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1. УВОДНИ ДЕО

Школски програм је лична карта школе, документ којим школа гради свој идентитет и у коме су наведени сви
садржаји, процеси и активности који се реализују у школи, а на основу Закона о основама система образовања и васпитања (
"Службени 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.) - чл. 61; Закона о основном образовању и васпитању ( "Службени гласник РС", бр. 55
од 25. јуна 2013, 101 од 10. новембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 10 од 15. фебруара 2019, 129 од 28. децембра
2021, 129 од 28. децембра 2021 - др. закон )-чл. 27. и 28. и Статута Основне школе „17. октобар“, и у складу са Националним
оквиром образовања и васпитања („ Сл.гласник РС“ бр.98/2017) и прописаним наставним планом и програмом.
1.1. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Школски програм обухвата први и други циклус основног образовања и васпитања. Програм се доноси за период од
четири године и почеће да се примењује од школске 2022/2023. године.
Целокупан програм остварује се на српском језику.
Поједини делови Школског програма, према потреби, иновираће се у току његовог остваривања.
1.2. СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ

Зграда матичне школе налази се у самом центру града, у Теслиној улици број 1. Зграде школа у Подручним одељењима
Горње Штипље и Врановац и њихово окружење представљају место на коме се често реализују наставни садржаји обавезних и
изборних предмета у форми тематског дана или огледних часова за ученике из матичне школе. Школа негује разноврсне облике
сарадње са бројним институцијама из локалне средине у остваривању образовно-васпитног процеса и пружању подршке
ученицима.
Јавно се промовишу резултати ученика и запослених на сајту, инстаграму и фејсу школе и паноима школе. Велика пажња
посвећује се ваннаставним активностима. У школи се реализују креативне радионице за децу од 5 до 7 година са циљем да се
адаптирају на школску средину, унапреде говорне способности, развијају самосталност и самопуздање. Школа је организатое
првог Моби-фото феста у Србији, а у холу школе постоји мини галерија «Одмор». У школи се издаје часопис „Растко“, Билтен и
Водич за родитеље. Школа је учествовала у пројекту „ Школа без насиља“ , међународном пројекту „ Темпус“ , „ Твоје знање
мења све“ а у току су пројекти из страних језика „Delf“ из француског језика и „Deutsches Sprachdiplom„ из немачког језика.
Успеси наших ученика на такмичењима, стручност и квалитет рада наставника допринели су да школа добије 2007. године
Светосавску награду. Свесни смо значаја улоге родитеља као најважнијих сарадника у остваривању васпитно-образовне праксе и
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трудимо се да на истом задатку будемо партнери за добре идеје.
Резултати самовредновања рада школе и спољашње вредновање квалитета рада дефинисали су, као приоритетне области
у Развојном плану за период 2018-2023., НАСТАВУ И УЧЕЊЕ, ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА И
РЕСУРСЕ. У складу са захтевима нових планова и програма наставе и учења који се примењују од 2018/2019. неопходно је
радити на даљем унапређењу ових области. Реализација пројектних активности подразумева промене у организацији рада,
периодичну измену распореда часова, тимско планирање и извођење наставних садржаја и целина у сарадњи више наставника,
уз активно учешће ученика.

2. ЦИЉ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Циљ школског програма је:
- да ученицима пружи базична знања из свих области значајних за живот у савременом свету, развија функционална
знања, умења, мотивацију за учење, ставове и вредности неопходне за формирање националног и културног идентитета;
- да оспособи ученике за даље школовање и целоживотно учење;
- да развије стваралачке и сазнајне потенцијале ученика и позитиван однос према раду, знању и учењу и примену
наученог у свакодневном животу;
- развијање компетенција ученика за учење учења, ненасилно решавање сукоба, одговоран избор будуће школе.
- омогућити ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању да остварују постигнућа у складу са
индивидуалним циљевима учења.
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3. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
3.1. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Службени

гласник РС- Просветни глаасник", бр. 2 од 9. априла 2020.)

Р.Б.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Р.Б.
1.

А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање
Дигитални свет
УКУПНО: А
Б. ИЗБОРНИ

ПРВИ
РАЗРЕ
Д
НЕД.
ГОД.

ДРУГИ
РАЗРЕ
Д
НЕД.
ГОД.

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

НЕД.

ГОД.

НЕД.

ГОД.

5

180

5

180

5

180

5

180

2
5
2
1
1
3
1
20

72
180
72
36
36
108
36
720

2
5
2
2
1
3
1
21

72
180
72
72
36
108
36
756

2
5
2
2
1
3
1
21

72
180
72
72
36
108
36
756

2
5
2
2
1
3
1
21

72
180
72
72
36
108
36
756

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

1

36

21

756

22

792

22

792

22

792

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Верска настава / Грађанско
васпитање
УКУПНО: Б
УКУПНО:
А+Б
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Остали облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми

1.

ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава

2.
3.
4.
5.

Допунска настава
Додатна настава
Час одељењског старешине
Ваннаставне активности

Р.Б.

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

НЕД.

ГОД.

НЕД.

21
1
1
1-2

756
36
36
36-72

22
1
1
1-2

ГОД.

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

НЕД.

ГОД.

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

НЕД.

ГОД.

792
22
792
22
792
36
1
36
1
36
1
36
1
36
36
1
36
1
36
361-2
36-72
1-2
36-72
72
Екскурзија
1дан годишње
1дан годишње
1дан годишње
1дан годишње
6.
Напомена: Почев од генерација 2020-2021., Дигитални свет је обавезни предмет у сва четири разреда. За ученике
четвртог разреда у школској 2022/2023. години уместо дигиталног света реализује се пројектна настава са једним
часом недељно.

3.2.ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Службени

гласник РС- Просветни глаасник", бр.15 /2018. – за пети и шести разред и бр.18/2018. – за седми и осми разред)

Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПЕТИ
РАЗРЕД

А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика

ШЕСТИ
РАЗРЕД

СЕДМИ
РАЗРЕД

ОСМИ
РАЗРЕД

НЕД.
5

ГОД.
180

НЕД.
4

ГОД.
144

НЕД.
4

ГОД.
144

НЕД.
4

ГОД.
136

2
2
2
1
1

72
72
72
36
36

4

144

2
1
1
2
2
2
4

72
36
36
72
72
72
144

2
1
1
2
2
2
4

72
36
36
72
72
72
144

2
1
1
2
2
2
4

68
34
34
68
68
68
136
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9.
10.
11.
12.
13.

Биoлогија
Хемија
Техника и технолигија
Информатика и рачунарство
Физичко и здравствено васпитање
УКУПНО: А

Р.Б.
1.
2.

2

72

2

72

2
2
2
1

72
72
72
36

2
2
2
1

68
68
68
34

2
1

72
36

2
1

72
36

3

3

24

72+5
4
918

26

72+5
4
954

3

108

3

102

28

1008

28

952

1

36

1

36

1

36

1

34

2

72

2

72

2

72

2

68

3
27

108
1026

3
29

108
1062

3
31

108
1116

3
31

136
1054

Б. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Верска настава / Грађанско
васпитање
Страни језик:
Немачки/француски језик
УКУПНО: Б
УКУПНО:
А+Б

Остали облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни програми
Р.Б.

ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Редовна настава
Слободне наставне активности
Допунска настава
Додатна настава
Час одељењског старешине
Ваннаставне активности

7.

Екскурзија

ПЕТИ
РАЗРЕ
Д
НЕД.
ГОД.
27
1026
1
36
1
36
1
36
1
36
1-2
36-72
1-2дана годишње

ШЕСТИ
РАЗРЕД
НЕД.
29
1
1
1
1
1-2

ГОД.
1062
36
36
36
36
3672
1-2 дана годишње
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СЕДМ
ИРАЗР
ЕД
НЕД.
ГОД.
31
1116
1
36
1
36
1
36
1
36
1-2
36-72

ОСМИ
РАЗРЕД
НЕД.
31
1
1
1
1
1-2

1-2 дана годишње

1-2 дана годишње

ГОД.
1054
34
34
34
34
34-68

4.ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА
Програм наставе и учења обавезних предмета по разредима се реализује по следећим важећим документима:

Разред
1.разред

2.разред

3.разред

4.разред
5.разред
6.разред
7.разред

8.разред

Службени Гласник РС-ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
а) За обавезне предмете , осим дигиталног света - Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник“, број 10/17)
б) Дигитални свет- Правилник о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник“, број 2/20)
а) За обавезне предмете, осим дигиталног света - Правилник програму наставе и учења за други разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 16/18)
б) Дигитални свет- Правилник допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 5/2021)
а) За обавезне предмете , осим дигиталног света - Правилник о програму наставе и учења за трећи разред
основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 5/2019..)
б) Дигитални свет- Правилник о изменама и допуни Правилника о програму наставе и учења за трећи разред
основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, број _____)
Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања(„Просветни
гласник“, 11/2019)
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму
наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 15/2018)
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму
наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 15/2018)
а) За обавезне предмете , предмета Техника и технологија - Правилник о програму наставе и учења за седми
разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 5/2019)
б) Техника и технологија- Правилник о изменама Правилника о програму наставе и учења за седмиразред
основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 5 /2021.)
а) За обавезне предмете , предмета Техника и технологија и Информатика и рачунарство - Правилник о
програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 11/2019.
од 15. августа 2019.)
б) Техника и технологија и Информатика и рачунарство- Правилник о изменама Правилника о програму
наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 5 /2021.)
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5.ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
Циљ пројектне наставе је:
• да осећај личног постигнућа буде мотивација за учење, а не само оцена,
• да се повећа разумевање и могућност примене наученог градива,
• да се повезују знања из различитих предмета,
• да се негује критичко мишљење, комуникација и тимски рад,
• да ученици постају одговорнији и уче како да се сами организују,
• да ученици савладавају вештине излагања, јавног говора, превазилазе трему док презентују резултате свог рада.
Разред
Други

Трећи

Четврти

Предмет/међупредметно повезивање
Српски језик,Математика,Свет око нас
Ликовна култура
Српски језик,Математика,Свет око нас
Ликовна култура,Музичка култура
Српски језика,Свет око нас,Ликовна култура
Музичка култура
Српски језик,Свет око нас,Ликовна култура
Музичка култура,Математика
Грађанско васпитање
Српсји језик, Ликовна култура, Музичка
култура
Српски језик, Музичка култура
Природа и друштво, Српски језик, Ликовна
култура, Музичка култура
Српсји језик, Ликовна култура, Музичка
култура
Српски језик, Математика, Природа и
друштво, Ликовна култура, Музичка
култура, Грађанско васпитање

Област/тема
Од семена до плода
Живимо здраво
Знали знак сваки ђак?
Кад год можеш, рециклирај
Свет бајки
Наша радио-емисија
Занимљивости из шумског света
Наша одељнска библиотека
Чувамо здравље/ Ја против епидемије
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Пети

Српски језик, Природа и друштво
Ликовна култура, Грађанско васпитање
Српски језик,Природа и друштво,
Ликовна култура, Грађанско васпитање
Српски језик, Природа и друштво,
Ликовна култура, Грађанско васпитање
Српски језик, Природа и друштво
Ликовна култура, Грађанско васпитање
Српски језик, Природа и друштво
Ликовна култура, Грађанско васпитање

