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Основна школа „Стари град“ у Ужицу

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

предмета биологија за   8  . разред  

за период 2022-2026.године

Одељења: 8-1,2,3,4 Наставнице: 

Александра Поповић
Радмила Селаковић
Милић Славица

Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења биологије биће праћене и евидентиране кроз месечне планове и дневне
припреме или на неки други одговарајући начин у складу са природом корекције.

Програм је израђен према одредбамa чланова 60. и 61. ЗОСОВ-а (88/2017) и члана 26/а Закона о основном образовању у васпитању
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ЗОСОВ Циљеви основног образовања и васпитања
Члан 21.
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 животних стилова, 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;
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 и пријатељства;
13) развијање позитивних људских вредности;
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, полне и 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.
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Циљ: Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и биолошких процеса
развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем

Предметни исходи
Станда

рди

Опште
међупредмет

не
компетенциј

е

Назив теме/ садржај
Кључни појмови

садржаја Начини и поступци остваривања програма
(Дидактичко-методичко упутство)

Начин провере
остварености

исхода

– повеже грађу 
ћелијских органела 
са њиховом улогом у 
метаболизму ћелије;
– повеже однос 
површине и 
запремине ћелије и 
тела са начином
обављања основних 
животних функција;
– идентификује 
регулаторне 
механизме у 
одржавању 
хомеостазе;
– илуструје 

примерима везу 
између 
физиолошких 
одговора живих 
бића и промена у 
спољашњој 
средини

БИ.1.2.1;
БИ.1.2.2;
 
БИ.1.2.3;
БИ.1.2.4;
БИ.1.2.5;
БИ.1.2.6;
БИ.1.2.7;
БИ.2.1.1;
БИ.2.1.2;
 
БИ.2.2.1;
БИ.2.2.4;
БИ.2.2.7;
БИ.2.2.8;
БИ.2.2.9;
БИ.3.2.6;
БИ.3.2.7;
 
БИ.3.1.1;
БИ.3.1.2;
БИ.3.2.4;
БИ.3.3.2.

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

ЈЕДИНСТВО
ГРАЂЕ И

ФУНКЦИЈЕ КАО
ОСНОВА
ЖИВОТА

(14о+3в+5у+1с=23)

Улога и значај 
појединих ћелијских 
органела у 
метаболизму ћелије: 
једро, ендоплазмични 
ретикулум, рибозоми, 
хлоропласти, 
центриоле, лизозоми.
Матичне ћелије − 
ћелије програмиране за
различите функције.
Принцип 
економичности грађе и 
функције живих бића
Улога и значај ензима.
Ендокрини систем и 
хуморална регулација. 
Регулаторна улога 
хормона биљака и 
животиња.
Надражљивост, 
проводљивост, 
контрактилност.

 Ћелијски 
метаболизам

 Ензими, 
  Протеински  

носачи
 Активан и пасиван 

транспорт
 Матичне ћелије
 Диференцијација  

ћелија
 Праг дражи, 

надражај
 Електролит, јонски 

канали
 Неуротрансмитер
 Рефлекс, рефлексни 

лук
 ЦНС,ПНС,АНС
 Симпатикус и 

парасимпатикус
 Хормони
 Ендокрине жлезде
 Полни хормони
 Менструални 

циклус
 Хомеостаза- 

повратна спрега
 Неурал,а, 

хуморална и 
хормонална 
стимулација

 Терморегулација

У активностима за достизање исхода повеже грађу 
ћелијских органела са њиховом улогом у метаболизму 
ћелије, треба нагласити да се особине живог налазе у 
структури – ћелији и да је на Земљи живот успостављен 
током еволуције ћелија. Кроз обраду улога и значаја 
појединих ћелијских органела у метаболизму ћелије (једро, 
ендоплазмични ретикулум, рибозоми, хлоропласти, 
центриоле, лизозоми) треба увести појмове који ће 
повезати ћелијску грађу и функцију. У том смислу треба 
поменути да поједине ћелије имају одређену грађу из које 
произилази њихова специфична функција (нпр. 
надражљивост, проводљивост, контрактилност), док друге 
могу бити програмиране за диференцијацију у више 
праваца, односно обављање различитих функција (пример 
матичних ћелија).
Активности за достизање исхода повеже однос површине и 
запремине ћелије и тела са начином обављања основних 
животних функција треба усмерити тако да ученици 
разумеју да се усложњавањем унутрашње грађе стичу 
услови за појаву нових карактеристика ћелије (и 
организма) при чему се повећањем активне површине 
преко које се обавља одређена функција, на свим нивоима 
организације, успоставља принцип економичности – 
оптимално искоришћавање ограничене запремине 
ћелије/организма, повећањем унутрашње или спољашње 
површине. На тај начин се остварује боља енергетска 
ефикасност, на ћелијском и на нивоу организма, и 
обезбеђује континуитет (одрживост) животних функција. 
То се може приказати на различитим примерима: 
интрамембрански систем у ћелији, набори мембране унутар
митохондрија, цревне ресице, алвеоле у плућима, шкржни 
листићи, набори (вијуге) мозга итд. Садржаји се могу 

