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Основна школа „Стари град“ у Ужицу

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
за други разред основног образовања и васпитања

за период 2022 - 2026. године

Стручно веће другог разреда
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ПЛАН  НАСТАВЕ И УЧЕЊА
 за други разред основног образовања и васпитања

Листа обавезних предмета и изборних програма и активности по разредима са  укупним недељним и годишњим фондом часова по 
предметима, програмима и активностима:

ДРУГИ РАЗРЕД
р.бр. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ нед. год.
1. Српски језик 5 180
2. Енглески језик 2 72
3. Математика 5 180
4. Природа и друштво 2 72
5. Ликовна култура 2 72
6. Музичка култура 1 36
7. Физичко и здравствено васпитање 3 108
8. Дигитални свет 1 36
Укупно : А 21 756
р.бр. Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1 Верска настава/ Грађанско васпитање 1 36
Укупно : Б 1 36
Укупно : А+Б 22 792

р.бр. В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА

1 Редовна настава 22 792
2 Допунска настава 1 36
3 Настава у природи 7-10 дана годишње
Ред 
број

Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1 Час одељ. старешине 1 36
2. Ваннаставне активности 1-2 36-72
Укупно : А+Б+В+Г (без наставе у природи и излета ) 900

Програм је израђен према одредбамa чланова 60 и 61   Закона о основама система образовања и васпитања  (ЗОСОВ):  "Службени 
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гласник РС", бр. 88 од 29. септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закони, 10 од 15. фебруара 2019, 6 од 24. јануара 2020, 129 од 28. 
децембра 2021. 

ЗОСОВ                          
Члан 5
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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ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА  СРПСКИ ЈЕЗИК
Годишњи фонд: 180
Недељни фонд: 5

ФОНД ЧАСОВАр.бр. НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ
обрада утврђ. системат. свега

1. КЊИЖЕВНОСТ 30 35 5 70
2. ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 30 35 5 70
3. ЈЕЗИК 30 10 / 40
укупно 90 80 10 180

Циљ наставе и учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног 
усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење 
одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и 
развијања интеркултуралности.
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Предметни 
исходи

Стандарди
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е Назив теме / 
садржај

Кључни 
појмови 
садржаја

Начини и поступци 
остваривања програма 

(Дидактичко –  
методичко упутство)

Начини провере 
остварености 

исхода

- разликује 
књижевне врсте: 
песму, причу, басну, 
бајку, драмски 
текст,
- одреди главни 
догађај, време и 
место дешавања у 
прочитаном тексту,
- одреди редослед 
догађаја у тексту,
уочи главне и 
споредне ликове и 
разликује њихове 
позитивне и 
негативне особине,
- разликује стих и 
строфу;
- уочи стихове који 
се римују,
- објасни значење
пословице и поуке 
коју уочава у басни,
- наведе једноставне 
примере поређења 
из текстова и 
свакодневног живота

ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне 
родове на основу формалних 
одлика поезије, прозе идраме
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне 
врсте (бајкуи басну)
1СЈ.1.5.3. одређује главни 
догађај и ликове(који су 
носиоци радње) у 
књижевноуметничком тексту 
1СЈ.1.5.4. одређује време и место
дешавања радње у 
књижевноуметничкомтексту
СРЕДЊИ НИВО
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне 
форме(кратке народне 
умотворине -
пословице, загонетке, брзалице) 
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих 
истрофу у лирској песми
1СЈ.2.5.4. одређује 
карактеристичне особине, 
осећања, изглед и поступке
ликова; и односе међу ликовима 
у књижевноуметничком тексту 
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу
догађајима (нпр. одређује 
редоследдогађаја у 
књижевноуметничком
тексту)
1СЈ.2.5.6. разликује 
приповедање одописивања и 
дијалога
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну
употребу језика у
књижевноуметничком тексту
НАПРЕДНИ НИВО
1СЈ.3.5.1. тумачи особине,
понашање и поступке ликова
позивајући се на текст 1СЈ.3.5.2. 
уочава узрочно-
последичне везе међу 
догађајима у тексту 1СЈ.3.5.3. 

1.Компетенција 
за
целоживотно 
учење 
2.Комуникација 
4.Дигитална
компетенција 
6.Сарадња
7.Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву
8.Одговоран 
однос према 
здрављу 
9.Одговоран 
однос према 
околини 
10.Естетичка 
компетенција

КЊИЖЕВНОСТ 
(30 О + 35У + 5С =70)

(поезија, проза, текст, 
лик)
Књижевни појмови:
-стих, строфа, рима; 
народна успаванка,
-басна,
-бајка;
тема, место и време 
збивања, редослед 
догађаја, главни и 
споредни лик (изглед, 
основне особине и 
поступци),
-лица у драмском 
тексту за децу
ШКОЛСКА 
ЛЕКТИРА
Поезија

Драмски тексто

Популарни и
информативни текстови
ДОМАЋА ЛЕКТИРА

поезија, проза, 
драма, прича, 
бајка, басна, текст, 
књижевно-
уметнички и 
информативни 
текст, народна 
књижевност, 
наслов, пасус, 
тема текста, поука, 
порука текста, 
ликови, песма, 
стих, строфа, 
лирска песма, 
аутор, дијалог, 
монолог, песничке 
слике

-кроз читање књижевно 
уметничких текстова и у 
разговору о њима на часу 
градити критичко 
мишљење ,
-упућивање ученика на 
коришћење   додатне 
литературе, интернета,
енциклопедија, ради 
израде паноа, кратких 
записа, кратких излагања
-коришћење е-уџбеника,и 
др.
-обезбеђивање корелације 
са сродним   предметима
-постављање ученика у 
различите ситуације,
-евалуације и 
самоевалуације ,
-увођење у ченика у 
основне књижевне 
појмове,
-извођење драмског текста 
на сцени,
-илустровањем одређени 
мотив из
текста у циљу исказивања 
доживљеног,
- богаћење речника путем 
усвајања непознатих речи 
из прочитаних

Праћењем 
постигнућа 
ученика, усменим 
испитивањем 
Бележењем 
постигнућа ученика 
бројчаном и 
описном оценом 
Усмене и писмене 
провере степена 
усвојености знања;
Свеске ученика и 
њихови практични 
радови.
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тумачи идеје у
књижевноуметничком тексту,
аргументује их позивајући се на 
текст

текстова
Облик рада:

фронтални, групни, 
индивидуални, рад у пару

Методе рада:

вербална, демонстративна, 

Наставна средства: 
Уџбеници, е – уџбеници, 
припремљен материјал,  
(листићи..), свеске, 
текстови

- разликује глас и 
слог и препознаje 
самогласнике и
сугласнике,
- разликује врсте 
речи у типичним
случајевима,
-одређује
основне граматичке 
категорије именица 
и глагола,
-разликује
реченице по облику 
и значењу,
-поштује и
примењује основна 
правописна правила

ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи 
(именице, заменице, придеве, 
бројеве и глаголе) 1СЈ.1.4.2. 
препознаје граматичке 
категорије променљивих речи 
(род и број заједничких 
именица) и глаголско време 
(презент,
перфекат и футур)
1СЈ.1.4.3. препознаје врсте 
реченица покомуникативној 
функцији (обавештајне,упитне, 
узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности 
(потврдне иодричне)
1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију 
1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и 
фразеологизама који се 
употребљавају у
свакодневној комуникацији (у 
кући, школии сл.)
1СЈ.2.3.2. употребљава велико 
слово
приликом писања имена држава 
и места ињихових становника; 
користи наводникепри навођењу 
туђих речи; правилно
пишеприсвојне придеве {-ов/-
ев/-ии, -ски/-чки/-шки)\ 
правилно пише гласове ћ, ч, ђ, 
Љ;правилно пише сугласник ј у 
интервокалској позицији; 
правилно пише речцу ли иречцу 
не; употребљава запету

1.Компетенција 
за целоживотно 
учење
2.Комуникација
3.Рад с подацима 
и информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање
проблема 
6.Сарадња 
7.Одговорно 
учешће у
демократском 
друштву 
10.Естетичка 
компетенција

ЈЕЗИК
(30О + 10У = 40)
Граматика, правопис и 
ортоепија
(30О + 10У)
(глас, слово, реченице 
по значењу, употреба 
великог слова, тачка, 
упитник, узвичник)
-Глас и слог, 
самогласници и 
сугласници,
-Врсте речи: именице 
(властите и
заједничке), род и број 
именица; гла- голи, 
глаголска времена: 
прошло,
садашње, будуће време; 
потврдни и одрични 
глаголски облици; 
придеви (описни); 
бројеви (основни и 
редни)
-Реченице: 

-упућивање ученика на
коришћење додатне 
литературе, интернета, 
енциклопедија, ради 
израде паноа, кратких 
записа,
кратких излагања,
-коришћење е-уџбеника,и 
др.
- објашњењ слога само на 
типичним случајевима са
самогласником на крају 
слога,
-за сваку врсту речи 
најпре увести појам, а 
затим разликовање 
подврста. (нпр.
најпре радити на схватању 
појма именице као врсте 
речи, затим увести 
разликовање подврста ),
-направити корелацију са 
наставом математике у 
вези са писањем 
скраћеница за мерне 

Праћењем 
постигнућа 
ученика, усменим 
испитивањем 
Бележењем 
постигнућа
ученика описном и 
бројчаном оценом
Усмене и писмене 
провере степена 
усвојености знања;
Свеске ученика и 
њихови практични 
радови
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при набрајању
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи 
(именице,заменице, придеве, 
бројеве и глаголе) 1СЈ.2.4.2. 
препознаје подврсте речи 
(властите и заједничке именице; 
описне,присвојне и градивне 
придеве; личне
заменице; основне и редне 
бројеве) 1СЈ.2.4.4. препознаје 
граматичке категоријеглагола 
(лице, број и род) и уме да 
пребациглаголе из једног 
глаголског времена у друго
1СЈ.2.4.6. одређује врсте 
реченица по комуникативној 
функцији (обавештајне,упитне, 
узвичне, заповедне) и по
потврдности/одричности 
(потврдне иодричне)
1СЈ.2.4.7. саставља реченице 
различите покомуникативној 
функцији и облику 1СЈ.2.4.8. 
препознаје синонимију 
1СЈ.2.4.9. познаје значења речи 
и
фразеологизама који се јављају 
у школскимтекстовима (у 
уџбеницима, књигама из 
лектире и сл.) и правилно их 
употребљава1СЈ.3.4.4. одређује 
значења непознатих
речи и фразеологизама на 
основу ситуацијеи 
текста/контекста у којем су 
употребљени 
1СЈ.3.4.5.употребљава речи у 
основном и
пренесеном/фигуративном 
значењу
СРЕДЊИ НИВО

1СЈ.2.3.2. употребљава велико 
слово приликом писања имена 
држава и места ињихових 
становника; користинаводнике 
при навођењу туђих речи;
правилно пишеприсвојне 
придеве {- ов/-ев/-ии, -ски/-чки/-
шки)\ правилнопише гласове ћ, 
ч, ђ, Љ;правилно пише 
сугласник ј у интервокалској 
позицији; правилно пише речцу 
л_и иречцу не; употребљава 
запету при

обавештајне, упитне, 
заповедне и узвичне. 
Потврдне и одричне 
реченице.
-Велико слово: писање 
назива држава, градова 
и села (једночланих и 
вишечланих) и 
једночланих 
географских назива,
-Спојено и одвојено 
писање речи:
писање речце ли и 
речце не уз глаголе,
-Интерпункција: тачка 
(на крају
реченице и иза редног 
броја); две тачке и 
запета у набрајању; 
писање датума 
арапским и римским 
цифрама,
-Писање скраћеница: 
(мерне јединице и 
опште скраћенице ОШ, 
бр., итд.,
стр. и нпр.)

јединице ћириличким и
латиничким писмом,
-користити правописне 
вежбе: преписивање, 
диктат и
самостално писање,
-постављање ученика у
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације
Облик рада: фронтални, 
групни, индивидуални,
у пару

Методе рада: вербална, 
демонстративна 
илустративна
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набрајању
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи 
(именице, заменице, придеве, 
бројеве и глаголе)
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте 
речи(властите и заједничке 
именице; описне, присвојне и 
градивне
придеве; личне заменице; 
основне иредне бројеве)
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке 
категорије глагола (лице, број и 
род)и уме да пребаци глаголе из 
једног
глаголског времена у друго
1СЈ.2.4.6. одређује врсте 
реченица покомуникативној 
функцији
(обавештајне, упитне, узвичне,
заповедне) и по
потврдности/одричности 
(потврдне иодричне)
1СЈ.2.4.7. саставља реченице 
различите по комуникативној
функцији и облику
1СЈ.2.4.8. препознаје 
синонимију1СЈ.2.4.9. познаје 
значења речи ифразеологизама 
који се јављају у
школским текстовима (у 
уџбеницима,књигама из лектире 
и сл.) и правилноих 
употребљава
НАПРЕДНИ НИВО
1СЈ.3.4.4. одређује значења
непознатих речи и 
фразеологизама на основу
ситуације и текста/контекста у
којем су употребљени 
1СЈ.3.4.5.употребљава речи у 
основном и
пренесеном/фигуративном
значењу
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- чита текст 
поштујући 
интонацију 
реченице/стиха
- изражајно рецитује 
песму
- изводи драмске 
текстове
- износи своје 
мишљење о тексту
- влада основном 
техником читања и 
писања латиничног 
текста
- пронађе 
експлицитно 
исказане 
информације у 
једноставном тексту 
(линеарном и 
нелинеарном)
- користи различите 
облике усменог и 
писменог 
изражавања: 
препричавање, 
причање, описивање
- правилно састави 
дужу и потпуну 
реченицу и споји 
више реченица у 
краћу целину
- учествује у 
разговору и 
пажљиво слуша 
саговорника
- разликује основне 
делове текста 
(наслов, пасус, име 
аутора, садржај)

ОСНОВНИ НИВО
1СЈ.0.1.1. познаје основна 
начела вођењаразговора: уме да 
започне разговор,
учествује у њему и оконча га; 
пажљивослуша своје 
саговорнике
1СЈ.0.1.2. користи форме 
учтивог обраћања
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, 
поштујућиинтонацију 
реченице/стиха, без тзв. 
„певушења“ или „скандирања“ 
1СЈ.0.1.4. уме да преприча 
изабрани
наративни или краћи 
информативни текст на основу 
претходне израде плана текста и
издвајања значајних делова или
занимљивих детаља
1СЈ.0.1.5. уме самостално 
(својим речима) да описује и да 
прича на задату тему: држисе 
теме, јасно структурира 
казивање (уводни, средишњи и 
завршни део казивања), добро 
распоређујући основну
информацију и додатне 
информације 1СЈ.0.1.6. уме на 
занимљив начин да почнеи 
заврши своје причање
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама 
даобразложи неку своју идеју
1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју 
тврдњу илистав
1СЈ.1.3.1. пише писаним 
словима ћирилице
1СЈ.1.3.2. уме да се потпише
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу 
великим словом, завршава је 
одговарајућим
интерпункцијским знаком
1СЈ.1.3.4. употребљава велико 
слово
приликом писања личних имена, 
називаместа (једночланих), 
назива школе 1СЈ.1.3.5. пише 
кратким потпуним
реченицама једноставне 
структуре 1СЈ.1.3.6. издваја 
наслов, углавном се држитеме
1СЈ.1.3.7. препричава кратак 
једноставантекст (до 400 речи)
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд 
речи (уодносу на узраст); 
правилно их

1.Компетенција 
за
целоживотно
учење
2.Комуникација
3.Рад с подацима
и информацијама
4.Дигитална
компетенција
5.Решавање
проблема
6.Сарадња
7.Одговорно
учешће у
демократском
друштву
8.Одговоран
однос према
здрављу
9.Одговоран
однос према
околини
10.Естетичка
компетенција
11.Предузимљив
о
ст и оријентација
ка
предузетништву

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
(30О+35У +5С = 70)
Богаћење речника, 
изражајно казивање и 
читање
Примена правописних 
правила
Друго писмо 
(латиница): штампана и 
писана слова
Разумевање прочитаног 
кроз одговоре на 
питања
План за препричавање 
кратких текстова 
(лирских, епских, 
драмских) састављен 
од уопштених питања
План описивања на 
основу непосредног 
посматрања
Правописне вежбе
 преписивање, диктат и
самостално писање
Језичке вежбе: 
загонетке, ребуси, 
укрштене речи, 
осмосмерке, 
асоцијације
- Састављање реченица
проширивање задатих 
реченица
Лексичко-семантичке 
вежбе, допуњавање 
реченица, опис бића и 
предмета
Сценско приказивање
драмског/драматизован
ог текста

(порука, текст, 
описивање,
фабула –редослед 
догађаја, 
препричавање, 
причање, 
аутодиктат

-упућивање ученика на
коришћење додатне
литературе, интернета,
енциклопедија, ради 
израде
паноа, кратких записа, 
кратких
излагања
-коришћење е-уџбеника,и 
др.
- објашњењ слога само на
типичним случајевима са
самогласником на крају 
слога,
-за сваку врсту речи 
најпре
увести појам, а затим
разликовање подврста. 
(нпр.
најпре радити на 
схватању
појма именице као врсте 
речи,
затим увести разликовање
подврста );
-направити корелацију са
наставом математике у 
вези са
писањем скраћеница за 
мерне
јединице ћириличким и
латиничким писмом,
-користити правописне 
вежбе:
преписивање, диктат и
самостално писање
-постављање ученика у
различите ситуације 
евалуације

Праћењем 
постигнућа 
ученика, усменим 
испитивањем 
Бележењем 
постигнућа
ученика описном и 
бројчаном оценом
Усмене и писмене 
провере степена 
усвојености знања;
Свеске ученика и 
њихови практични 
радови
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- изражајно чита 
ћирилички текст

употребљава
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о 
томе кудаиде, зашто касни, и 
сл.)1СЈ.1.3.10. пише честитку (за 
Нову годину,рођендан), 
позивницу (за рођенданску
прославу, забаву), разгледницу 
(салетовања, зимовања, 
екскурзије)
СРЕДЊИ НИВО:
1СЈ.2.2.1. чита текст природно,
поштујући интонацију
реченице/стиха; уме да одреди 
наком месту у тексту је пауза, 
место логичког акцента; који 
део текста
треба прочитати брже, а који 
спорије1СЈ.2.2.2. изводи 
једноставне
закључке у вези са текстом, 
анализирајући и обједињујући
информације исказане у 
различитимделовима текста (у 
различитим
реченицама, пасусима, пољима
табеле)1СЈ.2.2.3. раздваја битне 
од небитнихинформација; 
одређује след догађајау тексту
1СЈ.2.2.4. успоставља везу 
између информација исказаних 
у линеарноми нелинеарном 
тексту (нпр. проналази 
део/детаљ који је приказан на 
илустрацији, у табели,или на 
дијаграму)
1СЈ.2.2.5. одређује основни 
смисаотекста и његову намену
1СЈ.2.2.6. препознаје 
фигуративнозначење у тексту
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне
закључке на основу текста 
(предвиђа  даљи ток радње, 
објашњава расплет,уочава 
међусобну повезаност
догађаја, на основу поступака
јунака/актера закључује о 
њиховим особинама, 
осећањима, намерама исл.)
1СЈ.2.2.8. износи свој став о 
садржајутекста и образлаже 
зашто му се
допада/не допада, због чега му је
занимљив/незанимљив; да ли се 
слаже/не слаже са поступцима 
ликова
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста 