Знање је и знање дати

Српски језик и књижевност, географија,
ликовна култура, физичко васпитање

Књижевност/ Годишња доба у уметничким лирским песмама

Први-осми

Туристички водич кроз Србију
Спремамо се за пети разред
Није шала није виц
Два лица Сунца

Здрава храна
Хемија, ликовно ,информатика

Пети-осми
Пети-осми

Човек и здравље
Хемија ,информатика
Српски језик,ликовно, информатика

Пети,шести Техника и технологија,ликовна култура
(сродне теме повезане преко два предмета).
Пети,шести Техника и технологија, ликовна култура
(сродне теме повезане преко два предмета).
Пети-осми
Пети-осми
Пети-осми

Енглески језик, немачки језик, француски
језик / информатика, ликовна и музичка
култура
Енглески језик, француски језик, немачки
језик / информатика, ликовна и музичка
култура
Енглески језик, француски језик, немачки
језик / информатика, ликовна и музичка
култура, верска настава

Све што је слатко није увек и лепо( шећерна болест)
Израда бисте св.Саве од дрвета пред предстојећи празник,школске
славе. Израда макета од дрвета на часовима технике и технологије и
естетско обликовање на часовима ликовне културе коришћењем
различитих техника.
Израда сталка за ускршња јаја од дрвета на часовима технике и
технологије и естетско обликовање на часовима ликовне културе
коришћењем различитих техника(бојење,тканина..).
Божић и Нова година у свету и код нас
Европски дан језика
Ускрс у свету и код нас
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Пети-осми
Шести

Седми

Осми

Енглески језик, француски језик, немачки
језик / информатика, географија, историја,
биологија
Српски језик и књижевност, историја,
географија, ликовна култура
Географија/историја//веронаука

Особености земаља чије језике учимо

Географија/математика
Ликовна култура / Српси језик, физика
/ биологија, географија

Рачунање размера,часовних зона,гш и гд
БОЈА / Мешање боја, спектар боја, светлост као услов за опажање
боје

Музичка култура / Историја, Ликовна
култура, Географија, Српски језик

Човек и музика / Музика средњег века као инспирација

Српски језик и књижевност, историја,
ликовна култура
Географија/ликовно/историја
Историја, српски језик, ликовна култура,
верска настава
Принцип полуге и стрме равни,Физика и
Техника и технологија

Књижевност/ Хајдуци и ускоци

Српски језик и књижевност, историја
Географија/историја/музичко
Географија /хемија
Хемија/ биологија
Деловање електромагнета,Физика и техника
и технологија

Језик, језичка култура/ Историја српског језика
Култура и обичају народа уа Србији
Рударство,налазишта и примена руда
Зелена хемија / Рециклажа
Ученици су у радионици проучавали практично деловање
електромагнета који су сами направили.8/2

Књижевност/ Нушић у делима за 6. разред
Представљање распострањеност религија и њихове одлика

Израда стрипа на коме ће бити представљен одерђени континент
Српска револуција
У радионици је уз присуство наставника физике и технике приказан
принцип полуге и стрме равни.7/1
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6.ПРОГРАМ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА
За ученике од првог до осмог разреда један од обавезних изборних предмета је верска настава или грађанско васпитање.
Ученици се путем анкете опредељују за један од ова два предмета у првом и петом разреду. Ученик може да промени изборни
предмет једном у току једног циклуса основног образовања и васпитања.
Ученици од петог до осмог разреда као изборни предмет изучавају још један страни језик. Као други страни језик у
школи су заступљени француски и немачки.
Програм наставе и учења изборних предмета по разредима се реализује по следећим важећим документима:
Верска настава- православни
катихизис

Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред
Пети разред
Шести разред
Седми разред
Осми разред

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за први
разред (Просветни гласник“, број 11/2016)
Правилник о изменама Правилника о наставном програму за други
разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“,
број 11/2016)
Правилник о изменама Правилника о наставном програму за трећи
разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“,
број 11/2016)
Правилник о изменама Правилника о наставном програму за
четврти разред основног образовања и васпитања („Просветни
гласник“, број 11/2016)
Правилник о изменама Правилника о наставном програму за пети
разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“,
број 11/2016)
Правилник о изменама Правилника о наставном програму за шести
разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“,
број 11/2016)
Правилник о изменама Правилника о наставном програму за седми
разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“,
број 11/2016)
Правилник о изменама Правилника о наставном програму за осми
разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“,
број 11/2016)
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Грађанско васитање

Први разред

Други разред
Трећи разред
Четврти разред
Пети разред

Шести разред

Седми разред
Осми разред
Страни језик- Немачки језик

Пети разред

Шести разред

Седми разред
Осми разред

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први
разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“,
број 10/17)
Правилник програму наставе и учења за други разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 16/18)
Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 5/2019..)
Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног
образовања и васпитања(„Просветни гласник“, 11/2019)
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за
пети и шести разред основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник“, бр. 15/2018)
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за
пети и шести разред основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник“, бр. 15/2018)
Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 5/2019)
Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 11/2019. од
15. августа 2019.)
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за
пети и шести разред основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник“, бр. 15/2018)
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за
пети и шести разред основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник“, бр. 15/2018)
Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 5/2019)
Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 11/2019. од
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Страни језик- Француски језик

Пети разред

Шести разред

Седми разред
Осми разред
Страни језик- Енглески језик

Шести разред

Седми разред
Осми разред

15. августа 2019.)
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за
пети и шести разред основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник“, бр. 15/2018)
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за
пети и шести разред основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник“, бр. 15/2018)
Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 5/2019)
Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 11/2019. од
15. августа 2019.)
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за
пети и шести разред основног образовања и васпитања
(„Просветни гласник“, бр. 15/2018)
Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 5/2019)
Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног
образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 11/2019. од
15. августа 2019.)
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7. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ПО РАЗРЕДИМА
Ученици у сваком разреду (од петог до осмог) бирају (путем анкетирања) један од три понуђена програма
слободних наставних активности. Пре избора, и ученици и родитељи, упознају се са понуђеним програмима на родитељском
састанку и путем сајта школе. У складу са чланом 61. Закона о основном образовању и васпитању и Правилником о
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (члан 7), активности се описно оцењују (истиче се, добар и
задовољава), а оцена не улази у општи успех ученика. То подразумева да наставник континуирано прати активности ученика и
њихов напредак у достизању исхода и развоју компетенција.
Циљ ових активности је:
-развијање кључних и општих међупредметних компетенција потребним за сналажење у свакодневном животу;
- подршка професионалном развоју ученика који на крају основне школе доносе важну одлуку о наставку школовања;
- боље упознавање ученика и њихова сарадња jер се остваруjу у групама састављеним од ученика из различитих одељења.
Медијска писменост
Вежбањем до здравља
Сачувајмо нашу планету
Животне вештине
Вежбањем до здравља
Чувари природе
Медијска писменост
Животне вештине
Моја животна средина
Предузетништво
Домаћинство
Филозофија са децом
Моја животна средина
Предузетништво
Домаћинство
Филозофија са децом

Пети разред

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за пети
разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“,
број 17/2021)

Шести разред

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за шести
разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“,
број 17/2021)

Седми разред

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за седми
разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“,
број 17/2021)

Осми разред

Правилник о изменама Правилника о наставном програму за осми
разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“,
број 17/2021)

13

8.ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ПО РАЗРЕДИМА
У допунску наставу се, по правилу, укључују ученици који имају слабије резултате у учењу. У допунску наставу се
могу укључити и ученици који:
• имају потешкоће у учењу и достизању исхода и стандарда постигнућа, а за које није потребна израда ИОП-а и у складу са
њим планирање рада;
• имају потешкоће у разумевању одређених предметних области;
• из различитих разлога, често ситуационих, повремено имају проблеме у учењу;
• наилазе на проблеме у испуњавању одређених захтева и очекивања;
• из различитих разлога имају велики број изостанака;
• немају потешкоће у учењу, али су сами или уз помоћ наставника уочили неки проблем, препреку или застој у разумевању и
савладавању одређених наставних области.
Одељенско веће, на предлог предметних наставника, утврђује ученике предложене за допунску наставу. Допунска
настава реализоваће се са једним часом недељно по предмету. Програм допунске наставе је оквиран, флексибилан, како би
наставник могао да га прилагођава проблемима који се појављују и које препознаје у току школске године, као и променљивим
потребама ученика и наставе.

Наставни предмет
Српски језик

Математика

ПРВИ РАЗРЕД
Област/тема
Број
часова:
Почетно читање и
12
писање

Читају, пишу, преписују, пишу краће
реченице по диктату

Језик – граматика и
правопис

6

Пишу примењујући граматичка и правописна
правила

Линија и област

3

Правилно цртају разне врсте линија
(отворену, затворену, праву, полуправу, дуж),
користе лењир

Бројеви

12

Читају, пишу, упоређују, сабирају и одузимају
бројеве до 100

14

Активности ученика

Мерење и мере

3

Препознају јединице за мерење дужине
(m,dm,cm)

Укупно: 36
Наставни предмет
Српски језик

Математика

ДРУГИ РАЗРЕД
Област/тема
Број
часова:
Књижевност
6
-лирика
-драма
Језик
6
-глас, слог
-врста речи
-реченица
-правопис
Језичка култура
6
-читање и писање
латиничног текста
-препричавање
-причање
Бројеви
10
-читање и записивање
бројева арапским и
римским цифрама
-сабирање, одузимање,
множење и дељење
-решавање
једноставних једначина
- одреди1 делове
(облика ) дате
величинеn
Геометрија
4
-дуж, полуправа, права
-обим геометријске
фигуре
-правоугаоник, квадрат
15

Активности ученика
-чита текстове
-активно учествује у причању
-рецитује
-активно слуша
-саставља реченице
-примењује граматичка и правописна правила
-чита
-пише
-слуша
-актвно учествује у причању
-описује на основу онога што је видео
-сабира
-одузима
-множи
-дели
-меморише
-запажа
-уочава

-посматрају
-уочавају
-именују
-упоређују
-разликују

Наставни предмет
Српски језик

и троугао
Мерење и мере
4
-мерење дужине
-мерење времена
Укупно:
36
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Област/тема
Број
часова:

Активности ученика
4 - чита текстове
- активно учествује у причању
- рецитује

Књижевност

- лирика
- епика
- драма

12 - активно слуша
- саставља реченице
- примењује граматичка и правописна правила

Језик-граматика и
правопис

* граматика
- врсте речи
- служба речи
- реченице
* правопис
- употреба великог
слова
- писање речце НЕ и
ЛИ
- управни говор

2 - слуша
- активно учествује у причању
- посматра слике и склапа причу на основу личног
искуства
- описује на основу онога што је видео

Култура изражавања

- препричавање
- причање
- извештавање
- усмено и писмено
вежбање
Математика

-упоређују
-мере
-примењују стечена знања

3 -одређује у ком су положају две праве,
-црта круг, кружницу, углове, правних и
нормалних пава, геометриске фигуре,
12 чита, пише и упоређује бројеве до 1000,

Геометрија
Бројеви до 1000
16

-множи и дели,
-решава једначине и неједначине
-записује, чита и упоређује разломке,
-записује, чита и упоређује римске бројеве
3 пише, упоређује и уме да прочита мерне
јединице за масу, време, дужину, запремину,
-зна да израчуна површину дате геометријске
фигуре
36

