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Садржај
програма

Бр.
час.

Активности
ученика у васпитно-образовном

раду

Активности наставника у васпитно-
образовном раду

Начин и поступак
остваривања

програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

Увод 2 Спонтано прати ток
посматране појаве,
расуђује,поставља питања
и да кроз примере уочава
разлику између физичких
тела и супстанција

Излаже нови садржај.
Подстиче и усмерава ученике на
размишљање.
Поставља питања,
сугерише,упућује да повезује са стеченим
знањима.

-фронтални
-рад у паровима
-групни
-дијалошка метода
-текстуална метода

-стекне појам о начину како
физика истражује природу
-зна да разликује појмове
физичких тела одсупстанција од
којих се састоје тела

Кретање 14 Посматрају кретање разних
тела,самостално закључују и
наводе примере,
учествују у анализи рачунских
задатака и дискутују решење
задатака

Наводи примере.Наводи ученике да
самостално изводе закључке.Поставља
питања и
подпитања.демонстрира,сугерише,
детаљно објашњава,упућује у
истраживачки рад,кординира рад у
одељењу,развија партнерски однос кроз
групни рад.

-индивидуални
-рад у пару
-фронтални
-дијалошка метода
-илустративно-
демонстративна
метода
-графичка метода
-решавање рачунских
задатака

-усвоји основне представе о
механичком кретању
-упозна величине које
карактеришу равномерно
праволинијско кретање(пут,
временски интервал и брзину)
-користи јединицу за брзину у SI
систему: m/s
-уме да измери и израчуна сталну
брзину

Сила 14 Пажљиво посматрају
различита деловања које
наставник показује отворено
и радознало постављају
питања,схвата повезаност
физичких појава и истражује сам
још нека деловања у природи

Подстиче ученике у коришћењу додатне
литературе.Изводи идемонстрира
огледе.Врши додатна објашњења,сугерише
у повезивању теоретских и практичних
знања.

-фронтални
-рад у пару
-индивидуални
-дијалошка метода
-текстуална метода
-практични рад
-демонстративна
метода

-на основу појма узајамног
деловања тела (одбијања,
привлачења, деформација,
промене кретања) схвати силу
као меру узајамног деловања
тела, која се мери динамометром
-уме да измери силу
динамометром
-користи јединицу силе у SI
систему :N
-знају да је сила векторска
величина

Мерење

15 Посматра разна мерила и
иструменте,уочава разлику
при мерењу,
развија радозналост за

Објашњава и практично показује рад
мерила и мерних инструмената.Указује на
значај физ.величина и јединица.Објашњава
апсолутну и релативну грешку

-рад у групама
-индивидуални
-рад у паровима
-дијалошка метода

-овладају мерењем следећих
физичких величина: дужине,
времена и запремине
-уме да рукује мерилима и
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мерење неких величина,
записује неке мерене
величине и закључује
значај мерења у физици

мерења,сугерише да стечена знања
примене у пракси.

-илустративно-
демонстративна
метода
-практични рад
-решавање рачунских
задатака

инструментима за мерење
одговарајућих физичких
величина лењиром, мерном
траком, нониусом, хронометром,
мензуром
-користи једиинице SI система
набројаних физичких величина
(m,s...)
-разликује временски тренутак од
временског интерв.

Маса и
густина

15 Посматра,уочава,врши
мерења,записује,закључује
врши анализу задатака и
математички израчунава
непознату величину

Излаже нов садржај и буди радозналост
код ученика.Подстиче ученике на
истраживачки рад и самостално
закључивање.наводи примену у
техници,упућеје ученика да стечена знања
из других предмета као и из физике
искористи при усвајању нових.

-фронтални
-рад у пару
-рад у групи
-дијалошка метода
-илустративно-
демонстративна
метода
-практични рад
-решавање рачунских
задатака

-добије представу о маси као
карактеристици физичког тела
при узајамном деловању тела, да
зна да се маса тела мери вагом и
да је адитивна величина
-уме помоћу дефиниционих
формула да израчуна бројне
вредности густине
-уме да одреди густину чврстих
тела и течности мерењем масе и
запремине
-зна јединице масе и густине у SI
систему:kg, kg/m

Притисак 12 Посматра,пита,записује,
наводи примере за притисак,
решава просте задатке и
примењује стечењо знање
за решавање проблема

Наводи примере и демонстрира
огледе.Навони примену и значај физике у
свакодневном животу и
техници,кординира,усмерава,објашњава.