Облик рада: фронтални, 
групни, индивидуални, у 
пару

Методе рада: вербална, 
демонстративна 
илустративна

и самоевалуација



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

којису му нејасни
1СЈ.2.2.10. вреднује 
примереност
илустрација које прате текст; 
наводиразлоге за избор одређене
илустрације
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба 
писма(ћирилицу и латиницу)
1СЈ.2.3.3. пише јасним и 
потпунимреченицама; варира 
језички израз(ред речи у 
реченици, типове
реченица, дужину реченице...)
 1СЈ.2.3.4. држи се теме; 
излагање организује око основне 
идеје текстакоју поткрепљује 
одговарајућим
детаљима
1СЈ.2.3.5. језички израз 
прилагођавакомуникативној 
ситуацији 
(формалној/неформалној)
1СЈ.2.3.6. саставља кратак 
наративнитекст
1СЈ.2.3.7.саставља кратак 
дескриптивни текст 
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи 
примерен узрасту; употребљава
синониме (нпр. да избегне
понављање)
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст
(критички чита написано, 
поправљатекст и исправља 
грешке)
1СЈ.2.3.10. уме да попуни 
једноставанобразац са основним 
подацима о
себи (име, презиме, име 
родитеља,година рођења, 
адреса, телефон;
школа, разред, одељење) 
1СЈ.2.3.11. пише писмо 
(приватно) иуме да га адресира
НАПРЕДНИ НИВО:
1СЈ.3.2.1. изводи сложеније
закључке на основу текста,
обједињујући информације из
различитих делова дужег
текста
1СЈ.3.2.2. повезује и
обједињује информације
исказане различитим
симболичким системима (нпр.
текст, табела, графички
приказ)
1СЈ.3.2.3. разликује различитa
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гледишта заступљена у
информативном тексту (нпр.
мишљење аутора текста vs. 
мишљења учесника у
догађају)
1СЈ.3.2.4. изводи сложеније 
закључке на основу текста и 
издваја делове текста који их
поткрепљују; резимира
наративни текст
1СЈ.3.2.5. представља текст у
одговарајућој нелинеарној 
форми (уноси податке из
текста у дату табелу или
дијаграм)
1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује 
догађаје и поступкеликова у 
тексту (нпр.
објашњава зашто је лик
поступио на одређен начин,или 
вреднује крај приче у односу на 
своја предвиђањатоком читања 
текста, или
износи свој став о догађајимаиз 
текста)
1СЈ.3.3.1. пише јасним,
потпуним, добро
обликованим реченицама;
користи разноврсне
синтаксичке конструкције, 
укључујући и сложене 1СЈ.3.3.2. 
јасно структуриратекст (уводни, 
средишњи и завршни део 
текста); доброраспоређује 
основну
информацију и додатне
информације унутар текста и
пасуса
1СЈ.3.3.3. прилагођава
језичко-стилски израз типу
текста
1СЈ.3.3.4. саставља кратак
експозиторни текст
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд
речи (у односу на узраст) 
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
предмета енглески језик  за 2. разред

ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА

Предметни
исходи

Стандарди

Компетенције
Опште 

међупредметне 
компетенције

Назив 
теме/ 

садржај

Кључ
нипој
мови 
садрж

аја

Начини и поступци 
остваривања 

програма
(Дидактичко-

методичко упутство)

Начин 
провере 

остваренос
ти исхода

Ученици умеју 
да:представе себе и 
другог; поздраве и 
отпоздраве 
примењујући 
једноставна језичка 
средства;препознају 
и именују предмете 
из непосредног 
окружења; разумеју 
једноставне описе и 
опишу предмете из 
непосредног 
окружења 
једноставним 
језичким средствима; 
разумеју јасно 
постављена 
једноставна питања 
личне природе 
иодговоре на њих; 
постављају 
једноставна питања 
личне 
природе;разумеју и 
примењују устаљена 
правила учтиве 

ПСТ.1.1.2. Разуме значење 
најфреквентнијих речи, у 
оквиру једноставних, 
кратких , јасно 
контекстуализованих 
усмених исказа.
ПСТ.1.1.3. Разуме и прати 
једноставна упутства и 
обавештења која се односе 
на познате ситуације, а 
исказана су спорим темпом 
и разговетно.
ПСТ.1.1.4. Разуме споро и 
разговетно артикулисана 
јасно контекстуализована 
питања која се односе на 
непосредне личне потребе и 
интересовања, породицу, 
блиско окружење.
ПСТ.1.1.5. Разуме основни 
смисао најједноставније 
конверзације, тј. предмет 
разговора који прати, 
уколико саговорници 
говоре довољно разговетно 
и споро.
ПСТ.2.1.19. Једноставним 

Компетенција 
за учење; 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву; 
Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Решавање 
проблема; 
Сарадња 

Introducto
ry unit
Playroom 
safari

Животи
ње, 
глагол 
моћи

Комбиновање различитих 
врста дидактичког 
материјала: илустрација, 
Увођење ученика у главне 
појмове. увежбавање 
правилног изговора и 
ритма речи кроз песме 
Демонстративно – 
експериментална: 
уџбеник радна свеска, ЦД, 
компјутер, табла, 
применом на примерима, 
а потом и самостално 
давање примера од стране 
ученика

Користити 
методе/технике и облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима су 
самосталнији у раду: 
анализа слика, видео 
материјали
Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима:,  
ликовно- цртежи музичко 
васпитање-, верска 

Формативн
о, 

свакодневн
о  

оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика

Самоевалу
ација и 

евалуација 
на крају 
месеца и 

током 
појединих 

часова
Домаћи 
задатак 
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комуникације. средствима описује или 
представља људе, предмете 
у свакодневној употреби, 
места, уобичајене 
активности.

ПСТ.3.1.2. Разуме основни 
смисао и главне 
информације из разговора 
двоје или више (са)
говорника, уколико се 
говори разговетно и 
умереним темпом.
ПСТ.3.3.1. Разуме основне 
сличности и разлике између 
своје и циљних култура у 
различитим аспектима 
свакодневног живота и 
прихвата постојање разлика.

настава- грађанско 
васпитање-,српски језик

Ученици умеју да: 
препознају, именују 
и описују животиње 
из зоо врта ; разумеју 
једноставне описе и 

описују жиотиње 
једноставним 

језичким средствима; 
разумеју исказе у 

вези са 
способностима у 

ужем и ширем 
смислу и реагују на 

њих; изражавају 
способности у ужем 

и ширем смислу 
једноставним 

језичким средствима; 
траже информацију о 

туђим 
способностима и 

ПСТ.1.1.6. Препознаје 
лична и друга имена, као и 
најуобичајеније 
интернационализме, разуме 
фреквентне речи и изразе.
ПСТ.1.1.7. Разуме кратке и 
једноставне поруке у 
белешкама, електронским 
порукама (мејл, СМС). 
ПСТ.1.1.8. Разуме 
најједноставна упутства, 
уколико укључују и 
визуелне елементе.
ПСТ.2.1.18. На једноставан 
начин тражи од саговорника 
предмет, објашњење, услугу 
ПСТ.2.1.10. Разуме 
најједноставније савете и 
упутства који се тичу 
непосредних потреба
(оријентација у простору, 

Компетенција 
за учење; 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву; 
Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Предузимљивос
т и оријентација 
ка 
предузетништву

School 
time

Учиони
ца, боје, 
присвој
ни 
придеви

Комбиновање различитих 
врста дидактичког 
материјала: илустрација, 
Увођење ученика у главне 
појмове. увежбавање 
правилног изговора и 
ритма речи кроз песме и 
брзалице. 
Демонстративно – 
експериментална: 
уџбеник радна свеска, ЦД, 
компјутер, табла, 
применом на примерима, 
а потом и самостално 
давање примера од стране 
ученика

Користити 
методе/технике и облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима су 

Формативн
о, 

свакодневн
о  

оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика 

Самоевалу
ација и 

евалуација 
на крају 
месеца и 

током 
појединих 

часова
Домаћи 
задатак 
Писана 
провера 
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саопштавају шта 
он/она уме/не уме да 

ради- 

употреба апарата, правило 
игре), праћена визуелним 
елементима.
ПСТ.2.1.19. Једноставним 
средствима описује или 
представља људе, предмете 
у свакодневној употреби, 
места, уобичајене 
активности
ПСТ.2.1.26. Пише 
једноставне поруке (у 
личном обраћању) и објаве 
као и кратка писма 
пријатељима и познаницима 
да би изразио захвалност, 
извињење и слично.
ПСТ.3.3.1. Разуме основне 
сличности и разлике између 
своје и циљних култура у 
различитим аспектима 
свакодневног живота и 
прихвата постојање разлика

самосталнији у раду: 
анализа слика, видео 
материјали
Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима:,  
ликовно- цртежи музичко 
васпитање-, верска 
настава- грађанско 
васпитање-,српски језик

; Ученици умеју да:  
препознају и именују 
предмете и појаве из 
непосредног 
окружења и 
учионице; разумеју 
једноставне описе и 
опишу предмете 
користећи кратке, 
једноставне изразе у 
комбинацији боје и 
именице; разумеју 
једноставне исказе 
који се односе на 
количине; поставе 
питања и саопште 
количине 
једноставним 
језичким средствима; 

ПСТ.1.1.11. Успоставља и 
одржава друштвени контакт 
користећи најједноставнија 
језичка средстава приликом 
поздрављања, 
представљања, 
добродошлице, окончања 
комуникације, 
захваљивања, извињавања, 
давања података о себи, 
распитивања о основним 
подацима који се тичу 
саговорника.
ПСТ.1.1.12. Саопштава 
саговорнику основне 
информације о себи и 
најближем окружењу 
(породица, кућни љубимци, 
место становања, школа, 

Компетенција 
за учење; 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву; 
Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Предузимљивос
т и оријентација 
ка 
предузетништву
; Решавање 
проблема; 
Сарадња 

I am 
hungry

Хран
а и 

напит
ци,св
иђањ

а-
несви
ђања

Комбиновање различитих 
врста дидактичког 
материјала: илустрација, 
Увођење ученика у главне 
појмове. увежбавање 
правилног изговора и 
ритма речи кроз песме и 
брзалице. 
Демонстративно – 
експериментална: 
уџбеник радна свеска, ЦД, 
компјутер, табла, 
применом на примерима, 
а потом и самостално 
давање примера од стране 
ученика

Користити 
методе/технике и облике 

Формативн
о, 

свакодневн
о  

оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика

Самоевалу
ација на 

крају 
месеца и 

током 
појединих 

часова
Домаћи 
задатак 
Писана 

провера-
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разумеју и упуте 
једноставне изразе за 
скретање пажње; 
разумеју, упуте и 
реагују на похвале; 
разумеју и 
препознају 
сличности и разлике 
у животу у школама 
у ВБ и код нас; 
поштују правила 
учтиве 
комуникације.

хоби).
ПСТ.1.1.13. 
Најједноставнијим језичким 
средствима тражи од 
саговорника одређени 
предмет.
ПСТ.2.1.4. Разуме краћа 
саопштења и питања која се 
односе на блиску и познату 
тематику.
ПСТ.2.1.21. Исказује 
допадање и недопадање, 
слагање и неслагање.
ПСТ.3.1.13. Описује себе и 
околину, школски контекст 
и приватан живот, 
свакодневне навике, 
претходне и планиране 
активности и догађаје.

рада, које активирају 
ученике и у којима су 
самосталнији у раду: 
анализа слика, видео 
материјали
Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима:,  
ликовно- цртежи музичко 
васпитање-, верска 
настава- грађанско 
васпитање-,српски језик

вежба 
контролни 

задатак 

Ученици умеју да: 
препознају и именују 
појмове који се 
односе на тему;
разумеју 
свакодневне исказе 
који се односе на 
изражавање осета; 
изражавају своје 
осете једноставним 
језичким средствима; 
разумеју једноставне 
исказе за изражавање 
допадања/недопадањ
а и реагују на 
њих;разумеју и 
реагују на 
једноставна 

ПСТ.1.1.6. Препознаје 
лична и друга имена, као и 
најуобичајеније 
интернационализме, разуме 
фреквентне речи и изразе.
ПСТ.1.1.7. Разуме кратке и 
једноставне поруке у 
белешкама, електронским 
порукама (мејл, СМС). 
ПСТ.1.1.8. Разуме 
најједноставна упутства, 
уколико укључују и 
визуелне елементе.
уколико су праћени 
илустративним елементима 
и препознатљивим начином 
графичког обликовања
ПСТ.2.1.29. На матерњем 

Компетенција 
за учење; 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву; 
Одговоран 
однос према 
околини, 
Одговоран 
однос према 
здрављу 
Естетичка 
компетенција;  
Комуникација; 
Решавање 
проблема; 
Сарадња; 

Happy 
faces

Делови 
лица, 
чула, 

делови 

Комбиновање различитих 
врста дидактичког 
материјала: илустрација, 
Увођење ученика у главне 
појмове. увежбавање 
правилног изговора и 
ритма речи кроз песме и 
брзалице. 
Демонстративно – 
експериментална: 
уџбеник радна свеска, ЦД, 
компјутер, табла, 
применом на примерима, 
а потом и самостално 
давање примера од стране 
ученика

Користити 

Формативн
о, 

свакодневн
о  

оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика, 

сумирање 
постигнућа 

усменог 
ангажовањ

а крајем 
децембра 

Самоевалу
ација на 

крају 
месеца и 
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упозорења; упућују 
кратка упозорења; 
разумеју кратка 
упутства и налоге и 
реагују на њих; 
траже мишљење и 
изражавају 
допадање/недопадањ
е једноставним 
језичким средствима; 
разумеју једноставне 
исказе везане за 
појаве – научне 
чињенице и реагују 
на њих; исказују 
научне чињенице 
најједноставнијим 
језичким средствима;
уочавају сличности и 
разлике у начину 
исхране у ВБ и код 
нас.

- 

језику саопштава основну 
тему и најважније 
информације краћег 
усменог исказа.
ПСТ.2.2.4. Поседује 
ограничени репертоар 
готових израза и 
вишечланих конструкција 
за
исказивање свакодневних 
конкретних активности и 
потреба.
ПСТ.3.1.21. На једноставан 
начин описује догађаје и 
обављене активности.

Предузимљивос
т и оријентација 
ка 
предузетништву

методе/технике и облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима су 
самосталнији у раду: 
анализа слика , видео 
материјали
Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима:,  
ликовно- цртежи музичко 
васпитање-, верска 
настава- грађанско 
васпитање-,српски језик

током 
појединих 

часова
Домаћи 
задатак 
Писана 
провера 

Ученици умеју да: 
препознају и именују 
појмове који се 
односе на 
тему;разумеју 
једноставне описе и 
опишу предмете из 
непосредног 
окружења 
једноставним 
језичким средствима; 
разуме и користи 
једноставне исказе 
којима се изражава 
припадање и 
поседовање, разумеју 
и препознају 
сличности и разлике 
у животу  ВБ и код 

ПСТ.1.1.8. Разуме 
најједноставна упутства, 
уколико укључују и 
визуелне елементе.
ПСТ.2.1.20. Поставља 
једноставнија питања о 
темама које одговарају 
његовим интересовањима 
(слободно време, хоби, 
школа, породица, другови) 
и одговара на слична 
питања саговорника
ПСТ.3.1.1. Разуме 
саопштења, упутства, молбе 
итд. који се тичу његових 
потреба и 
интересовањаСТ.3.1.2. 
Разуме основни смисао и 
главне информације из 

Компетенција 
за учење; 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву; 
Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Одговоран 
однос према 
околини; 
Предузимљивос
т и оријентација 
ка 
предузетништву
; Решавање 
проблема; 
Сарадња

My house

кућа 
и 

орије
нтаци

ја, 
прило

зи за 
место, 
прост
орије 

и 
предм

ети у 
кући

Комбиновање различитих 
врста дидактичког 
материјала: илустрација, 
Увођење ученика у главне 
појмове. увежбавање 
правилног изговора и 
ритма речи кроз песме и 
Демонстративно – 
експериментална: 
уџбеник радна свеска, ЦД, 
компјутер, табла, 
применом на примерима, 
а потом и самостално 
давање примера од стране 
ученика

Користити 
методе/технике и облике 
рада, које активирају 

Формативн
о, 

свакодневн
о  

оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика

Самоевалу
ација на 

крају 
месеца и 

током 
појединих 

часова
Домаћи 
задатак 
Писана 
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нас;
разумеју и 
примењују правила 
учтивог обраћања и 
ословљавања 
(формалног 
исказивања 
поштовања).

разговора двоје или више 
(са)
говорника, уколико се 
говори разговетно и 
умереним темпом.

ученике и у којима су 
самосталнији у раду: 
анализа слика, видео 
материјали
Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима:,  
ликовно- цртежи музичко 
васпитање-, верска 
настава- грађанско 
васпитање-,српски језик

Ученици умеју да: 
препознају и именују 
појмове који се 
односе на тему; 
разумеју једноставне 
описе живих бића; 
описују жива бића 
једноставним 
језичким средствима; 
разумеју и 
изражавају исказе у 
вези са (урођеним) 
способностима и 
реагују на њих;
разумеју и 
формулишу кратке 
исказе који се односе 
на чуђење; разумеју 
кратка упутства и 
налоге и реагују на 
њих;упућују кратка 
упутства и налоге; 
уочавају сличности и 
разлике у 
породичним 
односима у ВБ и код 
нас.

- 

ПСТ.1.1.4. Разуме споро и 
разговетно артикулисана 
јасно контекстуализована 
питања која се односе на 
непосредне личне потребе и 
интересовања, породицу, 
блиско окружење.
ПСТ.1.1.16. 
Најједноставнијим језичким 
средствима саопштава шта 
воли, а шта не и поставља 
иста/таква питања 
саговорнику.
ПСТ.2.1.10. Разуме 
најједноставније савете и 
упутства који се тичу 
непосредних потреба
(оријентација у простору, 
употреба апарата, правило 
игре), праћена визуелним 
елементима
ПСТ.2.1.21. Исказује 
допадање и недопадање, 
слагање и неслагање
ПСТ.3.1.15. Објашњава 
зашто му се нешто допада 
или не допада, зашто се 
слаже или не слаже, зашто 
нешто воли или не; на 
једноставан начин износи и 

Компетенција 
за учење; 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву; 
Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Одговоран 
однос према 
околини; 
Одговоран 
однос према 
здрављу; 
Предузимљивос
т и оријентација 
ка 
предузетништву
; Решавање 
проблема; 
Сарадња

Summerti
me

Гардеро
ба, 
временс
ке 
прилике
,наредбе

Комбиновање различитих 
врста дидактичког 
материјала: илустрација, 
Увођење ученика у главне 
појмове. увежбавање 
правилног изговора и 
ритма речи кроз песме и 
брзалице. 
Демонстративно – 
експериментална: 
уџбеник радна свеска, ЦД, 
компјутер, табла, 
применом на примерима, 
а потом и самостално 
давање примера од стране 
ученика

Користити 
методе/технике и облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима су 
самосталнији у раду: 
анализа слика, видео 
материјали
Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима:,  
ликовно- цртежи музичко 
васпитање-, верска 
настава- грађанско 
васпитање-,српски језик

Формативн
о, 

свакодневн
о  

оцењивање 
усмених 
одговора 
ученика

Самоевалу
ација на 

крају 
месеца и 

током 
појединих 

часова
Домаћи 
задатак 
Писана 

провера-
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образлаже своје ставове и 
мишљење.

Ученици умеју да: 
препознају и именују 
просторије у кући и 
места из непосредног 
окружења; разумеју 
једноставна питања и 
обавештења о 
положају у простору 
и реагују на њих; 
размењују 
информације о месту 
становања;уочавају 
сличности и разлике 
у изгледу стамбеног 
простора и култури 
становања у ВБ и 
код нас;поштују 
правила учтиве 
комуникације.