 Иницијално 
тестирање
 Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора 
ученика
 Сумирање 
постигнућа 
усменог 
ангажовања 
 Самоевалуација 
и евалуација на 
крају месеца и 
током појединих 
часова
 Домаћи задатак
 проблемски 
задаци
 Писана провера
− објективни 

тестови са 
допуњавањем 
кратких 
одговора

− задаци са 
означавањем

− задаци 
вишеструког 
избора

− спаривање 
појмова
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Чулно-нервни систем 
животиња.
Рефлексни лук.
Поремећаји функције 
ендокриног система, 
нервног система и чула.
Неуротрансмитери, 
нервни импулси, драж, 
надражај.
Хомеостаза − принцип 
повратне спреге.
Фотосинтеза.
Ћелијско дисање.
Транспирација.
Температурна 
регулација

 Екто и ендотермни 
организми

 Хибернација и 
естивација

 Биљни хормони
 Фотосинтеза
 Дисање
 Транспирација
 Еутрофикација

обрадити кроз истраживачки рад ученика о томе како се 
долази до матичних ћелија, како се чувају, на који начин их
користимо у медицини итд, кроз разговор са стручњаком 
(лекар, генетичар) о матичним ћелијама, посетом 
Генетичком саветовалишту локалне болнице или другим 
институцијама које се баве овом темом.
Активности за достизање исхода идентификује регулаторне
механизме у одржавању хомеостазе и илуструје примерима
везу између физиолошких одговора живих бића и промена 
у спољашњој средини, треба усмерити тако да ученик 
разуме да ћелија/организам најбоље функционише у 
одређеним условима и да сви организми поседују 
механизме који одржавају свој унутрашњи састав у 
одређеним границама, које омогућавају њихово 
преживљавање. Посебно је важан принцип примања и 
преноса информација и реаговања на надражаје. Потребно 
је нагласити да су то повезани и регулисани процеси, 
односно да процеси који се одвијају у појединим деловима 
тела могу да регулишу активности у другим органима и 
ткивима и утичу на целокупно функционисање организма. 
Хомеостаза и повратна спрега као појмови могу се повезати
са градивом роботике (Техника и технологија). Ученике на 
овом узрасту треба што више упућивати да самостално 
прикупљају, обрађују, представљају и тумаче информације 
добијене једноставним истраживањима. Потребно је 
повезати физику и биологију (физичке појаве у телу 
организама, притисак, брзина...) и хемију и биологију 
(неуротрансмитери, хормони, ензими...). Током 
остваривања наведених исхода, требало би да ученици 
различитим примерима илуструју везу између 
физиолошких адаптација живих бића и промена у 
спољашњој средини. Садржаји се могу обрадити кроз низ 
кратких вежби/демонстрација рефлекса (рефлекси ока, 
рефлекс хватања лењира, пателарни рефлекс...), варљивост 
чула (прецизност чула додира, оптичке варке итд.).

– oдговорно се 
односи према свом 
здрављу;
– изрази критички 
став према медијским
садржајима који се 
баве здравим 
стиловима живота;
– повеже промене 

БИ.1.5.1;
БИ.1.5.2;
 
БИ.1.5.4;
БИ.1.5.5;
БИ.1.5.6;
БИ.1.5.7;

Компетенција 
за  учење
Рад са 
подацима и 
информацијама
Комуникација
Одговорно 
учешће у 

ЧОВЕК И
ЗДРАВЉЕ
(4о+3у+2в=8)

Резултати стандардних 
лабораторијских 
анализа крви и урина.
Биолошки смисао 

- гушавост, дијабетес
- мигрена, мождани 

удар, мултипла 
склероза, душевна 
болест

- мане ока
- пубертет- промене
- амигдала
- емпатија

У активностима за достизање исхода: одговорно се односи 
према свом здрављу, важно је указати на путеве преношења
болести, превенцију и значај редовних контрола. Ученик 
треба да развије одговоран однос према сопственом 
здрављу, здрављу људи из своје околине и да поступа 
према упутствима лекара. Када знају путеве преношења 
изазивача болести, требало би да ученици науче и како се 
треба понашати у присуству оболелих од различитих 
болести, али и да развију толерантан однос према 

 Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора 
ученика
 Самоевалуација 
и евалуација на 
крају месеца и 
током појединих 
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настале у пубертету 
са деловањем 
хормона;
– идентификује 
поремећаје у раду 
органа и система 
органа изазваних 
нездравим начином 
живота;

БИ.1.5.8;
БИ.1.5.9;
 
БИ.1.5.1
0; 
БИ.1.5.1
1; 
БИ.1.5.1
3; 
БИ.2.1.4;
 
БИ.3.2.8;
БИ.3.5.1;
БИ.3.5.2;
БИ.3.5.3;
БИ:3.5.4;
БИ.3.5.5;
 
БИ.3.5.6;
БИ.3.5.8.

