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ЦИЉЕВИ :Сaдржajи дoдaтнe нaстaвe мoрajу, прe свeгa, бити вeзaни зa сaдржaje oвoг рaзрeдa и нa тaj нaчин бити њихoвa 
интeнзивниja oбрaдa. Уз тo, мoгу дa сe изaбeру и свe другe зaнимљивe тeмe вoдeћи рaчунa дa су битнo сaдржajнe. Неговати 
сарадњу са дoбрo aфирмисaним стручним институциjама, кao штo су Друштвo мaтeмaтичaрa Србиje, Maтeмaтичкa гимнaзиja, 
КMM "Aрхимeдeс" итд. 

 

 

ТЕМА - 
САДРЖАЈ 

ОРЈЕНТАЦ
ИОНИ БРОЈ   

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

Активност 
наставника 

АКТИВНОСТ 
УЧЕНИКА 

ИСХОДИ/СТАНДАРДИ 

 

ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ И 
ДЕЉИВОСТ 

2 СЕПТЕМБАР И ОКТОБАР 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или у 

пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик:  

- Ученик оперише са појмом дељивости у 
проблемским ситуацијама; 

- схвата смисао речи «и», «или», «неки», 
«сваки»; 

- изводи сложене скуповне операције; 

ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

2 НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или у 

пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик:  

-анализира односе датих геометријских објеката 
и запише их математичким писмом; 

- преслика дати геометријски објекат централном 
симетријом и транслацијом; 
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УГАО 2 ЈАНУАР, ФЕБРУАР, МАРТ 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или у 

пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик зна да: 

- рачуна са угловима укључујући и претварање 
угаоних мера; 

- закључује користећи особине паралелних и 
нормалних правих, укључујући углове на 
трансверзали 

РАЗЛОМЦИ 4 
ДЕЦЕМБАР, ЈАНУАР; 

МАРТ, АПРИЛ, МАЈ; ЈУН 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или у 

пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик зна да: 

- одреди вредност сложенијег бројевног израза; 

- користи бројеве и бројевне изразе у реалним 
ситуацијама; 

ОСНА 
СИМЕТРИЈА 

2 МАЈ, ЈУН 

Наставник ради 
индивидуална са 

ученицина;има 
повремено и 

фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или у 

пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик зна да: 

-закључује на основу својства симетрале дужи и 
угла 

- основна својства симетрале дужи и угла 
искористи у неким сложенијим конструкцијама 

 

ПРИПРЕМА ЗА 
ТАКМИЧЕЊА ИЗ 
МАТЕМАТИКЕ 

7 Током школске године 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или у 

пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Проширивање и продубљивање знања, умења и 
вештина ,заинтересованих за овај предмет 
непосредније активирање  ученика  и 
оспособљавање   за самообразовање 

 