Мерења и мере

Наставни предмет
Српски језик

Математика

Укупно:
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област/тема
Број
часова:

Активности ученика
4 - чита текстове
- активно учествује у причању
- рецитује

Књижевност
- лирика
- епика
- драма
Језик-граматика и
правопис
* граматика
- врсте речи
- служба речи
- реченице
* правопис
- употреба великог слова
спојено и одвојено
писање речи (речца ли,
предлог са, вишечлани
бројеви).
- управни говор (сва три
модела)
Култура изражавања
- препричавање
- причање
- извештавање
- усмено и писмено
вежбање
БРОЈЕВИ
- читање, записивање

12 - активно слуша
- саставља реченице
- примењује граматичка и правописна правила

2 - слуша
- активно учествује у причању
- посматра слике и склапа причу на основу личног
искуства
- описује на основу онога што је видео
10 - сабирају
- одузимају
17

бројева у скупу N0;.
- декадни систем
записивања бројева ,
- сабирање, одузимање,
множење и дељење у
скупу N0;
- децимални запис броја
са две децимале
- решавање
једноставнијих облика
једначина и
неједначина,
- записивање разломака
ГЕОМЕТРИЈА
 квадар и коцка

- множе
- деле
- меморишу
- запажају
- уочавају

3 - посматрају
- уочавају
- именују
- упоређују
- разликују
3 - упоређују
- мере
- примењују стечена знања

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Мерење површине (m2,
dm2, cm2, mm2, km2, ha, a).
Површина квадрата и
правоугаоника.
Површина квадра и
коцке.
Мерење запремине (m3,
dm3, cm3, mm3).
Запремина квадра и
коцке.
Укупно:

Наставни предмет
Српски језик и књижевност

36

ПЕТИ РАЗРЕД
Област/тема
Број
часова:
Врсте речи
3
Главни и зависни
3
реченични чланови,
врсте предиката
Падежи и основна
3
значења падежа
18

Активности ученика
Постављају питања, решавају недоумице,
слушају додатна објашњења, утврђују
научено
Пишу текст, исправљају неправилно написане
реченице, питају

Глаголски вид,
глаголски род,
презентска и
инфинитивна основа,
перфекат, футур,
Презент
Правопис
Укупно:
Енглески језик

Немачки језик

6

3
18

5 Ученик правилно користи глаголе бити и
5 имати
9 Изражава рутинске радње везане за школски
живот
3 Изражава предлоге
7 Изражава радње у прошлости
Изражава радње у будућности
4 Користи вокабулар везан за храну, делове
града, свакодневни живот
Пореди придеве
3

Глаголи бити и имати
Изражавање
рутинских,
свакодневних радњи
Изражавање предлога
Изражавање радње у
прошлости
Изражавање радње у
будућности
Вокабулар- храна,
делови града,
свакодневни живот
Придеви
Укупно
Тражење/давање
основних информација
о себи и другима
Изражавање осећања
Описивање собе/куће
Храна и пиће
Разумевање упутстава
Изражавање
допадања/недопадања
Описивање догађаја у
садашњости уобичајених и
тренутних радњи
Описивање особа

36
3
2
4
3
1
3
5
4
1
4
3
3

19

Саопштава и размењује информације о себи и
другима
Изражава осећања и расположења, користећи
једноставна језичка средства
Увежбава нов вокабулар и писање кратких
реченица на тему
Усмено и писмено увежбава називе животних
намирница и типова продавница, увежбава
употребу негације
Вежба да разуме једноставнија упутства
(рецепт за припремање неког јела)
Изражава допадање / недопадање, користећи
једноставна језичка средства
Описује свакодневне и тренутне активности и

Упућивање честитки
Описивање догађаја у
прошлости
Исказивање
просторних односа и
смера кретања
Исказивање планова и
намера

Француски језик-други страни језик

Историја

Географија

способности, користећи презент
Увежбава нову лексику која обухвата одевне
предмете, делове тела и описне придеве,
разуме једноставнији опис особа
Упућује рођенданску честитку и одговара на
њу
Описује догађај у прошлости,
употребљавајући претерит глагола haben и
sein
Уме да затражи и у неколико везаних исказа
саопшти
смер кретања
Усмено и писмено изражава планиране
активности (у слободно време или на
распусту), користећи једноставна језичка
средства

Укупно:
- Правилни
глаголи
- Глаголи être,
avoir, aller
- Партитивни
члан
- Блиско будуће
време
Укупно:
Основи проучавања
прошлости (рачунање
времена)
Праисторија
Стари исток
Стара Грчка
Стари Рим
Укупно:
Васиона и Земља
Кретања Земље и
последице

36
9
9
9

-

Увежбава изговор француског језика
Усваја правила читања и чита уз помоћ
наставника

9
36
3
1
3
5
6

Активно слуша, пита, преписује са табле,
препричава, бележи непознате појмове,
описује илустрације и фотографије, користи
историјске карте, аргументовано изражава
свој став

18
2 Слушају,записују,понављају,
3 Повезују,постављају питања,
Користећи примере из околине објашљавају
20

Биологија

Математика

Енглески-други страни језик

Грађа и рељеф земље
Ваздушни омотач
Водени омотач
биосфера
Укупно:
Особине живих бића
Ћелија
Живот у води и на
копну
Укупно:
Природни бројеви и
дељивост
Угао
Разломци

4
3
3
3
18
6 Слушање, цртање и обележавање слика,
6 практични рад.
6
18
10 Решава
једноставан
проблем
из
свакодневног живота користећи бројевни
4 израз, линеарну једначину или неједначину
(у скупу природних бројева)
4 Примењује правила дељивости са 2, 3, 4,
5, 9, 25 и декадним јединицама
Идентификује врсте и опише својства углова
(суседни, упоредни, унакрсни, углови на
трансверзали, углови са паралелним крацима)
и примени њихове узајамне односе
Чита, записује, упоређује и представља на
бројевној полуправој разломке у оба записа
и преводи их једног записа у други
18
4 Разуме и користи исказе који се односе на
3 поздрављање, представљање и
5 тражење/давање информација личне природе
5 Разуме, тражи и даје једноставнија
6 обавештења о хронолошком времену
3 Пита и каже шта неко има / нема и чије је
3 нешто уз помоћ have/ has got
7 Препознаје и именује појмове који се односе
на тему
Описује дневни / недељни распоред
активности уз помоћ времена Present Simple
Tense

Укупно:
Представљање себе и
других
Изражавање
хронолошког времена
Изражавање припадања
и поседовања
Описивање живих
бића, предмета и
местаи положаја у
простору
Описивање догађаја у
садашњости21

Немачки- други страни језик

свакодневних радњи
Изражавање допадања/
недопадања
Описивање
способности у
садашњости
Описивање догађаја у
садашњости –
тренутних радњи
Укупно:
Тражење/давање
основних информација
о себи и другима
Бројеви
Колико је сати?
Кућни љубимци
Школа
Дани у недељи
Презент
Активности у току
дана/ недеље
Моја породица
Одлазак у куповину

Разуме и реагује наједноставније исказе који
се односе на изражавањедопадања и
недопадања
Описује своје и туђе способности уз помоћ
модалног глагола can
Описује активности које тренутно обавља уз
помоћ времена Present Continuous Tense

36
5
4
2
3
4
1
4
6
4
3

Разуме једноставна питања личне природе и
одговора на њих, вежба да формулише питања
Пише и говори бројеве, наводи број телефона
и колико има година
Пита и каже колико је сати
Именује животиње, боје, разуме текстове на
тему кућних љубимаца
Именује школски прибор и предмете у школи,
наводи шта воли/не воли
Именује дане у недељи, пише распоред часова
на немачком
Вежба да користи садашње време у
једноставним реченицама
Чита текстове који говоре о томе како изгледа
нечији дан, наводи активности у слободно
време, у току дана/недеље
Именује чланове породице, занимања, описује
породицу, користећи најједноставнија језичка
средства
Вежба да пита и каже колико нешто кошта и
да затражи артикле у продавници

Укупно:
36
ШЕСТИ РАЗРЕД
Наставни предмет
Српски језик и књижевност

3 Постављају питања, решавају недоумице,
3 слушају додатна објашњења, утврђују
2 научено

Грађење речи
Гласовне промене
Заменице
22

Глаголски облици
Реченица
Правопис
Анализа текста
Укупно:

Енглески језик

Немачки језик

3
3
2
2
18
2
3
3
4
5
5
6
4
4

Представљање себе и
другог уз коришћење
једноставнијих
језичких средства
Размена једноставнијих
информација личне
природе
Oписивање тренутних
радњи у садашњости
Описивање
уобичајених радњи у
садашњости
Описивање радњи у
прошлости
Описивање људи,
предмета и места
Исказивање правила,
обавеза и изрицање
дозвола и забрана
Изражавање реалних
могућности у
будућности
Вокабулар
Укупно:
Тражење/давање
основних информација
о себи и другима
Описивање временских
прилика
Перфекат
Модални глаголи

36
4
1
5
5
3
4
4
23

Пишу текст, исправљају неправилно написане
реченице, питају

Описује себе, пријатеље и чланове породице
Врши конверзацију
Користи Present Continuous Tense да опише
тренутне активности
Користи Present Simple Tense да опише своје
рутине и навике
Користи Past Simple Tense да опише догађаје
из прошлости
Користи правилно придеве и прилоге
Користи модалне глаголе
Користи први тип кондиционалних реченица
Правилно користи учени вокабулар

Саопштава информације о себи и другима у
неколико везаних исказа
Увежбава да каже какво је време
Увежбава да препозна перфекат и употреби га
у једноставнијим исказима
Вежба да употреби модалне глаголе у
презенту и претериту

Описивање догађаја и
способности у
прошлости
Исказивање жеља,
планова, намера,
предвиђања
Компарација придева
Изрицање дозвола,
забрана, правила
понашања и обавеза
Изражавање
допадања/недопадања
Изражавање мишљења

Француски језик-други страни језик

Историја

3 Чита и разуме једноставне текстове на
4 обрађиване теме у којима се описују догађаји
3 и способности у прошлости
Именује занимања, наводи жељено занимање,
шта планира, предвиђа и даје кратко
образложење, користећи најједноставнија
језичка средства
Увежбава нову лексику (описни придеви) и да
направи једноставна поређења особа и
предмета по особинама
Саопштава једно-ставније информације које
се односе на правила понашања у школи и код
куће, користећи глаголе dürfen и müssen
Исказује како му се нешто свиђа/ не свиђа у
различитим комуникативним ситуацијама
Увежбава читање текстова, изражава
слагање/неслагање
36
- Увежбава изговор француског језика
9
- Усваја неправилне глаголе

Укупно:
Глаголи Prendre,
Faire
- Правилни
глаголи друге
групе
- Прости футур
- Блиско прошло
време
Укупно:
Основи проучавања
прошлости
Европа, Средоземље и
српске земље у раном
средњем веку
Европа, Средоземље и
српске земље у позном
средњем веку
Европа, свет и српске
-

9
9
9
36
2 Активно слуша, пита, преписује са табле,
препричава, бележи непознате појмове,
описује илустрације и фотографије, користи
6 историјске карте, аргументовано изражава
свој став
6
4
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Географија

Биологија

Физика

Математика

земље у раном новом
веку
(Прединдустријско
доба)
Укупно:
Географска карта
Становништво
Насеља
Привреда
Појам државе
Географија Европе
Укупно:
Грађа прокарота и
еукариота
Дисање и добијање
енергије
Еколошки фактори
Укупно:

18
4
3
2
4
4
4
21
6

Утврђују знање,октклањају нејасноће ради
бржег и квалитетнијег усвајања
знања,развијају радозналост за новим
сазнањима

Слушање, цртање и обележавање слика,
практични рад.