демократском 
друштву 
Естетичка 
компетенција
Решавање 
проблема
Сарадња
Дигитална 
компетенција
Одговоран 
однос према 
околини
Одговоран 
однос према 
здрављу

адолесценције (родни и
полни идентитет у 
контексту хормонске 
активности и 
индивидуалне 
генетичке
варијабилности).
Заштита од полно 
преносивих болести 
контрацепција.
Одговорност за 
сопствено здравље

- контрацепција
- стерилитет
- абортус
- полне болести

оболелима. На пример, особу оболелу од сиде не треба да 
игноришу, нити дискриминишу на било који начин, а то ће 
моћи када науче да руковање, загрљај, разговор нису 
начини како се ова болест преноси. Процена ставова из 
домена одговорног односа према здрављу може се радити 
кроз чек-листу.
У оквиру области Човек и здравље треба обрадити и 
примере различитих утицаја на функције ендокриног 
система, нервног система и чула изазваних различитим 
спољашњим и унутрашњим факторима (узроцима), као и 
могућност враћања организма у уравнотежено стање након 
одређених поремећаја. Могу се користити примери који су 
блиски за разумевање ученицима овог узраста, као што је 
слабљење слуха услед слушања прегласне музике, 
коришћења слушалица, коришћења мобилних телефона, 
играња компјутерских игрица итд. Ученике треба 
мотивисати да изразе критички став у погледу домена и 
мере штетности појединих утицаја.
Разумевање резултата стандардних лабораторијских 
анализа крви и урина се може обрадити кроз вежбу, при 
чему пажњу треба обратити само на вредности које се 
односе на еритроците, хемоглобин, гвожђе, леукоците (без 
леукоцитне формуле), ниво шећера, а код резултата урина 
на замућеност, присуство бактерија и ћелија крви. Циљ 
вежбе није тумачење, анализирање и интерпретација 
лабораторијских анализа, јер то раде лекари, већ је 
потребно да ученик уме да прочита табелу и разуме да 
вредности треба да буду у опсегу референтних. Током 
вежбе се могу анализирати унапред припремљени 
(симулирани) подаци од стране наставника, а не реални 
резултати конкретних особа (ученика или одраслих).
Посебну пажњу треба посветити репродуктивном здрављу. 
Контрацепцију обрадити и у смислу спречавања преране 
трудноће и полно преносивих болести.
Кроз активности за достизање исхода изрази критички став 
према медијским садржајима који се баве здравим 
стиловима живота, код ученика треба развијати критички 
став према садржајима који се могу наћи на интернету и 
другим изворима информисања (часописима, ТВ 
емисијама...). У питању су садржаји који се односе нпр. на 
дијете, биолошки активне супстанце и адитиве, али и друге 
теме од значаја за здраве стилове живота. Ученици могу да 
проналазе примере медијских садржаја који ће се 
анализирати на часу. Анализу је могуће урадити и у виду 
дебате са темама: постоје ли инстант-дијете, „чаробне 

часова
 Домаћи задатак
 лабораторијске 
вежбе
 проблемски 
задаци
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допуњавањем 
кратких 
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− задаци са 
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избора

