
Основна школа „Стари град“ у Ужицу

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА     
предмета биологија за   7  . Разред   –   ДОДАТНА НАСТАВА  

за период 2022-2026.године

Одељења: 7-1,2,3,4 Наставнице: 
Александра Поповић
Радмила Селаковић
Милић Славица

Програм је израђен према одредбамa чланова 60. и 61. ЗОСОВ-а (88/2017) и члана 26/а Закона о основном образовању у васпитању



Циљеви додатног рада: 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире предвиђене планом и 
програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу.

Предметни
исходи

Стандар
ди

Опште
међупредметне
компетенције

Назив теме /
садржај Кључни појмови

садржаја

Начини и поступци остваривања програма
(Дидактичко-методичко упутство)

Начин провере
остварености

исхода
-прикупи и 
анализира податке 
о животним 
циклусима почевши
од оплођења;
-  идентификује 
разлике између 
митозе и мејозе на 
основу промене 
броја хромозома и 
основну улогу 
гентичког 
материјала у 
ћелији; 
- шематски прикаже
наслеђивање пола и
других особина 
према Менделовом 
правилу;

БИ.2.6.1. 
БИ.2.6.3.
БИ.3.3.1. 
БИ 3.3.2. 
БИ.3.3.3. 
БИ.3.3.5. 
БИ.3.3.6. 

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

НАСЛЕЂИВАЊЕ
И ЕВОЛУЦИЈА

(3).

- Деоба ћелије 
(хромозоми, 
настајање телесних 
и полних ћелија.
- ДНК и појам гена 
(алел, генотип, 
фенотип).
-Прво Менделово 
правило, крвне 
групе, трансјузија и 
трансплантација.
- Наслеђивање пола.
-Наследне болести.
- Смена генерација. 
- Значај и улога 
полног 
размножавања.

 хроматиде
 Кариотип 
 Ћелијски циклус
 Хаплоидан и 

диплоидан број 
хромозома

 Хомологи 
хромозоми

 Митоза
 Мејоза
 Кариограм
 Генски локус
 Генски алел
 Доминантни и 

рецесивни алели
 Менделова правила 

наслеђивања
 Телесни и полни 

хромозоми
 Наследне болести

- појам хромозома ( од чега се састоје, како изгледају у 
деоби и ван ње, улога хромозома у контроли метаболизма 
ћелије, број  ). На примеру људског кариограма, објаснити 
хомологе хромозоме.
-  садржај о размножавању - Бесполно размножавање треба 
повезати са митозом и настанком идентичних ћелија 
( клонови), Полно размножавање треба повезати са 
мејозом, деобом којом настају гамети, чијим спајањем ће се
гени родитеља искомбиновати, у јединствену комбинацију 
коју свака јединка носи.
-Ток развића вишећелијских организама  -ученици 
самосталним истраживањем треба да дођу до података о 
животним циклусима животиња из непосредног окружења.
-Треба дати шему наслеђивања наследне болести и на њој 
објаснити Менделово правило.
- Као примере промена стања организма или наследних 
болести могу се навести болести које зависе: само од 
наслеђених гена (срасли прсти, једна врста патуљастог 
раста), од наслеђених гена и начина живота (дијабетес), оне
које су везане за полне хромозоме (хемофилија), болести 
које су одређене већим бројем гена и такође зависне од 
начина живота (шизофренија), или су последица прмене у 
броју хромозома (Даунов синдром).

− Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика

− Сумирање 
постигнућа 
ангажовања

- упореди 
организме на 
различитим 
позицијама на 
«дрвету живота» 
према начину на 
који обављају 
животне процесе;

- користи 
микроскоп за 
посматрање грађе
гљива, биљних и 
животињских 
ткива;

БИ.2.2.1. 
БИ.2.2.2. 
БИ.2.2.3. 
БИ.2.2.4. 
БИ.2.2.5. 
БИ.2.2.6. 
БИ.2.6.1.
БИ.2.6.3. 

БИ 3.1.3. 
БИ.3.2.1. 
БИ.3.2.2. 
БИ.3.2.3.

Компетенција за 
учење
Рад са подацима и 
информацијама
Комуникација
Одговорно учешће
у демократском 
друштву 
Естетичка 
компетенци
Решавање 
проблема
Сарадња
Дигитална 
компетенција
Одговоран однос 

ЈЕДИНСТВО
ГРАЂЕ И

ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА
ЖИВОТА

(3)
- Симетрија, 
цефализација и 
сегментација код 
животиња.
- Ћелије са 
специфичном 
функцијом: 
мишићне, крвне, 
нервне, ћелије 
затварачице...