6
6
18
6 -Пажљиво прати излагање наставника и
4 учествује у дискусијама
4 - извршава практичне и рачунарске задатке
2
2

1.КРЕТАЊЕ
2.МЕРЕЊЕ
3. СИЛА
4. МАСА И ГУСТИНА
5.Притисак

Укупно:
Цели бројеви
Троугао
Рационални бројеви
Четвороугао
Површине троугла и
четвороугла

18
3
6
5
2
2
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израчуна вредност једноставнијег бројевног
израза са целим бројевима
класификује троуглове на основу њихових
својстава; –конструише углове од 90° и 60° и
користи њихове делове за конструкције
других углова;
уочи одговарајуће елементе подударних
троуглова
израчуна
вредност
једноставнијег
бројевног израза и реши једноставну
линеарну једначину и неједначину у скупу

рационалних бројева;
израчуна површину троугла и четвороугла
користећи обрасце или разложиву једнакост.
Енглески- други страни језик

Немачки- други страни језик

Укупно:
Тражење/ давање
информација о себи и
другима
Описивање догађаја у
садашњости
Описивање
догађаја и способности
у прошлости
Описивање места
Исказивање будућих
радњи
Исказивање
просторних односаи
смера кретања

18
5
8
8
6
6
3

Укупно:
Тражење/давање
основних информација
о себи и другима
Изражавање осећања
Описивање собе/куће
Храна и пиће
Разумевање упутстава
Изражавање
допадања/недопадања
Описивање догађаја у
садашњости уобичајених и

Разуме и примењује правила учтиве
комуникације
Описује сталне, уобичајене и тренутне
догађаје и
способности користећи неколико везаних
исказа уз помоћ временаPresent Simple,
Present Continuous Tense
Размењује информације у вези са догађајима
и способностима у прошлости уз помоћ
временаPast Simple, Past Continuous Tense
Упоређује и описује карактеристике места,
користећи учене придеве
Исказује своја и туђа предвиђања,
понуде/одлуке,
намере у будућности уз помоћ временаBe
going to, Future Simple Tense
Уме да затраже и у неколико везаних исказа
саопшти
смер кретања

36
3

2
4
3
1
3
5
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Саопштава и разме-њује информације о себи
и другима
Изражава осећања и расположења, користећи
једноставна језичка средства
Увежбава нов вокабулар и писање кратких
реченица на тему
Усмено и писмено увежбава називе животних
намирница и типова продавница, увежбава
употребу негације
Вежба да разуме једноставнија упутства
(рецепт за припремање неког јела)
Изражава допадање / недопадање, користећи

тренутних радњи
Описивање особа
Упућивање честитки
Описивање догађаја у
прошлости
Исказивање
просторних односа и
смера кретања
Исказивање планова и
намера

једноставна језичка средства
Описује свакодневне и тренутне активности и
способности, користећи презент
Увежбава нову лексику која обухвата одевне
предмете, делове тела и описне придеве,
разуме једноставнији опис особа
Упућује рођенданску честитку и одговара на
њу
Описује догађај у прошлости,
употребљавајући претерит глагола haben и
sein
Уме да затражи и у неколико везаних исказа
саопшти
смер кретања
Усмено и писмено изражава планиране
активности (у слободно време или на
распусту), користећи једноставна језичка
средства

4

1
4
3
3

Укупно:
36
СЕДМИ РАЗРЕД
Наставни предмет
Српски језик и књижевност

Енглески језик

Глаголски облици
Врсте речи
Синтагма
Реченични чланови
Реченица
Правопис

5
5
2
2
3
1

Укупно:
Изражавање радњи у
садашњости
Изражавање радњи у
прошлости
Први кондиционал
Други кондиционал
Пасив

18
4
6
8
8
8
2
27

Постављају питања, решавају недоумице,
слушају додатна објашњења, утврђују
научено
Пишу текст, исправљају неправилно написане
реченице, питају

Изражава радње у садашњости
Изражава радње у прошлости
Користи условне реченице- први тип
Користи условне реченице- други тип
Саставља пасивну реченицу
Користи познат вокабулар

Вокабулар
Укупно:
Немачки језик

36
4
2
3
5
3
2
5
4
4
4

Тражење/давање
основних информација
о себи и другима
Спорт
Описивање радњи у
садашњости
Описивање радњи у
прошлости
Индиректни говор
Изражавање мишљења
Употреба акузатива и
датива
Описивање места
Свет и животна
средина
Деклинација придева

Укупно:
Француски језик-други страни језик

-

Води дијалог, презентује, саопштава
информације о себи и другима
Чита текстове, учи и увежбава вокабулар и
основну комуникацију на тему спорта
Вежба коришћење презента у говору и
писању
Увежбава употребу модалних глагола у
претериту, као и да препозна и употреби
перфекат у једноставнијим реченицама
Увежбава да примени правило и конструише
реченице у неуправном говору
Вежба да изрази слагање/неслагање,
користећи фреквентније фразе
Обнавља предлоге са акузативом и дативом,
глаголе liegen/legen, sitzen/setzen, stehen/stellen
и њихову употребу у једноставним исказима
Чита и вежба разумевање једноставнијих
текстова који се односе на опис места, као и
упутстава за оријентацију у простору и правац
кретања, објашњава правац кретања,
користећи једноставнија језичка средства
Обнавља стари и усваја нови вокабулар на
тему, исказује своје планове
Увежбава вокабулар (придеви), правила
деклинације и употребу придева испред
именице

36

Сложени
перфекат
Имперфекат
Разлика међу
прошлим
временима
Прости футур

6
6
6
6
28

- Непрекидно увежбава изговор
француског језика
- Усваја разлику између прошлих
времена
- Разуме правила грађења времена

Блиско будуће
време
- Разлика између
будућих
времена
Укупно:
Основи проучавања
прошлости
Европа, свет и српска
држава на почетку
индустријског доба (до
средине 19. века)
Европа, свет, српска
држава и народ у
другој половини 19.
века
Европа,свет, српска
држава и народ на
почетку 20. века
Укупно:
Географија Европе
Азија
Африка
Америка
Аустралија и Океанија
Поларне области
Укупно:
Генетика
Органски системи
Еволуција
Укупно:
Кретање
Сила
Кретање тела под
дејством силе теже
Силе трења
Равнотежа тела
-

Историја

Географија

Биологија

Физика

6
6
36
2
6
6
4

18
6
4
3
6
6
10
36
6
6
6
18
5
5
4
4
29

Активно слуша, пита, преписује са табле,
препричава, бележи непознате појмове,
описује илустрације и фотографије, користи
историјске карте, аргументовано изражава
свој став

Утврђују стечено знање,проширују
га,записују
Траже на карти,увежбавају читање
карте,разнашњавају недоумице

Слушање, цртање и обележавање слика,
практични рад.
-Пажљиво

прати излагање наставника и
учествује у дискусијама
- извршава практичне и рачунарске задатке

Укупно:
Математика

Хемија

18
10
6
6
6
2
2

Реални бројеви
Питагорина теорема
Цели алгебарски изрази
Многоугао
Круг
Обрада података

Укупно:
Хемија у свету око нас
Хемијска лабораторија
Атоми – најмање
честице хемијских
елемената
Атоми, молекули и јони
изграђују супстанце
Хомогене и хетерогене
смеше
Хемијске реакције и
израчунавања
Водоник и кисеоник и
њихова једињења

36
2
4
5
6
6
7
6

30

израчуна степен реалног броја и квадратни
корен потпуног квадрата и примени
одговарајућа својства операција;
одређује бројевну вредност једноставнијег
израза са реалним бројевима;
примењује Питагорину теорему у рачунским
и конструктивним задацима;
трансформише збир, разлику и
производ полинома;
примењује формуле за разлику квадрата и
квадрат бинома;
примењује својства страница, углова и
дијагонала многоугла;
израчунава површину многоугла користећи
обрасце или разложиву једнакост;
израчунава обим и површину круга и
његових делова;
одређује средњу вредност, медијану и мод.
наводи разлике између супстанце и физичког
тела и
супстанце и физичког поља и наводи њихове
примере из живота
разуме разлику између елемента и једињења и
препознаје примере у окружењу
разуме разлику између физичких и хемијских
својстава
супстанце
разуме разлику између физичке и хемијске
промене супстанци
разуме квалитативно и квантитативно
значење
хемијских симболауме да користи податке у
таблици периодног система елемената

зна масе и наеелектрисања честица које
изграђују атом
-црта моделе атома, молекула и јона
- користи таблицу ПСЕ
- саставља формуле помоћу валенце
- препознаје по формули тип хемијске везе
- разликује хомогене и хетерогене смеше
- прави растворе
- врши једноставнија израчунавања
и препознаје примере смеша у окружењу
-бира и примењује поступак за раздвајање
састојака смеша на основу својстава
супстанци у смеши
-повезује знања
- пише једноставније једначине хемијских
реакција
- врши једноставнија ирачунавања : релативне
молекулске масе, моларне масе и количине
супстанце
зна да наведе физичка и хемијска својства и
примену водоника и кисеоника
разликује класе неорганских једињења на
основу формула супстанци
Укупно:

Енглески- други страни језик

36

10 Изражава рутинске радње везане за школски
живот
7 Поредипридеве и прилоге у
једноставнимреченицама
10 Изражава радње у прошлости
Користи вокабулар везан за свакодневни
9 живот, одећа, спорт, камповање, дивље
животиње

Изражавање
рутинских,
свакодневних радњи
Поређење придева и
прилога
Изражавањерадње у
прошлости
Вокабуларсвакодневни живот,
одећа, спорт,
камповање,
31

Немачки- други страни језик

дивљеживотиње
Укупно:
Тражење/давање
основних информација
о себи и другима
Описивање временских
прилика
Перфекат
Модални глаголи
Описивање догађаја и
способности у
прошлости
Исказивање жеља,
планова, намера,
предвиђања
Компарација придева
Изрицање дозвола,
забрана, правила
понашања и обавеза
Изражавање
допадања/недопадања
Изражавање мишљења

Укупно:
ОСМИ РАЗРЕД
Наставни предмет
Српски језик и књижевност

36
4 Саопштава информације о себи и другима у
неколико везаних исказа
1 Увежбава да каже какво је време
Увежбава да препозна перфекат и употреби га
5 у једноставнијим исказима
Вежба да употреби модалне глаголе у
5 презенту и претериту
Чита и разуме једноставне текстове на
3 обрађиване теме у којима се описују догађаји
и способности у прошлости
4 Именује занимања, наводи жељено занимање,
шта планира, предвиђа и даје кратко
4 образложење, користећи најједноставнија
3 језичка средства
Увежбава нову лексику (описни придеви) и да
4 направи једноставна поређења особа и
предмета по особинама
3 Саопштава једноставније информације које се
односе на правила понашања у школи и код
куће, користећи глаголе dürfen и müssen
Исказује како му се нешто свиђа/ не свиђа у
различитим комуникативним ситуацијама
Увежбава читање текстова, изражава
слагање/неслагање
36
4 Постављају питања, решавају недоумице,
слушају додатна објашњења, утврђују
научено
Пишу текст, исправљају неправилно написане
3 реченице, питају

Прост/сложен, именски/
глаголски предикат;
прави/неправи објекат;
логички/граматички
субјекат
Комбинована творба,
претварање
Значења глаголских
облика.

