технологије; 

  Унапређује квалитет свог рада примењујући новостечена знања из области укојима 
се усавршавао; 

  Планира стручно усавршавање на основу резултата самовредновањаи спољашњег 

вредновања рада и потреба школе у којој ради. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ 

 

Знања 

 
  Поседује знања о когнитивном развоју ученика (когнитивним ступњевима и зони 

наредног развоја); 

  Поседује знања о природи учења, различитим стиловима учења и стратегијама 
учења; 

 Поседује знања о природи мишљења и формирању научнихпојмова. 

 

Планирање 

 
  Планира активности полазећи од знања и искустава којима ученици располажу, 

индивидуалних карактеристика и потреба ученика, постављених циљева, исхода, 
садржаја и карактеристика контекста у којем ради; 

 Планира активности којима се развијају научни појмови код ученика; 
  Планира подстицање критичког, аналитичког и дивергентног мишљења; • Планира 

различите начине праћења и вредновања рада и напредовања ученика. 

 

Реализација 

 

  Примењује различите облике рада и активности у складу са знањима и искуствима 

којима ученици располажу, индивидуалним карактеристикама и потребама ученика, 

постављеним циљевима, исходима, садржајима и карактеристикама контекста у којем 

ради; 
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  Подстиче и подржава различите стилове учења ученика и помаже развој стратегије 

учења; 

  Континуирано подстиче развој и примену различитих мисаоних вештина 

(идентификовање проблема, решавање проблема, доношење одлука) и облика 

мишљења (критичко, аналитичко и дивергентно); 

  Подржава ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и 

коментаришу у вези са предметом учења; 

 Даје упутства јасна свим ученицима и упућује на трансфер знања; 
  Прати и вреднује постигнућа ученика, примењујући, објективно, јавно, 

континуирано и подстицајно оцењивање, дајући потпуну и разумљиву повратну 
информацију ученицима о њиховом раду. 

 

Вредновање/евалуација 

 
  Прати и процењује различите аспекте учења и напредовања, користећи различите 

технике евалуирања; 

 Прати и вреднује ефикасност сопствених метода на основу ученичких постигнућа; 

  Прати и вреднује постигнућа ученика у складу са индивидуалним способностима 
ученика, примењујући утврђене критеријуме оцењивања; 

  Прати и вреднује примену инструмената за праћење и анализирање рада у односу на 

напредовање ученика; 

  Континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа користећи поступке 

вредновања који су у функцији даљег учења; 

 Процењује потребе ученика за додатном подршком у учењу. 
 

Усавршавање 

 

  Континуирано унапређује сопствену педагошку праксу на основу анализе ученичких 

постигнућа; 

  Унапређује свој рад, користећи знања стечена усавршавањем у области когнитивне, 
педагошке психологије и савремене дидактике и методика. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Знања 

 

 Зна и разуме физичке, емоционалне, социјалне и културне разлике међу ученицима; 
 Познаје и разуме психички,емоционални и социјални развој ученика; 

 Поседују знања о начинима подршке ученицима из осетљивих друштвених група; 

 Познаје различите врсте мотивације и начине мотивисања ученика; 
  Уме да препозна, мобилише и подстиче развој капацитета свих ученика уз 

уважавање индивидуалности. 

 

Планирање 

 
  Планира различите активности којима ангажује све ученике, уважавајућињихове 

индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју; 

  Планира и усклађује свој рад са психофизичким и развојним карактеристикама 
ученика, прихватајући ученика као личност у развоју; 
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  Планира начине и поступке подстицања самопоуздањаи самопоштовања код 

ученика: 

 Планира интеракцију свих учесника у образовно-васпитном раду, засновану на 

поштовању различитости и уважавању потреба; 

 Планира различите активности којима подстиче креативност и иницијативу ученика. 
 

Реализација 

 

  Ангажује ученике у различитим активностима, уважавајући њихове индивидуалне 

разлике и законитости психичког развоја; 

  Примењује конструктивне поступке при решавању развојних проблема, као и у 
ситуацијама кризе и конфликата; 

  Обезбеђује могућности и окружење за активности, интересовања и потребе ученика 
уважавајући њихове ставове имишљења; 

  Подстиче самопоуздање, самопоштовање и подиже ниво аспирација свих ученика; • 

Користи различите поступке за мотивисање ученика. 

 

Вредновање/евалуација 

 
  Користи различите стратегије праћења развоја различитих апеката личности ученика 

(сарадња са другим ученицима, решавање конфликата, реаговање на неуспех); 

  Евалуира сопствени рад анализирајући и пратећи мотивацију, задовољство, 
активност ученика на часу, њихову самосталност и истрајност у раду. 