ПСТ.1.1.11. Успоставља и 
одржава друштвени контакт 
користећи најједноставнија 
језичка
средства приликом 
поздрављања, 
представљања, 
добродошлице, окончања 
комуникације,
захваљивања, извињавања, 
давања података о себи, 
распитивања о основним 
подацима који се тичу 
саговорника.
ПСТ.1.1.14. 
Најједноставнијим језичким 
средствима, уз употребу 
увежбаних фраза, именује и 
описује људе и ствари из 
свог непосредног окружења 
или везане за лична 
искуства.
ПСТ.2.1.5. Разуме предмет 
краће усмене интеракције о 
личним и породичним 
стварима,
непосредном друштвеном 
окружењу, природној 
средини.
ПСТ.2.1.19. Једноставним 
средствима описује или 
представља људе, предмете 
у свакодневној употреби, 

Компетенција 
за учење; 
Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву; 
Естетичка 
компетенција; 
Комуникација; 
Одговоран 
однос према 
околини; 
Одговоран 
однос према 
здрављу; 
Предузимљивос
т и оријентација 
ка 
предузетништву
; Решавање 
проблема; 
Сарадња

Playtime Играчке 
за 
напоље, 
глаголи 
радње

Комбиновање различитих 
врста дидактичког 
материјала: илустрација, 
Увођење ученика у главне 
појмове. увежбавање 
правилног изговора и 
ритма речи кроз песме и 
брзалице. 
Демонстративно – 
експериментална: 
уџбеник радна свеска, ЦД, 
компјутер, табла, 
применом на примерима, 
а потом и самостално 
давање примера од стране 
ученика

Користити 
методе/технике и облике 
рада, које активирају 
ученике и у којима су 
самосталнији у раду: 
анализа слика, видео 
материјали
Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима:,  
ликовно- цртежи музичко 
васпитање-, верска 
настава- грађанско 
васпитање-,српски језик
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места, уобичајене 
активности
ПСТ.2.3.2. Познаје основне 
елементе у области умећа 
живљења (начин обраћања 
и поздрављања, тачност, 
конвенције и сл.).
ПСТ.3.1.15. Објашњава 
зашто му се нешто допада 
или не допада, зашто се 
слаже или не слаже, зашто 
нешто воли или не; на 
једноставан начин износи и 
образлаже своје ставове и 
мишљење

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 
хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 
културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања o функционисању страног и 
матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној 
усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 

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 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању:
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Шта пратимо Критеријуми оцењивања Поступак  Инструменти оцењивања Време

- Формативно 
оцењивање: 
Свакодневно 
бележење активности 
ученика на часу у 
свеску евиденције 
наставника

Евидентирање смајлића у е 
дневнику или у свесци педагошке 
евиденције, на основу ангажовања.

Свакодневно 
бележење током 
године

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;
. - Усмено одговарање

Свеобухватност одговора
Самосталност у одговарању
Правилно изговарање речи и 
поштовање граматичких правила

По потреби, 
бар једном у 
полугодишту

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;

-Редовност доношења 
домаћег
-Ученици воде 
евиденцију

За три недоношења домаћег -1 у 
свеску, а након опомене и у 
дневник
За редовно доношење домаћег 
задатка-5 на крају године

Свакодневно 
током године, 
праћење/ пресек 
стања за 
тромесечје

Прегледање свески
Уредност
Све забележено са часова 

На крају 
наставне године

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; - Писане провере

Ученици дају 
самопроцену оцене

Бодовање:

40-54%-2
55-69%-3
70-84%-4
85-100%-5

Након сваке 
теме
(4 провере 
које се раде 
цео час - по 
две у 
полугодишту 
и бар две 
провере до 15 
минута-једна 
у првом и 
једна у 
другом 
полугодишту)
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 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;

- Групни рад
(посматрање 
наставника, излагање 
група,  процена 

Сарадња у групи
(сви чланови су укључени, сви имају задато 
забележено у свескама...)

По потреби
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осталих ученика)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;
− критичкинерaсуђуje;
.

- Рад у пару
(посматрање 
наставника, излагање 
парова, процена осталих 
ученика)

Сарадња у пару, укљученост оба 
ученика.

По потреби

− показује изузетну самосталност уз изузетно 
висок степен активности и ангажовања.(5)

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

− показује делимични степен активности и 
ангажовања (3)

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

Вођење евиденције од 
стране наставника о: 
-Јављању на часовима 
(учесталост и активност 
по месецима)
-Успешности у групном 
раду, раду у пару 
(ангажовање, продукти)
--Несебичном пружању 
помоћи другим 
ученицима
- 

-Све што је рађено на часу налази се у 
свескама и уредно је написано 

-Учесталост јављања и активност по 
месецима

-Учествује и  израђује самостално или у 
сарадњи са другима продукте рада 

-Спреман је да помогне другима

-Пресек стања 
по тромесечјима

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА  МАТЕМАТИКА
Годишњи фонд: 180
Недељни фонд: 5

ФОНД ЧАСОВАр.бр. НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ
обрада утврђ. остало свега

1. БРОЈЕВИ 55 85 5 145
2. ГЕОМЕТРИЈА 8 13 1 22
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3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 5 7 1 13
укупно 68 105 7 180

Циљ наставе и учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе 
апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према математи- ци, способност комуникације математичким језиком и писмом и 
примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи 
развој математичких појмова.

Предметни 
исходи

Стандарди

О
пш

те
 

м
еђ

уп
ре

дм
ет

не
 

ко
м

пе
те

нц
иј

е

Назив теме / садржај Кључни 
појмови 
садржај

а

Начини и поступци 
остваривања програма 

(Дидактичко – методичко 
упутство)

Начини 
провере 

остварено-
сти исхода

-одреди десетице 
најближе датом 
броју,
-усмено сабира и 
одузима бројеве до 
100, 
-користи појмове 
чинилац,
производ,дељеник
, делилац, 
количник, 
садржалац,
-примени замену 
места и 
здруживање 
сабирака и
чинилаца ради 
лакшег рачунања,
- усмено множи и 
дели у оквиру прве 
стотине,
-израчуна 
вредност 
бројевног израза са 
највише две 
операције,
-реши текстуални 

ОСНОВНИ НИВО:
1МА.1.1.1. зна да 
прочита и запише дати 
број,уме да упореди 
бројеве по величини и 
да
прикаже број на датој 
бројевној полуправoj 
1МА.1.1.2. рачуна 
вредност бројевног 
изразаса највише две 
операције сабирања и
одузимања у оквиру 
прве хиљаде
1МА.1.1.4. уме да на 
основу текста правилно
постави израз са једном 
рачунскм
Операцијом
1МА.1.1.5. уме да 
решава једноставне
једначине у оквиру 
прве хиљаде
1МА.1.3.1. уме да 
прочита и формално 
запишеразломак n 1 (n 
≤ 10) и препозна његов
графички приказ
1МА.1.3.2. уме да 
израчуна половину,
четвртину и десетину 
неке целине
1МА.2.1.1. уме да 
примени својства 
природнихбројева 
(паран, непаран, 
највећи, најмањи,

1.Компетенција 
за
целоживотно 
учење 
2.Комуникациј
а 3.Рад с 
подацима и 
информацијама 
4.Дигитална
компетенција5.
Решавање 
проблема 
6.Сарадња 
7.Одговорно 
учешће у 
демократском  
друштву
10.Естетичка 
компетенција
11.Предузимљ
ивост и 
оријентација ка
предузетништв
у

БРОЈЕВИ
(55О+ 85У+ 5 С = 145)
Први део
-Сабирање и одузимање са 
преласком,
-Замена места и здруживање 
сабирака,
Веза сабирања и одузимања,
-Једначине са једном 
операцијом (сабирање или 
одузимање),
Римске цифре I, V, X, L, C
Други део
-Множење и дељење 
(таблично),
-Нула и јединица као 
чиниоци; нула као дељеник.
-Замена места и здруживање 
чинилаца,
Трећи део
Редослед рачунских 
операција,
-Множење и дељење збира и 
разлике бројем,
-Веза множења и дељења.
Једначине са једном 
операцијом (множење или 

сабирање, 
одузимањ
е, 
множење, 
дељење, 
једначина
, део 
целине, 
римске 
цифре

-упућивање ученика на 
коришћење додатне 
литературе, интернета, 
енциклопедија, ради
израде паноа, кратких
записа, кратких излагања
-коришћење е- уџбеника,и др.
игролике активности и 
употреба едукативних 
апликација на интернету,
ослањање на постојеће 
искуство и знање
ученика, који самостално 
откривају математичке
правилности и изводе 
закључке,
слободан избор
поступка рачунања,
-моделовање проблема у 
математички запис,
-решавање комбинаторних 
задатака, одређивања следећег
члана низа, уочавање правила у 
делимично попуњеној табели,
-постављање ученика у 
различите ситуације
евалуације и

Праћењем 
постигнућа 
ученика, 
усменим 
испитивање
м 
Бележењем 
постигнућа
ученика 
описном и 
бројчаном 
оценом
Усмене и 
писмене 
провере 
степена 
усвојености 
знања;
Свеске 
ученика и 
њихови 
практични 
радови
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задатак
постављањем 
израза са највише 
две рачунске 
операције и
провери тачност 
решења,
-одреди непознати 
број у једначини са 
једном
аритметичком 
операцијом,
-одреди делове 
дате величине,
-изрази одређену 
суму новца преко 
различитих 
апоена,
- прочита број 
записан римским 
цифрама и напише 
дати број римским 
цифрама,
-прикаже мањи 
број података у 
таблици и
стубичастим 
дијаграмом
- уочи правило и 
одреди
следећи члан 
започетог низа

претходни, следећи 
број) и разуме декадни
бројни систем
1МА.2.1.2. уме да 
одреди десетицу, 
стотину ихиљаду 
најближу датом броју
1МА.2.1.3. сабира и 
одузима, рачуна 
вредностизраза
1МА.2.1.4. рачуна 
вредност израза с 
највишедве операције
1МА.2.1.5. уме да 
решава једначине
1МА.3.1.1. уме да 
примени својства 
природнихбројева у 
решавању проблемских 
задатака 1МА.3.1.2. зна 
својства операција 
сабирања и
одузимања и уме да их 
примени 1МА.3.1.3. 
уме да израчуна 
бројевну вредност
израза са више 
операција, поштујући
приоритет
1МА.3.1.4. уме да 
решава сложеније
проблемске задатке 
дате у текстуалној 
форми
СРЕДЊИ НИВО:
1МА.2.1.1. уме да 
примени својства 
природних бројева 
(паран, непаран,
највећи, најмањи, 
претходни,следећи 
број) и разуме декадни
бројни систем
1МА.2.1.2. уме да 
одреди десетицу,
стотину и хиљаду 
најближу датомброју
1МА.2.1.3. сабира и 
одузима, рачуна
вредност израза
1МА.2.1.4. рачуна 
вредност израза с
највише две операције
1МА.2.1.5. уме да 
решава једначине
НАПРЕДНИ НИВО:
1МА.3.1.1. уме да 
примени

дељење),
-Бројевни изрази,
--Формирање израза на 
основу реалистичних 
ситуација, Разломци облика  
, 1 ≤ n ≤ 10, визуелно и 
симболичко
представљање

самоевалуације
Облик рада: -
фронтални
-индивидуални -групни
-рад у пару

Методе рада:
-демонстративна -
дијалошка
-илусртативна -
истраживачка
-диференцирана -пројектна
-хеуристичка
-графички радови -
индивидуализована метода
-ИКТ метода
-метода писаних радова,
-интерактивна, -
текстуална,
-илустративна, -учење 
путем открића,
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својства природних 
бројева урешавању 
проблемских
задатака
1МА.3.1.2. зна својства
операција сабирања и 
одузимања и уме да их
примени.
1МА.3.1.3. уме да 
израчуна бројевну 
вредност израза савише 
операција, поштујући 
приоритет
1МА.3.1.4. уме да 
решавасложеније 
проблемске
задатке дате у 
текстуалнојформи

-разликује дуж, 
полуправу и 
праву,
-одреди дужину 
изломљене линије
(графички и 
рачунски),
-одреди обим
геометријске 
фигуре,
-нацрта
правоугаоник, 
квадрат и троугао 
на квадратној 
мрежи и тачкастој
мрежи,
-уочи подударне 
фигуре на датом 
цртежу
-уочи симетричне 
фигуре,
-допуни дати 
цртеж тако да 
добијена фигура 
буде симетрична у
односу на дату 
праву

ОСНОВНИ НИВО:
1МА.1.2.1. уме да 
именује геометријске
објекте у равни 
(квадрат, круг, троугао,
правоугаоник, тачка, 
дуж, права, полуправа 
иугао) и уочава 
међусобне односе два
геометријска објекта у 
равни (паралелност,
нормалност, 
припадност)
1МА.1.2.2. зна 
јединице за мерење 
дужине ињихове 
односе
1МА.1.2.3. користи 
поступак мерења 
дужине објекта, 
приказаног на слици, 
при чему је датамерна 
јединица
СРЕДЊИ НИВО:
1МА.2.2.1. уочава 
међусобне односе
геометријских објеката 
у равни
1МА.2.2.2. претвара 
јединице замерење 
дужине
1МА.2.2.4. уме да 
израчуна обим троугла, 
квадрата и 
правоугаоника када су 
подаци дати у истим 
мернимјединицама
НАПРЕДНИ НИВО:
1МА.3.2.2. уме да 
израчунаобим троугла, 

Компетенција 
за целоживотно
учење
Комуникација 
3.Рад с 
подацима и 
информацијама 
4.Дигитална
компетенција 
5.Решавање 
проблема 
6.Сарадња
8.Одговоран 
однос према 
здрављу
11.Естетичка 
компетенција
Предузимљиво
ст и 
оријентација 
капредузетниш
тву

ГЕОМЕТРИЈА
(8О + 13У + 1С = 22)
Први део
-Дуж, права и полуправа,
-Тачка и права,
-Отворена и затворена 
изломљена линија
-Графичко надовезивање 
дужи.
-Дужина изломљене линије. 
Обим геометријских фигура 
без употребе формула
Други део
-Цртање правоугаоника, 
квадрата и троугла на 
квадратној мрежи, на 
тачкастој мрежи,
-Симетричне фигуре,
-Подударност фигура 
(интуитивно)

дуж, 
полуправ
а, права,
правоугао
ник, 
квадрат, 
дужина, 
обим

-упућивање ученика на
коришћење додатне 
литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде 
паноа, кратких записа, кратких 
излагања
-коришћење е-уџбеника,и др.
игролике активности и рад на 
разумевању „пресликавања у 
огледалу” тј. симетричности
ослањањем на постојеће
искуство и знање ученика, 
развој просторних сазнања
на опажајном нивоу 
разумевање појма фигуре 
симетричне у односу на дату 
линију на квадратној
мрежи,
-постављање ученика у 
различите ситуације евалуације 
и самоевалуације
Облик рада: -
фронтални
-индивидуални -групни
-рад у пару

Методе рада:
-демонстративна -
дијалошка

Праћењем 
постигнућа 
ученика, 
усменим 
испитивање
м 
Бележењем 
постигнућа
ученика 
описном и 
бројчаном 
оценом
Усмене и 
писмене 
провере 
степена 
усвојености 
знања;
Свеске 
ученика и 
њихови 
практични 
радови



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

квадрата и
правоугаоника

-илусртативна -
истраживачка
-диференцирана -
пројектна

-хеуристичка
-изрази дужину у 
различитим 
јединицама за 
мерење дужине,
-измери дужину 
дужи и нацрта 
дуж дате  дужине,
-чита и запише 
време са 
часовника,
-користи јединице 
за време у 
једноставним 
ситуацијам

ОСНОВНИ НИВО:
1МА.1.4.1. уме да 
изрази одређену суму 
новцапреко различитих 
апоена и рачуна са 
новцем уједноставним 
ситуацијама
1МА.1.4.4. уме да чита 
једноставније
графиконе, табеле и 
дијаграме
СРЕДЊИ НИВО:
1МА.2.4.1. уме да 
изрази одређену
суму новца преко 
различитих апоенаи 
рачуна са новцем у 
сложенијим
ситуацијама
1МА.2.4.2. зна 
јединице за време
(секунда, минут, сат, 
дан, месец, година) и 
уме да претвара веће 
умање и пореди 
временске интервалеу 
једноставним 
ситуацијама
1МА.2.4.5. уме да 
користи податке
приказане графички 
или табеларно у
решавању 
једноставних задатака 
и уме графички да 
представи дате
податке
НАПРЕДНИ НИВО:
1МА.3.4.1. зна 
јединице за време 
(секунда, минут, сат, 
дан, месец, година, век) 
и умеда претвара из 
једне јединицеу другу 
и пореди временске
интервале у 
сложенијим
ситуацијама

1.Компетенција 
за
целоживотно 
учење 
2.Комуникациј
а 3.Рад с 
подацима и 
информацијама 
4.Дигитална
компетенција 
5.Решавање
проблема
6.Сарадња
11.Предузимљ
ивост и 
оријентација ка
предузетништв
у

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
(5О + 7У + 1С = 13)
Мерење дужине стандардним
мерним јединицама (m, dm, 
cm).
-Мерење времена (дан, месец, 
година, час, минут)

(мерење 
дужине и 
времена)

упућивање ученика на 
коришћење додатне 
литературе, интернета, е-
уџбеника,
енциклопедија, ради израде 
паноа, кратких записа, кратких 
излагања
повезивање теоријског знања са 
ситуацијама из свакодневног 
живота
практично мерење, провере 
тачности процене и анализа 
важности исправке направљене 
грешке, -решавање проблемских 
задатака са рачунањем времена ,
-постављање ученика у 
различите ситуације евалуације 
и самоевалуације 
Облик рада: -фронтални
-индивидуални
-групни
-рад у пару

Методе рада:
-демонстративна -дијалошка
-илусртативна -
истраживачка -пројектна
-хеуристичка
-графички радови -ИКТ 
метода
-интерактивна, -
текстуална,
-илустративна, -учење путем 
открића,

Праћењем 
постигнућа 
ученика, 
усменим 
испитивање
м 
Бележењем 
постигнућа
ученика 
описном и 
бројчаном 
оценом
Усмене и 
писмене 
провере 
степена 
усвојености 
знања;
Свеске 
ученика и 
њихови 
практични 
радови
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА  СВЕТ ОКО НАС
Годишњи фонд: 72
Недељни фонд: 2

ФОНД ЧАСОВАр.бр. НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ
обрада утврђ. остало свега

1. ДРУГИ И ЈА 3 3 1 7
2. КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 11 13 1 25
3. КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ 5 5 1 11
4. РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ 9 10 2 21
5. ЧОВЕК СТВАРА 2 5 1 8

укупно 30 36 6 72

Циљ наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за 
одговоран живот у њему.