3
32

Енглески језик

Немачки језик

Врсте зависних реченица,
служба зависних реченица,
интерпункција у зависним
реченицама
Писање скраћеница,
писање имена из страних
језика

4

Укупно:
Изражавање радњи у
прошлости
Изражавање радњи које
су почеле у прошлости
и трају све до
садашњег тренутка
Изражавање радњи у
будућности
Изражавање давно
прошле радње
Пасив
Модални глагол CAN
(моћи, умети) у
прошлости,
садашњости и
будућности
Нулти, први и други
кондиционал
Неуправни говор
Релативне реченице

16
4
4
4
4
8
3
3
3
3

Укупно:
Описивање радњи у
садашњости
Зависне реченице
Описивање радњи у
прошлости
Изражавање давно

32
3
5
4
3
4
2

1
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Уочава разлику између Past Simple и Present
Perfect Tense-a и користи оба времена у
једноставним реченицама.
Користи Present Perfect Continuous у
једноставним реченицама.
Користи различите форме за изражавање
будућности: will, going to,Present Continuous,
Present Simple
Препознаје Past Perfect и користи га у
једноставним реченицама.
Раликује реченице у активном стању од
пасивних, трансформише једноставне активне
реченице у пасивне.
Користи облике глагола CAN за прошлост,
будућност и садашњост.
Уочава разлику у форми између
кондиционала, правилно допуњава започете
реченице
Уочава разлику између директног и
индиректног говора, препричава наредбе,
једноставне исказе и питања поштујући
граматичка правила.
Користи релативне (односне) реченице
Користи презент у једноставнијим
реченицама
Препознаје субјункторе и њихова значења,
конструише једноставније зависне реченице
Уочава разлику између перфекта и претерита
и користи оба времена у једноставнијим

прошле радње
Темпоралне реченице
Релативне реченице
Описивање будућих
радњи
Пасив
Конјунктив II

Укупно:
Француски језик – други страни
језик

Историја

3 реченицама.
5 Препознаје плусквамперфекат, разуме
5 употребу и користи га у једноставним
исказима
Утврђује темпоралне субјункторе, вежба да их
употреби и конструише временске реченице
Писмено и усмено употребљава односне
реченице
Користи футур, презент, прилошке одредбе да
изрази будућност
Раликује реченице у активном стању од
пасивних, трансформише једноставне активне
реченице у пасивне
Користи конјунктив II. да изрази жеље, снове
и у форми учтивог обраћања
32
8
- Усваја разлику између прошлих
8
времена
8
- Разуме правила грађења времена
8
- Упоређује условне реченице са
матерњим и првим страним језиком
32
2 Активно слуша, пита, преписује са табле,
препричава, бележи непознате појмове,
описује илустрације и фотографије, користи
стручну литературу и податке са интернета,
4 аргументовано излаже свој став

Сложени перфекат
Имперфекат
Условне реченице
Неуправни говор
Укупно:
Основи проучавања
прошлости
Европа, свет и српски
народ у југословенској
држави у периоду
између два светска рата
Други светски рат

6

Свет, Европа и српски
народ у југословенској
држави у периоду
Хладног рата

3
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Географија

Биологија

Физика

Свет, Европа, српска
држава и народ у
савременим процесима
Укупно:
Рељеф Србије и облици
настали деловањем
спољашњих сила
КлимаСрбије
Воде Србије
Становништво Србије
Привреда
Природна и културна
бастина
Завичајна географија
Срби у региону и
дијаспори
Укупно:
Систематизација
основних нивоа
стеченог знања.
Метаболички процеси
Човек и здравље
Болести
Укупно:

3
18
6 Проверавају постигнуто знање,повезују
чињенице,разумеју природне и друштвене
одлике своје земље,вежбају коришћење
3 географске карте,
3 Развијају заинетересованост за новим
6 сазнањима
6
2
4
2
32
6 Слушање, цртање и обележавање слика,
практични рад.
6
6
18
5 -Пажљиво прати излагање наставника и
5 учествује у дискусијама
4 - извршава практичне и рачунарске задатке
4

ОСЦИЛАТОРНО И
ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ
СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ
ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

Укупно:
Математика

18
2
2
2
2
1

Сличност троуглова
Тачка, права, раван
Линеарне једначине и
неједначине са једном
непознатом
Призма

35

примењује сличност троуглова у геометријским
задацима и реалном контексту;
представља цртежом односе геометријских
објеката у равни и простору и користи их
приликом решавања задатака;
решава линеарну једначину и неједначину;
решава реалне проблеме користећи линеарну

Пирамида
Линеарна функција
Графичко представљање
статистичких података
Систем линеарних једначина
са две непознате
Ваљак
Купа
Лопта

3
1
2
1
1
1

једначину, или неједначину.
израчунава површину и запремину праве призме;

израчунава површину и запремину
четворостране пирамиде(основа
правоугаоник), правилне тростране и
шестостране пирамиде;

црта и анализира график линеарне функције.
реши систем линеарних једначина са две
непознате;

ирачунава површину и запремину ваљка, купе
и лопте;
18

Укупно:
Хемија

6
6
4
1
5
5
6
1

36

зна да наведе физичка и хемијска својства
метала
наводи везу између својстава метала и
њихове практичне примене
препознаје метале на основу њихових
својстава
пише једноставније хемијске реакције метала
и њихових једињења
-зна да наведе физичка и хемијска својства
неметала
-наводи везу између својстава неметала и
њихове практичне примене
-препознаје неметале на основу њихових
својстава
-пише једноставније хемијске реакције
неметала и њихових једињења
зна да наведе физичка и хемијска својства
соли
-наводи везу између својстава соли и њихове
практичне примене
-препознаје соли на основу њихових својстава
-пише формуле соли на основу назива - пише
реакцију неутрализације

наводи својства атома угљеника и
многобројност органских једињења.
наводи функционалне групе и класе
органских једињења.
-зна општа својства органских једињења.
наводи поделу угљоводоника
34
8
15
2
3
6

Укупно:
Енглески- други страни језик

Немачки- други страни језик

34
4
2
3
5
3
2
4
4
3
4

Тражење/давање
основних информација
о себи и другима
Спорт
Описивање радњи у
садашњости
Описивање радњи у
прошлости
Индиректни говор
Изражавање мишљења
Употреба акузатива и
датива
Описивање места
Свет и животна
средина
Деклинација придева
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Користи садашња времена у реченицама
Изражава радњу у прошлости користећи сва
учена времена
Користи предлоге кретања
Користи најфреквентније модалне глаголе у
једноставним реченицама
Користи вокабулар везан за свакодневни
живот, спорт, такмичење, сујеверје,
компјутере
Води дијалог, презентује, саопштава
информације о себи и другима
Чита текстове, учи и увежбава вокабулар и
основну комуникацију на тему спорта
Вежба коришћење презента у говору и
писању
Увежбава употребу модалних глагола у
претериту, као и да препозна и употреби
перфекат у једноставнијим реченицама
Увежбава да примени правило и конструише
реченице у неуправном говору
Вежба да изрази слагање/неслагање,
користећи фреквентније фразе
Обнавља предлоге са акузативом и дативом,
глаголе liegen/legen, sitzen/setzen, stehen/stellen
и њихову употребу у једноставним исказима
Чита и вежба разумевање једноставнијих
текстова који се односе на опис места, као и
упутстава за оријентацију у простору и правац

кретања, објашњава правац кретања,
користећи једноставнија језичка средства
Обнавља стари и усваја нови вокабулар на
тему, исказује своје планове
Увежбава вокабулар (придеви), правила
деклинације и употребу придева испред
именице
34

9.ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ПО РАЗРЕДИМА
Додатна настава је облик образовно-васпитног рада чији је циљ да пружи додатну подршку у учењу. Додатна
настава је намењена свим ученицима, а посебно онима који показују интересовање за одређене теме или научне области и
дисциплине недовољно заступљене у образовном програму. На додатним часовима може да се излази и ван оквира и захтева
предметног наставног програма. Додатна настава допушта најразноврсније приступе и многе њихове комбинације.
Истраживачки, пројектни, проблемски, интердисциплинарни, мултидисциплинарни, интегрисани, тематски приступи могу у
додатној настави да се реализују у пуној мери.

Наставни предмет
Математика

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Област/тема
Број
часова:
1.Скуп природних
бројева
-Рачунске операције са
природним бројевима
-Магични квадрат
-Нумеризације
-Логички задаци
2.Мерење и мере
-Решавање задатака
методом дужи
-Задаци везани за

12

3

38

Активности ученика
-пажљиво читају,запажају,
упоређују,израчунавају,закључују,генерализују
откривају,бележе

-мере,упоређују,
примењују,решавају проблеме,процењују,
пресипају,претварају,
групишу

пресипања
3.Површина
-Пребројавање
геометријских фигура
-Проблемски задаци
Укупно:

Наставни предмет
Српски језик и књижевност

Енглески језик

Немачки језик

3

-упоређују,
пребројавају,
примењују правило,израчунавају,
групишу,решавају проблеме,закључују
18

ПЕТИ РАЗРЕД
Област/тема
Број
часова:
Врсте речи
Падежи
Глаголи и глаголски
облици
Књижевно- теоријски
појмови

Активности ученика
4
5
5
4

Укупно:
Садашње радњесвакодневне и тренутне
Изражавање радње у
прошлости
Изражавање радње у
будућности
Лектира
Укупно:
Тражење/давање
основних информација
о себи и другима
Описивање собе/куће
Исхрана и
гастрономске навике
Описивање особе
Описивање догађаја у
прошлости
Описивање прославе
рођендана и празника
Писање текстова на

18
8
8
8
12

36
4
4
5
5
5
4
7
2
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Интерпретирају, објашњавају,
закључују,
решавају, упоређују, проширују,
класификују, критички приказују,
образлажу, истражују,
категоришу, организују, креирају, комбинују,
процењују, вреднују.