− спаривање 
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биљке“ које лече најразноврсније болести, „топе 
килограме“, продужавају младост и слично.
Кроз истраживачке задатке или пројектну наставу, могу се 
обрадити лековити и физиолошки активни продукти 
животиња и биљака (као што су мед, прополис, различити 
екстракти биљака, полен...) који се користе за људску 
употребу. Ова тема је погодна за корелацију са градивом 
хемије или за заједничку пројектну наставу са овим 
предметом (нпр. вежбе екстракције хлорофила, кофеина и 
биљних уља). Такође, у циљу истраживања о деловању 
биљних и животињских продуката и екстраката, могу се 
организовати посете или мини-екскурзије до оближњег 
постројења за прераду лековитих биљака, узгајивачници 
медицинских пијавица, произвођачу меда и сл, зависно од 
подручја и локалних услова у којима се школа налази. За 
врсте које су интродукцијом унете ради узгајања и 
добијања екстраката и других продуката, могу се проучити 
путеви којима су те врсте доспеле на наше подручје, што се
може повезати са исходима области Живот у екосистему и 
са предметом Географија.
За достизање исхода повеже промене настале у пубертету 
са деловањем хормона потребно је ову тему повезати са 
хормоналном регулацијом, која се обрађује у теми 
Јединство грађе и функције, и са знањима из претходних 
разреда у вези са променама у пубертету (менструални 
циклус, на пример). У обради полног и родног идентитета, 
поред развијања толеранције и прихватања различитости, 
ученицима треба пружити ширу перспективу генетичке 
варијабилности, као природног феномена, која не даје 
основе за предрасуде, стереотипе, дискриминацију и 
насиље. Адекватним избором садржаја и начина рада може 
се успоставити веза са садржајима који се обрађују на 
предмету Грађанско васпитање, а који се односе на теме 
пол, род и сексуалности.
Активности се могу реализовати као дебате, трибине, 
представљање резултата истраживачких задатака ученика 
(нпр. о ставовима ученика у одељењу, анализа текстова – 
дневни пресек новинских чланака и слично).
Активности за достизање исхода: идентификује поремећаје 
у раду органа и система органа изазваних нездравим 
начином живота треба да обухвате истраживања видова 
нездравог начина живота, као што су начин исхране, 
физичка активност, употреба психоактивних супстанци 
(укључујући и лекове – таблетоманија). Посебну пажњу 
треба посветити злоупотреби стероида и других супстанци 
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за нпр. повећање мишићне масе и снаге због последица на 
стање организма и на понашање. Резултате истраживања 
треба повезивати са деловањем на системе органа и 
приказивати их јавности (нпр. на нивоу одељења или 
школе) у различитим облицима (нпр. пано који ће 
пропагирати здраве стилове живота, или са декларацијама 
производа које свакодневно користе уз коментарисање 
улоге и штетности појединих адитива исхрани и слично).

– доведе у везу 
промене животних 
услова са еволуцијом
живота на планети;
– истражи давно 
нестале екосистеме;

БИ.1.5.1;
БИ.1.5.2;
БИ.1.5.4;
БИ.1.5.5;
БИ.1.5.6;
БИ.1.5.7;
БИ.1.5.8;
БИ.1.5.9;
БИ.1.5.1
0; 
БИ.1.5.1
1; 
БИ.1.5.1
3; 
БИ.2.1.4;
БИ.3.2.8;
БИ.3.5.1;
БИ.3.5.2;
БИ.3.5.3;
БИ:3.5.4;
БИ.3.5.5;
БИ.3.5.6;
БИ.3.5.8.

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

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ

ЖИВОТА
(3о+1в+3у =7)

„Календар живота“, 
еволуција различитих 
група организама кроз 
геолошка доба и велика
изумирања.
Значај алги 
(цијанобактерија) и 
биљака за продукцију 
О2 и озонског омотача, 
као заштита од УВ 
зрака, и услов за развој 
осталих живих бића.
Строматолити.
Излазак из воде на 
копно.

- календар живота
- коеволуција
- геолошка доба
- велика изумирања
- теорија ендосимбиозе
- строматолити
- озонски омотач
-

Активности за достизање исхода доведе у везу промене 
животних услова са еволуцијом живота на планети треба 
усмерити на повезивање стечених еколошких знања са 
историјом планете Земље, тј. начинима којима се она 
мењала (тектонске промене, промене климе, састав 
атмосфере, влажност, температура, итд). Податке о 
геофизичким процесима треба пропратити описом развоја 
живог света кроз геолошка доба. За именовање геолошких 
доба треба користити стручне називе прекамбријум, 
палеозоик, мезозоик и кенозоик. Могу се поменути и краћи 
периоди који су познати ученицима као што су перм, 
карбон, тријас, јура, креда, али се не препоручује да ти 
називи буду део кључних појмова. Стечена знања о 
постанку живог света треба повезати са продукцијом 
кисеоника и настанком озонског омотача, као условима за 
еволуцију већине врста живих бића. Посебну пажњу треба 
посветити настанку нових група живих бића и повезати их 
са њиховим положајем на Дрвету живота, што представља 
и део активности за достизање исхода истражи давно 
нестале екосистеме. Већину активности за достизање 
поменутог исхода је могуће реализовати кроз пројектне 
задатке у којима ће ученици истраживати и представљати 
(презентацијом, плакатом) нестале шуме карбона, мора 
камбријума, итд, уз адекватну употребу еколошких појмова
попут еколошких фактора и адаптација.

 Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора 
ученика
 Самоевалуација 
и евалуација на 
крају месеца и 
током појединих 
часова
 Домаћи задатак
 лабораторијске 
вежбе
 проблемски 
задаци
 Писана провера
− објективни 

тестови са 
допуњавањем 
кратких 
одговора

− задаци са 
означавањем

− задаци 
вишеструког 
избора

− спаривање 
појмова

– повеже промене 
које се догађају 
организму током 
животног циклуса са 
активностима гена;
– повеже промене 
наследног материјала

БИ.1.1.5;
БИ.1.3.8;
БИ.1.3.9;
БИ.1.3.1
0; 
БИ.2.3.6;
БИ.2.5.4;

Компетенција 
за учење
Рад са 
подацима и 
информацијама
Комуникација
Одговорно 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И
ЕВОЛУЦИЈА
(4о+1в+2у=7).