-рад у групи
-рад у пару
-индивидуални
-фронтални
-дијалошка метода
-илустративно-
демонстративна
метода
-решавање рачунских
задатака

-одреди притисак чврстих тела
мерењем и израчунав.
-користи јединицу притиска у SI
систему: Pa
-схвати преношење притиска у
течностима игасовима
-разуме Паскалов закон
-разуме атмосверски притисак
-уме да користи барометар
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Начин остваривања програма (методе и технике)
Из физике су одабрани само они наставни садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици ОШ. Од свих метода  логичког закључивања  које се
користе  у физици,оченицима О.Ш. најприступачније је индуктивни метод при проналажењу и формулисању основних закона физике.Увођење једноставних
експеримената за деминсртирање физичких појава има за циљ враћање огледа у наству физике,развијање радозналости и интереса за физику  и истраживачки
приступ природним наукама.Једноставне експерименте могу да изводе сами ученици на часу или код куће користећи материјал или предмете из свакодневног
живота.
Свака тематска целина обрађује се оним радоследом који је назначен у програму.Унутар сваке теметске целине ,после поступног и аналитичког излагања,кроз
систематизацију и обнављање,врши се синтеуа битних чињеница и закључака,и кроз њихово обнављање омогућава се ученицима разумевање и трајно
усвајање.При обради садржаја сваке теме,на сваком часу део времена  се користи за обнављање.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса.
При решавању рачунских задатака прво сагледати физичке сарджаје па затим прећи на математичко формулисање и израчунавање.Решавање задатака одвија се
кроз  три етапе:физичка анализа задатака,матеметичко израчунавање и дискусија резултата.
Час експерименталних вежби састији се из уводног дела,мерња и записивања резултата мерења.
Битан облик рада су домаћи задаци,који се планирају за час.
Наставник континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу његових усвојених знања,стечених на основу свих облика наставе:демонсртационих
огледа,предавања,решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби.

СТАНДАРДИ

Назив наставне
теме

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво

1. Увод
2. Кретање 1.2.1. Ученик препознаје врсту кретања на основу примера.

(праволинијско и криволинијско)
1.2.2. Ученик препознаје врсте кретања на основу примера
(равномерно и неравномерно, не мора да зна разлику
између тренутне и средње брзине,али треба да зна да је
брзина стална код рав.кретања).
1.2.3. Ученик уме у тексту да препозна величине које
описују равномерно кретање, користи образац v=s/t и
може да израчуна једну величину ако су познате друге две.
Није обавезно да зна претварање мерних јединица.
1.4.4. Ученик препознаје да је оснавна јединица за брзину
m/s али да се користи и km/h.

2.2.2. Зна да механичко кретање
представља промену положаја неког тела
у односу на референтно тело. Разликује
путању тела од пређеног пута. Зна да је
брзина пређени пут у јединици времена.

3.4.1. Ученик уме да претвара
јединице изведених физичких
величина у одговарајуће јединице SI
- система. Пример: претвара km/h у
m/s и обрнуто.

3. Сила 1.1.1. Ученик уме да препозна гравитациону силу у
једноставним ситуацијама. Ученик такође зна да је у

2.1.1. Ученик уме да препознаје
еластичну силу у системима у којима
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одсуству подлоге гравитациона сила узрок падања тела.
Ученик зна да кад тело клиза по подлози на њега делује
сила трења, која се супроставља кретању и да ће га
зауставити кад на њега не делују друге силе.
1.1.2. Ученик зна да стални магнети имају два пола N и S и
да тела могу бити позитивно или негативно наелектрисана.
Ученик прeпознаје када је узајамно деловање између два
тела привлачно односно одбојно и да је то деловање
највеће у случају кад су магнети односно наелектрисана
тела најближе.

постоји еластична опруга, препознаје
правац и смер еластичне силе. Ученик
кроз задатке проверава постојање
еластичне силе која се уравнотежава са
силом дефрмације.
2.1.2. Ученик зна да је гравитациона сила
увек привлачна и да зависи од масе тела,
зна да је сила теже гравитациона сила;
зна да одреди правац и смер еластичне
силе код истегнуте односно сабијене
опруге.