Користи садашња времена у говору и
текстовима
Користи прошло време у говору и текстовима,
пише стрипове
Користи будуће време у говору и текстовима,
пише стрипове
Чита књиге на енглеском примерене узрасту
Размењује информације о себи и другима
Води дијалог на тему где ко живи, описује
своју собу писмено и усмено
Наручује јело/пиће у ресторану, саопштава
информације о специјалитетима у немачком
говорном подручју, пореди навике у исхрани
и уочава сличности и разлике
Увежбава нову лексику, води дијалог и
изражава мишљење на тему мода и облачење,
описује изглед особе
Чита и разуме текстове у којима је дат опис
неког догађаја у прошлости, изражава прошле

обрађене теме
(рођенданска
позивница,
разгледница, омиљено
јело, град, најбољи
друг/другарица итд)
Исказивање планова и
намера

Француски језик

Историја

Географија

Биологија

радње, употребљавајући претерит глагола
haben и sein и перфекат фреквентнијих
глагола
Описује начин прославе рођендана, као и
време и начин прославе празника у земљама
немачког говорног подручја
Пише састав по задатим правилима
Води разговор о својим и туђим плановима за
летњи распуст

Укупно:;
Усвајање вокабулара
широког спектра
(храна, породица,
спорт, слободно
време...)
Граматика

36
18

Основи проучавања
прошлости (рачунање
времена)
Праисторија
Стари исток
Стара Грчка
Стари Рим
Укупно:
Васиона и Земља
Кретања Земље и
последице
Грађа и рељеф земље
Ваздушни омотач
Водени омотач
биосфера
Укупно:
Особине живих бића
Ћелија
Живот у води и на

1
1
4
6
6

-

Увежбава изговор француског језика
Усваја правила читања и чита
самостално

Активно слуша, пита, преписује са табле,
препричава, бележи непознате појмове,
описује илустрације и фотографије, користи
историјске карте, аргументовано изражава
свој став

18
3 Стичу нова сазнања,записују,анализирају
3 Закључују,повезују,
4
3
3
2
18
6 Слушање, цртање и обележавање слика,
6 практични рад.
6 Самостални рад
40

копну
Укупно:
Математика

18
8 Примењује правила дељивости са 2, 3, 4, 5,

Природни бројеви и
дељивост
Основни појмови
геометрије
Разломци
Угао

9, 25 и декадним јединицама разликује просте и

4 сложене бројеве и растави број на просте чиниоце
одреди и примени НЗС и НЗД;
3 правилно користи речи и, или, не, сваки у
3 математичко-логичком смислу анализира односе
датих геометријских објеката и запише их
математички;

упоређује, сабира и одузима углове рачунски
и конструктивно;
решава једноставан проблем из свакодневног
живота користећи бројевни израз, линеарну
једначину или неједначину;
одређује проценат дате величине, примењује
размеру у једноставним реалним
ситуацијама;
примењује аритметичку средину датих бројева
симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију
фигуру користећи геометријски прибор

Укупно:
18
ШЕСТИ РАЗРЕД
Наставни предмет
Српски језик и књижевност

Енглески језик

4 Постављају питања, решавају недоумице,
4 слушају додатна објашњења, утврђују
4 научено.
2
4

Падежи
Глаголи и глаголски
облици
Књижевно- теоријски
појмови
Облици приповедања
Творба речи

Укупно:
Описивање радњи у
садашњости
Исказивање правила,
обавеза и изрицање
дозвола и забрана

18
6
6
4
6
3
41

Користи Present Simple Tense и Present
Continuous Tense за изражавање појава,
радњи, стања и збивања у садашњости
Користи модалне глаголе за изражавање
дозволе, забране, правила понашања и

Немачки језик

Изражавање чињеница
и реалних могућности
у будућности
Описивање радњи у
прошлости
Исказивање
просторних односа и
упутстава за
оријентацију у
простору
Описивање искустава
из неодређене
прошлости
Писање есеја
Лектира
Укупно:
Тражење/давање
основних информација
о себи и другима
Описивање догађаја и
способности у
прошлости
Исказивање жеља,
планова, намера,
предвиђања
Игра улога
Писање есеја
Лектира

6 присуство/одсуство обавезе
2 Упоређује нулти и први кондиционал
3 Упоређује глаголске облике Тhe Past
Continuous Tense и The Past Simple Tense за
описивање догађаја из прошлости
Сналази се у простору и пита за правац на
енглеском језику
Користи Present Perfect Tense да опише своја
искуства из неодређене прошлости
Пише есеје о обрађеним темама
Чита књиге на енглеском језику примерене
узрасту

18
4
5
5
12
6
4

36
-

Укупно:
Француски језик

Саопштава и размењује информације о себи и
другима, презентује, води дијалог
Описује догађај са летњег распуста,
представља неку историјску личност
Писмено и усмено исказује своје и туђе жеље,
планове за будућност, предвиђања уз давање
кратког образложења
У пару или у групи осмишљава и изводи
дијалоге у различитим комуникативним
ситуацијама
Пише есеј по задатим правилима на познате
теме
Чита кратке приче прилагођене узрасту и
нивоу знања

12
-

Усвајање вокабулара
широког спектра
(храна, породица,
спорт, слободно
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Стално усавршавање изговора
француског језика
Самостално читање
Преузимање иницијативе и ангажовање у
пројектима

Историја

Географија

Биологија

време...)
Пројекти (упоређивање
српског и француског
школског система)
Бројеви до милион
Укупно:
Основи проучавања
прошлости
Европа, Средоземље и
српске земље у раном
средњем веку
Европа, Средоземље и
српске земље у позном
средњем веку
Европа, свет и српске
земље у раном новом
веку
(Прединдустријско
доба)
Укупно:
Географска карта
Становништво
Насеља
Привреда
Појам државе
Географија Европе
Укупно:
Јединство грађе и
функције као основа
живота
Живот у екосистему
Наслеђивање и
еволуција
Порекло и
разноврсност живота

- Разумевање система француских бројева
12
12
36
1
8
7
2

18
4
4
3
4
3
5
23
3

Активно слуша, пита, преписује са табле,
препричава, бележи непознате појмове,
описује илустрације и фотографије, користи
историјске карте, аргументовано изражава
свој став

Решавају проблемске задатке,одређују гш и
гд,размр карте,самостално
истражују,упоређују регије Европе,повезују
зависност природних и друштвених фактора

препознаје све еколошке појмове у
различитим биомима;
самостално гаји одређену популацију у
3 различитим условима;
4 проучава и мења различите услове средине
- самостално класификује организме;
повезује историјски развој живог света.
4 превентивно се понаша у складу са
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различитим узроцима болести.

Човек и здравље
4
18

Укупно:
Математика

Цели бројеви
Троугао
Рационални бројеви
Четвороугао
Површина троугла и
четвороугла

4
4
4
4
2

израчунава вредност једноставнијег бројевног
израза са целим бројевима;
утврђује да ли су два троугла подударна на основу
ставова подударности;
конструише троугао, на основу задатих
елемената;

чита, записује, упорешује и представља на
бројевној правој рационалне бројеве (записане
у облику разломка или у децималном запису);
примењује својства четвороуглова у
једноставнијим проблемским задацима;
сабира и одузима векторе и користи их у реалним
ситуацијама;
израчунава површину троугла и четвороугла
користећи обрасце или разложиву једнакост.

Физика

Наставни предмет
Српски језик и књижевност

Укупно:
КРЕТАЊЕ
МЕРЕЊЕ
СИЛА
МАСА И ГУСТИНА
ПРИТИСАК

18
6
4
4
2
2

Укупно:

18

СЕДМИ РАЗРЕД
Област/тема
Број
часова:
Књижевни текст и песма
по избору ученика –
тумачење и изражајно
казивање ( припреме за
такмичење у лепом

Пажљиво прати излагање наставника и
учествује у дискусијама о одређеним
појавама.
Пажљиво учествује у извођењу практичних
вежби, да резултате мерења претвара у мање
или веће јединице којим је исказан резултат
мерења, да извршава практичне и рачунарске
задатке

Активности ученика
4 Интерпретирају, објашњавају,

закључују,
решавају, упоређују, проширују,
класификују, критички приказују,
образлажу, истражују,
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говору и рецитовању)
Глаголски облици
Врсте речи
Синтагма
Реченични чланови
Правопис
Реченица

категоришу, организују, креирају, комбинују,
процењују, вреднују.

2
2
4
2
2
18
10
8
5
5
8

Укупно:
Енглески језик

Немачки језик

Писање есеја
Конверзација
Први и други
кондиционал
Пасив
Лектира
Укупно:
Спорт
Фестивали у Немачкој
Размена ученика
Берлин
Берлин – град музике
Описивање места
Игра улога
Писање есеја на
познате теме (Где бих
волео да живим,
Заштита животне
стредине, Путовање из
снова итд)
Немачка књижевност
Лектира

36
2
2
3
2
2
3
6
5
8
3
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Пише есеје по задатим правилима
Вежба конверзацију
Користи први и други кондиционал у
конверзацији и есејима, пише стрипове
Користи пасив у конверзацији и есејима,
пише стрипове
Чита књиге на енглеском језику примерене
узрасту
Чита новинске чланке на тему спорта,
дискутује
Гледање документарца на немачком језику о
прослави Октоберфест-а, дискусија на тему
Самостално попуњава формулар о размени,
гледа видео снимак, чита текстове, дискутује
на тему.
Чита текстове, гледа видео снимке, упознаје
се ближе са знаменитостима главног града
Немачке, дискутује
Слуша песме на немачком језику и анализира
текстове, изражава допадање/недопадање
У пару или у групи прави презентацију и
представља један град у Немачкој
У пару или у групи осмишљава и изводи
дијалоге у различитим комуникативним
ситуацијама
Пише есеј по задатим правилима
Обрада једне песме Хајнриха Хајнеа и бајке
браће Грим методама позоришне педагогије

Чита приче на немачком примерене узрасту
36

Укупно:
Француски језик

Историја

Усвајање вокабулара
широког спектра
(екологија, компјутери,
друштвене мреже)
Актуелна граматика
Укупно:

Стално усавршавање изговора
18француског језика
Самостално читање
18
36
1 Активно слуша, пита, преписује са табле,
препричава, бележи непознате појмове,
описује илустрације и фотографије, користи
историјске карте, аргументовано изражава
8 свој став

Основи проучавања
прошлости
Европа, свет, српска
држава и народ на
почетку индустријског
доба

5

Европа, свет, српска
држава и народ у другој
половини 19. века

Географија

Биологија

4

Европа, свет, српска
држава и народ на
почетку 20. века
Укупно:
Географија Европе
Азија
Африка
Америка
Аустралија и Океанија
Поларне области
Укупно:
Наслеђивање и
органски системи
Порекло и

18
4 Користе интернет у настави,истражују,износе
4 додатне чињенице,доносе закључке,решавају
3 проблемске ситуације
3
3
1
18
9 упоређују организме на различитим
9
46

позицијама на дрвету живота;
разврставају организме према задатим

критеријумима применом дихотомих кључева;
повезују принципе систематике са
филогенијом и еволуцијом помоћу фосила.

