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Број 
часова 

по теми

Садржаји 
програма за 

допунску наставу 
6. разред

Циљ-савладавање образовних исхода и стандарда и кључних појмова 
основног  нивоа 

Образовни  максимум по теми-исходи

Начин реализације и 
врсте активности 

програма

Међупредметне 
компетенције
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Основи 
проучавања 
прошлости

- Разликује појмове историја, историјски извор, прошлост
- Наводи  питања на која историја треба да одговoри
- Именује врсте историјских извора
- Именује где се чувају писани, а где материјални историјски извори
- Разликује и препознаје појмове: век, деценија, миленијум, ера, датум 
- Одређује, уз помоћ наставника,  ком веку припадају одређене године
- Зна којим догађајем и када почиње хришћанска ера
- Препознаје на једноставним примерима, уз помоћ наставника,  временске 
одреднице
- Показује на линији времена године пре и после нове ере
- Наводи  поделу прошлости
- Именује историјске периоде
- Ређа историјске периоде исправним хронолошким редоследом

Утврђивање хронолошких 
одредница историјских 
периода, временских 
јединица у историји и 
вежбање на задатим и 
самостално задатим 

примерима; размена у пару
Утврђивање врста 

историјских извора, места 
чувања, вежбање на 

историјским изворима за 
средњи век и рано нови век

Посећивање актуелних 
изложби 

Рад  са подацима 
и информацијама
Компетенција за 
учење
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Европа, 
Средоземље и 
српске земље у 
раном средњем 

веку

- Именује кључне личности овог периода: Јустинијан, Карло Велики, кнез 
Властимир, цар Симеон,
- На карти, уз помоћ наставника, уме да покаже главне локалитете  у  Европи и 
Србији
- Именује хришћанство и ислам и зна да препозна њихове верске објекте
- Повезује робовласништво са старим веком и феудализам са средњим веком 
- Препознаје и објашњава значај српске средњовековне државности и издваја 
најистакнутије владарске породице: Властимировићи, Војислављевићи, 
Вукановићи
- Препознаје на примеру ћирилично писмо 

Објашњавање раног средњег 
века у његовим главним 

карактеристикама
Уочавање карактеристика 

раног средњег века на основу 
карте, слика, фотографија, 

експоната
Показивање на карти
 Вежбање на задатим 

примерима самостално и у 
пару

Рад  са подацима 
и информацијама
Компетенција за 
учење
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 Европа, 
Средоземље и 
српске земље у 

позном средњем 
веку

-Именује хронолошке границе Средњег века
-Уме, уз помоћ наставника, да објасни  значај српских династија Немањић, 
Лазаревић и Бранковић 
-Уме на карти да покаже, уз помоћ наставника, ширење и распадање српске 
државе, место Маричке и Косовске битке
- Наводи кључне личности овог периода: Барбароса, Ричард Лавље 
Срце,Саладин, Стефан Немања, Стефан Првовенчани, Сава Немањић, краљ 
Милутин, Стефан Душан, кнез Лазар и кнегиња Милица, Твртко I Котроманић, 
Стефан Лазаревић, деспот Ђурађ, султанија Мара, Ђурађ Кастриот Скендербег, 
Балшићи, Црнојевићи, Мехмед II Освајач.
-Именује најзначајније задужбине Немањића

Објашњавање кључних 
појмова, показивање на 

карти, израда и одговарање 
на питања

Вежбање на задатим 
примерима

Рад  са подацима 
и информацијама
Компетенција за 
учење
Решавање 
проблема
Естетичка 
компетенција



Школски програм ОШ ,,Стари град“, Ужице за 2022-2026. годину

4

 Европа, свет и 
српске земље у 
раном новом 

веку 
(Прединдустријско 

доба)

-Именује хронолошке границе Новог века и раног Новог века
-Уме, уз помоћ наставника, да објасни  значај великих географских открића, 
хуманизма и ренесансе, реформације и противреформације, сеоба Срба, обнове и 
укида ња Пећке патријаршије, значај проналаска штампарије и Ватове парне 
машине
-Уме на карти да покаже, уз помоћ наставника, ширење Османског царства у 
Европи, велика географска открића
- Наводи кључне личности овог периода: Јохан Гутенберг, Изабела Кастиљска, 
Кристифор Колумбо, Фернандо Магелан, Леонардо да Винчи, Микеланђело 
Буонароти, Николо Макијавели, Никола Коперник, Исак Њутн, Мартин Лутер, 
Карло V и Филип II Хабзбуршки, Елизабета I, Вилијам Шекспир, Луј XIV, 
Сулејман Величанствени, Мехмед-паша Соколовић, Арсеније III Црнојевић, 
Арсеније IV Јовановић.

Објашњавање кључних 
појмова, показивање на 

карти, одговарање на питања, 
анализа сликовног 

материјала, читање и 
тумачење писаних 

историјских извора, гледање 
филмова, израда ленти 

времена

Рад  са подацима 
и информацијама
Компетенција за 
учење
Дигитална 
компетенција
Естетичка 
компетенција