Предметни 
исходи

Стандарди

О
пш

те
 

м
еђ

уп
ре

дм
ет

не
 

ко
м

пе
те

нц
иј

е

Назив теме / садржај Кључни 
појмови 
садржај
а

Начини и поступци 
остваривања програма 
(Дидактичко – методичко 
упутство)

Начини 
провере 
остваренос
ти исхода

идентификује групе 
људи којима 
припада и своју 
улогу у њима
-оствари права и 
изврши обавезе у 
односу на правила 
понашања у 
групама којима 
припада,
-се понаша тако да 
уважава 
различитости 
других људи,
-прихвати 

1ПД.1.5.1. зна које 
друштвене групе
постоје и ко су 
њихови чланови
1ПД.1.5.2. зна 
основна правила 
понашањау 
породици, школи и 
насељу
1ПД.1.5.4. зна који 
су главни извори 
опасности по 
здравље и живот 
људи и основне мере 
заштите
1ПД.1.6.2. зна 
основне типове 
насеља и
њихове 
карактеристике

1.Компетенција за
целоживотно учење 
2.Комуникација 
3.Рад с подацима и 
информацијама 
5.Решавање
проблема 6.Сарадња 
7.Одговорно учешће 
у
демократском
друштву

ДРУГИ И ЈА
(3О + 3У + 1С = 7)
-Групе људи: родбина 
(ван)школска 
заједница,становници 
насеља,
-Права и обавезе чланова 
група.
-Однос потреба и жеља,
-Правила понашања 
појединаца и група,
-Породични, школски и 
празници

права, 
обавезе,
правила 
понашањ
а

упућивање ученика на 
коришћење интернета, е- 
уџбеника, енциклопедија,
повезивање теоријског знања 
са ситуацијама из свакодневног 
живота,
одржавање часова у
непосредној околини школе,
-разговор о ситуацијама из 
свакодневног живота,
-постављање ученика у
различите ситуације 
евалуације и самоевалуације
Облик рада:
Групни, индивидуални, 

Праћењем 
постигнућа 
ученика, 
усменим 
испитивање
м 
Бележењем 
постигнућа
ученика 
описном и 
бројчаном 
оценом
Усмене и 
писмене 
провере 
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последице када
прекрши правила 
понашања групе,
-сарађује са 
другима у групи на 
заједничким 
активностима,
-разликује потребе 
од жеља на 
једноставним 
примерима из
сопственог живота

1ПД.2.5.1. зна које 
су улогеразличитих 
друштвених група и 
њихових чланова
1ПД.2.5.2. зна која 
су права и обавезе 
чланова у 
различитим
друштвеним групама
1ПД.3.5.1.разуме 
заједничке 
карактеристике 
друштвених група и 
разлике међу њима

фронтални, рад у 
пару,Активна настава

Методе рада:
Дијалошка, илустративна, 
демонстративна,текстуалнаам
бијентална , разговора, 
хеуристичка, писаних 
радова,експериментална

степена 
усвојености 
знања;
Свеске 
ученика и 
њихови 
практични 
радови

-препозна грб, 
заставу и химну 
Републике Србије и 
примерено се 
понаша према 
симболима,
-одреди тип насеља 
на основу његових
карактеристика,
-повеже личну 
хигијену,
боравак у природи, 
физичку активност 
и разноврсну
исхрану са 
очувањем здравља,
-одржава личну 
хигијену руку, зуба 
и чулних органа,
-примени правила 
културног и 
безбедног
понашања у 
саобраћају и 
превозним 
средствима у 
насељу са 
околином,
- безбедно поступа 
пре и током 

ОСНОВНИ НИВО:
1ПД.1.5.4. зна који 
су главни извори 
опасности по 
здравље и живот 
људи иосновне мере 
заштите
1ПД.1.5.5. зна 
поступке за очување 
иунапређивање 
људског здравља
1ПД.1.6.2. зна 
основне типове 
насеља ињихове 
карактеристике
СРЕДЊИ НИВО
1 ПД.2.5.3. разуме 
повезаност и
међузависност

различити
хљудских 
делатности
НАПРЕДНИ НИВО:
1ПД.3.5.2.разуме да 
се права
иобавезечланова 
друштвенихгрупа 
међусобно допуњују

1.Компетенција за
целоживотно учење 
2.Комуникација 
3.Рад с подацима и 
информацијама 
5.Решавање
проблема 6.Сарадња 
7.Одговорно учешће 
у
демократском 
друштву

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА
(11О + 13У +1С = 25)
Симболи Републике 
Србије: грб, застава и 
химна,
-Типови насеља: село, 
град,
-Здрав начин живота: 
хигијена тела, разноврсна 
исхрана, број оброка,
боравак у природи и 
физичка активност,
-Врсте саобраћаја 
(копнени, водни и 
ваздушни и одговарајућа 
превозна средства),
-Безбедно понашање у 
саобраћају у насељу 
(кретање улицом и путем 
без тротоара, прелажење 
улице и пута
без пешачког прелаза,
-Правила понашања у 
превозним средствима 
(аутомобил и јавни
превоз),
-Временске непогоде 
(олуја, град, мећава) и 
безбедно понашање у
затвореном и на 

држава, 
насеље, 
саобраћај, 
безбедно 
понашањ
е

упућивање ученика на 
коришћење интернета, е-
уџбеника,
енциклопедија,
повезивање теоријског знања са 
ситуацијама из свакодневног 
живота,
одржавање часова у 
непосредној околини школе ( 
објекти и
њихова намена,
понашање у насељу, суседи), -
разговор о ситуацијама из 
свакодневног живота,
-постављање ученика у 
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације,
-учешће у акцијама на нивоу 
школе и локалне средине
Облик рада:
Групни, индивидуални, 
фронтални, рад у 
пару,активна настава

Методе рада:
Дијалошка, 
илустративна, 
демонстративна,тек

Праћењем 
постигнућа 
ученика, 
усменим 
испитивање
м 
Бележењем 
постигнућа
ученика 
описном и 
бројчаном  
оценом
Усмене и 
писмене 
провере 
степена 
усвојености 
знања;
Свеске 
ученика и 
њихови 
практични 
радови
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временских 
непогода

отвореном простору стуална, 
амбијентална, 
разговора, 
хеуристичка, 
писаних 
радова,експеримент
ална

-одабере начин 
кретања тела, 
узимајући у обзир 
облик тела, врсту 
подлоге и средину у 
којој се тело креће,
-измери растојање 
које тело пређе 
током свог 
кретања,
-пронађе тражени 
објекат у насељу 
помоћу 
адресе/карактерист
ичних објеката,
- именује занимања 
људи у свом насељу 
са околином,
-одреди време 
помоћу часовника и 
календара 
користећи 
временске
одреднице: сат, 
дан, седмицу, 
месец, годину,
-забележи и 
прочита податке из 
личног живота
помоћу ленте 
времена

ОСНОВНИ НИВО:
1ПД.1.4.1. уме да 
препозна кретање 
тела уразличитим 
појавама
1ПД.1.4.2. зна 
помоћу чега се људи 
оријентишу у 
простору: лева и 
деснастрана, стране 
света, адреса, 
карактеристични 
објекти
1ПД.1.4.3. уме да 
одреди стране света
помоћу Сунца
1ПД.1.4.4. зна 
јединице за мерење 
времена: дан, 
недеља, месец, 
година,деценија и 
век
1ПД.1.4.5. уме да 
прочита тражене
информације са 
часовника и 
календара
СРЕДЊИ НИВО:

1ПД.2.4.1. зна да 
кретање телазависи 
од силе која на њега
делује, врсте
1ПД.2.4.3. уме да 
пронађе
тражене улице и 
објекте на плану
насеља
1ПД.2.4.5. уме да 
пронађе и
упише тражене 
информације на
ленти времена

1.Компетенција за
целоживотно учење 
2.Комуникација 
3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална
компетенција 
5.Решавање 
проблема
6.Сарадња
11.Предузимљивост 
и оријентација ка
предузетништву.

КРЕТАЊЕ И 
ОРИЈЕНТАЦИЈА У 
ВРЕМЕНУ
(5О + 5У +1С = 11)
-Различити облици 
кретања тела (хода, скаче, 
трчи, пада, лети,
плива, котрља се, клизи),
-Утицај облика тела, 
подлоге и средине на 
кретање по равној 
подлози и пређено 
растојање тела,
-Сналажење у насељу 
помоћу адресе (улица, 
кућни број) и 
карактеристичних 
објеката,
-Сналажење у времену у 
односу на временске 
одреднице: минут, сат, 
дан, седмица, месец, 
година, датум, годишња 
доба,
-Средства за мерење 
времена: часовник, 
календар, лента
времена

кретање, 
оријентац
ија, 
простор, 
време

упућивање ученика на 
коришћење интернета, е- 
уџбеника, енциклопедија,
повезивање теоријског знања са 
ситуацијама из свакодневног 
живота,
Практичан рад ученика 
(кретање у различитим 
срединама и по различитим 
подлогама),
- Истраживачке активности 
утицај подлоге и облика
предмета на кретање (глатка и 
храпава
подлога...),
-постављање ученика у 
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације
Облик рада:
Групни, индивидуални, 
фронтални, рад у 
пару,активна настава

Методе рада:
Дијалошка, илустративна, 
демонстративна,текстуалнаам
бијента лна, разговора, 
хеуристичка, писаних 
радова,експериментална

Праћењем 
постигнућа 
ученика, 
усменим 
испитивање
м 
Бележењем 
постигнућа
ученика 
описном и 
бројчаном  
оценом
Усмене и 
писмене 
провере 
степена 
усвојености 
знања;
Свеске 
ученика и 
њихови 
практични 
радови
Активност 
ученика, 
питања 
ученика, 
контролни 
задаци, 
посматрање, 
праћење 
ангажовања 
ученика, 
наративне и 
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анегдотске 
белешке

- разликује облике 
рељефа у свом 
насељу и околини,
-разликује облике и 
делове 
површинских вода 
у свом насељу и 
околини,
-идентификује 
заједничке особине 
живих бића на 
примерима из 
окружења,
- повеже делове 
тела живих бића са 
њиховом 
улогом/улогама,
-разврста биљке из 
окружења на основу 
изгледа листа и 
стабла,
-разврста 
животиње из
окружења на 
основу начина 
живота и начина 
исхране,
- наведе примере 
који показују 
значај биљака и 
животиња за 
човека,
-штедљиво троши 
производе које 
користи у 
свакодневним 
ситуацијама,
-разврста отпад на 
предвиђена места,
-негује и својим 

ОСНОВНИ НИВО:
1ПД. 1.1.1. прави 
разлику између 
природеи производа 
људског рада
1ПД.1.1.2. зна ко и 
шта чини живу и 
неживу природу
1ПД.1.1.3. зна 
заједничке 
карактеристике
живих бића
1ПД.1.1.4. уме да 
класификује жива 
бићапрема једном од 
следећих 
критеријума: 
изгледу, начину 
исхране, кретања и 
размножавања
1ПД.1.1.5. 
препознаје и именује 
деловетела живих 
бића
1ПД. 1.1.6. разликуј 
е станишта према
условима живота и 
живим бићима у 
њима1ПД.1.2.1. 
препознаје и именује 
природнересурсе
1ПД.1.2.3. разликује 
повољно и
неповољно деловање 
човека по очување
природе
1ПД. 1.6.1. зна 
основне облике 
рељефа и
површинских вода
1ПД. 1.3.1. зна 
основна својства 
воде,ваздуха и 
земљишта
СРЕДЊИ НИВО:
1ПД.2.1.1. разуме 
повезаностживе и 
неживе природе на
очигледним 
примерима 1 
ПД.2.1.2. зна 
основне разлике
између биљака, 
животиња и
људи

1.Компетенција за 
целоживотно
учење
2.Комуникација 
3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање
проблема 6.Сарадња 
7.Одговорно учешће 
у
демократском 
друштву
8.Одговоран однос 
према здрављу 
9.Одговоран однос 
према околини 
10.Естетичка 
компетенција
11.Предузимљиво ст 
и оријентација ка
предузетништву

РАЗНОВРСНОС Т 
ПРИРОДЕ
(9О + 10У + 2С = 21)
Рељеф и облици рељефа: 
узвишења, (брдо, 
планина) удубљења 
(долине котлине) и 
равнице,
-Рељеф у насељу и 
околини,
-Облици појављивања 
воде:
површинске воде (текуће, 
стајаће) и њихови делови 
(извор, ток, корито, 
обала),
-Површинске воде у 
насељу и околини,
-Заједничке особине 
живих бића (дисање, 
исхрана, раст, остављање 
потомства),
-Функције (улога) делова 
тела живих бића,
-Разноврсност биљака у 
окружењу (зељасте и 
дрвенасте; лишћарске и 
четинарске),
-Разноврсност животиња 
у околини (домаће и 
дивље; биљоједи, 
месоједи и сваштоједи),
-Значај биљака и 
животиња за човека,
-Улога човека у очувању 
природе (штедња 
производа који се 
користе у свакодневном 
животу, разврставање 
отпада на предвиђена 

природа, 
биљке, 
животињ
е, рељеф

упућивање ученика на 
коришћење интернета, е- 
уџбеника,
енциклопедија,
повезивање теоријског знања 
са ситуацијама из 
свакодневног живота,
извођење часова у природном
амбијенту,
истраживачке активности 
(живи свет у нашем 
окружењу),
-посматрање и описивање 
окружења,
извођење огледа , последице
загревања
воде(водена пара), последице 
хлађења воде(лед), кружење 
воде у природи,
струјање ваздуха- ветар,сенка,
-постављање ученика у 
различите
ситуације
евалуације и
самоевалуације,
Облик рада:
Групни, индивидуални, 
фронтални, рад у 
пару,активна настава

Методе рада:
Дијалошка, илустративна, 
демонстративна,текстуалнаам
бијента лна, разговора, 
хеуристичка, писаних 
радова,експериментална

Праћењем 
постигнућа 
ученика, 
усменим 
испитивање
м 
Бележењем 
постигнућа
ученика 
описном и 
бројчаном 
оценом
Усмене и 
писмене 
провере 
степена 
усвојености 
знања;
Свеске 
ученика и 
њихови 
практични 
радови
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понашањем не 
угрожава биљке и 
животиње у 
окружењу,
- препозна примере 
повезаности живих 
бића са условима за 
живот,
-повеже промене у 
природи и 
активности људи са 
годишњим добима,
-изведе једноставне 
огледе пратећи 
упутства;
-повеже резултате 
рада са уложеним 
трудом

1ПД.2.1.4. зна улогу 
основнихделова 
живих бића
1 ПД.2.2.3. зна 
основне мере
заштите живе и 
неживе природекао 
природних ресурса
1ПД.2.6.1. 
препознаје и именује
облике рељефа и 
површинских вода у 
свом месту и у 
околини
НАПРЕДНИ НИВО:
1ПД.3.1.1. разуме 
повезаностживе и 
неживе природе на
мање очигледним 
примерима 
1ПД.3.1.2. разуме
функционалну 
повезаност 
различитих делова 
тела живихбића

места, брига о биљкама и 
животињама),
-Сунчева светлост и 
топлота, вода, ваздух и 
земљиште – неопходни 
услови за живот,
Промене у природи и 
активности
људи у зависности од 
годишњих доба

-истезањем, 
савијањем и
сабијањем одреди 
својства 
материјала, -
одабере
материјале који 
својим својствима 
највише одговарају 
употреби
предмета,
-пронађе нову
намену 
коришћеним 
предметима

ОСНОВНИ НИВО:
1ПД.1.3.4. зна 
основна својства
материјала: тврдоћа, 
еластичност, 
густина,
растворљивост, 
провидност,
намагнетисаност
1ПД.1.3.5. зна да 
својства материјала 
одређују њихову 
употребу и 
препознајепримере у 
свом окружењу
1ПД.1.3.6. зна 
промене материјала 
које настају због 
промене 
температуре, услед
механичког утицај а 
и деловања воде и 
ваздуха
1ПД.1.5.3. зна   које   
људске   делатности
постоје и њихову 
улогу
СРЕДЊИ НИВО:
1ПД.2.3.5. разликује 
повратне и 
неповратне промене 
материјала1ПД.2.3.6. 
разликује промене 

1.Компетенција за
целоживотно учење 
2.Комуникација 
3.Рад с подацима и 
информацијама
4.Дигитална 
компетенција 
5.Решавање 
проблема 6.Сарадња
9.Одговоран однос 
према околини
11.
Предузимљивост и 
оријентација ка
предузетништву

ЧОВЕК СТВАРА
(2О + 5У + 1С = 6)
-Материјали (дрво, 
камен, метал, стакло, 
гума, пластика, папир, 
тканина,
глина/пластелин) и 
производи људског рада,
-Еластичност материјала,
-Својства материјала 
одређују њихову 
употребу,
-Нова намена предмета
направљених од 
различитих материјала,
Занимања људи у граду и 
селу

природа, 
маатерија
л, својства

-упућивање ученика на 
коришћење интернета, е- 
уџбеника, енциклопедија,
повезивање теоријског знања са 
ситуацијама из свакодневног 
живота,
практичан рад ученика 
(груписање објеката на основу 
једноставних својстава 
материјала)- уочавање како
својства материјала одређују 
њихову употребу,
-постављање ученика у
различите ситуације 
евалуације и самоевалуације
Облик рада:
Групни, индивидуални, 
фронтални, рад у 
пару,Активна настава

Методе рада:
Дијалошка, 
илустративна, 

Прикупљање 
информација 
из 
различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања, 
активност 
на часу, 
учествовање 
у разговору 
и дискусији, 
самосталан 
рад, рад у 
групи, 
тестови. 
Праћењем 
постигнућа 
ученика, 
усменим 
испитивање
м 
Бележењем 
постигнућа 
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материјала при 
којима настају други 
материјали од оних
промена материјала 
при којимане настају 
други материјали
1ПД.2.5.3. разуме 
повезаност и 
међузависност

различити
хљудских 
делатности
НАПРЕДНИ НИВО:
1ПД.3.3.2. 
примењује знање о 
променама 
материјала за
објашњење појава у 
свомокружењу

демонстративна,тек
стуална, 
амбијентална, 
разговора, 
хеуристичка, 
писаних 
радова,експеримент
ална

ученика 
оценом 
Усмене и 
писмене 
провере 
степена 
усвојености 
знања; 
Свеске 
ученика и 
њихови  
радови

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА  ЛИКОВНА КУЛТУРА
Годишњи фонд: 72
Недељни фонд: 2

ФОНД ЧАСОВАр.бр. НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ
обрада утврђ. остало свега

1. ОБЛИЦИ 8 16 24
2. СПОРАЗУМЕВАЊЕ 6 6 12
3. ЛИКОВНЕ ИГРЕ 4 14 18
4. ПРОСТОР 5 13 18
укупно 23 49 72

Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, 
оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа.

Предметни исходи
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Начини и поступци 
остваривања програма 

(Дидактичко – методичко 
упутство)

Начини 
провере 

остваренос
ти исхода
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-користи материјал и 
прибор на безбедан и 
одговоран начин, -
-изрази, одабраним
материјалом и 
техникама своје 
емоције, машту, сећања 
и замисли,
-користи једноставне 
информације и 
одабрана ликовна дела 
као подстицај за 
стваралачки рад,
-изражава, светлим или 
тамним бојама, свој 
доживљај уметничког 
дела,
 -идентификује 
истакнути део целине и 
визуелне супротности у 
свом окружењу,
-преобликује, 
самостално или у 
сарадњи са другима, 
материјале и предмете 
за рециклажу

1.Компетенција за
целоживотно учење 
2.Комуникација 
3.Рад с подацима и 
информацијама 
4.Дигитална
компетенција 
6.Сарадња
8.Одговоран однос 
према здрављу 
10.Естетичка 
компетенција
11.Предузимљивост 
и оријентација ка 
предузетништву

ОБЛИЦИ
 (8О + 16 У = 24)
-Облици (светло као услов за 
опажање
облика,визуелне
карактеристике природних и 
вештачких облика; дизајн 
предмета за свакодневну 
употребу),
-Супротности (обојено и 
безбојно, једноставно и
сложено, испупчено и 
удубљено, ближе и даље...),
-Облик и целина (истакнути 
део целине; везивање и
спајање облика) 

облик, 
светло и 
сенка, 
дизајн

-примена различитих материјала и 
техника у сликању и вајању,
-одржавање часова у природи,
-цртање предмета, бојење истог, 
преобликовање и додавање других 
елемената,
-уређивање панова,
-посматрање игре светлости и сенке 
(природни и вештачки извори),
-упућивање ученика на коришћење 
интернета, е-
уџбеника, енциклопедија...
-постављање ученика у
различите ситуације евалуације и 
самоевалуације

Прикупљање 
информација 
из различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања, 
активност на 
часу, однос 
према раду, 
однос према 
себи, однос 
према 
другима,пазу
мевање,повез
ивање,о 
ригиналност, 
вербално 
изражавање, 
употреба 
техника

-тумачи једноставне 
визуелне информације 
које опажа у 
свакодневном
животу,
-користи одабране
податке и информације 
као подстицај за 
стваралачки рад,
-изрази одабране
садржаје изразом лица, 
положајем тела, 
покретима    или 
кретањем

1.Компетенција за
целоживотно учење
2.Комуникација 
3.Рад с подацима и 
информацијама
4.Дигитална
Компетенција
6.Сарадња
10.Естетичка
Компетенција
11.Предузимљивост и 
оријентација ка

СПОРАЗУМЕВ АЊЕ
(6О + 6 У = 12)
-Тумачење (невербално и 
визуелно изражавање
садржај визуелних 
информација),
-Слика и реч (редослед радње 
у стрипу; знаци; лепо писање; 
честитке)

слово, 
слика, 
садржај, 
стрип

-Гледање цртаних филмова 
(посматрање, анализа),
-Формирање целине од више делова 
(илустровање приче),
-Претварање текста приче, песме у 
стрип,
-Уређивање панова,
-упућивање ученика на коришћење 
интернета, е-уџбеника,
енциклопедија...
-постављање ученика у различите 
ситуације евалуације и 
самоевалуације
Облик рада: фронтални, групни, 
индивидуални

Прикупљање 
информација 
из различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања, 
активност на 
часу, однос 
према раду, 
однос према 
себи, однос 
према 
другима,пазу
мевање,повез
ивање,о 
ригиналност, 
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Методе рада: вербална, 
демонстративна, дијалошка, 
илустративна, истраживачка, 
практичан рад