разноврсност живота
Живот у екосистему

анализирају
и
израчунавају
природни
прираштај популације;
препознају абиотичке и биотичке еколошке
факторе;
- аргументују предности вакцине;
- примењују поступке збрињавања лакших
повреда;
- анализирају задати јеловник са аспекта
уравнотежене и разноврсне исхран

Укупно:
Математика

18
6
4
4
2
2

Реални бројеви
Питагорина теорема
Цели алгебарски изрази
Многоугао
Круг

израчунава степен реалног броја и квадратни
корен потпуног квадрата и примењује
одговарајућа својства операција;

на основу реалног проблема саставља и
израчунава вредност бројевног израза са
реалним бројевима;
примењује Питагорину теорему у рачунским
и конструктивним задацима;
примењује трансформације полинома на решавање
једначина;
примењује својства страница, углова и
дијагонала многоугла;
израчунава површину многоугла користећи
обрасце или разложиву једнакост;
конструише ортоцентар и тежиште троугла;
примени ставове подударности при
доказивању једноставнијих тврђења и у
конструктивним задацима;

Физика

18
5

Пажљиво прати излагање наставника и
учествује у дискусијама о одређеним
5 појавама.
4 Пажљиво учествује у извођењу практичних
4 вежби, да резултате мерења претвара у мање

ОСЦИЛАТОРНО И
ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ
СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ
ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
47

или веће јединице којим је исказан резултат
мерења, да извршава практичне и рачунарске
задатке
18
Хемија

Хемија у свету око нас
Хемијска лабораторија
Атоми – најмање
честице хемијских
елемената
Атоми, молекули и
јони изграђују
супстанце
Хомогене и хетерогене
смеше
Хемијске реакције и
израчунавања
Водоник и кисеоник и
њихова једињења

2
4
5
6
6
7
6
6
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Ученик сам
прави хетерогене и хомогене смеше од
одговарајућих
супстанци које даје наставник . Решава
теже примере из додатне литературе.
Ученик врши мерење масе, запремине и
температуре
,бележи резултате табеларно и графички,
дискутује о резултатима. Изводи
експерименте где доказује физичка и хемијска
својства супстанци.
Решава
теже примере из додатне литературе на тему
грађе атома, грађе електронског омотача и
успоставља везу између положаја елемената у
ПСЕ и грађе омотача.
Ученик закључује да својства хемијских
једињења
зависе од типа хемијске везе. Саставља
моделе
молекула и пише хемијске формуле,
израчунава
релативну молекулску масу, приказује
структуре
ковалентних и јонских једињења . Ученик
закључује да
на основу формуле једињења може да одреди
валенцу
елемената и обрнуто. Решава теже примере из
додатне литературе
Ученик из додатне литературе решава
различите

примере задатака из раствора , анализира и
даје
закључке.
Ученик рачуна процентуалну заступљеност
неке супстанце у смеши
Ученик успоставља везу између масе
супстанце и
количине супстанце и решава стехиометријсе
задатке .
Изводи стехиометријска израчунавања која
обухватају реактант у вишку .
Ученик самостално закључује, учествује у
анализи
рачунских задатака и дискутује решења
задатака..
Закључује да су физичка и хемијска својства
водоника и кисеоника одређена структуром
њихових атома/молекула.
Представља реакцијама хемијска својства
оксида (реакције са водом, киселинама,
хидроксидима)
Закључује да општа својства киселина зависе
од њихове структуре (реакције са
хидроксидима, металима, карбонатима,
бикарбонатима и базним оксидима).
Закључује да општа својства база зависе од
њихове структуре (реакције са киселинама и
са киселим оксидима).
Закључује да физичка и хемијска својства
соли зависе од њихове структуре.
Изводи реакцију неутрализације.
36
Укупно:
ОСМИ РАЗРЕД
Наставни предмет
Српски језик и књижевност

3 Интерпретирају,
објашњавају,
5 закључују,
решавају,
упоређују,

Грађење речи
Фонетика: подела гласова
и гласовне промене.
49

проширују, класификују, критички
4 приказују, образлажу, истражују,
категоришу, организују, креирају, комбинују,
1 процењују, вреднују.
5
18

Синтакса: реченични
чланови
Приказ прочитане књиге
ван школског програма
Припрема за такмичења

Укупно:
Енглески језик

Немачки језик

Француски језик

Писање есеја
Конверзација
Лектира
Припрема за
такмичење

4 Пише есеје по задатим правилима
Користи пасив у конверзацији и есејима
6 Користи нулти, први и други кондиционал у
8 конверзацији и есејима
Користи различита прошла времена за
изражавање одређених радњи
Препричава туђе наредбе, изјаве, питања у
садашњости и прошлости.
16 Чита књиге на енглеском језику примерене
узрасту и дискутује о њима на енглеском
језику

Укупно:
Писање есеја
Немачка књижевност
Обнављање градива 5.
разреда
Обнављање градива 6.
разреда
Обнављање градива 7.
разреда
Припрема за
такмичење
Гледање филма на
немачком језику
Немачка музик

34
3
8
3
3
3
8
3
3

Укупно:

34

Неуправни говор са

10
50

Пише есеје по задатим правилима
Обрада књижевног текста методама
позоришне педагогије, припрема за сценско
извођење
Утврђује граматику и вокабулар из 5. разреда
Утврђује граматику и вокабулар из 6. разреда
Утврђује граматику и вокабулар из 7. разреда
Ради тестове са комбинованим задацима
Гледа филм, дискутује
Слуша песме, ради на текстовима, изражава
мишљење, дискутује

Разуме правила слагања времена

слагањем времена
Субјунктив
Акценти у француском
језику
Укупно:
Историја

15 Усваја субјунтив као непознату граматику
9 Прави фину разлику међу акцентима и зна да
их примени самостално
34
1 Активно слуша, пита, преписује са табле,
препричава, бележи непознате појмове,
описује илустрације и фотографије. Користи
стручну литературу и податке са интернета,
3 користи историјске карте, аргументовано
изражава свој став

Основи
проучавања
прошлости
Европа, свет и српски
народ у југословенској
држави
у
периоду
између два светска рата

Географија

Други светски рат

5

Свет, Европа и српски
народ у југословенској
држави
у
периоду
Хладног рата

4

Свет, Европа, српска
држава и народ у
савременим процесима
Укупно:
Рељеф Србије и облици
настали деловањем
спољашњих сила
КлимаСрбије
Воде Србије
Становништво Србије
Привреда
Природна и културна
бастина
Завичајна географија

5

18
6 Раде нему картусамостално,користе знање из
претходних разреда у проналажењу свих
облика рељефа,дају примере из своје
околине,раде и анализирају клима
3 дијаграм,пишу реферате,истражују,праве
4 презентације
3
5
2
1
51

Срби у региону и
дијаспори
Укупно:
Биологија

1
25
4

Јединство грађе и
функције као основа
живота
Човек и здравље

5
5

Порекло и разноврсност
живота
Наслеђивање и еволуција
Живот у екосистему

Математика

3

Укупно:
Сличност
Тачка, права и раван
неједначине с једном
непознатом
Призма
Пирамида
Линеарна функција
Системи линеарних
једначина с две непознате
Ваљак, купа и лопта

идентификују
регулаторне
механизме
у
одржавању хомеостазе;
илуструју примерима везу између физиолошких
одговора живих бића и промена у спољашњој
средини;
доведе у везу промене животних услова са
еволуцијом живота на планети;

установе узрочно-последичну везу између
губитaка врста у екосистему и негативних
последица у преносу супстанце и енергије у
мрежама исхране;
критички процењују последице људских
делатности у односу на расположиве ресурсе
на Земљи;
повезују утицај еколошких чинилаца са
распоредом карактеристичних врста које
насељавају простор Србије;
истражују присуство инвазивних врста у
својој околини и вероватне путеве
насељавања;

17
3 Примењује Талесову теорему у
3 геометријским задацима и реалном контексту;
3
3
3
1
2
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примењује сличност троуглова у геометријским
задацима и реалном контексту;
анализира односе тачака, правих и равни у простору
и записује те односе математичким писмом;
решава линеарну једначину и неједначину;
примењује обрасце за површину и запремину тела
решава систем линеарних једначина са две
непознате;
израчунава површину и запремину ваљка, купе и
лопте;

Укупно:
Физика

Хемија

18
5 Пажљиво прати излагање наставника и учествује у
дискусијама о одређеним појавама.
5 Пажљиво учествује у извођењу практичних
4 вежби, да резултате мерења претвара у мање или
4 веће јединице којим је исказан резултат мерења,
да извршава практичне и рачунарске задатке

1. ОСЦИЛАТОРНО И
ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ
2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ
3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ
4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

Укупно:
Метали, оксиди и
хидроксиди метала
Неметали, оксиди
неметала и киселине
Соли – добијање,
својства и примена
Органска једињења и
њихова општа својства
Угљоводоници
Органска једињења с
кисеоником
Биолошки важна
органска једињења
Заштита животне
средине и зелена хемија

16
6 Решава теже примере из додатне литературе .
Пише реакцију сапонификације. Објашњава
6 хидролизу угљених хидрата и денатурацију
4 протеина.Наводи структуру молекула који
чине биолошки важна органска једињења.
1 Ученик самостално закључује, учествује у
анализи рачунских задатака и дискутује
5 решења задатака.
Објашњава процес и важност рециклирања
5 Објашњава процес полимеризације и наводи
примену полимера у свакодневном животу
6
Решава стехиометријске задатке везане за
реакције добијања соли и реакција соли са
1 другим супстанцама.
Решава стехиометријске задатке везане за
реакције неметала, њихових оксида и
киселина .
Изводи стехиометријска израчунавања која
обухватају реактант у вишку .
Решава стехиометријске задатке везане за
реакције метала, њихових оксида и
хидроксида .
Изводи стехиометријска израчунавања која
обухватају реактант у вишку
34

Укупно:
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10. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Циљ: 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.
Разред
2.
Од 1. до 8.

Активности
Добродошлица првацима
Обележавање Дечје недеље

Време
септембар
октобар

Носиоци
Учитељи другог разреда
Одељенске старешине
Комисија за културну делатност

Облик/начин
Приредба
акција „Друг-другу“ Сусрет
представника Ђачког
парламента са
председником општине

Од 1. до 8.

Прослава Дана школе

октобар

Стручно веће наставника
српског језика и уметности

1.-8.

Дан здраве хране

октобар

Стручно веће наставника
биологије и хемије

1.-8.

Недеља солидарности са старим лицима

Октобар

Руководиоци разредних већа
млађих разреда

1-8.

Месец књиге

Новембар

Стручно веће за српски језик

1.-8.

Дан толеранције

16.11.

Руководиоци разредних већа
млађих разреда

4-8

Сусрет са дечјим писцем

Децембар

1.-8.

Нова година

Крајем

Стручно веће за српски језик и
руководиоци разредног већа
млађих разреда
Одељењске старешине

Свечана академија у
Центру за културу; израда
и промоција Билтена;
стручна предавања;
изложбе у галерији „Мали
одмор“
Изложба цртежа; уређење
паноа; стручна предавања;
дегустација здраве хране
Посета Дому за стара лица
и извођење пригодног
програма за њих
Сарадња са Градском
бибилиотеком у Јагодини
Дружење са ученицима
школе „11.мај“ у Јагодини;
радионице
Књижевно вече у школи
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Прославе на нивоу

1.-8.

Дан Светог Саве

децембра
27.1.

1.-8.

Међународни дан матерњег језика

21.2.

1.-8.

Сајам науке

март

1-8

Дан планете Земље

22.4.

Дан словенске писмености и културе

24.5.

Сарадња са предшколским установама

У току
године

1.-4.

1.-8.

Посете установама културе

Током
године

1.-4.

Ускршњи вашар

април

1-8.

Посете позоришним представама

Током
године
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одељења
Такмичење у рецитовању и
појању у оквиру
Светосавске недеље
Свечана приредба у Центру
за културу за ученике и
родитеље школе
Учешће у Свечаној
академији на нивоу града
Стручно веће за српски језик;
Ревија рецитатора,
библиотекар
пригодна предавања или
приредбе
Стручно веће за физику, ТИО,
Занимљивости из области
биологију, хемију
природних наука,
експерименти, достигнућа
и сл.
Стручно веће за биологију,
Разговори на дату тему,
руководиоци разредних већа
певање песама, едукативни
млађих разреда
филмови и презентације
Стручно веће за српски језик
Пригодна предавања,
игрокази, квизови и сл. у
просторијама школе
Посете
Директор
Комисија за културну делатност Креативне радионице
Разредна већа млађих разреда
Стручна већа,одељенске
Реализација наставних
старешине
садржаја у Завичјаном
музеју, Градској
библиотеци и сл.
Руководиоци разредних већа
Осликавање и цртање
млађих разреда; Стручно веће
ускршњих јаја
за уметности
Изложба
Уређивање паноа
Одељењске старешине и
Сарадња са Центром за
учитељи
културу у Јагодини
Вероучитељи, стручно веће
наст. Српског језика, ликовне и
музичке културе

4-8

4.