Улуткавање и 
пресвлачење инсеката. 
Пубертет и 

-Генотип
-Фенотип
-Јувенилни хормони
-Теорије еволуције
-Дарвинизам
-Специјација
-Мутација-мутаген
-Природна селекција

Активности за достизање исхода повеже промене које се 
догађају организму током животног циклуса са 
активностима гена, обухватају истраживање и описивање 
промена током животног циклуса различитих врста биљака
и животиња (од зигота, преко деоба ћелија и формирања 
органа, а затим улазак у репродуктивну фазу, старење и 
смрт). На пример, могу се истражити и представити 
животињске врсте са потпуним преображајем 

 Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора 
ученика
 Самоевалуација 
и евалуација на 
крају месеца и 
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са настанком нових 
врста путем 
природне селекције

БИ.3.1.5;
БИ.3.2.3;
БИ.3.2.5;
БИ.3.3.5;
БИ.3.3.6.

учешће у 
демократском 
друштву 
Естетичка 
компетенција
Решавање 
проблема
Сарадња
Дигитална 
компетенција
Одговоран 
однос према 
околини
Одговоран 
однос према 
здрављу

адолесцеција
човека. Цветање, 
плодоношење и 
сазревање плодова 
биљака.
Теорија еволуције. 
Постанак нових врста 
кроз еволуционе 
процесе.
Еволуција човека.

-Миграција
-Проток гена
-Генетички дрифт
-Аустралопитекус
-Спретан човек
-Усправан човек
-Неандерталац
-Кромањонац

(метаморфозом), које пролазе кроз фазе ларве и лутке пре 
адултног периода (бројни инсекти), као и они са 
непотпуним преображајем (одсуство стадијума лутке код 
инсеката); развиће преко ларвеног стадијума код мекушаца,
ракова, риба, водоземаца итд. Такође, треба нагласити да 
постоје и организми чије развиће нема очигледно 
препознатљиве фазе кроз промене целокупне грађе тела, 
али да и такво развиће подразумева раст, промене у 
пропорцијама делова тела и физиолошким процесима, као 
и развиће полних органа (нпр. човек). Морфолошке и 
физиолошке промене током животног циклуса треба 
повезати са хормонским променама (хормон раста, полни 
хормони, јувенилни хормон код инсеката, биљни хормони, 
итд). Развиће човека треба повезати са променама насталим
у пубертету услед деловања хормона које се обрађују у 
области Човек и здравље. Посебну пажњу треба посветити 
томе да се хормонски индуковане промене активирају 
укључивањем регулаторних гена у одређеним фазама 
животног циклуса.
Да би се ови процеси довели у везу са основним 
молекулским процесима у ћелији, неопходно је подсетити 
ученике на знање о генима и молекулу ДНК (из седмог 
разреда). Током седмог разреда, ученицима су предочена 
правила наслеђивања (трансмисије) генетичког материјала 
од родитеља на потомство. Сада је потребно објаснити 
другу улогу генетичког материјала – функцију гена у 
процесу развића особина организама. На овом узрасту не 
треба говорити о транскрипцији и транслацији, али је 
важно рећи да су производи гена протеини који остварују 
различите функције – ензими, структурни протеини (нпр. 
колаген, антитела, итд), хормони, итд. На примеру хормона
може се објаснити улога гена. Током животног циклуса, у 
одређеним фазама се активирају гени за хормоне, који онда
активирају друге гене за раст тела и развиће органа (нпр. 
јувенилни хормон код инсеката). Активност гена за полне 
хормоне код људи доводи до активирања гена за развиће 
полних органа, длакавост код дечака, раст груди код 
девојчица, итд. Ови садржаји дају ширу перспективу 
генетичке варијабилности када су у питању особе чије се 
полне карактеристике и полни идентитет не поклапају.
Имајући у виду оваква објашњења улоге гена у развићу 
фенотипа, као и знања из седмог разреда о алелима и 
правилима наслеђивања, може се појаснити ученицима 
присуство различитости између јединки у једној 
популацији. У циљу остваривања исхода повеже промене 
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− задаци есејског 
типа
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наследног материјала са настанком нових врста путем 
природне селекције, подсетити се појма популација и 
процеса селекције који су обрађени у претходним 
разредима. Процес специјације (настанка нових врста) 
најбоље је објаснити кроз алопатрички модел специјације 
(ученицима не треба уводити овај термин). Модел: једна 
велика популација бива подељена на две мање и прекине се
могућност укрштања између јединки две популације; свака 
од популација се прилагођава, деловањем селекције, на 
услове средина у којима живе; такође, различите мутације 
се дешавају у свакој популацији (настају неки нови алели); 
због ових процеса, временом између две популације настају
све веће разлике (фенотипске и генетичке); током дужег 
времена, јединке две популације се толико разликују да 
више не могу да се међусобно укрштају чак и уколико дођу
у физички контакт; тада су то две нове врсте.
Ово објашњење еволуције дао је Чарлс Дарвин и данас је 
потврђено у свим биолошким истраживањима. Ученицима 
је неопходно дати податке о Дарвиновој теорији еволуције 
и објашњењима која је он пружио. Објаснити да је он дао 
концепцију природне селекције и дивергенције популација,
што води настанку нових врста. Такође, навести да је 
Дарвин закључио да је порекло живог света јединствено и 
да због тога сва жива бића деле заједничке особине – 
дисање, излучивање, метаболизам итд. Дарвинову 
концепцију јединства живота повезати са моделом „дрво 
живота“.
Процес еволуције, постанка врста и заједничког претка 
врста може се објаснити на примеру еволуције човека. 
Ученици могу на интернету да истражују приказе људских 
предака, почевши од одвајања наше еволуционе линије од 
последњег заједничког претка са шимпанзом (пре 7 
милиона година). У заједничком раду могу направити 
еволуционо стабло људских предака. Важно је нагласити да
је човек настао на афричком континенту, а да је затим 
мигрирао на друге континенте. На сваком од континената, 
људске популације су се прилагођавале другачијим 
срединским условима и због тога данас имамо различите 
особине које су карактеристичне за групе људи из 
различитих региона света (али увек наглашавати да је 
индивидуална варијабилност унутар људских група 
огромна). Јако је важно објаснити ученицима да, у 
биолошком смислу, тј. у контексту генетичких разлика, не 
постоје расе људи, већ само континуирана варијабилност 
различитих људских карактеристика
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– установи узрочно-
последичну везу 
између губитaка 
врста у екосистему и 
негативних 
последица у преносу 
супстанце и енергије 
у мрежама исхране;
– критички процени 
последице људских 
делатности у односу 
на расположиве 
ресурсе на Земљи;
– повеже утицај 
еколошких чинилаца 
са распоредом 
карактеристичних 
врста које насељавају
простор Србије;
– истражи присуство 
инвазивних врста у 
својој околини и 
вероватне путеве 
насељавања;
– истражи разлоге 
губитка 
биодиверзитета на 
локалном подручју.