вербално 
изражавање, 
употреба 
техника

-изражава мимиком 
и/или телом различита 
расположења,
покрете и кретања,
-упоређује свој и туђи 
естетски доживљај 
простора, дизајна и
уметничких дела

1.Компетенција за
целоживотно учење 
2.Комуникација 3.Рад с 
подацима и 
информацијама
4.Дигитална 
компетенција 
6.Сарадња
10.Естетичка 
компетенција 
11.Предузимљивост и
оријентација ка 
предузетништву

ЛИКОВНЕ ИГРЕ
(4О + 14У = 18)

-Боја (светле и тамне боје;
боја и облик; боја и звук),
-Замишљања (стварност и 
машта)

боја, 
светлос
т и тама,
стварно
ст и 
машта

експериментом се врши провера да 
ли мешањем различитих боја могу да 
добију основне боје,
изражавање утиска или расположења 
светлим или тамним бојама,
-изражавање доживљеног након 
слушања композиције светлом или 
тамним бојама,
-уређивање панова
-упућивање ученика на коришћење 
интернета, е- уџбеника, 
енциклопедија...
-постављање ученика у различите 
ситуације евалуације и 
самоевалуације
Облик рада: фронтални, групни, 
индивидуални

Методе рада: вербална, 
демонстративна, дијалошка, 
илустративна, истраживачка, 
практичан рад

Прикупљање 
информација 
из различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања, 
активност на 
часу, однос 
према раду, 
однос према 
себи, однос 
према 
другима,пазу
мевање,повез
ивање,о 
ригиналност, 
вербално 
изражавање, 
употреба 
техника

12. повезује уметничко 
занимање и 
одговарајуће продукте;
-13. пружи основне 
информације о 
одабраном музеју;
-14. разматра, у групи, 
шта и како је учио/ла и 
где та знања може
применити

1.Компетенција за
целоживотно учење 
2.Комуникација 3.Рад с 
подацима и 
информацијама
4.Дигитална 
компетенција 
6.Сарадња
10.Естетичка 
компетенција 
11.Предузимљивост и
оријентација ка 
предузетништву

ПРОСТОР
(5О + 13У = 18)
-Простор (обликовање 
простора – школа,
учионица, соба; музеј),
-Кретање (кретање једног 
облика у
простору; кретање више 
облика у
простору),
-Сцена (маске, костими, 
реквизити)

облик, 
маска, 
простор

-обликовање макета и обликовање дела 
простора школе,
-организовање композиције у простору 
и сарадња ученика,
-обликовања елемената сцене, маски и 
костима,
-уређење паноа и сценско извођење,
-упућивање ученика на коришћење 
интернета, е-уџбеника,
енциклопедија...
-постављање ученика у различите
ситуације евалуације и самоевалуације
Облик рада: фронтални, групни, 
индивидуални

Методе рада: вербална, 
демонстративна, дијалошка, 

Прикупљање 
информација 
из различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања, 
активност на 
часу, однос 
према раду, 
однос према 
себи, однос 
према 
другима,пазу
мевање,повез
ивање,о 
ригиналност, 
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илустративна, истраживачка, 
практичан рад

вербално 
изражавање, 
употреба 
техника

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА  МУЗИЧКА КУЛТУРА
Годишњи фонд: 36
Недељни фонд: 1

ФОНД ЧАСОВАр.бр. НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ
обрада утврђ. остало свега

1. СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 19 1 20
2. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 10 1 11
3. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ( реализује се на сваком часу) 5 5
укупно 29 7 36

Циљ наставе и учења Музичке културе је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и колективно 
музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа
према очувању музичког наслеђа и културе свога и других народа.

Предметни исходи
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-oбјасни својим речима 
утиске о
слушаном делу, особине 
тона,
доживљај прегласне 
музике и њеног утицаја 
на тело,
-разликује различитe
инструменте по боји 
звука и изражајним 
могућностима,
-издвоји основне 
музичке изражајне 
елементе,
-препозна музичку тему 
или
карактеристични
мотив који се понавља у 
слушаном делу,
-повезује карактер дела 
са изражајним 
музичким елементима
и инструментима

1.Компетенција за
целоживотно 
учење 
2.Комуникација 
3.Рад с подацима 
и информацијама 
4.Дигитална
компетенција
Одговорно 
учешће у 
демократском
друштву
Одговоран однос 
према здрављу 
10.Естетичка 
компетенција

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
 (19О + 1У = 20)
-Уметничка музика у цртаним и 
анимираним филмовима,
-Однос звук-лик, музика-радња. 
Композиције које илуструју 
различита осећања,
-Звук и тон (извори) – звуци из 
природе и окружења. Тон: боја 
(различити гласови и 
инструменти), трајање (кратак-
дуг), јачина (гласан-тих), висина 
(висок-дубок),
-Композиције које илуструју 
различите боје људског гласа и 
инструмената,
-Музички дијалог (хор, глас и 
хор, глас и
инструмент, два гласа, два 
инструмента, један свирач, група 
свирача, оркестар),
-Различити жанрови везани за 
ситуације значајне у животу 
ученика,
- Музичка прича.
-Композиције различитог 
карактера и
елементи музичке изражајности 
(мелодијска линија, темпо, ритам, 
динамика).
-Музички бонтон, 
-Музика и здравље,

-Носиоци звука (цеде плејер, 
рачунар...).

слушањ
е, звук, 
тон, 
музичка 
тема, 
изражај
ни 
елемент
и

-избор
најупечатљивијих музичких 
примера
-активно слушање композиција
-у току часа преовлађују
активности којима се развијају 
знања и
ставови
-упућивање ученика на коришћење 
интернета, е-уџбеника,
енциклопедија...
-постављање ученика у различите 
ситуације
евалуације и
самоевалуације
Облик рада: Фронтални, 
групни, индивидуални, 
практичан рад и радионица

Методе рада: 
монолошка,дијалошка, слушање 
аудио примера,игровне 
активности,истраживачки 
рад,метода стваралачког рада

Посматрање 
ангажованос
ти на часу 
Препознавањ
е слушане 
музике 
Разговор са 
учеником 
Усмено 
испитивање
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-изговара бројалице у 
ритму, уз покрет,
-пева по слуху песме 
различитог садржаја и 
расположења,
-изводи уз покрет 
музичке и 
традиционалне игре,
-примењује правилан 
начин певања и 
договорена правила 
понашања у групном 
певању и свирању,
-свира по слуху 
ритмичку пратњу уз 
бројалице и песме, 
једноставне аранжмане,
свирачке деонице у 
музичким играма,
-повезује почетне 
тонове
песама-модела и 
једноставних наменских 
песама са бојама,
-повезује ритам са 
графичким приказом,
-објашњава својим 
речима доживљај свог и 
туђег
извођења,
-учествује у школским 
приредбама и
манифестацијама

Компетенција за 
целоживотно
учење
Комуникација 
3.Рад с подацима 
и информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
6.Сарадња 
10.Естетичка 
компетенција 
11.Предузимљиво 
ст и оријентација 
ка
предузетништву

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
 (10О + 1У = 11)
-Изговор бројалице у ритму уз 
покрет. Звучне ономатопеје и 
илустрације,
-Правилaн начин певања – 
држање тела и дисање,
-Правилна дикција – изговарање 
брзалица и бројалица,
-Певање песама по слуху 
различитог садржаја и карактера,
-Певање песама уз покрет – 
песме уз игру и народне песме,
-Певање модела и наменских 
песама и
повезивање њихових почетних 
тонова уз боју (а1 бела, ха1 
љубичаста боја).
-Дечји и алтернативни 
инструменти и начини свирања на 
њима,
-Инструментална пратња по 
слуху уз бројалице и песме – 
пулс, ритам,
груписање удара.
-Певање и извођење музичких 
игара уз свирање на дечјим 
инструментима –
песме уз игру, дидактичке игре, 
музичке драматизације.
-Свирање инструменталних 
аранжмана на дечјим ритмичким 
инструментима и на 
алтернативним изворима звука.
Музички бонтон

певање, 
свирање
, 
музичке 
игре, 
музички 
бонтон

-извођење спонтаних
покрета као одговор на музички 
доживљај
-извођење бројалица као 
мотивационих активности
-извођење вежби
правилног држања тела, дисања и 
говорне
ариткулације
-певање дечијих песама разичитог 
карактера
-свирање на дечијим ритмичким
Инструментима -упућивање 
ученика на коришћење интернета, е-
уџбеника,
енциклопедија...
-постављање ученика у различите 
ситуације
евалуације и
самоевалуације
Облик рада: Фронтални, 
групни, индивидуални, 
практичан рад и радионица

Методе рада: 
монолошка,дијалошка, слушање 
аудио примера,игровне 
активности,истраживачки 
рад,метода стваралачког рада

Посматра-
ње 
ангажовано
сти на часу 
Разговор са 
учеником 
Усмено 
испитивање 
Певање 
бројалица и

песама по 
слухуИзвођењ
е 
одговарајуће 
пратње уз 
песму (руке, 
тело)Свирањ
е по слуху 
пратње уз 
бројалице и 
песмеПевање 
и извођење 
музичких 
игара уз 
свирање на 
дечјим 
инструменти
ма
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-направи дечје 
ритмичке инструменте,
-осмисли покрете уз 
музику,
-осмисли ритмичку 
пратњу за бројалице, 
песме и музичке игре 
помоћу различитих 
извора звука,
-осмисли одговор на 
музичко питање,
-осмисли једноставну 
мелодију на краћи 
задати текст,
-према литерарном 
садржају изабере од
понуђених, 
одговарајући музички 
садржај,
-поштује договорена 
правила понашања при
слушању и извођењу 
музике,
-користи самостално 
или уз помоћ одраслих, 
доступне
носиоце звука

1.Компетенција за
целоживотно 
учење 
2.Комуникација 
3.Рад с подацима 
и информацијама 
4.Дигитална 
компетенција 
6.Сарадња 
10.Естетичка 
компетенција 
11. 
Предузимљивост 
и оријентација ка
предузетништву

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
(5)
Израда дечјих ритмичких 
инструмената од
различитих материјала, 
Креирање сопствених покрета уз 
музику,
-Стварање једноставне ритмичке 
пратње
коришћењем различитих извора 
звука,
-Музичка питања и одговори и 
музичка допуњалка,
-Стварање звучне приче од 
познатих музичких
садржаја, звучних
ономатопеја и илустрација на 
краћи литерарни текст

певање, 
свирање
, 
музичке 
игре, 
музички 
бонтон

-обележавање појединих речи или 
фраза током извођења мелодије
звуком неких инструмената , према 
избору ученика;
-опонашање звукова из околине
спонтано или договореном
импровизацијом (звуци у кући, 
звуци града, звуци у природи ),
-смишљање малих ритмичких
целина остварених говором или 
спонтано изговорених група
гласова,
-извођење мале, договором
састављене музичке игре уз покрет,
-певање и свирање на дечијим 
ритмичким инструментима,
-постављање ученика у различите 
ситуације евалуације и
самоевалуације
Облик рада: Фронтални, 
групни, индивидуални, 
практичан рад и радионица

Методе рада: 
монолошка,дијалошка, слушање 
аудио примера,игровне 
активности,истраживачки 
рад,метода стваралачког рада

Прикупљање 
информациј
а из 
различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања
, активност 
на часу,
степен 
ангажовања, 
уложен труд 
и лично 
напредовање 
сваког 
ученика у 
складу са 
његовим 
музичким 
могућностим
а
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА  
ФИЗИЧКО  И  ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд: 108
Недељни фонд: 3

ФОНД ЧАСОВАр.бр. НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ
обрада утврђ. остало свега

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ
2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 44 64 108
3. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
укупно 44 64 108

Циљ наставе и учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања 
из области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим
условима живота и рада.

Предметни исходи

О
пш

те
 

м
еђ

уп
ре

дм
ет

не
 

ко
м

пе
те

нц
иј

е Назив теме / садржај

К
љ

уч
ни

 
по

јм
ов

и 
са

др
ж

ај
а

Начини и поступци остваривања 
програма (Дидактичко – методичко 

упутство)

Начини провере 
остварености 

исхода
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-примени једноставнe,
двоставне општеприпремне 
вежбе (вежбе обликовања),
-правилно изводи вежбе, 
разноврсна природна и 
изведена кретања,комбинује 
усвојене моторичке вештине у 
игри и
свакодневном животу,
-одржава равнотежу у 
различитим кретањима,
- разликује правилно од 
неправилног држања тела,
- успостави правилно држање 
тела,
-правилно дише током 
вежбања

1.Компетен
ција за
целоживотн
о учење 
2.Комуника
ција 3.Рад с 
подацима и 
информациј
ама 
6.Сарадња
7.Одговорно 
учешће у 
демократско
м друштву 
8.Одговоран 
однос
према 
здрављу 
9.Одговоран 
однос према 
околини 
10.Естетичк
а 
компетенциј
а

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ
(реализује се на свим часовима)
-Вежбе за развој снаге,
-Вежбе за развој покретљивости,
-Вежбе за развој издржљивости,
-Вежбе за развој брзине,
-Вежбе за развој координације

кретање
, вежбе

- редовно вежбање
-постепено увеђење термина 
везаних за вежбање,
-истицање неопходност поштовања 
правила
понашања током вежбања,
-организовање одељењска и 
такмичења на нивоу
генерације,
-указивати на значај вежбања,
-примењивати
одговарајуће облике и  методе рада
Облик рада: 
Фронтални Групни 
Индивидуални Рад у 
пару Методе рада: 
Демонстративна,
дијалошка,метода практичног 
вежбања, метода усменог 
излагања

Прикупљање 
информација 
из различитих 
извора: 
свакодневна 
посматрања, 
ниво 
ангажованос
ти 
(активност) 
и однос 
ученика 
према 
обавезама у 
физичком и 
здравственом 
васпитању 
који 
обухвата:
– вежбање 

у 
адекватној 
спортској 
опреми;
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-изведе кретања, вежбе и 
кратке саставе уз музичку 
пратњу,
-изведе дечји и народни плес,
-користи основну 
терминологију вежбања,
-поштује правила понашања у 
и на просторима за вежбање,
-поштује мере безбедности 
током вежбања,
-одговорно се односи према
објектима, справама и 
реквизитима у просторима за 
вежбање,
- поштује правила игре,
-навија и бодри учеснике у 
игри на начин којим никога не 
вређа,
- прихвати победу и пораз као 
саставни део игре и 
такмичења

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 
(44О+64У= 108)

-Ходање и трчање: Ходање и 
технике трчања,
-Скакање и прескакање,
-Бацање и хватање,
-Пузања, вишења, упори и 
пењања,
-Вежбе на тлу,
-Вежбе равнотеже,
-Вежбе са реквизитима,
-Плес и ритимика,
-Полигони

игра, 
песма,
покрет, 
реквизи
ти

-изводити трчање и ходање уз
правилно постављање стопала и 
рад руку,
-изводити игре уз коришћење 
различитих облика скакања,
прескакања, бацања и додавања,
-усвојене моторичке вештине
примењивати у свакодневним и 
специфичним животним
ситуацијама,
-радити тренажне методе ( 
континуирани, понављајући 
метод),
-постављање ученика у различите 
ситуације евалуације и
Самоевалуације
Облик рада: 
Фронтални Групни 
Индивидуални Рад у 
пару 
Методе рада: 
Демонстративна,
дијалошка,метода практичног 
вежбања, метода усменог 
излагања

– активно 
учествује на 
часовима 
физичког и 
здравственог 
васпитања; 
– вежбање и 
играње у 
слободно 
време.
Приказ једног 

комплекса 
усвојених 
општеприпре
мних вежби 
(вежби 
обликовања), 
без 
реквизита.

Постигнућа у 
моторичким 
вештинама. 
Индивидуални 
напредак 
ученика
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-уредно одлаже своје ствари пре 
и након вежбања
-уочава улогу делова тела у
вежбању,
-уочи промене у расту код себе 
и других
-препозна сопствено болесно
стање и не вежба када је 
болестан,
-примењује здравствено-
хигијенске мере пре, у току и 
након вежбања
-одржава личну хигијену;
-учествује у одржавању 
простора у коме живи и борави
-наведе врсте намирница у
исхрани,
-препознаје везу вежбања и
уноса воде,
-повеже ходање и трчање са
позитивним утицајем на 
здравље,
-препозна лепоту покрета у
вежбању,
– се придржава правила 
вежбања,
- вреднује успех у вежбању

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА
(реализује се на сваком часу)
Култура вежбања и играња:
-Основни термини увежбању
–Вежбамо безбедно
-Чувам своје и туђе ствари
-Правила елементарних игара
Некад изгубим, а некада 
победим. Навијам пристојно
Здравствено васпитање
-Моје здравље и вежбање,
-Мишићи, зглобови и кости мога
Тела
Телесни развој
-Лична хигијена
-Хигијена простора за вежбање
-„Шарени-разноврсни оброк“
правилна исхрана
Значај воде за организам и 
вежбање

-упознавање ученика са
терминологијом и
правилима понашања,
- на примерима објаснити
значај различитих
вежбања за здравље,
-примењивати
диференциране облике
рада прилагођених
узрасним могућностима
и телесним
способностима,
-постављање ученика у
различите ситуације
евалуације и
самоевалуације
Облик рада: 
Фронтални Групни 
Индивидуални Рад у 
пару 
Методе рада: 
Демонстративна,
дијалошка,метода практичног 
вежбања, метода усменог 
излагања
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА  ДИГИТАЛНИ СВЕТ
Годишњи фонд: 36
Недељни фонд: 1

ФОНД ЧАСОВАр.бр. НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ
обрада утврђивање свега

1. ДИГИТАЛНО ДРУШТВО 12 8 20
2. БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА 4 2 6
3. АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН РАЗМИШЉАЊА 6 4 10
укупно 22 14 36

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну 
употребудигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина размишљања.

Предметни исходи
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– упореди начин на који 
учи у школи са онлајн 
учењем путем школске 
платформе;
користи школску
платформу за онлајн учење 
(уз помоћ
наставника и/или 
родитеља/законског 
заступника);
самостално користи 
дигиталне уџбенике за 
учење;
креира, чува и поново 
уређује дигиталну слику 
(самостално и/или уз
помоћ наставника) 
користећи одговарајућу 
апликацију;
својим речима објасни 
појам покретне слике;
креира елементе покретне 
слике;
креира једноставан 
графички дигитални 
материјал намењен 
познатој публици;
својим речима објасни због 
чега дигиталне
уређаје повезујемо на 
мреже, укључујући
интернет;
наведе могућности за 
размену материјала, 
комуникацију и
заједнички рад (учење) које 
су настале
захваљујући умрежавању 
дигиталних уређаја;
– објасни добитке и
ризике који произилазе из 
комуникације путем 
дигиталних уређаја;

-Компетенција 
за учење,-
Дигитална 
компетенција,

-Естетичка 
компетенција,

-Рад подацима 
и 
информацијама
,

-Сарадња.

-Комуникација

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО
(12О + 8У = 20)
Учење путем школске платформе 
за онлајн учење.
Учење уз помоћ
дигиталних уџбеника. Креативно 
графичко изражавање
коришћењем
дигиталног уређаја.
Умрежавање
дигиталних уређаја и прилике за 
размену материјала,
комуникацију и
заједнички рад који из 
умрежавања
произилазе.