4. Мерење 1.4.1. Ученик користи уређај за мерење (метарска трака,
мензура, вага, штоперица, амперметар и волтметар) зна да
одреди вредност најмањег подеока на мерној скали и
очита вредност измерене физ.величине, и запише
измерену бројну вредност са одговарајућом јединицом
мере.
1.4.2. Ученик препознаје основна и најједноставнија
мерила и инструменте за мерење неких основних физичких
величина. Пример: Ученик препознаје да је вага уређај за
мерење масе, хронометар за мерење времена, термометар
за мерење температуре.... Препознавање се састоји у томе
да ученик бира одговоре из понуђеног скупа мерила и
уређаја.
1.4.3. Ученик зна да препозна основне јединице за дужину ,
масу, запремину, температуру и време као и оне мерне
јединице које се најчешће користе.
1.4.5. Ученик зна основна правила за исправно мерење: зна
да вага мора бити у хоризонталном положају кад на њој
нема терета и тегова и зна под којим углом треба да гледа
скалу.
1.4.6. Ученик зна да мери дужину, масу, запремину и време
(користи лењир, мерну траку, вагу, мензуру и штоперицу)
приликом извођења лабораторијских вежби

2.4.1 Ученик уме да користе важнније
изведене јединице Si система и зна
њихове ознаке. (за силу, притисак,
густину...)
2.42. Ученик зна да је литар исто што и
дециметар кубни и да су то јединице
којима се мери запремина, претвара
литре у метре кубне и обрнуто, тоне у
килограме.
2.4.3. Ученик зна да користи префиксе
мили и кило и уме да претвара јединице.
Пример: Зна да претвори километре у
метре и обрнуто као и милиметре у
метре и обрнуто.
2.4.4. Ученик зна када мерење
понављамо више пута када се у истим
условима могу добити различити
резултати.

3.4.1. Ученик уме да претвара
јединице изведених физичких
величина у одговарајуће јединице Si
система.(изведене јединице које
садрже величине које нису
изражене у декадном бројном
систему).
3.4.3. Ученик зна шта је грешка
мерења, ученик зна да се тачност
мерања повећава са смањењем
вредности најмањег подеока на
инструменту, зна да уколико
понављена мерења дају различите
резултате средња вредност тих
резултата представља коначни
резултат мерења.

5. Маса и 1.4.3. Ученик зна да користи основне јединице за масу и 2.1.1. Ученик уме да препозна инерцију
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густина густину као и оне које се најчешће користе.
1.4.5. Ученик зна основна правила мерења, зна да вага
мора бити у равнотежи када на њој нема терета и тегова.
1.4.6. Ученик зна да измери масу помоћу дигиталне ваге а
не мора да зна да користи теразије.

као узрок пјава при  промени брзине
тела.
2.1.5. Ученик разуме и примењује појам
густине, зна да је густина воде 1000
kg/m3.
.

6. Притисак 1.1.3. Ученик разуме принцип спојених судова (ученик зна
да се течност пење до истог нивоа без обзира на облик
суда ,ученик на примерима нивоа воде у реци и речним
каналима може да предвиди који ће ниво достићи вода
када буде у стању равнотеже.
1.4.2. Ученик уме да препозна уређаје за мерење притиска.
(барометар, манометар)
1.4.3. Ученик уме да користи основне јединице за притисак,
препознаје да је оснавна јединица паскал али да се у
свакодневном животу користи и милибар.

2.1.6. Ученик да зна да хидростатички
притисак зависи од висине стуба
течности, зна да процени у понуђеној
ситацији на којој дубини ће бити већи
или мањи притисак.
2.4.1. Ученик уме да користи важније
изведене јединице Si система за
притисак.
2.4.3. Ученик уме да користи префиксе и
претвара бројне вредности физичких
величина из једне јединице у другу.
(Пример: kPa, MPa у Pa).

3.1.3. Ученик зна шта је притисак
чврстих тела и од чега зависи, зна да
притисак  чврстих тела зависи од
нормалне компоненте тежине тела
и од додирне површине тела и
подлоге, закључује како се мења
притисак кад се промени маса и
величина додирне површине, на
примеру три квадра идентичних
маса одреди ко врши већи
притисак.
3.1.4. Ученик разуме и примењује
концепт притиска у течностима, зна
да је хидростатички притисак у
течностима сразмеран производу
густине и дубине на којој се
притисак тражи, разуме како се
притисак преноси кроз течности.

Образовни стандарди који се односе на компетенције које се стичу током изучавања предмета физика у основном образовању су ФИ. 1.7.1, 1.7.2, 2.6.1, 2.6.2,
2.6.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 3.7.1, 3.7.2.  Ови стандарди су из области Експеримент и Математичке основе физике и налазе се у свакој наставној теми јер нису везани
за специфичан садржај него за компетенције које се развијају стално.
1.7.1 Ученик поседује мануелне спосбности потребне за рад у лабораторији.
1.7.2 Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији.
2.6.1 Ученик разуме и примењује основене математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност.
2.6.2 Ученик уме да препозна векторске величине.
2.6.3 Ученик уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина.
2.7.1 Ученик уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања и мерења.
2.7.2 Ученик уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата.
2.7.3 Ученик уме да реализује експеримент по упутству.
3.7.1 Ученик уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења.