БИ.1.4.1;
БИ.1.4.2;
БИ.1.4.3;
БИ.1.4.4;
БИ.1.4.5;
БИ.1.4.6;
БИ.1.4.7;
БИ.1.4.8;
БИ.2.4.3;
БИ.2.4.4;
БИ.2.4.5;
БИ.2.5.6;
БИ.2.4.8;
БИ.2.4.9;
БИ.3.4.1;
БИ.3.4.2;
БИ.3.4.3;
БИ.3.4.4;
БИ.3.4.5;
БИ.3.4.6;
БИ.3.4.7;
БИ.3.4.8

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

(9о+3в+6у+1с=19).

Еволуција и развој 
екосистема. Концепт 
климакса.
Циклуси кружења 
основних супстанци у 
природи (H2O, C, N) и 
њихова повезаност.
Азотофиксација, 
микориза, симбиоза, 
симбионтски 
организми
(лишајеви).
Ограниченост ресурса 
(капацитет средине) и 
одрживи развој.
Нестанак врста и 
фактори угрожавања 
(H.I.P.P.O. концепт).
Типични екосистеми 
Србије.
Ретке и угрожене врсте 
Србије.
Интродукције и 
реинтродукције и 
инвазивне врсте.
Последице глобалних 
промена.

-Сукцесија
-Деградација
-Пионирске врсте -

Прелазни 
стадијуми – 
климакс заједница

-Циклус кружења
-Азотофиксација
-Микориза
-Нитрификационе 

бактерије
-Нектон, планктон, 

бентос
-Биоиндикатори
-Биомониторинг
-Чисте и мешовите 

шуме
-Лишћарске и 

четинарске шуме
-Покровност
-Шумска стеља, 

детритус
-Аспект,
-степе, планинске 

рудине
-ливаде и пашњаци
-монокултура
-урбани екосистем
-црвене кљиге и 

листе
-дезертификација
-ареал - ендем, 

космополит
-аутохтона и 

алохтона врста
-инвазивне врсте
-интродукција, 

реинтродукција
-биоакумулација
-природни ресурси
-екололошки отисак
-капацитет средине
-одрживи развој
-зелена енергија и 