онлајн 
учење, 
дигитал
на 
слика, 
покретн
а слика, 
умрежа
вање 
дигитал
них 
уређаја, 
комуни
кација, 
лични 
подаци, 
одлагањ
е
електро
нског 
отпада, 
алгорит
ам, 
програм
ирање у 
визуелн
ом 
програм
ском 
језику

разговор са ученицима на тему
онлајн учења:
– какав је то вид учења;
по чему се разликује,а по чему је 
сличан учењу у школи;
које су предности, а које слабе 
стране једноги другог облика учења.
- Ученицима демонстрирати 
основнемогућности школске 
платформе за онлајн учење.
, наставник бираодговарајућу
једноставну апликацијуза цртање и 
упознаје ученике са радним 
окружењем.
Наставник унапред
припрема датотеке у којима ће 
ученици радити. Упућује их како да 
их отворе, ураде
задатак и сачувају свој рад, не 
улазећи у детаље везане за 
организацију
података на дигиталном уређају. 
Другим речима, када ученици 
користе дигитални уређај у
оквиру извођења
наставе или самосталног рада, 
ученицима треба објаснити, корак 
по корак, „где да кликну”
или обезбедити да одабрана 
апликација
буде покренута пре него што 
ученици започну рад. У случају да
ученици користе
дигиталне уређаје са тастатуром и 
мишем, акценат треба да буде на 
коришћењу миша уз минимално 
коришћење тастатуре.
- без инсистирања на дефиницијама, 
предочити ученицима даје 
рачунарска мрежа,
као и интернет, сачињена од 
дигиталнихуређаја који су 
међусобно повезани.
- Ученицима треба показати видео 
запис који илуструје претходно 
изнето (нпр. https://bit.ly/kakoradiinte
rnet).

Системтско 
посматрање

Евиденција : 
белешке о 
елементима 
за 
процењивање 
и оцењивање

Чек-листе са 
скалом 
процене 
Протоколи 
посматрања
Упитници (за 
групни и рад у 
пару)

*Скала по 
нивоима 
(самосталнос
т у 
извршавању 
задатака )

*Листе: 
сарадња у 
групи
(сви чланови 
су укључени, 
доприносе 
заједничком 
циљу...)

-
Квалитативн
о и 
квантитатив
но 
процењивање 
резултата 



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

објасни добитке и
ризике који произилазе из 
комуникације путем 
дигиталних уређаја;
разликује
неприхватљиво од
прихватљивог понашања 
при комуникацији на
интернету;
реагује на одговарајући 
начин ако дође у додир
са непримереним
дигиталним садржајем, 
непознатим,
злонамерним особама или 
особама које комуницирају 
на
неприхватљив начин;
наведе неке од начина на 
које корисници
дигиталних уређаја
остављају личне податке у 
дигиталном окружењу;
организује сопствено
учење у онлајн окружењу 
на начин који не
угрожава здравље и личну 
безбедност, као и 
сигурност дигиталног 
уређаја
– анализира једноставан 
познати
поступак/активност и 
предлаже кораке за његово 
спровођење;

-Компетенција 
за учење,

-Дигитална 
компетенција,

-Естетичка 
компетенција,

-Рад подацима 
и 
информацијама
,

-Сарадња

-Комуникација

Одговоран 
однос према 
околини
Одговорно 
учешће у 
демократском
друштву

-Одговоран 
однос према 
здрављу

БЕЗБЕДНО
КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ 
УРЕЂАЈА
(4О + 2У = 6)
-Добици и ризици који 
произилазе из
комуникације путем дигиталних 
уређаја.
-Понашање на
интернету – интернет бонтон.
-Остављање личних података при
коришћењу дигиталних уређаја.
-Примерена реакција у случају 
контакта са
непримереним
дигиталним садржајем, 
непознатим,
злонамерним особама или 
особама које комуницирају на
неприхватљив начин.
-Организација времена и услова 
за рад при
онлајн учењу.
-Коришћење дигиталних уређаја 
и заштита
животне средине.
-карактеристике свакогод 
поменутих видова (друштвене 
мреже,
Вајбер групе, имејл, видео-
састанци и сл.).

-Подстицати ученике да наведу неке 
од података који спадају у личне 
податке и упознати учен са 
чињеницом да коришћењем 
дигиталних уређаја остављамо 
личнеподатке на интернету, а
тога често нисмо ни свеснСвако 
чињење у дигитал окружењу 
оставља отиса као када газимо по 
неутабаном снегу. Неки отих 
отисака могу да имај утицај на наш 
будући
живот. Такође, обновитизнање о 
неопходности софтверске заштите 
дигиталног уређаја јакомлозинком. 
Поменути постојање двостепене
заштите и појаснити какоона 
функционише.Учени треба да 
креирају статич или покретне слике 
које подижу свест о могућностима 
које доносикомуникација на 
интерне али и опасностима које 
вребају уколико се комуникацији не 
приступ на одговоран начин.
Креиране слике постављсе на 
школско веб-местотиме се 
промовише
стваралаштво ученика, кпостаје 
доступно њиховим 
породицама и рођацима.улогу 
емотикона у писанкомуникацији.
-Разговарати са ученици о 
непримереној комуникацији (говор 
мржње, вређање, омаловажавање), 
као и оризичној комуникацији -
-Ученици треба да креир пример 
дневног плана рада наставник треба 
да их саветује како да одреде 
приоритете, како да потраже помоћ 
у случају не разумеју садржаје које
изучавају и тиме доприн изградњи 
саморегулације њиховом учењу.

(пано, 
табела...) 
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– предложи начине 
одлагања електронског 
отпада који не угрожавају 
животну средину;
својим речима објасни 
појам алгоритам;
анализира једноставан 
познати поступак који
садржи понављања 
одређених радњи и 
представи га 
алгоритамски;
креира одговарајући 
рачунарски програм у 
визуелном програмском 
језику;
анализира једноставан 
програм креиран у 
визуелном програмском
језику и објасни шта и на 
који начин тај програм 
ради;
уочи и исправи грешку у 
једноставном програму, 
провери ваљаност новог 
решења и по потреби га 
додатно поправи 
(самостално или
сараднички);
креира програм у 
визуелном програмском 
језику којим управља
понашањемрасположивог 
физичког дигиталног 
уређаја.

-Компетенција 
за учење,

-Дигитална 
компетенција,

-Естетичка 
компетенција,

-Рад подацима 
и 
информацијама
,

-Сарадња

-Комуникација

-Одговоран 
однос према 
околини
-Одговорно 
учешће у 
демократском
друштву

-Одговоран 
однос према 
здрављу

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН
РАЗМИШЉАЊА
 (6О + 4У = 10)
Разлагање проблема на мање 
целине.
Осмишљавање алгоритама 
линијске и цикличне структуре 
који води до решења једноставног 
проблема. Креирање рачунарског 
програма у визуелном
програмском језику.
Анализа постојећег
програма креираног у визуелном 
програмско језику и тумачење 
функције блокова од ко је 
сачињен.
Управљање понашањем физичког 
дигиталног уређаја креирањем
програма у визуелном 
програмском језику. Уочавање и 
исправљањ грешака у програму.

У оквиру активности за достизање 
исхода својим речима наставник 
објасни појам алгоритам и 
анализира једноставан познати
поступак који садржи понављања 
одређених радњи и представи га 
алгоритамски, ученике треба 
ставити пред
проблеме које треба да декомпонују 
и њихово решење прикажу  у форми 
низа корака, при чему се треба 
ослањати на образовно искуство из 
првог разреда. Међу
проблемима треба да се нађу и они 
чије
решавање захтева
понављање одређених корака 
известан број
пута или непрестано.
-Дефинисани низ корака наставник 
назива алгоритмом и подстиче 
ученике да овај појам објасне на 
узрасту
примерен начин.
Наставник ставља пред ученике 
неколико раније креираних
програма, које они треба да 
анализирају и објасне шта и на који 
начин раде.
-Наставник треба да нагласи 
чињеницу да учење програмирања 
представља трајно знање, које је 
применљиво и у годинама које 
долазе.
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И З Б О Р Н И   П Р О Г Р А М И

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА  
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд: 36
Недељни фонд: 1

р.бр
.

НАСТАВНА 
ТЕМА/ОБЛАСТ

ФОНД 

ЧАСОВА

1. ЉУДСКА ПРАВА - Ја и други у различитим групама 13
2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО - Школа као заједница 8
3. ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ - Школа као безбедно место 5
4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ - Школа као безбедно место за све 10
укупно 36

Циљ наставе и учења програма Грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и
правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, 
процедуре и вредности демократског друштва.

Предметни исходи
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ти исхода
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-разликује понашања
појединаца која доприносе 
или ометају функционисање и
напредовање групе,
-успоставља, гради и чува 
успешне односе са члановима 
групе којој припада,
-искаже своја осећања и 
потребе на начин који не 
угрожава друге,
-препозна и уважи осећања и 
потребе других,
-наведе и својим речима 
објасни основна права детета 
садржана у Конвенцији о
дечјим правима,
-прихвата и образлаже на
примерима из живота да 
свако дете има иста права без 
обзира на различитости,
-препозна ситуације кршења 
својих и туђих права и 
показује спремност да тражи 
помоћ

1.Компетенци
ја за
целоживотно 
учење 
2.Комуникац
ија 
3.Рад с 
подацима и 
информација
ма 
4.Дигитална 
компетенција
5.Решавање 
проблема 
6.Сарадња
Одговорно 
учешће у 
демократском
друштву
Одговоран 
однос према 
здрављу 
9.Одговоран 
однос према 
околини 
10.Естетичка 
компетенција
11.Предузим
љивост и 
оријентација 
ка
предузетништ
ву

ЉУДСКА ПРАВА (13)
Ја и други у различитим 
групама ( група ) Групни 
идентитет
-Ко смо ми – сличности и 
разлике?
-Групе којима припадамо 
(породица, одељење, школа, 
спортски клуб, музичка 
школа...),
-Од чега зависи функционисање 
и напредак групе: комуникација, 
сарадња, узајамно подржавање,
блискост,
-Понашања појединаца која 
ојачавају или ометају односе у 
групи,
Осећања
-Изражавање сопствених 
осећања.
-Осећања других, како их 
препознајемо и уважавамо,
-Веза осећања са мислима и 
понашањима
Потребе и права
-Моје потребе и потребе 
других,
-Осећања, потребе, вредности и 
начин њиховог остваривања, 
веза са правима
Права детета
-Конвенција о дечјим правима,
-Различити смо, али су нам 
права иста,
-Људска права важе свуда и за 
сваког
Кршење и заштита права
-Нисам посматрач, реагујем на 
ситуације кршења права децеу 
одељењу и школи,
-Знам како и коме да се обратим 
за помоћ,

група, 
школа 
као 
заједни
ца, 
безбедн
ост у 
школи

-примену различитих 
интерактивних облика рада као и 
одабир и
Коришћење одговарајућих метода и 
техника:
радионице, симулације, играње 
улога, студије
случаја, дискусије, мини 
истраживања, једноставне акције,
-примена искуственог учење, тј. 
уобличавање и поимање личних, 
аутентичних доживљаја и ставова 
ученика кроз размену у групи,
-постављање ученика у различите 
ситуације
евалуације и
самоевалуације

Могу се 
пратити 
следећи 
показатељи: 
начин на који 
ученик 
учествује у 
активностим
а, како 
прикупља 
податке, како 
аргументује, 
евалуира, 
документује. 
Посебно 
поуздани 
показатељи 
су квалитет 
постављених 
питања, 
способност 
да се нађе 
веза међу 
појавама, 
наведе 
пример, 
промени 
мишљење у 
контакту са 
аргументима, 
разликују 
чињенице од 
интерпретац
ије, изведе 
закључак, 
прихвати 
другачије 
мишљење, 
примени 
научено, 
предвиде 
последице, 
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-се договара и одлучује у 
доношењу правила групе и да 
се понаша у складу са
њима,
-наводи примере међусобне 
повезаности права и 
одговорности,
-разликује ненасилну од 
насилне комуникације међу 
члановима групе на 
примерима из
свакодневног живота, из 
књижевних дела које чита и 
филмова које гледа,
-саслуша излагање
саговорника без упадица и са 
уважавањем,
-даје и прихвата
предлоге водећи рачуна о 
интересу свих страна у
сукобу

1.Компетенци
ја за
целоживотно 
учење 
2.Комуникац
ија 3.Рад с 
подацима и 
информација
ма 
4.Дигитална
компетенција
5.Решавање 
проблема 
6.Сарадња
7.Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
8.Одговоран 
однос
према 
здрављу 
9.Одговоран 
однос према 
околини 
10.Естетичка 
компетенција
11.Предузим
љивост и 
оријентација 
ка
предузетништ
ву

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО 
(8)
Школа као заједница ( 
школа, заједница ) Школа као 
заједница
-Вредности школе као 
заједнице – равноправност, 
одговорност, соли- дарност, 
брига за друге,
толерантност, праведност, 
поштење,
-Правила у школи и њихова 
функција,
-Одговорности ученика и 
одраслих за функционисање 
школе као заједнице, Односи у 
заједници
-Како радим сам, а како у 
групи? Шта у школи радимо 
заједно?
-У чему смо добри? У чему 
бисмо могли бити бољи?
-Како комуницирамо у групи?
-Насилна и ненасилна 
комуникација
Сукоби
-Узроци сукоба и шта са њима. 
Сукоб из угла оног другог,
-Посредовање у сукобу,
Конструктивно решавање 
сукоба,

-примену различитих
интерактивних облика рада као и 
одабир и коришћење одговарајућих 
метода и
техника:
радионице, симулације, играње 
улога, студије
случаја, дискусије, мини
истраживања, једноставне акције
-примена искуственог
учење, тј. уобличавање и поимање 
личних,
аутентичних доживљаја и ставова 
ученика кроз размену у групи,
-постављање ученика у различите 
ситуације
евалуације и
самоевалуације

дају 
креативна 
решења. 
Наставник, 
такође, 
прати и 
вреднује како 
ученици 
међусобно 
сарађују, како 
решавају 
сукобе 
мишљења, 
како једни 
другима 
помажу, да 
ли испољавају 
иницијативу, 
како 
превазилазе 
тешкоће, да 
ли показују 
критичко 
мишљење или 
критицизам, 
колико су 
креативни. 
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-представи шта садржи и чему 
служи Правилник о 
безбедности ученика
његове школе,
- се понаша у складу са 
Правилником о
безбедности ученика,
-наводи примере
одговорности одраслих и 
ученика за безбедност у 
школи,
-препознаје предности, ризике 
и опасности по себе и друге и 
одговорно
поступа при
-коришћењу мобилног 
телефона и интернета

1.Компетенци
ја за
целоживотно 
учење 
2.Комуникац
ија 
4.Дигитална
компетенција 
6.Сарадња
Одговорно 
учешће у 
демократском
друштву
Одговоран 
однос према 
здрављу 
9.Одговоран 
однос према 
околини 
10.Естетичка 
компетенција
11.Предузим
љивост и 
оријентација 
ка
предузетништ
ву

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ СВЕТУ (5)
Школа као безбедно место ( 
безбедност у школи )
Безбедност ученика у школи
-Ученици имају право на 
заштиту и
безбедност,
-Правилник школе о 
безбедности ученика,
-Безбедност ученика у школи и 
школском дворишту, на путу 
између куће и школе, ван школе 
– на излету и на настави у
природи,
-Безбедност ученика је 
одговорност свих – запослених 
у школи, ученика, родитеља,
институција ван школе,
-Безбедно и небезбедно 
понашање на интернету,
-Одговорна употреба мобилног 
телефона

-примену различитих 
интерактивних облика рада као и 
одабир и
коришћење одговарајућих метода и 
техника:
радионице, симулације, играње 
улога, студије случаја, дискусије, 
мини истраживања, једноставне 
акције,
-примена искуственог учење, тј. 
уобличавање и поимање личних, 
аутентичних доживљаја и ставова 
ученика кроз размену у групи,
-постављање ученика у различите 
ситуације евалуације и
самоевалуације
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-представи шта садржи и чему 
служи Правилник о 
безбедности ученика
његове школе,
-се понаша у складу са 
Правилником о
безбедности ученика,
-наводи примере
одговорности одраслих и 
ученика за безбедност у 
школи,
-препознаје предности, ризике 
и опасности по себе и друге и 
одговорно
поступа при коришћењу 
мобилног телефона и
интернета

1.Компетенци
ја за
целоживотно 
учење 
2.Комуникац
ија 
4.Дигитална
компетенција
5.Решавање 
проблема 
6.Сарадња
7.Одговорно 
учешће у 
демократском 
друштву 
9.Одговоран 
однос
према 
околини 
10.Естетичка 
компетенција
11.Предузим
љивост и 
оријентација 
ка
предузетништ
ву

ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 
(6)
Школа као безбедно место за 
све (безбедност у школи )
Како учинити школу 
безбедним местом за све – 
планирање и извођење 
једноставне акције.
-Кораци у планирању и 
извођењу акције,
-Избор 
теме/проблема/aктивности 
којом ћемо се
бавити,
-Одређивање циља и израда 
плана акције
– подела улога, договор о 
роковима, начину реализације,
-Извођење и документовање 
акције – видео-снимци 
фотографије, текстови и сл.
-Промоција акције на нивоу 
школе – приказивање другим 
одељењима, родитељима и сл., 
прављење постера или паноа, 
објављивање прило- га у 
школском листу,
-Вредновање акције – чиме смо 
задовољни, шта је могло бити 
боље

-примена различитих
интерактивних облика рада као и 
одабир и коришћење одговарајућих 
метода и
техника:
радионице, симулације, играње 
улога, студије
случаја, дискусије, мини
истраживања, једноставне акције,
-примена искуственог
учење, тј. уобличавање и поимање 
личних,
аутентичних доживљаја и ставова 
ученика кроз размену у групи,
-постављање ученика у различите 
ситуације
евалуације и самоевалуације
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
предмета Верска настава (православни катихизис)

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет и живот, 
уважавајући две димензије: историјски хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То 
значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се 
хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се 
настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без 
обзира на њихову националну припадност и верско образовање.

МЕСЕЦИРедни  
број  
теме

Тема/област
об

ра
да

по
на

вљ
ањ

е

ве
ж

бе

си
ст

ем
ат

из
ац

иј
а

ук
уп

но IX X XI XII I II III IV V VI

I
УВОД

1 / / / 1 I
1

II МОЈЕ МЕСТО У 
ЦРКВИ

5 1 / /
6

II
3

II
3

III ЛИТУРГИЈСКЕ 
СЛУЖБЕ И 

ЊИХОВ 
СМИСАО

5 1 / / 6 III
2

III
4

IV ЖИВОТ У 
ЦРКВИ-ЛЕПОТА 

ПРАЗНИКА
4 3 / / 7 IV

4
IV
 3

V ТРПЕЗА 
ГОСПОДЊА 4 1 / / 5 V

2
V
3

VI СВЕТА 
ЛИТУРГИЈА-
ПРОСЛАВА 

ВАСКРСЕЊА

4  1 / / 5
VI 
1

VI
4
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VII ИКОНА-ПРОЗОР У 
ВЕЧНОСТ

3 2 / 1 6 VII
4

VII
2

УКУПНО 7 26 9 / 1 36 4 5 4 4 3 2 4 4 4 2

Кључни појмови: Богослужење, молитва, празници, Литургија, Васкрсење, љубав, заједница, дарови, икона, причешће, Црква. 

Исходи Теме/облас
ти

Садржаји програма Међупредметне 
компетенције  

Начин и поступци остваривања програма
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По завршетку теме ученик 
ће бити у стању да:  

Когнитивни аспект:

-Сагледа садржаје којима ће 
се бавити настава 
Православног катихизиса у 
току 2.разреда основне 
школе;

-моћи да уочи какво је 
његово предзнање из 
градива Православног 
катихизиса обрађеног у 
претходном разреду 
школовања.

Афективни аспект:

-жели да активно учествује 
на часовима верске наставе.

УВОД Настава православног катихизиса у  2. 
разреду основне школе треба да буде 
припрема ученика да прихвате да је 
постојање израз заједнице, односно да 
је личност заједница са другом 
личношћу. Зато у настави треба 
користити она дечја искуства која на 
ово указују. То се може остварити кроз 
приче, цртеже које ће деца сама цртати 
и на којима ће увек бити представљена 
бића у односу, тј. целина онога што се 
црта (нпр. родитељи, браћа, сестре, 
кућа, двориште све заједно; море и лађе 
на мору с птицама и сунцем итд. преко 
дружења и организовања таквих врста 
игара које ће указивати на заједницу са 
другим као основу постојања. Да би се 
при том избегла опасност од схватања 
да свака врста заједнице може бити 
основ истинског

постојања, треба увек имати на уму и 
истицати литургијску заједницу као 
једину истиниту јер се у њој остварује 
заједница с Богом у Христу, као и 
литургијско искуство заједнице и 
литургијску структуру која је 
утемељена на слободи а не на 
природним нагонима.

