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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
Станда

рди

Опште
међупредметне
компетенције

Назив теме / садржај
Кључни
појмови
садржаја

Начини и поступци остваривања
програма

(Дидактичко-методичко упутство)

Начин провере
остварености

исхода
 Истражује особине 

живих бића према 
упутствима 

 Одабира макро-
морфолошки 
видљиве особине 
важне за 
класификацију 

 Идентификује 
прилагођености на 
услове животне 
средине, 
укључујући и 
основне односе 
исхране и 
распрострањење.

 Једноставним 
цртежом приказује 
биолошке објекте 
које посматра и 
истражује и 
означава кључне 
детаље

- Користи доступну 
ИКТ и другу опрему 
у истраживању, 
обради података и 
приказу резултата;

БИ.2.6.1.
БИ.2.6.2
БИ.2.6.3.
БИ.3.1.2.
БИ.3.1.3.
БИ.3.6.1.
БИ.3.6.2.

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

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА

(5)
 Особине живих бића
 Једноћелијски и вишећелијски 

организми. 
 Основе класификације: главни 

(морфолошки) карактери и 
особине важне за 
класификацију. Формирање 
скупова карактера који се 
уклапају једни у друге 
(груписање живих бића). 

 Храна као извор енергије и 
градивних супстанци 

 Дисање као размена гасова у 
различитим срединама. 

 Излучивање. 
 Надражљивост. 
 Покретљивост – кретање. 
 Размножавање: бесполно и 

полно. 
 Раст и развиће
- Дужина живота Промене које 

човек пролази током развића; 
пубертет и полна зрелост.

 оглед
 фосили
 Животни 

процеси
 Ћелија
 Једноћелијски и

вишећелијски 
организми, 
колонија

 Основе 
класификације

 Исхрана 
 Дисање 
 Излучивање. 
 Надражљивост
 Покретљивост –

кретање. 
 Размножавање: 

полно и 
бесполно

 Раст и развиће
 Дужина живота
  пубертет 
 полна зрелост.

− У изучавању ћелије акценат је једро са 
наследним материјалом, као и да постоје ћелије 
чији се наследни материјал налази слободан у 
цитоплазми, 

− Процедуре за истраживање –микроскоп и лупа
− посматрајући крупне ћелије 
− Изучавање заједничких особина живих бића 

треба обрадити кроз огледе (потребе за водом, 
одговарајућом температуром за раст, дисање, 
развој и размножавање и исхрана се могу 
пратити на квасцу; дисање, у смислу размене 
гасова, се може пратити огледом са свећом; 
кретање се може пратити огледом са кишном 
глистом на папиру итд).

− Потребно је заједничке особине обрађивати 
упоредо, Особине које се не могу обрадити 
огледом, могу се обрадити кроз истраживачки 
рад ученика. 

− После истраживања заједничких особина -
начин на који се жива бића класификују путем 
успостављања хијерархије главних „атрибута“ 
(карактера) које имају и уклапања у поједине 
скупове (групе), омогућава увођење научног 
приступа и разумевање биолошке еволуције.

 Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора 
ученика
 Сумирање 
постигнућа 
ангажовања

 Идентификује  
прилагођености 
спољашње грађе 
живих бића на услове
животне средине, 
укључујући и 
основне односе 
исхране и 
распрострањење.

 цртежом приказује 
биолошке објекте 
које посматра и 

БИ.2.1.2.
БИ.2.3.3.
БИ.3.6.2.
БИ.3.1.1 

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

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И
ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА

ЖИВОТА
(1)

− Живот у воденој и копненој 
средини – изглед, 
прилагођености на начин 
живота 

− Живот у води – изглед, 
прилагођености на начин 
живота. 

− Живот на копну – изглед, 

- Адаптације
- Ланци исхране
- Водена средина
- Копена средина
- Земљиште
- прилагођеност

− У овој области је акценат на ученичком 
истраживању спољашњих особина живих бића 
из непосредног окружења и њиховом односу са 
условима средине у којој живе .Резултате 
истраживања би требало искористити за 
генерализацију и увођење новог појма – 
прилагођеност (адаптација).
.

Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика 

Сумирање 
постигнућа 
ангажовања



истражује и означава 
кључне детаље
Користи доступну 
ИКТ и другу опрему 
у истраживању, 
обради података и 
приказу резултата;

према околини
Одговоран однос 
према здрављу

прилагођености на начин 
живота. 

− Живот под земљом – изглед, 
прилагођености на начин 
живота.

 Прикупља податке о 
варијабилности 
организама унутар 
једне врсте, 
табеларно и 
графички их 
представља и изводи 
закључке;

 Разликује наследне 
особине и особине 
које су резултат 
деловања средине, на
моделима из 
свакодневног живота;

 Поставља 
једноставне 
претпоставке, 
огледом испитује 
утицај срединских 
фактора на 
ненаследне особине 
живих бића и 
критички сагледава 
резултате;

 Користи доступну 
ИКТ и другу опрему 
у истраживању, 
обради података и 
приказу резултата;

БИ.2.6.1.
БИ.2.6.3.

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

(1)

− Варијабилност организама 
унутар врсте је предуслов за 
еволуцију.

- Варијабилност
- Еволуција врсте
- мутација

−Ученичко истраживање варијабилности унутар 
једне врсте (нпр. разлике између деце у 
одељењу, у димензијама и боји плодова на 
пијаци, између говеда у истом домаћинству; 
уочавање разлика у висини стабла, броју 
листова и цветова биљака које расту у хладу и 
оних који расту на сунцу, или биљака које расту
у близини саобраћајница и даље од њих) и кроз 
оглед са пелцерима или листовима афричке 
љубичице (биљке са истим наследним 
материјалом различито изгледају када расту под
различитим условима).

−Огледу треба да претходи постављање хипотезе
која ће бити огледом испитана (шта очекујем да
ће се десити ако резнице исте биљке гајим у 
различитим условима осветљености и слично). 
Закључци о наслеђивању, утицају фактора 
животне средине и индивидуалној 
варијабилности могу бити генерализовани и 
повезани са питањима из свакодневног живота. 
Табеларно и графичко приказивање резултата, 
са обавезним извођењем закључака, 

Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика 

Сумирање 
постигнућа 
ангажовања

 Користи доступну 
ИКТ и другу опрему 
у истраживању, 
обради података и 
приказу резултата;

 Предлаже акције 
бриге о биљкама и 
животињама у 
непосредном 
окружењу, учествује 
у њима, сарађује са 
осталим учесницима 

БИ.2.4.4.
БИ.2.6.1.
БИ.3.4.2

Компетенција за  
учење
Рад са подацима и 
информацијама
Комуникација
Одговорно учешће
у демократском 
друштву 
Решавање 
проблема
Сарадња
Дигитална 

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

(1)

− Позитиван и негативан утицај 
људи на жива бића и животну 
средину. 

− Заштита живих бића и животне
средине. 

− Пројекат очувања природе у 
мом крају. 

-Животна средина
-Утицај човека на 

животну средину
-Заштита природе

− Пројекте могу да осмисле на почетку школске 
године, да их реализују током читаве године, а 
на часовима предвиђеним за ову област да 
представе резултате.

− Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика 

− Сумирање 
постигнућа 
ангажовања



и решава конфликте 
на ненасилан начин

 Илуструје примерима
деловање људи на 
животну средину и 
процењује последице
таквих дејстава;

компетенција
Одговоран однос 
према околини
Одговоран однос 
према здрављу

 Користи доступну 
ИКТ и другу опрему 
у истраживању, 
обради података и 
приказу резултата;

 Идентификује 
елементе здравог 
начина живота и у 
односу на њих уме да
процени сопствене 
животне навике и 
избегава ризична 
понашања.

БИ.2.5.3
БИ.2.5.4.
БИ.3.5.5.

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

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
(1)

− Здрава исхрана и унос воде.
− Енергетски напици. 
− Штетност дуванског дима и 

псхоактивних супстанци. 
− Физичка активност и здравље.

-Пирамида исхране
-Вода
-Енергетски 

напитци
-Болести 

зависности
-

−У овој области акценат је на истаживању о 
основним чињеницама о здравој исхрани 
(ужина спремљена код куће), води као 
најздравијем пићу, штетности енергетских пића
и дуванског дима.

− Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика 

− Сумирање 
постигнућа 
ангажовања