економија

У активностима за достизање исхода повеже губитак врста 
у екосистему са негативним последицама у преносу 
супстанце и енергије у мрежама исхране акценат је на томе 
да у екосистемима постоји тежња ка усаглашавању 
производње и потрошње органске супстанце и ка 
производњи што веће количине органске супстанце у датим
условима (биомаса, разноврсност). Потребно је увести 
концепт климакса екосистема у смислу да он представља, у
датим околностима, равнотежу у преносу и кружењима 
енергије и супстанце у екосистему. Истовремено, треба 
увести и појам природне сукцесије. Уколико се достигнути 
ступањ равнотеже (климакс екосистема) поремети, покреће
се процес природне сукцесије који доводи до поновног 
успостављања нарушене равнотеже. Процес природне 
сукцесије може се пратити кроз серију заједница које се 
успостављају, од пионирске заједнице до климаксне 
заједнице екосистема. Процеси кружења и преноса 
супстанци (вода, угљеника и азота) и енергије у природиим
екосистемима могу се представити мрежама исхране 
заједница карактеристичних екосистема за које се предлаже
да обавезно садрже произвођаче, потрошаче и разлагаче. 
Циклуси кружења супстанци на исти начин се могу 
посматрати и у биосфери.
Активностима за достизање исхода критички процени 
последице људских делатности у односу на расположиве 
ресурсе на Земљи треба увести концепт одрживог развоја и 
еколошког отиска. Да би ученици разумели ове концепте, 
препоручује се обрада појма капацитет средине (бројност −
бројност популација − биомаса − диверзитет) који се у 
датим околностима може одржати у дужем временском 
периоду. Указати на чињеницу да се неограничен раст не 
може одржати у ограниченим условима (повезати са 
Х.И.П.П.О концептом). Пожељно је омогућити ученицима 
да израчунају свој еколошки отисак на неком од 
калкулатора, који се може наћи на интернету и у одељењу 
продискутовати добијене резултате, нарочито о томе које 
животне навике би свако могао да промени, а при томе да 
смањи свој отисак.
Ученицима треба скренути пажњу да коришћење 
обновљивих извора енергије може имати и извесне 
негативне последице (ветропаркови, деривационе 
минихидроелектране...). Једна од тема за дебату са 
ученицима може бити управо ова: добробит и лоше стране 
употребе обновљивих извора енергије. Пожељно је указати 
да се непрекидно развијају нови, бољи технолошки процеси

 Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора 
ученика
 Самоевалуација 
и евалуација на 
крају месеца и 
током појединих 
часова
 Домаћи задатак
 лабораторијске 
вежбе
 проблемски 
задаци
 Писана провера 
− објективни 

тестови са 
допуњавањем 
кратких 
одговора

− задаци са 
означавањем

− задаци 
вишеструког 
избора

− спаривање 
појмова

задаци есејског 
типа
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-глобално загревање
-фреони – озонске 

рупе
-киселе кише

који смањују негативне ефекте.
Активности за достизање исхода повеже утицај еколошких 
чинилаца са распоредом карактеристичних врста које 
насељавају простор Србије треба фокусирати на ретке 
врсте, угрожене врсте, ендемичне врсте, космополитске 
врсте. Кроз пројектне задатке ученици могу да истражују 
везу наведених врста и еколошких чиниоца који 
условљавају њихово присуство на задатим подручјима. 
Истраживање се може спровести на терену, ако постоје 
могућности, или претраживањем литературе, интернета...
Предложене врсте: банатски божур, храст лужњак, буква, 
рамонда, трска, маслачак, белоглави суп, орао белорепан, 
сова ушара, вук, шакал, врабац, пастрмка, младица, кечига, 
моруна... у обзир долазе све врсте за које ученици могу да 
одреде еколошке факторе због којих је врста ретка, 
угрожена или космополитска.
Исход истражи присуство инвазивних врста у својој 
околини и вероватне путеве насељавања (начини како је 
врста пренета) може да се реализује кроз истраживање 
познатих инвазивних врста, попут амброзије, багремца 
(Аморпха фрутицоса), киселог дрвета, папирног дуда 
(Броуссонетиа папyрифера), сибирског бреста, свиленице 
(Асцлепиас сyриаца), азијске бубамаре, шимшировог 
мољца (Цyдалима перспецталис) итд. Ученици могу 
спровести истраживање на терену, у непосредној околини 
(ако постоје услови) или претраживањем литературе и 
интернета. Могу се проучити и алохтоне врсте које су у 
ранијим периодима инвазијом освојиле наше просторе и 
постале уобичајне као што су гугутка, бизамски пацов, 
нутрија, бабушка, багрем... Активности за достизање овог 
исхода треба повезати са активностима за достизање 
исхода повеже губитак врста у екосистему са негативним 
последицама у преносу супстанце и енергије у мрежама 
исхране.
За достизање исхода Истражи разлоге губитка 
биодиверзитета на локалном подручју може се искористити
Х.И.П.П.О концепт који на једноставан начин дефинише 
чиниоце нестанка врста.
Назив овог концепта је акроним изведен из следећих речи 
на енглеском језику: Хабитат алтератион – измене или 
промене станишта, Инвасиве специес – инвазивне, 
алохтоне врсте, Поллутион − загађење, Популатион гроwтх
– раст људске популације, Овереxплоитатион – претерана 
експлоатација (ресурса).
Пројектни задатак може бити израда „црвене књиге“ за 
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локалне врсте са ИУЦН листе по Х.И.П.П.О концепту. 
Наставник предлаже листу врста, а ученици одабирају 
једну и одређују факторе угрожавања и приказују 
резултате.

Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна подршка:

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање 
задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним ученицима
- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја
- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем 

Провера остварености стандарда ученичких постигнућа (остварености исхода)
Шта пратимо Поступак и инструменти

оцењивања
Критеријуми Време
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Оцену одличан (5) добија ученик који:
− у потпуности показује способност трансформације 
знања и примене у новим ситуацијама;

− лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
− самостално изводи закључке који се заснивају на 

подацима;
− решава проблеме на нивоу стваралачког 

мишљења и у потпуности критички рaсуђуje;

- Свакодневно бележење 
активности ученика на 
часу у свеску евиденције 
наставника
- Усмено одговарање, 
свеска евиденције 
наставника
-Редовност доношења 
домаћег, свеска 
евиденције
- Писане провере, свеска 
евиденције
- Групни рад
(посматрање наставника, 
излагање група), свеска 
евиденције
- Рад у пару

Број јављања:
За јављање +
За јављање више пута ++
За давање комплетног, потпуног 
одговора на тежа питања +5
Ко не зна одговор -

Свакодневно бележење 
током године

Учесталост по месецима Пресек стања по 
тромесечју

Оцену врло добар (4) добија ученик који:
− у великој мери показује способност примене знања
и лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
− самостално изводи закључке који се заснивају на 
подацима;
− решава поједине проблеме на нивоу стваралачког
мишљења и у знатној мери критички рaсуђуje

Свеобухватност одговора
Сналажење на зидним сликама, 
пиродном материјалу
Хоризонтално и вертикално 
повезивање градива

По потреби, 
бар једном у полугодишту

За три недоношења домаћег -1 у 
свеску
Прегледање свески

Свакодневно током 
годинепраћење/ пресек 
стања за тромесечје
На крају наставне године
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(посматрање наставника, 
излагање парова), свеска 
евиденције
-Сналажење на зидним 
сликама, шемама

Оцену добар (3) добија ученик који:
− у довољној мери показује способност употребе 
информација у новим ситуацијама;
− у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и 
пojмoвe;
− већим делом самостално изводи закључке који се 
заснивају на подацима и делимично самостално 
решава поједине проблеме;
− у довољној мери критички рaсуђуje;

Бодовање:
35-49%-2
50-74%-3
75.89%-4
90-100%-5

Након сваке теме

Оцену довољан (2) добија ученик који:
− знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз
минималну примену;
− у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe
и искључиво уз подршку наставника изводи 
закључке који се заснивају на подацима;
− понекад је самосталан у решавању проблема и у 
недовољној мери критички рaсуђуje;

Сарадња у групи
(сви чланови су укључени, сви имају 
задато забележено у свескама...)
Степен знања свих чланова групе
Квалитативно и квантитативно 
процењивање резултата рада група 
(пано, табела...)

По потреби

Прва три пара која ураде добијају +5 По потреби
Недовољан (1) добија ученик који:
− знања која је остварио нису ни на нивоу 
препознавања и не показује способност репродукције
и примене;
− не изводи закључке који се заснивају на подацима;
− критички не рaсуђуje;

На крају школске године
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− показује изузетну самосталност уз изузетно висок 
степен активности и ангажовања.(5)

Вођење евиденције од 
стране наставника о: 
-Броју јављања на 
часовима
-Броју успешности у 
групном раду, раду у 
пару
-Учешћу на 
такмичењима, посета 
културно-историјским 
институцијама
-Несебичном пружању 
помоћи другим 
ученицима..

-Све што је рађено на часу налази се у 
свескама
-Број и квалитет  добровољног учешћа
у разним наставним и ваннаставним 
активностима (такмичења, израда 
паноа, кратко предавање, вођење 
квиза, израда асоцијација...)

-Пресек стања по 
тромесечјима

− показује велику самосталност и висок степен 
активности и ангажовања.(4)
− показује делимични степен активности и 
ангажовања (3

− показује мањи степен активности и ангажовања.(2)
− не показује интересовање за учешће у 
активностима нити ангажовање (1)