Компетенција за 
учење

•Има позитиван и 
одговоран однос 
према учењу.

Комуникација

•Уважава 
саговорника 
реагујући на оно 
што говори, а не на 
његову личност.

Сарадња

•доприноси 
решавању разлика у 
мишљењу и 
ставовима 
поштујући друге 
као равноправне 
чланове тима или 
групе.

Вештина 
комуникације

-изражава своје 
ставове и мишљења 
на позитиван начин.

Вештина сарадње --
конструктивно, 
аргументовано и 
креативно 
доприноси раду 
групе;

-доприноси 
постизању 
договора.

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика.

Катихета (вероучитељ) би требало стално 
да има на уму да катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), 
већ као настојање да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и спроведу у живот 
кроз слободно учешће у богослужбеном 
животу Цркве.

На почетку сваке наставне теме ученике 
би требало упознати са циљевима и 
исходима наставе, садржајима по темама, 
начином остваривања програма рада, као 
и са начином вредновања њиховог рада. 

Врсте наставе

Настава се реализује кроз следеће облике 
наставе:

● теоријска настава (34 часова)
● практична настава (2часа)

Место реализације наставе

● Теоријска настава се реализује у 
учионици;

● Практична настава се реализује у 
цркви – учешћем у литургијском 
сабрању.
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• знати да се Крштењем 
постаје члан Цркве;

• знати да је Црква заједница 
потпуно другачија од свих;

• знати да је Црква заједница 
са Богом;

• разликовати значења 
појмова Црква-заједница и 
храм-место на којем се 
сабирамо;

• на елементарном нивоу 
моћи да опише зашто се 
подижу храмови;

• моћи да уочи да је 
Литургија догађај Цркве;

• знати да у Литургији 
учествује само онај ко је 
крштен и ко то жели.

Афективни аспект:

• желети да посети храм и 
боље упозна основна 
обележја православних 
храмова.

МОЈЕ 
МЕСТО У 

ЦРКВИ

Појмове као што су: Бог, личност, 
слобода, љубав треба, такође, увек 
тумачити на основу искуства 
заједништва са другим човеком, 
односно литургијског искуства 
заједништва. Кад говоримо о Богу, све 
треба тумачити у оквиру Литургије, 
њене структуре и радњи које се тамо 
одвијају. На тај начин ће бити 
избегнута

апстрактност која је страна деци овог 
узраста и постићи ће се то да се Бог 
сусреће и види кроз живе и конкретне 
чланове Литургије у једном догађају, 
што је суштина хришћанског учења о 
оваплоћењу Бога Сина, о томе да је 
личност заједница с Богом у Христу 
као с другом личношћу и да је слобода 
љубав према другој личности.

Бог је заједница личности Оца, Сина и 
Светог Духа (биће као заједница, као

љубав). Литургија као икона будућег 
века, Царства Божијег.

Литургија-откривање Бога (литургијско 
искуство Бога, личности, слободе, 
љубави. Бог као биће заједнице).

Структура Литургије - Цркве (епископ, 
свештеници, ђакони и народ).

Литургија је и присуство Христово и 
ишчекивање доласка Христовог

(љубављу према Христу чинимо да је 
Он присутан међу нама на Литургији 
иако је физички одсутан).

Православна иконографија показује 
стање света и човека у будућем веку.

Компетенција за 
учење

•Мотивисан је и 
оспособљен да 
самостално 
планира, организује, 
спроводи и вреднује 
учење; разликује 
битно од небитног, 
изражава и 
образлаже идеје.

Компетенција за 
целоживотно 
учење:

-разликује 
чињенице од 
ставова, веровања и 
мишљења. 

Естетичка 
компетенција

•Препознаје и 
развија сопствене 
стваралачке 
способности и 
креативност у свим 
уметничким и 
неуметничким 
пољима свог 
деловања.

Вештина сарадње

-конструктивно и 
креативно 
доприноси раду 
групе.

Комуникација

•Изражава своје 
ставове, мишљења, 
осећања, на 
позитиван, 
конструктиван и 
аргументован 
начин.

Решавање проблема

•Решава проблем 
према планираној 
стратегији 
примењујући знања 
и вештине стечене 
учењем различитих 
предмета и 
ваншколским 
искуством.

Током реализације програма наставе и 
учења примењиваће се следећи поступци, 
начини и облици рада:

-Уводне часове требало би осмислити тако 
да допринесу међусобном упознавању 
ученика, упознавању ученика с циљевима, 
исходима, наставним садржајима, али и 
тако да наставник стекне почетни увид у 
то каквим предзнањима и ставовима из 
подручја Православног катихизиса, група 
располаже.

-Реализација програма требало би да се 
одвија у складу с принципима савремене 
активне наставе, која својом динамиком 
подстиче ученике на истраживачки и 
проблемски приступ садржајима тема. У 
току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на 
сазнајно и информативно.

-Квалитет наставе се постиже када се 
наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у 
погледу употребе разноврсних метода, 
облика рада и наставних средстава.
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Когнитивни аспект:

• препознати и именовати 
основне службе које постоје 
на Литургији;

• знати да свако у Цркви има 
своју службу; 

• уочити међусобну 
повезаност служби у Цркви;

• уочити од коликог је 
значаја за неку заједницу 
окупљање свих њених 
чланова;

• уочити да је и он сам 
важан и посебан у животу 
Цркве;

• моћи да објасни службу 
Епископа у Цркви; 

• моћи да увиди сличност 
службе Епископа са 
првосвештеником Христом;

• уочити да Епископ 
предводи молитву Цркве;

• моћи да објасни ко су 
монаси и шта су манастири.

Афективни аспект:

• ученик ће бити подстакнут 
да размишља о својој 
служби у Цркви.

ЛИТУРГ
И-ЈСКЕ 

СЛУЖБЕ 
И 

ЊИХОВ 
СМИСАО

Циљ наставе катихизиса у 2. 
разреду јесте да се код ученика 
развије свест да је Бог заједница 
личности и да се открива свету 
преко литургијске заједнице људи.

Овај циљ треба остварити, пре 
свега, преко учениковог конкретног 
упознавања са Литургијом и њеном 
структуром. Тиме се постиже 
неколико елемената који су од

пресудне важности за правилно 
схватање и усвајање хришћанске 
вере:

 - да је Бог заједница конкретних 
личности: Оца, Сина и Св.Духа;

- да Бог није идеја и апстрактан 
појам, већ жива личност, који је 
постао човек и зато се среће преко 
човека у Литургији;

 - да богољубље истовремено значи 
човекољубље.

Компетенција за 
учење

•Способан је да 
самостално и у 
сарадњи са другима 
истражује, открива 
и повезује нова 
знања; користи 
могућности 
ваншколског учења; 
негује и развија 
лична 
интересовања. 

Вештина сарадње

-доприноси 
постизању договора 
у заједничком раду.

Вештина за живот 
у демократском 
друштву – понаша 
се одговорно, 
хумано и 
толерантно у 
друштву.

Предузетничка 
компетенција 

-зна да постави 
реалне циљеве и на 
основу датих 
могућности уме да 
планира и 
проналази начине 
њиховог 
остваривања.

Одговоран однос 
према околини

•Сагледава које 
активности 
(обрасци 
понашања), на 
личном нивоу, 
нивоу заједнице и 
глобалном нивоу, 
могу унапредити 
стање и квалитет 
животне средине и 
природе.

Сарадња

•активно и 
конструктивно 
учествује у раду 
групе или пара.

-Имаући у виду захтеве наставног 
програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко 
дидактичка решења, наставник би требало 
да води рачуна и о психолошким 
чиниоцима извођења наставе – узрасту 
ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, 
способностима и мотивацији ученика.

- У остваривању савремене наставе 
наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких 
активности у наставном процесу.

-Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као 
простор за остваривање своје личности 
кроз заједничарење са ближњима и 
Тројичним Богом који постаје извор и 
пуноћа његовог живота.
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Когнитивни аспект:

• уочити разлог нашег 
великог поштовања према 
Богородици;

• знати да је Богородица 
много волела Бога и желела 
да му служи и да много воли 
нас; 

• уочити да Богородицу 
сматрамо  светијом од свих 
светих;

• знати молитву Богородице 
Дјево; 

• усвојити текст и мелодију 
песме ,,Витлејеме славни 
граде,,

• знати да се приликом 
Крштења Христовог, Бог 
открива као Света Тројица; 

• знати да је Свети Сава наш 
први Архиепископ;

• знати ко је подигао 
манастир Хиландар.

Афективни аспект:

• пожелети да радо учеству-
је у просла-вљању празни-
ка;

• пожелети да ствара-лачки 
(кроз песму, молитву 
цртеж), искаже своју љубав 
и поштовање према Богор-
одици.

ЖИВОТ У 
ЦРКВИ-
ЛЕПОТА 

ПРАЗНИК
А

С друге стране, у овом разреду 
треба ученицима одмах указивати 
на разлику између стања у 
будућности и стања у садашњости 
историје, односно будућег и 
садашњег стања Цркве, преко 
дечјих искустава напредовања на 
основу остварења постављених 
циљева, као и на основу 
литургијског искуства. То значи да

садашње постојање и истину света 
треба утемељити на будућности. 
Нагласак, дакле, треба ставити на 
то да је истинска будућност света и 
човека у будућем Царству Божијем 
и да је на основу структуре тога 
Царства утемељена и структура

Литургије (епископ окружен 
свештеницима и народом, односно 
Христос окружен апостолима и 
народом).

Тај циљ се може постићи, пре свега, 
описом Литургије као иконе 
будућег Царства Божијег, али и 
преко дечијих игара које треба да 
буду тако организована да 
одсликавају будуће Царство 
Божије, као и преко дечијих цртежа.

Одговорно учешће у 
демократском 
друштву

•Понаша се 
одговорно, хумано и 
толерантно у 
друштву.

Вештина сарадње

-ангажује се у 
реализацији 
преузетих обавеза у 
оквиру групе.

Естетичка 
компетенција

Комуникација

•Изражава своје 
ставове, мишљења, 
осећања, на 
позитиван, 
конструктиван и 
аргументован 
начин.

Одговоран однос 
према околини

•Сагледава које 
активности 
(обрасци 
понашања), на 
личном нивоу, 
нивоу заједнице и 
глобалном нивоу, 
могу унапредити 
стање и квалитет 
животне средине и 
природе.

Решавање проблема

-Вредновање самосталног рада ученика;

-Праћење рада на часу;

-Комбиновање више врста дидактичког 
материјала;

-Илустрација, шеме, мапа ума; 

-ППТ презентације; 

-Коришћење веб алата;
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Когнитивни аспект:

• моћи да увиди и каже 
зашто приносимо дарове 
природе Богу;

• уочити да су дарови које 
приносимо Богу, свет у 
малом; 

• моћи на елементарном 
нивоу да препозна и именује 
литургијске предмете; 

• уочити да је заједничка 
трпеза израз љубави;

• знати да је Литургија 
заједничка трпеза око које се 
окупљају чланови Цркве;

• моћи да уочи разлику 
између Светог Причешћа и 
друге хране;

• уочити сличности 
елемената Литургије и 
славе. 

Афективни аспект:

• код ученика ће се развити 
жеља да учествује на 
Литургији.

ТРПЕЗА        
ГОСПО-
ДЊА

Теме: Литургија као икона Царства 
Божијег и Литургија - откривање 
Бога треба реализовати преко 
објашњења Литургије. Да бисмо 
показали да је Литургија икона

будућег Царства, треба указати на 
оне елементе по којима се 
Литургија разликује од садашњег 
свакодневног живота (в. причу: 
Први пут на Литургији, у: Игњатије

(Мидић), Православни катихизис за 
други разред основне школе, Завод 
за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 2003., или сличне описе 
Литургије). Описом структуре

Литургије, као и радњи које се у 
њој збивају, треба показати да је Св. 
Тројица присутна преко Литургије. 
Онај који приноси дарове и стоји на 
челу литургијског сабрања, односно 
епископ, јесте икона Христова. Дух 
Свети нас повезује са Христом,

односно са епископом, крштењем, а 
сама Евхаристија је преко Христа 
управљена ка Богу Оцу. Једино Син 
Божији је постао човек, Исус 
Христос, и зато се он и види као

човек, епископ, док су Отац и Дух 
невидљиви, али зато на њих указује 
сама Литургија, која без тог 
указивања не може да постоји. (На 
пример, не постоји Литургија без 
сабрања народа око епископа које 
се остварује крштењем и

рукоположењем, што указује на 
присуство Духа, као ни без приноса 
дарова и молби, које су упућене 
Богу Оцу).

Такође, у контексту литургијског 
искуства треба показати да су 
личност, слобода, оствариви једино 
као изрази љубави према другим 
људима. (У ту сврху треба 
користити приче које су дате у 
наведеном уџбенику, или њима 
сличне).

Одговорно учешће у 
демократском 
друштву

• Промовише 
позитивне 
вредности друштва 
у различитим 
активностима.

Одговоран однос 
према здрављу

Рад с подацима и 
информацијама

Вештина за живот 
у демократском 
друштву

-понаша се хумано, 
толерантно и 
одговорно у 
друштву.

Решавање проблема

- вреднује примену 
датог решења и 
идентификује добре 
и лоше стране.

Предузетничка 
компетенција

-учествује у 
тимском раду.

У раду са ученицима користиће се 
разноврсни облици рада прилагођени 
садржајима који се обрађују:

-Фронтални;

-Индивидуални;

-Дијалошки;

-Тимски;

-Групни;

-Илустративни;

-Практични.
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Когнитивни аспект:

• препознати значај 
празнова-ња Васкрса;

• проширити своја знања о 
Христовом Васкрсењу;

• уочити да је Христово 
Васкрсење изузетан догађај 
у који је укључена читава 
природа;

• знати да је Христос увек са 
нама.

Афективни аспект:

• исказати свој доживљај 
Христовог Васкрсења кроз 
самостални креативни израз.

СВЕТА 
ЛИТУРГИ
ЈАПРОСЛ
АВА 
ВАСКР-
СЕЊА

Темом Литургија као присуство и 
ишчекивање Христа треба да се 
објасни дијалектички однос између 
садашњег и будућег века присутног 
уЛитургији, односно истовременост 
присутности и одсутности Христа. 
Да би се избегла опасност од 
имитације као начина на који је 
Христос присутан у Литургији, 
иако је физички одсутан, треба 
истаћи искуство личности, односно 
искуство заједнице слободе, љубави 
са другом личношћу. Христос као 
личност може бити присутан међу 
нама иако је физички одсутан ако 
смо везани за њега, ако га волимо 
изнад свега (пример је дат у причи 
Чекајући Николу у наведеном 
уџбенику за 2. разред основне 
школе).

Одговорно учешће у 
демократском 
друштву

• Понаша се 
одговорно, хумано и 
толерантно у 
друштву;

• Негује своју 
националну 
културну баштину и 
активно учествује у 
интеркултуралном 
дијалогу.

Комуникација

•Уме да саслуша 
излагање 
саговорника до 
краја и без упадица.

Рад с подацима и 
информацијама

Дигитална 
компетенција

Вештина за живот 
у демократском 
друштву

-негује своју 
националну 
културну баштину.

Еколошка 
компетенција

-доприноси очувању 
културних и 
природних добара.

Евалуација наставе

Евалуацију наставе (процењивање 
успешности реализације наставе и 
остварености задатака и исхода наставе) 
наставник ће остварити на два начина:

● процењивањем реакције ученика 
или прикупљањем коментара 
ученика путем анкетних 
евалуационих листића;

● провером знања које ученици 
усвајају на часу и испитаивањем 
ставова. 

Оцењивање

Непосредно описно оцењивање ученика 
може се вршити кроз:

● усмено испитивање;
● писмено испитивање;
● посматрање понашања ученика;
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Когнитивни аспект:

• знати да наброји основне 
делове храма;

• уочити да је унутрашњост 
храмова уређена за служење 
литургије; 

• знати да објасни ко су 
светитељи;

• испричати ко су и шта су 
све чинили светитељи које 
славимо; 

• уочити да постоје 
светитељи и у данашње 
време; 

• сазнати о неким 
светитељима новијег доба.

Афективни аспект:

• бити подстакнут на 
поштовање и правилан 
однос према храму и 
иконама;

• бити подстакнут да воли 
природу и друге људе;

• бити подстакнут да у свим 
људима види пријатеље 
Божје.

ИКОНА-
ПРОЗОР У 
ВЕЧНОСТ

Православна иконографија, 
архитектура, књижевност (житије 
светих), наша епска поезија 
(посебно песме о Косовском боју) 
такође указују на будућност која је 
присутна у садашњости, односно на 
то да вера у будућност опредељује 
збивања у садашњости. Иконе 
сликају будуће стање људи и 
природе у Царству Божијем. Исто

је садржано и у житијима светих. 
Православни храм архитектонски 
одсликава Царство Божије и његову 
структуру. За овај узраст довољно 
је указати на присутност целине 
онога што се слика, да би се 
показала разлика између садашњег 
века и

будућег (на пример, у сцени 
Христовог крштења на реци 
Јордану у води се виде и рибице, 
што у природној стварности није 
случај, а што указује и на то да ће у 
Царству Божијем и природа бити 
присутна. Треба указати, такође, на 
персонификацију природе присутне 
у православној иконографији. Такав 
је, на пример, приказ света као 
човека у сцени силаска Св.Духа на 
апостоле, реке Јордана и мора у 
сцени крштења Христовог, што је 
блиско деци овог узраста). основни 
циљ катихизиса јесте то да ученици 
постану чланови Литургијске 
заједнице. Јер, Литургија, као живо 
присуство Христа и као икона 
вечног постојања природе и човека, 
треба да дâ основу, односно да 
оцрквени и да дâ смисао нашем 
историјском живљењу. Зато треба, 
кад год је то могуће, ученике 
доводити, или упућивати на 
Литургијска сабрања.

У току сваке године, конкретно пре 
свих наилазећих великих празника, 
како Господњих, тако и 
Богородичиних и светитељских, 
треба упознати ученике са 
историјом настанка празника и 
садржином догађаја који се слави. 

Кад је реч о светитељским 
празницима посебну пажњу треба 
обратити Србима светитељима: 
Св.Сави, Св.Симеону, на празник 
Видовдан итд. Ученици би требало 
да се упознају и с личностима 
светитеља које славе као Крсну 
славу.

Такође, пре почетка Васкршњег 
поста, треба упознати ученике с 
његовом садржином и циљем, као и 
са богословском подлогом поста, и 
његовом важношћу за човека.

Брига за здравље

-промовише 
позитивне 
вредности друштва 
у различитим 
активностима 

Еколошка 
компетенција
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Међупредметно повезивање

По садржајима верске наставе, међупредметно повезивање се може остварити са садржајима наставних предмета:
Српски језик, Природа и Друштво, Ликовна култура, Музичка култура, Народна традиција, Чувари природе.

План провере оставрености исхода

Шта пратимо Поступак  
оцењивања

Иструенти оцењивања Време

- Свакодневно 
бележење 
активности 
ученика на часу у 
свеску евиденције 
наставника.
- Формативно 
свакодневно 
оцењивање 
усмених одговора 
ученика.

Број јављања:
За јављање +
За јављање више пута ++
За више јављања, одговоре, 
активност/ истиче се
Ко не зна одговор -

Свакодневно 
бележење 
током године

-Комисија ученика 
и
наставника.

Активност на часу 
(учесталост и квалитет 
јављања на часу по
месецима);
Учесталост по месецима.

Пресек стања 
по тромесечју

Процењују 
се: вештине 
изражавања 
и 
саопштавањ
а; 
разумевање, 
примена и
вредновање 
научених 
поступака; 
рад са 
подацима и 
рад на 
различитим 
врстама 
текстова; 
уметничко 
изражавање; 
вештине
 и решавање 
задатака.

Непосредно опиисно оцењивање ученика може се 
вршити кроз:

● Усмено испитивање;
● Писмено испитивање;
● Посматрање понашања ученика;
● Редовно доношење домаћег задатка;
● Прегледање свеске;

● Вођење евиденције од стране 
наставника о јављању на часовима

Оцену истиче се добија ученик који: 

-лако логички повезује чињенице и појмове;

-самостално изводи закључке који се заснивају на 
подацима;

-решава проблеме на нивоу стваралачког 
мишљења и у потпуности критички расуђујуе;

-показује изузетну самосталност уз изузетно 
висок степен и ангажовања;
-показује одговоран однос према раду/ 

припремљен је за час.