 

Усавршавање 

 

  Планира стручно усавршавање на основу анализе квалитета односа уодељењу, 

мотивације ученика за учење и карактеристика личности ученика; 

  Проширује своја знања у области психофизичког, социјалног развоја деце и 

мотивације; 
 Активно ради на побољшању свог односа са ученицима; • Развија педагошке 

вештине за руковођење одељењем. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ 

 

Знања 

 
  Разуме важност сарадње са родитељима/старатељима и другим партнерима у 

образовно-васпитном раду; 

  Поседује информације о доступним ресурсима који могу подржати образовно- 

васпитни рад (школским, породичним, у локалној и широј заједници); 

 Познаје облике и садржаје сарадње са различитим партнерима; 

 Поседује знања о техникама успешне комуникације. 

 
Планирање 

 
  Планира систематску сарадњу са родитељима/старатељима и другим партнерима у 

образовно-васпитном раду на основу анализе мреже могућих партнера и доступне 
ресурсе; • Планира различите облике мотивисања засарадњу; 
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  Осмишљава ситуације и активности у којима се пружа могућност за примену 

комуникацијских вештина. Партнери у образовно васпитном раду су: ученици, 

родитељи/старатељи, колеге, локална и шира заједница од значаја за образовно 

васпитни рад 

 

Реализација 

 
  Сарађује са партнерима, подстиче размену мишљења и гради атмосферу међусобног 

поверења у заједничком раду у интересу ученика; 

 Активно и конструктивно учествује у животу школе; 
  Информише и консултује родитеље/старатеље и охрабрује их да буду активно 

укључени у рад школе; 

  Разматра и уважава иницијативе партнера које се односе на унапређивање рада 

школе; 

  Кроз сарадњу подстиче развој социјалних компетенција; • Активно учествује у раду 
тимова. 

 

Вредновање/евалуација 

 

 Анализира и процењује сопствене капацитете за сарадњу; 

 Вреднује сарадњу са партнерима на основу анализе постигнутих ефеката; 

 Континуирано извештава партнере о постигнутим ефектима сарадње. 

 

Усавршавање 

 
  Планира стручно усавршавање на основу анализе успешности сарадње сасвим 

партнерима; 

 Усавршава се у области сарадње и комуникацијских вештина; 

 Обучава се за тимски рад; 

  Активно ради на побољшању свог односа са свим партнерима у образовно- 

васпитном раду. 
 

Такође се даљи правци професионалног развоја бити усмерени на: 

 набавка савремених наставних средстава, стручне периодике и литературе као и 
приручника; 

 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 са исходима 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. 

 
ПРОГРАМ РАЗВОЈА ШКОЛЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

У периоду од наредне четири школске године потребно је: 

 Усавршавати  континуирано глобално и оперативно планирање наставе коришћењем 
савремених метода који подстичу ученике на рад; 

 Иновирање свих видова наставе савременим облицима наставним средствима увођењем 
рачунара и образовних софтвера у настави; 

 Препознавање и идентификовање ученика са изузетним способностима; 
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 Пројекат рада са Ромским ученицима и њиховим родитељима наставити и у наредном 
периоду, покушати пронаћи помоћдонатора; 

 Побољшати све видове сарадње са родитељима и максимално их укључити у рад школе; 

 Побољшати рад секција, подстицати радозналост и интересовања код ученика 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 подсти цати 
различитости и у којој ће сваки ученик наћи своје место; 

 Тесно сарађивати са локалном средином, Месном заједницом, Општином, и другим 
институцијама на територији општине ; 

 Посебну пажњу посветити безбедности ученика и превентивним активностима у циљу 
спречавања насилног понашања 

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: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школску управу Београд, ГО 

Гроцка, локалну самоуправу, донаторе, родитеље, Секретаријат за образовање града 

Београда, средства саме школе, као и на огроман ентузијазам наставника. 
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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 акти вности, 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 Одељењских 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; 

- евалуациони листићи и свакодневни разговор са ученицима о њиховом утиску и 

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: Педагошка свеска, 

ЕС Дневник, 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. 

 

У изради Школског програма за ОСМИ разред учествовали су: руководилац Већа 

Данијела Апостоловић, сви чланови Разредног већа, , стручни сарадници и директор школе. 
 