- Чланци
- Мицелијум-хифе
- Хитин
- Спорангија
- Васкуларне биљке
- Спорофит-гаметфит
- Творна и трајна 

ткива
- Егзо и еноскелет
- Локомоторни 

систем
- Физиологија 

органских система
- Ембрионално 

развиће
- Потпуно и 

- Акценат треба да буде на ученичком истраживању 
основних принципа организације живих бића и значају 
ткива, органа и органских система и за функционисање 
организма.. Посебно обратити пажњу на појаву 
симетрије/асиметрије код биљака (симетрија цвета, 
листа...), као и на облике симетрије код животиња, како би 
се разумео значај симетрије тела за живот у воденој и 
копненеој средини. 
-Сличности и разлике у грађи ткива и органа значјних за 
обављање основних вегетативних  процеса  биљака 
обрадити компаративним прегледом грађе одбраних 
представника  ( вишећелијска алга, маховина, папрат, 
голосеменица, скривеносеменица).
-Компаративни преглед грађе главних група гљива : 
плесни, квасци и печурке треба обрадити кроз преглед 
сличности и разлика у обављању  основних животних 

− Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика

− Сумирање 
постигнућа 
ангажовања

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735


према околини
Одговоран однос 
према здрављу

-  Компаративни 
преглед грађе 
главних група 
биљака, гљива и 
животиња.

непотпуно развиће
- Ларва,  Стални и 

прелазни домаћин

процеса на методски одабраним представницима. Са 
гљивама треба обрадити и лишајеве, ко пример обострано 
корисне заједниц организама.

- разврста 
организме према 
задатим 
критеријумима 
применом 
дихотомних 
кључева;

- повеже принципе 
систематике са 
филогенијом и 
еволуцијом на 
основу данашњих и
изумрлих врста- 
фосили;

БИ.2.1.3
БИ.2.1.4. 
БИ.2.3.5. 

БИ.3.3.5.

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

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ

ЖИВОТА
(1)

- Карл Лине, 
биномна 
номенклатура. 
 -Приказ 
разноврсноти 
живота 
-Докази еволуције, 
фосили и тумачење 
филогенетских 
низова ( предачке и 
потомачке форме, 
прелазни фосили)

- бинарна 
номенклатура

- таксономске 
категорије

- фауна
- разноврсност и 

систематика 
животиња

- кичмењаци и 
бескичмењаци

- На основу биномне номенклатуре се може демнстрирати 
принцип-врсте унутар једног рода, а затим се по истом 
прниципу може појаснити припадност родова једној 
фамилији, фамилија по реду итд.
- инсистирати на правилима примене, односно практичној 
примени дихотомног кључа, чиме би ученици, могли  сами 
разврставју жива бића и на основу задатих критеријума 
одреде њихову позицију на дрвету живота.
- Основне принципе систематике, кроз порекло и 
диверзификацију група организам од заједничког претка, 
треба ислустровати приказом прелазних фосила.

− Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика

− Сумирање 
постигнућа 
ангажовања

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

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

- предложи акције 
заштите 
биодиверзитета и 
учествује у њима:

БИ.3.1.5.
БИ.3.3.6. 
БИ.3.4.7.
БИ.3.6.1. 
БИ.3.6.2. 
БИ.3.6.4.

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

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

(1)
- Популациона 
динамика 
(природни 
прираштај и 
миграције;
-Абиотички 
фактори и биотички
односи као чиниоци
природне селекције 
(адаптације).
- Конвергенција и 
дивергенција 
животних форми.
- Заштита 
биодиверзитета.

-еколошки нивои 
организације

-Регулација 
бројности

-Симбиоза
-Мутуализам
-Паразитизам
-Коменсализам
-Компетиција
-Сексуална селекција
-Биодиверзитет
-IN-SITU и  EX-SITU

заштита

- Препорука је да се користе теренска истраживања у 
паровима/групи.- Ученици треба да прикупе податке о 
различити врстама које живе на различитим стаништима. 
Знања о еколошким факторима треба да повежу са 
природном  селекцијом.
-Грађа органа за варење// начин исхране може се повезати 
са актерима ланаца исхране/мреже исхране. Слично је и са 
подударношћу опрашивача и цветова, у оквиру исте 
области.
- На основу позитивних примера деловања човека на 
животну средину, ученици треба да осмисле предлоге (који
се односе на стање у сцвих 8 копнених животних области, 
као и у воденим биомима), уз напомену да свака акција 
није уједно и добра акција.

− Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика

− Сумирање 
постигнућа 
ангажовања

- анализира задати 
јеловник са аспекта 
уравнотежене и 
разноврсне 
исхране;

- расправља о 
различитости међу 
људима са аспекта 

БИ.2.5.2. 
БИ.2.5.3. 
БИ.2.5.4. 
БИ.2.5.5.
БИ.3.5.1. 
БИ.3.5.2. 
БИ.3.5.3. 
БИ.3.5.6. 

Компетенција за  
учење
Рад са подацима и 
информацијама
Одговорно учешће
у демократском 
друштву 
Решавање 

ЧОВЕК И
ЗДРАВЉЕ

(1)
- Принципи 
уравнотежене 
исхране и 
поремећаји у 
исхрани.

-Трофичке пирамиде
-кондиција
-физичка форма
-РЕМ и НРЕМ фаза
-Толеранција

 
Неопходно је подстаћи ученике да сами, уз употребу ИК 

технологија истражују ову област:
 - јеловник са аспекта уравнотежене и разноврсне исхране 
- различитости међу људима са аспекта генетичке 

варијабилности

− Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика

− Сумирање 
постигнућа 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705


генетичке 
варијабилности, 
толеранције и 
прихватања 
различитости.

БИ.3.5.7. проблема
Дигитална 
компетенција
Одговоран однос 
према околини
Одговоран однос 
према здрављу

-Здрави стилови 
живота (сан, 
кондиција...).

ангажовања