Оцену добар добија ученик који: 

-Усмено 
одговарање. 

Свеобухватност одговора;
Хронолошка и појмовна 
прецизност;
Хоризонтално и 
вертикално
повезивање градива;
Самосталност у 
одговарању.

По потреби,
бар једном у
полугодишту
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-Описно 
оцењивање.

На основу целокупног рада 
ученика
током полугођа.

На крају
полугодишта
и школске
године

-Редовност
доношења 
домаћег.

За три недоношења 
домаћег минус у свеску, а 
након опомене и у дневник 
као активност.

Свакодневно
током
године,
праћење/
пресек стања
на тромесечју

-Прегледање 
свески.

Уредност;
Све забележено са часова.

Три пута у 
једном 
полугођу

- Писане провере 
(једном у 
полугођу), свеска 
евиденције.

На основу целокупног рада 
ученика током 
полугодишта.

По потреби

-у великој мери показује способност примене 
знања и логички повезује чињенице и појмове;

-самостално изводи закључке који се заснивају на 
подацима;

-решава поједине проблеме на нивоу 
стваралачког мишљења и у знатној мери 
критички расуђује;

-показује велику самосталност и висок степен 
активности и ангажовања.                            
Оцену задовољава добија ученик који: 

-у довољној мери покаује способност употребе 
информација;

-у знатној мери логички повезује чињенице и - Групни рад Сарадња у групи По потреби
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појмове;

-већим делом самостално изводи закључке који 
се заснивају на подацима и делимично  
самостално решава поједине проблеме;

-у довољној мери критички расуђује;

-показује делимични степен активности и 
ангажовања.

(посматрање 
наставника, 
излагање група), 
свеска евиденције.
- Рад у пару
(посматрање
наставника,
излагање парова,
процена осталих
ученика).
- Вредновање 
самосталног рада 
ученика: ППТ, 
истраживање о 
датој личности-
догађају. 
- Провера знања 
које ученици 
усвајају на часу и 
испитивање 
ставова.                    
-Формативно 
оцењивање.

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

Хоризонтално и 
вертикално повезивање 
градива
-Број и квалитет 
добровољног учешћа
у разним наставним и 
ваннаставним
активностима (израда
паноа, кратко предавање, 
вођење
квиза, израда 
асоцијација...)
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Ангажовање 
ученика у 
настави:
Процењује се:
одговоран 
однос према 
раду, 
постављеним 
задацима, и 
исказано 
интересовање 
и мотивацију 
за учење и 
напредовање; 
активно 
учествовање у 
настави и 
сарадњу са 
другима.

− показује изузетну самосталност уз изузетно 
висок степен активности и ангажовања (истиче 
се)

− показује делимични степен активности и 
ангажовања (добар)

− показује мањи степен активности и ангажовања 
(задовољава)

Вођење 
евиденције од 
стране наставника: 
-Јављању на 
часовима 
(учесталост и 
активност);
-Успешности у 
групном раду, 
раду у пару 
(ангажовање, 
продукти); 
-Посета културно-
историјским 
институцијама и 
догађајима;
-Израда паноа, ПП 
презентација, 
различитих врста 
излагања.

-Све што је рађено на часу 
налази се у свескама и 
уредно је написано; 
-Учесталост јављања и 
активност по месецима;
-Учествује, помаже 
другима, израђује 
самостално или у сарадњи 
са другима продукте рада; 
-Број и квалитет  
добровољног учешћа у 
разним наставним и 
ваннаставним 
активностима (такмичења, 
израда паноа, кратко 
предавање, вођење квиза, 
израда асоцијација...);
-Иницијатива и квалитет 
продукта

На сваком 
часу током 
школске 
године.

Пресек стања 
по 
тромесечјима.

Начина прилагођавања програма образовања ученицима којима је потребна додатна образовна подршка

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

● Већа индивидуализација наставе;
● 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 ситуацијама.

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ

Уколико буде ученика за које је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитата, каснијег укључивања у школовање, 
недовољног познавања језика или других разлога, потребна додатна подршка, планирају се и спроводе мере за отклањање
физичких, комуникацијских и социјалних препрека , урадиће се индивидуални образовни планови и као анекси прикључити Школском 
програму.
Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна подршка:
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- 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

В.  ПРОГРАМИ ОСТАЛИХ ОБЛИКА  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Д О П У Н С К АН А С Т А В А
Годишњи фонд часова: 36 
Недељни фонд часова: 1
Циљ допунске наставе је пружање додатне подршке ученицима који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који 
желе да утврде своје знање,са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и 
вештина из наставног градива.

ДОПУНСКА 
НАСТАВА

годишњи фонд недељни фонд

1. СРПСКИ ЈЕЗИК 18 1 (сваке друге недеље)
2. МАТЕМАТИКА 18 1 (сваке друге недеље)
Укупно 36 1
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СРПСКИ ЈЕЗИК

Предметни исходи
Назив теме / садржај

Начини и поступци остваривања програма (Дидактичко – 
методичко упутство)

-поштује и примењује основна 
правописна правила,
-разликује глас и слог и 
препознаje
самогласнике и сугласнике,
-разликује реченице по облику 
и значењу

ЈЕЗИК 
-Врсте речи: именице (властите и 
заједничке); род и број именица; гла- голи; 
глаголска времена:
прошло, садашње, будуће време; потврдни 
и одрични глаголски облици; придеви 
(описни);
бројеви (основни и редни);
-Реченице: обавештајне, упитне, заповедне 
и узвичне. Потврдне и одричне реченице;
-Велико слово: писање назива држава, 
градова и села
(једночланих и вишечланих) и једночланих 
географских назива;

- врсте речи уочавати најпре на изолованим примерима, а затим 
увежбавати и у
оквиру реченице,
-усвајати нове садржаје путем
различитих вежбања како на нивоу речи тако и на нивоу
реченице

-чита текст поштујући 
интонацију
реченице/стиха;
-изражајно рецитује песму;
-влада основном техником 
читања и писања латиничког 
текста;
-правилно састави дужу и 
потпуну реченицу и
споји више реченица у краћу 
целину

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
-Друго писмо (латиница): штампана и 
писана слова,
-Разумевање прочитаног кроз одговоре на 
питања,
-Лексичко-семантичке вежбе:
допуњавање реченица, опис бића и 
предмета

- увежбавати јасно, прецизно и разговетно
изговарање
реченице, поштовање интонације и
правилно
акцентовање у реченицама,
-реализовати
различите програмске вежбе (правописне, језичке, лексичко- 
семантичке)
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-уочи главне и споредне ликове 
и разликује
њихове позитивне и негативне 
особине;
-одреди главни догађај, време и 
место
дешавања у
прочитаном тексту;
-одреди редослед догађаја у 
тексту

КЊИЖЕВНОСТ 
-тема, место и време збивања, редослед 
догађаја;
-главни и споредни лик (изглед, основне 
особине и поступци)

-ученици се мотивишу на читав низ стварал. активности које
настају поводом дела,
-ученик треба да разликује опис ,
приповедање, дијалог

НАПОМЕНА : Допунска настава организује се током целе наставне године, односно одмах чим се уоче тешкоће појединих ученика у 
усвајању програмских садржаја. Ученик престаје са допунским радом чим савлада одређену тешкоћу. Садржаји за реализовање 
допунске наставе ће зависити од напредовања ученика и проблема на које наилазе у овладавању предвиђеним програмским садржајима.

МАТЕМАТИКА
Предметни исходи

Назив теме / садржај
Начини и поступци остваривања програма (Дидактичко – 
методичко упутство)

-усмено сабира и одузима бројеве 
до 100,
--усмено множи и дели у оквиру 
прве стотине,
израчуна вредност бројевног 
израза са највише две
операције,
-одреди непознати број у 
једначини са једном
аритметичком операцијом,
прочита број записан
римским цифрама и напише дати 
број римским цифрама,

- БРОЈЕВИ 
Сабирање и одузимање са преласком,
-Једначине са једном
операцијом (сабирање или одузимање),
-Римске цифре I, V, X, L, C
-Множење и дељење (таблично),
-Редослед рачунских операција,
-Бројевни изрази,
-Формирање израза на основу 
реалистичних ситуација,

визуелизација бројева и места броја у бројевном низу,
увежбавање технике рачунања,
инсистирање на
усменом објашњењеу поступка решавања,
разумевање појма разломка радити кроз игровне активности,

разликује дуж, полуправу и 
праву,
– одреди дужину изломљене 
линије (графички и рачунски);
нацрта правоугаоник, квадрат и 
троугао на квадратној мрежи и 
тачкастој мрежи

ГЕОМЕТРИЈА 
-Дуж, права и полуправа, Тачка и права,
-Отворена и затворена изломљена линија,
-Графичко надовезивање дужи,
-Дужина изломљене линије,
- Обим геометријских фигура без употребе 
формула

-упућивање ученика како да самостално вежбају,
-примена игровних активности ( мерење дужине),
-решавање једноставних задатака,
-цртање и препознавање геометријских фигура,
- подстицање ученика да правилно користе лењир и шестар



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

-изрази дужину у различитим 
јединицама за мерење
дужине,
-измери дужину дужи и нацрта 
дуж дате дужине,
-чита и запише време са 
часовника

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
Мерење дужине
стандардним мерним јединицама (m, dm, 
cm).
-Мерење времена (дан, месец, година, час, 
минут).

упознавање са
стандардним мерним јединицама применом очигледних средстава,
решавање једноставнијих задатака повезивањем са
свакодневним ситуацијама,
самостално мерење различите предмета из окружења

НАПОМЕНА : Допунска настава организује се током целе наставне године, односно одмах чим се уоче тешкоће појединих ученика у 
усвајању програмских садржаја. Ученик престаје са допунским радом чим савлада одређену тешкоћу. Садржаји за реализовање 
допунске наставе ће зависити од напредовања ученика и проблема на које наилазе у овладавању предвиђеним програмским садржајима.

ПРОГРАМ  ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Годишњи фонд часова: 36 
Недељни фонд часова: 1
Циљ наставе је развој моралних особина, ставова и уверења ученика, упознавање ученике са школским животом и односима којима 
уважавају друге. Упућује на естетска осећања, формирање културно-хигијенских и здравствених навика и формирање става о заштити 
животне средине.

ТЕМЕ САДРЖАЈИ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 
ОСТВАРИВАЊА
ПЛАНИРАНОГ

БЕЗБЕДНОСТ
-На путу од куће до школе
-Ко нам помаже у саобраћају
-Полицајац је наш пријатељ

КАКО ДО ДОБРОГ УСПЕХА И 
ПРИМЕРНОГ ВЛАДАЊА

-План рада и одмора у току дана
-Оцена
-Школске обавезе
-Шта је примерно владање

ЖИВОТ У ШКОЛИ

-Права и обавезе
-Односи у одељењу
-Дечија недеља
-Дан школе
-Савиндан

КУЛТУРА ПОНАШАЊА
-Бонтон
-Боравак у фискултурној сали
-Понашање у школи и ван школе

1.Компетенција за
целоживотно учење 
2.Комуникација 3.Рад с 
подацима и информацијама
4.Дигитална компетенција 
5.Решавање проблема 
6.Сарадња
Одговорно учешће у 
демократском друштву
Одговоран однос према 
здрављу
Одговоран однос према 
околини
Естетичка компетенција
Предузимљивост и 
оријентација ка

-повезивање садржај рада са 
ситуацијама из
свакодневног живота у 
школи и ван ње
-одабир и коришћење 
одговарајућих метода и 
техника рада
организовање
истраживачких активности
-оцењивање позитивних
страна понашања и рада и 
како се могу још
побољшати
-израда паноа
организовање радионица
-постављање ученика у 
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
-Учионица
-Школско двориште Чувајмо природу

ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ 
ПРЕВЕНЦИЈЕ

-Коме се обраћамо када се над нама врши 
насиље или смо сведоци насиља
-Насиље, злостављање, занемаривање
-Нивои насиља

предузетништву. различите ситуације
евалуације и
самоевалуације;
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ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ  АКТИВНОСТИ
Годишњи фонд часова: 36
 Недељни фонд часова: 1
Циљ је подстицање индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и квалитетног коришћења слободног времена, ради
богаћења друштвеног живота и разоноде, развијања и неговања другарства и пријатељства, дружење са вршњацима кроз заједничко 
делање, исказивање способности, осамостаљивање, развој неких вештина и друго.

ТЕМЕ САДРЖАЈ ОПШТЕ И 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ
ОСТВАРИВАЊА 
ПЛАНИРАНОГ

ДРУШТВЕНЕ 
АКТИВНОСТИ

- Дечија недеља ( учешће у активностима)
-Свети Сава – школска слава ( пано)
-Дан школе ( учешће у активностима)
-Нова година (радионица)
-Ускрс (радионица
-Вршњачке радионице

ТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ

-Школски простор (уређење)
-Честитке за: рођендан, Нова година, Божић, Дан жена, 
Ускрс (израда)
-Одељењски пано (уређење)

ХУМАНИТАРНЕ 
АКТИВНОСТИ

-Акција поводом Дечје недеље
-Хуманитарна акција (помоћ другу, другарици 
(прикупљање прибора...)
-Сарадња са Црвеним крстом

СПОРТСКЕ
АКТИВНОСТИ

-Одељенска такмичења
-Међуодељенска такмичења
-Учешће на кросу (општински ниво)

КУЛТУРНЕ
АКТИВНОСТИ

-Изложбе
-Позоришне представе
-Биоскопске представе
-Природбе

1.Компетенција за
целоживотно учење 
2.Комуникација 3.Рад с 
подацима и информацијама
4.Дигитална компетенција 
5.Решавање проблема 
6.Сарадња
Одговорно учешће у 
демократском друштву
Одговоран однос према 
здрављу
Одговоран однос према 
околини
Естетичка компетенција
Предузимљивост и 
оријентација ка
предузетништву.

-добро планирање: циља,
ефеката, активности ученика и 
наставника, начин рада
-активностима су обухваћени сви 
ученици и то тако да могу да 
искажу: ангажованост,
самосталност, сарадљивост и 
иницијативност
-примењују се игролике
активности којима се подстиче 
креативност ученика
-користе се школски ресурси
-организују се једноставне акције 
у којима су главни носиоци 
ученици

У току школске године планиране су посете ( позоришту, биоскопу, музеју, галерији и библиотеци), обилазак града и шетње до парка и 
плаже.
У току школске године планиран је одлазак и учешће ученика на Јесењем и Пролећном кросу.
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ПРОГРАМ:  НАСТАВА У ПРИРОДИ
ВРЕМЕ, ТРАЈАЊЕ,
ПУТНИ ПРАВАЦ, 

НОСИОЦИ

ЦИЉЕВИ наставе у природи ОПШТИ ЗАДАЦИ програма наставе у природи

мај-јун, 
ТРАЈАЊЕ: 8 дана 
ПУТНИ ПРАВАЦ:
Ужице – Митровац на 
Тари – Ужице
НОСИОЦИ:
-директор,
- стручни вођа пута,
-наставници разредне 
наставе

очување, подстицање и унапређивање укупног 
здравственог стања ученика, њиховог правилног 
психофизичког и социјалног развоја;
стварање основа за усвајање активног, здравог и 
креативног начина живота и организовања и 
коришћења слободног времена;
проширивање постојећих и стицање нових
знања и искустава о непосредном природном и 
друштвеном окружењу;
развијање еколошке свести и подстицање ученика на 
лични и колективни ангажман у заштити природе;
социјализација ученика и стицање искустава у 
колективном животу, уз развијање толеранције и 
одговорног односа према себи, другима,
окружењу и културном наслеђу;

побољшање здравља и развијање физичких и моторичких 
способности ученика;
задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз 
непосредне истраживачке задатке;
развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и 
унапређивања природне и животне средине и изграђивање 
еколошких навика;
упознавање природно-географских, културно-историјских 
знаменитости и лепоте места и околине;
оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у 
природи;
развијање правилних хигијенско-здравствених навика и
подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о 
себи;

развијање позитивних односа према националним, 
културним и естетским вредностима;
развијање способности сагледавања развоја 
привредних могућности краја, односно региона
који се обилази.

подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке 
активности и за што чешћи боравак у природи;
формирање навика редовне и правилне исхране;
навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
разумевање и уважавање различитости међу појединцима;

ИСХОДИ
(ПО ПРЕДМЕТИМА)

САРЖАЈИ
(ПО ПРЕДМЕТИМА)

ОПШТЕ И
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 
ОСТВАРИВАЊА
ПЛАНИРАНОГ

Српски језик Српски језик 1.Компетенција за -организује се родитељски
-изводи драмске текстове, -Лексичко-семантичке вежбе: целоживотно учење састанак и пружају се
-користи различите облике усменог и допуњавање реченица, опис бића и 2.Комуникација информације о
писменог изражавања: препричавање, предмета, 3.Рад с подацима и планираном,
причање, описивање -Сценско приказивање информацијама -ученици се унапред

драмског/драматизованог текста 4.Дигитална упознају са местом у које
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Математика Математика компетенција одлазе, условима живота у
– изрази дужину у различитим -Мерење дужине стандардним мерним 5.Решавање којима се организује
јединицама за мерење дужине, јединицама (m, dm, cm), проблема настава у природи или
– чита и запише време са часовника, -Мерење времена (дан, месец, година, 6.Сарадња излет, облицима и
– користи јединице за време у час, минут) 7.Одговорно учешће садржајима рада, начином
једноставним ситуацијам, у демократском превоза и понашањем у
Свет око нас Свет око нас друштву току пута, потребним
  повеже личну хигијену, боравак у -Разноврсност биљака у окружењу 8.Одговоран однос књигама, прибору, одећи,
природи, физичку активност и разноврсну (зељасте и дрвенасте; лишћарске и према здрављу обући, појединим
исхрану са очувањем здравља, -одржава четинарске), 9.Одговоран однос спортско-рекреативним
личну хигијенуруку, зуба и чулних -Разноврсност животиња у околини према околини активностима које ће се
органа, (домаће и дивље; биљоједи, месоједи и 10.Естетичка тамо реализовати,
– разликује облике рељефа у свом насељу сваштоједи), компетенција - спроводи се програм који
и околини, -Значај биљака и животиња за човека, 11.Предузимљивост се односи на остваривање
– разврста биљке из окружења на основу -Улога човека у очувању природе (штедња и оријентација ка постављених образовно-
изгледа листа и стабла, производа који се користе у предузетништву васпитних циљева и
– разврста животиње из окружења на свакодневном животу, разврставање задатака и одговарајућих
основу начина живота и начина исхране, отпада на предвиђена места, брига о садржаја наставе у
– наведе примере који показују значај биљкама и животињама) природи,
биљака и животиња за човека, - поштују се договорена
– одреди време помоћу часовника и правила понашања у току
календара користећи временске боравка,
одреднице: сат, дан, седмицу, месец, - ученици, подељени у
годину групе, уз помоћ наставника
Музичка култура Музичка култура припремају кратке
– пева по слуху песме различитог -Певање песама по слуху различитог реферате о областима и
садржаја и расположења, садржаја и карактера местима која посећују,
– осмисли покрете уз музику, -Креирање сопствених покрета уз музику - уважава индивидуалне
Ликовна култура Ликовна култура карактеристике ученика,
– тумачи једноставне визуелне Тумачење (невербално и визуелно разлике у њиховим
информације које опажа у свакодневном изражавање; садржај визуелних потребама и
животу, информација) могућностима,
Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање -подстиче се сарадња и
– поштује правила игре, -Ходање и трчање, тимски рад, самосталност и
– навија и бодри учеснике у игри на начин -Скакање и прескакање, лична одговорност
којим никога не вређа, -Бацање и хватање,
– прихвати победу и пораз као саставни -Полигони,
део игре и такмичења, -Моје здравље и вежбање,
– одржава личну хигијену, -Лична хигијена
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– учествује у одржавању простора у коме
живи и борави