Директор 
 

 

 

Добрица Синђелић 

Председник Школског одбора 

 

 



ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД 

341 

 

 

 

 

 
 

 


	Основна школа „Свети Сава“, Врчин
	тел: +381 11 8053467;8055527;8055285
	ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСМИ РАЗРЕД
	Полазне основе за израду школског програма су:
	ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ:
	ШКОЛА  И ЊЕНА ОКОЛИНА

	Изглед школе након завршетка радова
	ЛИСТА ПРЕДМЕТА, АКТИВНОСТИ И ФОНД ЧАСОВА
	О Б А В Е З Н И Н А С Т А В Н И П Р Е Д М Е Т И
	Циљ и задаци
	Оперативни задаци:
	Граматика
	Ортоепија
	Правопис
	Тумачење текста
	Књижевнотеоријски појмови
	Функционални појмови
	Читање
	Основни облици усменог и писменог изражавања
	Језик и језичка култура
	Књижевност
	Методе
	Метода разговора - дијалошка
	Метода рада на тексту, писани и графички радови ученика
	Метода показивања
	Метода практичних (самосталних ученичких) радова Стваралачка метода
	Литература за реализацију програма
	ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА СРПСКОГ ЈЕЗИКА за ОСМИ РАЗРЕД
	ДОПУНСКА НАСТАВА
	План рада рецитаторско драмске секције за осми разред
	Задаци
	Методе:
	ВАСПИТНИ и ФУНКЦИОНАЛНИ ЦИЉЕВИ:
	АКТИВНОСТИ:
	ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
	Циљ
	Стандарди
	Знања о језику2

	Оперативни задаци по језичким вештинама
	Методе у настави енглеског језика
	Енглески језик-осми разред
	НАСТАВНЕ МЕТОДЕ У НАСТАВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
	ДОДАТНА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - ОСМИ РАЗРЕД
	ДОПУНСКА НАСТАВA ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
	НАСТАВНЕ МЕТОДЕ У ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
	ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ДОПУНСКА НАСТАВА, VIII РАЗРЕД
	СЕКЦИЈА „WILLKOMMEN”
	СЕКЦИЈА „WILLKOMMEN”, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
	ЛИКОВНА КУЛТУРА
	Циљеви и задаци
	Задаци наставе ликовне културе
	Методе рада
	Вербалне методе
	Решавање проблема – херуистички приступ
	Рад на тексту и писани радови
	Демонстративне методе
	Практичан рад и радионица
	Игровне активности
	Комбинована метода
	ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ за ОСМИ РАЗРЕД
	ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА И ОБЛАСТИМА
	2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ
	2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ (1)
	3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ
	2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...) ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ (2)
	3. УЛОГА,РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ
	ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
	Задаци наставе ликовне секције
	Методе рада (1)
	Вербалне методе (1)
	Решавање проблема – херуистички приступ (1)
	Рад на тексту и писани радови (1)
	Демонстративне методе (1)
	Практичан рад и радионица (1)
	Игровне активности (1)
	Комбинована метода (1)
	МУЗИЧКА КУЛТУРА
	Циљ и задаци:
	Оперативни задаци: (1)
	Садржаји програма:
	Извођење музике
	Слушање музике
	Музичко стваралаштво
	НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
	ОБЛИЦИ РАДА
	НАСТАВНА СРЕДСТВА
	ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ за ОСМИ РАЗРЕД
	ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА И ОБЛАСТИМА (1)
	Средњи ниво
	Напредни ниво
	Основни ниво
	Средњи ниво (1)
	Напредни ниво (1)
	Основни ниво (1)
	Напредни ниво (2)
	Основни ниво (2)
	Напредни ниво (3)
	ЛИТЕРАТУРА
	СЕКЦИЈЕ
	Х О Р
	ЕТНО ПЕВАЊЕ
	ИСТОРИЈА
	Оперативни задаци
	САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
	Наставне методе
	ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
	ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ
	2. СРЕДЊИ НИВО ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ
	ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ (1)
	3. НАПРЕДНИ НИВО ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ
	ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ (2)
	Циљ и задаци (1)
	Оперативни задаци (1)
	НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
	ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ГЕОГРАФИЈЕ за OСМИ РАЗРЕД
	ДОПУНСКА НАСТАВА (1)
	ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА
	Ђачка литература: Географија за 8. разред – Винко Ковачевић, Радојка Влајев;
	Број часова
	7. Звучни таласи и О
	9. Праволинијско простирање О
	ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА И ОБЛАСТИМА (2)
	СРЕДЊИ НИВО СИЛЕ
	НАПРЕДНИ НИВО СИЛЕ
	ДОДАТНА НАСТАВА
	ДОДАТНА НАСТАВА (1)
	ДОПУНСКА НАСТАВА (2)
	СЕКЦИЈА „Млади физичари“
	МАТЕМАТИКА
	Оперативни задаци :


	ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА МАТЕМАТИКЕ за ОСМИ РАЗРЕД
	ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА И ОБЛАСТИМА
	● У области АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ ученик/ученица врши формалне операције које су редуциране и зависе од интерпретације и уме да:
	● У области МЕРЕЊЕ ученик/ученица уме да:
	● У области АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ ученик/ученица је рачунске процедуре довео/ла до солидног степена увежбаности; уме да:
	● У области МЕРЕЊЕ ученик/ученица уме да: (1)
	● У области МЕРЕЊЕ ученик/ученица уме да: (2)
	ДОДАТНА  НАСТАВА
	Методе:
	ДОПУНСКА  НАСТАВА
	Методе: (1)
	МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА
	Методе: (2)
	Циљ и задаци
	Оперативни задаци
	ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА БИОЛОГИЈЕ за OСМИ РАЗРЕД
	ТУМАЧЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА 8. РАЗРЕД ПО НИВОИМА И ОБЛАСТИМА (1)
	 Уочава сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња
	 Уочава потребу за класификовањем живог света
	 Уочава просторну и временску променљивост живог света
	2. ОБЛАСТ – ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВАЖИВОТА
	 Познаје основне животне процесе и њихову улогу у остваривању одговарајућег понашања јединке
	 Разуме да организми функционишу као независне уравнотежене целине у сталној интеракцији са околином
	3. ОБЛАСТ – НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
	 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
	 Разуме основне теорије еволуције и схвата њен значају формирању савременог биолошког мишљења
	4. ОБЛАСТ – ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
	 Познаје и разуме основне законитости и принципе у екологији
	 Уочава разноликост екосистема на Земљи
	 Разуме утицај човека на биосферу
	5. ОБЛАСТ – ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
	 Познаје принципе правилне исхране и разуме њихов значај
	 Зна принципе здравог живота и разуме значај њиховог поштовања
	ДОДАТНА НАСТАВА
	ДОПУНСКА НАСТАВА
	 Наставне јединице ће се обрађивати по потребиученка
	ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
	ПРВА ПОМОЋ
	 Секција се изводи у двочасима
	НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ (13)
	Демонстрациони огледи
	Вежба I: Физичка својства неметала
	Вежба II: Оксиди неметала и њихова својстава. Испитивање киселости
	Упутство за реализацију наставне теме
	МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА И ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) (8)
	Демонстрациони огледи (1)
	Вежба III: Физичка својства метала. Реакција метала са киселинама
	Упутство за реализацију наставне теме (1)
	СОЛИ (5)
	Демонстрациони огледи (2)
	Упутство за реализацију наставне теме (2)
	ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА КИСЕЛИНА, ХИДРОКСИДА И СОЛИ (3)
	Демонстрациони огледи (3)
	Упутство за реализацију наставне теме (3)
	УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ (2)
	Демонстрациони огледи (4)
	Упутство за реализацију наставне теме (4)
	УГЉОВОДОНИЦИ (12)
	Демонстрациони огледи (5)
	Вежба В: Састављање модела молекула угљоводоника
	Упутство за реализацију наставне теме (5)
	ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ (9)
	Демонстрациони огледи (6)
	Упутство за реализацију наставне теме (6)
	БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА (12)
	Упутство за реализацију наставне теме (7)
	ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (4)
	Упутство за реализацију наставне теме (8)
	Слободне активности
	Наставне методе:
	ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ХЕМИЈЕ за ОСМИ РАЗРЕД
	- ОПШТА ХЕМИЈА
	НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
	ОРГАНСКА ХЕМИЈА
	БИОХЕМИЈА
	ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
	2. СРЕДЊИ НИВО ОПШТА ХЕМИЈА
	НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (1)
	ОРГАНСКА ХЕМИЈА (1)
	БИОХЕМИЈА (1)
	3. НАПРЕДНИ НИВО
	ОПШТА ХЕМИЈА
	НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (2)
	ОРГАНСКА ХЕМИЈА (2)
	БИОХЕМИЈА (2)
	СРЕДЊИ НИВО
	Литература за ученике:
	Часописи које ученици могу користити:
	Наставничка литература:
	ДОПУНСКА НАСТАВА (1)
	1. Неметали, оксиди неметала, киселине (6)
	2. Метали, оксиди метала, хидроксиди (базе) (4)
	3. Соли (3)
	4. Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база) и соли (2)
	5. Угљоводоници (6)
	6, Органска једињења са кисеоником (5)
	7. Биолошки важна органска једињења (7)
	8, Хемија животне средине (1)
	ХЕМИЈСКА СЕКЦИЈА
	Саобраћајна секција „Шта знаш о саобраћају?“
	Основни циљеви секције „Шта знаш о саобраћају“ су:
	ОШ „Свети Сава“, Врчин; ШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ОСМИ РАЗРЕД
	ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
	СЕКЦИЈА - АТЛЕТИKА
	Верска настава
	Оријентациони план наставних јединица 8. разред
	ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
	Метода усменог излагања
	- дијалошка-
	Метода рада на тексту, писани и графички радови ученика
	Метода показивања
	- Метода практичних (самосталних ученичких) радова,стваралачка метода, истраживачка метода, игровна метода
	1. УВОД (2 часа)
	4. ЗАВРШНИ ДЕО (3 часа)

