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Циљ наставе и учења Слободних наставних активности Чувари природе  јесте развијање пожељног понашања у складу са принципима 
одрживости,етичности и права будућих генерација на очувану животну средину,природу и 
биодиверзитет..Циљсеостварујекрознизмеђупредметнихкорелација
Задацинаставепредметачувариприродесудаученици: 
Задацинаставепредметачувариприродесудаученици:
-примењујуобразовањезазаштиту и одрживостживотнесредине,
 -развијајувредности,ставове,вештине и понашање у складусаодрживимразвојем, 
-знајуданаосновустеченихзнањапрепознају и изаберуквалитетан и здравстилживота, 
-примењујурационалнокоришћењеприроднихресурса, -препознајуизворезагађивања и уочавајупоследице, 
-развијајуспособностзауочавање,формулисање,анализирање и решавањепроблема,
 -поседујуиницијативузаактивноучествовање и одговорност,
 -поседујупотребузаличнимангажовањем у заштити и одрживостиживотнесредине,природе и биодиверзитета.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржајипрограмаизборногпредметачувариприродеимајутенденцијупојачаногразвијањазнања у односунапрвициклус,програмскиконтинуитет и 
даљуразвојнуконцепцијузаштитеживотнесредине и одрживогразвоја. Наведенисадржајипрограмапоредосновногтеоријскогприступапоседују и 
активанприступкојијеусмеренкапрактичнојреализацијиванучионице и 
каизрадималихпројеката.Овакоконципиранпрограмдајевеликемогућностинаставницима и 
ученицимадаганакреативанначинреализујусходноусловима,могућностима и времену. Улоганаставникаједаузприменуразличитихметодарадаподстичу и 
усмеравајуинтересовање и креативностученика у покушајудасамосталнообјаснеузроке и 
последицечовековигдејстванаживотнусредину.Оперативнаразрадапрограмскихсадржајапрепуштенајенаставницимакојисамикреирајувреме,местоизвођењ
а и бројчасовазаодређенетеме.

Предметни исходи
Опште међупредметне

компетенције
Назив теме/ садржај Кључнипојмови

садржаја
Начин провере

остварености исхода
-примењују образовање за заштиту и 
одрживост животне средине,
-развијају вредности,ставове,вештине и 
понашање у складу са одрживим развојем,
-развијају способност за 
уочавање,формулисање,анализирање и 
решавање проблема,
-поседују иницијативу за активно учествовање
и одговорност,
-поседују потребу за личним ангажовањем у 
заштити и одрживости животне 
средине,природе и биодиверзитета.

Компетенција за учење
Рад са подацима и 
информацијама
Комуникација
Одговорноучешће у 
демократскомдруштву
Естетичкакомпетенција
Решавањепроблема
Сарадња
Дигиталнакомпетенција
Одговоранодноспремаокол
ини
Одговоранодноспремаздра
вљу

ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА
И УТИЦАЈ ЧОВЕКА

(2о +8в=10)

-Узајамна повезаност живог света
-Промене у природи и утицај човека на 
одрживост животне средине
- Манифестација „Ноћ истраживача“
- Како долази јесен

- мреже ланаца 
исхране
Акције, реакције , 
коакције
-еколошки фактори
-антропогени фактор
- одрживи развој
-H:I:P:P:O -концепт

 Формативно, 
свакодневно  оцењивање
усмених одговора 
ученика
 Сумирање постигнућа 
ангажовања
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-примењују образовање за заштиту и 
одрживост животне средине,
-развијају вредности,ставове,вештине и 
понашање у складу са одрживим развојем,
-примењују рационално коришћење 
природних ресурса,
-препознају изворе загађивања и уочавају 
последице,
-развијају способност за 
уочавање,формулисање,анализирање и 
решавање проблема,
-поседују иницијативу за активно учествовање
и одговорност,
-поседују потребу за личним
ангажовањем у заштити и одрживости
животне средине,природе биодиверзитета.

Компетенција за учење
Рад са подацима и 
информацијама
Естетичкакомпетенција
Решавањепроблема
Сарадња
Дигиталнакомпетенција
Одговоранодноспремаокол
ини
Одговоранодноспремаздра
вљу

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА
ОДРЖИВОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

(2о +12в=14)

- Глобалне промене у животној средини и 
њихове последице
- Понашања која не нарушавају одрживост
животне средине
- Израда кућица за животиње од 
рециклираних материјала
- Зелени талас-групни рад

- глобалне промене
- Ефекат стаклене баште
- Озонске рупе
- Киселе кише
- Рециклажа
- Компостирање
- Биогориво
- Зелени талас
- Интродукцији 

реинтродукција

Формативно, 
свакодневно  
оцењивање усмених 
одговора ученика 

Сумирање постигнућа 
ангажовања

-примењују образовање за заштиту и 
одрживост животне средине,
-развијају вредности,ставове,вештине и 
понашање у складу са одрживим развојем,
-знају да на основу стечених знања препознају
и изаберу квалитетан и здрав стил живота,
-развијају способност за 
уочавање,формулисање,анализирање и 
решавање проблема,
-поседују иницијативу за активно учествовање
и одговорност,

Компетенција за учење
Рад са подацима и 
информацијама
Комуникација
Одговорноучешће у 
демократскомдруштву
Естетичкакомпетенција
Решавањепроблема
Сарадња
Дигиталнакомпетенција
Одговоранодноспремаокол
ини
Одговоранодноспремаздра
вљу

ОДГОВОРНА ОДНОС ПРЕМА
ЗДРАВЉУ
 (1о +5в=6)

- Органска храна, ГМО
- Потрошачка култура
- Органска храна.Брза храна
- Живот без дуванског дима

- пирамида исхране
- Органска храна
- Брза храна
- адитиви и 
конзерванси
- здрави стилови 
живота
- Пасиван пушач
- дуванси дим-
садржај

Формативно, 
свакодневно  
оцењивање усмених 
одговора ученика 

Сумирање постигнућа 
ангажовања

-примењују образовање за заштиту и 
одрживост животне средине,
-развијају вредности,ставове,вештине и 
понашање у складу са одрживим развојем,
-развијају способност за 
уочавање,формулисање,анализирање и 
решавање проблема,
-поседују иницијативу за активно учествовање
и одговорност,
-поседују потребу за личним ангажовањем у 
заштити и одрживости животне 
средине,природе и биодиверзитета.

Компетенција за  учење
Рад са подацима и 
информацијама
Комуникација
Одговорноучешће у 
демократскомдруштву
Решавањепроблема
Сарадња
Дигиталнакомпетенција
Одговоранодноспремаокол
ини
Одговоранодноспремаздра
вљу

ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА
ЖИВОТИЊАМА

(1о +5в=6)
- Права и угроженост животиња-
опстанак који зависи од човека
- Животиње за друштво-кућни 
љубимци
- Посета заштићеномприродном добру

- фактори 
угрожавања живог 
света
- црвене књиге и 
листе
- Категорије 
угрожености
- кућни љубици
 -Заштићена природна
добра

− Формативно, 
свакодневно  
оцењивање усмених 
одговора ученика 

− Сумирање постигнућа 
ангажовања
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