	Стандарди
	Оперативни задаци на нивоу језичких вештина
	Теме и ситуације по доменима употребе језика Приватно Јавно Образовно
	Немачки језик
	Фраза и реченица
	Технике (активности)
	Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. Граматички садржаји у осмом разреду
	Методе у настави страног језика
	VII и VIII
	Опсти стандарди
	Посебни стандарди
	Разумевање говора
	Усмено изразавање
	Писмено изразавање
	Интеракција
	Знања о језику
	Усмена интеракција
	Усмено изражавање
	Писмена интеракција
	Писмено изражавање (продукција)


	Допунска настава
	Циљеви и задаци:

	Додатна настава

	План и програм рада допунске наставе
	СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
	ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ
	Задаци наставе цртања, сликања и вајања
	Методе рада
	Вербалне методе
	Решавање проблема-херуистички приступ
	Рад на тексту и писани радови
	Демонстративне методе
	Практичан рад и радионица
	Игровне активности
	Комбинована метода
	ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
	ХОР И ОРКЕСТАР
	Хор
	Оркестар
	НАСТАВНЕ МЕТОДЕ
	ОБЛИЦИ РАДА
	НАСТАВНА СРЕДСТВА
	ОСМИ РАЗРЕД
	Оперативни задаци
	ПРИМЕРИ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ:
	ДОМАЋИНСТВО
	Циљ и задаци
	Задаци наставе домаћинства су:
	ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ДОМАЋИНСТВА ЗА ОСМИ РАЗРЕД
	КИНЕСКИ ЈЕЗИК
	Chinese class Teaching Plan
	ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ
	ПРОГРАМ РАДА ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
	ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА
	ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ
	ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ И КОРЕК.ПЕДАГОШКОГ РАДА У ШКОЛИ
	- СЕПТЕМБАР Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима
	- ТОКОМ ГОДИНЕ Подстицање личног развоја
	- ТОКОМ ГОДИНЕ Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа
	- ТОКОМ ГОДИНЕ Развијање способности за сарадњу и конструктивно решавања сукоба
	- РАДИОНИЦЕ ТОКОМ ГОДИНЕ Неговање активности за решавање индивидуалних проблема
	- ТОКОМ ГОДИНЕ Изграђивање моралних и других вредности
	ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ,МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ
	Начини реализације:
	Радионице из приручника за примену „Буквара дечјих права“ аутора Љубице Бељански-Ристић
	ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА
	1 .Самоспознаја;
	ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
	ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕУЧЕНИКА
	Намена активности програма
	Носиоци активности програма
	Начин реализације активности програма
	Протокол активности програма
	Начин вредновања и начин коришћења резултата вредновања
	ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
	Васпитни задаци су:
	Васпитање за хуманизацију односа међу људима и половима има задатке:
	ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
	ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
	Задаци :
	ПРОГРАМ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА И ПРОГРАМ УЧЕНИКА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА
	Циљеви овог програма су:
	ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ
	„КЛУБ УЧЕНИКА“
	ПРОГРАМ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
	Програм рада
	Октобар:
	Новембар:
	Децембар:
	Фебруар:
	Март:
	Април:
	Мај:
	ЕКСКУРЗИЈЕ, ПОСЕТЕ И ИЗЛЕТИ
	ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА
	KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ
	Планирање
	Реализација
	Усавршавање
	КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ
	Планирање (1)
	Реализација (1)
	Вредновање/евалуација
	Усавршавање (1)
	КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА
	Планирање (2)
	Вредновање/евалуација (1)
	Усавршавање (2)
	КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ
	Планирање (3)
	Реализација (2)
	Вредновање/евалуација (2)
	Усавршавање (3)