Ревија прочитаних књига

Обележавање завршетка 4. разреда

јун

Стручно веће за српски језик и
руководиоци разредног већа
млађих разреда
Одељенске старешине
Родитељи
Ученици
Одељенске старешине
Родитељи
Ученици

Јуни
Јуни

8.
Обележавање завршетка 8. разреда
1-8.

Промоција ученика који постижу
завидне резултате у наставним и
ваннаставним активностима

Јуни

Директор
Наставници
Ученици

Сарадња са Градском
библиотеком
Прослава
Прослава
Свечани родитељски
састанак ученика 8. разреда
у Центру за културу
Организован пријем
ученика и родитеља

10.ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ
Организовањем слободних активности у домену спорта омогућава ученицима да у различитим врстама спортова и
спортских такмичења учествују као такмичари и посматрачи и да се укључују и у разноврсне рекреативне активности које се
нуде у локалној заједници или могу да се осмисле у сарадњи са њом. Спортске активности су, такође, веома повољан амбијент
за узајамно упознавање и повезивање ученика, што доприноси развоју здравог такмичарског духа и контроли или уклањању
ривласких напетости. Програм Школског спорта реализоваће се у складу са календаром општинских и градских такмичења, у
недељи пре њихових термина.
Разред

Активности

Први-осми

Време
септембар

Носиоци
Одељенске старешине
Стручни актив за физичко
васпитање

септембар

Стручни актив за физичко
васпитање

Посета Аква парку- дан за пливање
Први-осми

Крос РТС-а
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Облик/начин
Беслатна посета Аква
парку, у организацији
Скупштине града, ЈАССА,
уз учешће родитеља и
одељенских старешина
Такмичење у трчању свих
узраста

октобар

Трећиосми

Одељенске старешине
Стручни актив за физичко
васпитање

Међуодељенско такмичење
ученика у игри између две
ватре- девојчице ; у малом
фудбалу- дечаци – за ученике
трећег и четвртог разреда
Међуодељенско такмичење
ученика у малом фудбалу (за
дечаке) и одбојци (за
девојчице)

Спорски сусрети поводом Дана
школе и у оквиру Дечје недеље

Организатор:Стручно веће за
разредну наставу и
Стручно веће за физичко
васпитање
Први-осми

октобар

Организатор: ОО Црвеног крста Трка
,Стручно веће за разредну
наставу и Стручно веће за
физичко васпитање

мај

Одељенске старешине
Стручни актив за физичко
васпитање

Април-мај

Одељенске старешине
Стручни актив за физичко
васпитање

Трка за срећније детињство

Први-осми

Недеља спорта у другој недељи маја

Првичетврти

Дечје игре некада
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Турнир у стоном тенису за
девојчице и за дечаке
(укључени ученици целе
школе, систем испадања, а
најбољи из сваког одељења
такмичиће се на финалном
турниру у оквиру спортске
Упознавање ученика првог
и другог разреда са
традиционалним играма у
оквиру спортских
активности и народне
традиције: Стари чика,

Жмурке, Шуге, Иде маца
око тебе, Ринге-ринге-раја,
Покварени телефон,
Кликери, , Школице, Царе,
царе, господаре, Коларићу,
Панићу...
фебруар

Први-осми

Одељенске старешине
Стручни актив за физичко
васпитање

Клизање на градском клизалишту
Првичетврти

Пројекат“ Покренимо нашу децу“

У току године

Одељенске старешине млађих
разреда

Такмичење у клизању у
организацији Скупштине
града и ЈАСС-е
У одељењима млађих
разреда свакодневно
вежбање 15 минута

12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВЊА
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
Програм се доноси на основу Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање („Сл.гласник РС“ бр.104/2020).
Циљ: Стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере сарадње, уважавања и конструктивне
комуникације између свих актера у школи, све у функцији смањења насиља на свим нивоима и промене понашања у коме ће
се тежити нултој толеранцији за насиље.
Разред
Активности
Време
Носиоци
Облик/начин
Први-осми
октобар-новембар
Часови одељенског
Тим за заштиту
старешине
деце/ученика од
Разматрање постојећих школских
Родитељски састанци
насиља
правила и њихово мењање уз
Савет родитеља школе Тим за заштиту од
партиципацију свих актера
насиља
Ученици, одељенске
старешине
Дефинисање процедура и поступака за новембар
Тим за заштиту
Састанци Тима за
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заштиту од насиља и реаговања у
ситуацијама насиља и њихова примена

Први-осми

Пети-осми
(неколико
одељења)

Праћење и евидентирање врста и
учесталости насиља и процењивање
ефикасности спровођења Програма
заштите
Истраживање о учесталости и врсти
насиља у школи - анкетирање ученика
и родитеља

деце/ученика од
насиља
Сви запослени
Родитељи
Ученици
Тим за заштиту
деце/ученика од
насиља

заштиту деце/ученика
од насиља
Сајт школе

У току године

Тим за заштиту
деце/ученика од
насиља

Спровођење анкете

октобар

Ђачки парламент
Одељенске старешине

У оквиру Дечје недељепосете чланова Ђачког
парламента ученицима
млађих разреда
Предавања

У току године

Први-четврти

Дечја права и поступци и процедуре у
случају појаве насиља

Седми-осми

У току године
Организовање предавања и
едукативних радионица на тему
Заштита од електронског насиља и
Малолетничка деликвенција
Обезбеђивање превентивне и заштитне У току године
улоге школског спорта и школских
активности у заштити деце-кроз рад
спортских секција
У току године
Сарадња са другим институцијама и
локалном заједницом (Центар за
социјални рад,Дом здравља
Јагодина,МУП-Јагодина

Представници МУП-а

У току године

Одељенске старешине
Стручни сарадници

Пети-осми

Пети-шести

Конструктивно решавање проблема
Избор и реализација радионице из
пројекта «Школа без насиља» и
«Учиониоца добре воље»

59

Стручно веће
наставника физичког и
здравственог
васпитања
Директор школе
Тим за заштиту
деце/ученика од
насиља

Састанци Тима за
заштиту деце/ученика
од насиља

Укључивање ученика у
рад спортских секција
Састанци

Радионице

13.ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Тежиште рада у организацији слободних активности јесте на оним садржајима који подстичу и развијају интересовање,
радозналост, самосталност и стваралачки однос ван оквира редовног наставног процеса на начин који одговара психофизичким
способностима ученика. Kроз рад секција ученици исказују своју креативност, склоност, способност .
Циљ ваннаставних активности је:
- повезивање школе са друштвеном средином;
- потстицање и развијање индивидуалних способности ученика;
- потстиицање стваралаштва ученика;
- повезивати знања стечених у редовној настави са ваннаставним активностима;

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
Циљ активности:

РАЗРЕД:ПРВИ
-адекватно коришћење слободног времена
-развијање комуникацијских способности
-подстицање и развијање различитих видова изражавања

Теме

Фонд
часова

Дечија недеља

2

Дан здраве хране
Дан школе

2
3

Припрема за математичко такмичење 4
„Мислиша“
Нова година

4

ИСХОДИ
На крају програма ученик ће
бити у стању да:

Разуме текст и подржава
ритам различитих врста
композиција.
Усваја важност обележавања
државних и верских празника.
Рецитује течно и изражајно
задате стихове.
Креативно се ликовно
изражава на задату тему.
Развија логичко-математичко
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Начин рада:
Припрема костима за
маскембал на тему
„Шта ћу бити када
порастем“
Здрава ужина
Хорско извођење
школске химне.
Вежбање задатака са
такмичења „Мислиша“
из претходних година.
Прављење честитки,

Међупредметне
компетенције
Социјалне вештине
сарадња
Целоживотно учење,
комуникација
Решавање проблема
Естетска

Школска слава Свети Сава

2

Осми март

4

У сусрет пролећу

2

Дан планете Земље

1

мишљење.
Стварање свести о важности
очувања животне средине.
Упознаје важност правилне и
здраве исхране.

Ускрс
Приредба за будуће прваке
Свега:

5

сређивање школског
панова, припремање
приредбе за родитеље и
предшколце.
Певање и речитовање
песама о Светом Сави.
Прављење честитки,
сређивање школског
панова, припремање
приредбе за родитеље.
Сређивање школског
панова.
Презентација о
важности очувања
планете Земље
Осликавање јаја,
школска изложба.
Певање, играње,
рецитовање.
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КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
Циљ активности:

Теме

Слушање музике

РАЗРЕД: ДРУГИ
- развијање индивидуалности, слободе изражавања, кроз разне креативне садржаје и задовољење
различитих интересовања ученика ( рецитовање, глума, музичко и ликовно стваралаштво)
- подстицање активног учешћа у свим културним активностима школе у складу са способностима
и склоностима
- неговање сарадничких односа и тимског рада и социјализација ученика
- адекватно коришћење слободног времена
Фонд
ИСХОДИ
Начин рада:
Међупредметне
часова
На крају програма ученик ће
компетенције
4

бити у стању да:
-Пажљиво слуша композиције
-Јасно , гласно и изражајно чита
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Слушање,
интерпретација,

Дигитална, комуникација

Читање дечије штампе
Спортске игре

2
6

Дидактичке игре

10

Такмичарске игре

6

Лексичке и математичке игре

4

Израда паноа

4

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
Циљ активности:

Теме
Упознавање ученика са садржајима
активностима

текстове написане ћирлицом и
латиницом
-Поштује правила игре
-Развија такмичарски дух
- Решава задате проблеме

-Проналази и користи
текстове и фотографије за
израду тематских целина

демонстарција
Читање, слушање
Игра, сарадња,
дружење
Демонстрација,
увежбавање
Дружење, сарадња,
тамкмичење
Посматрање,
размишљање,
објашњавање,
решавање проблема
Цртање,
резање,сарадња

Решавање проблема,
Социјалне вештине
Дигитална, рад са
подацима
сарадња
Целоживотно учење,
сарадња,
Решавање проблема
Рад са подацима и
материјалима
Естетска

РАЗРЕД: ТРЕЋИ
- развијање комуникационих способности ученика,
- подстицање спонтаности и слободе у понашању, у односима са другима,
- адекватно коришћење слободног времена,
- развој креативности,
- неговање љубави према позоришту, драми и осталим облицима уметничког изражавања.
Ова секција задовољава потребе свих ученика, јер знамо да они имају различите склоности и
интересовања. У секцији постоји добра унтрашња организација, озбиљност у раду, и такмичарски
дух. Креативност и стваралаштво су на високом нивоу.
Циљ рада је усавршавање изражајног читања и рецитовања, интерпретација књижевних
ликова, слободно ликовно и музичко изражавање, ритмичко изражавање, а то се остварује
кроз следеће садржаје:
Фонд
ИСХОДИ
Начин рада:
Међупредметне
часова
На крају програма ученик ће
компетенције
1

бити у стању да:
-Пажљиво слуша професионално
рецитовање
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слушање,интерпретација,
демонстрација

-Дигитална компетенција
-Комуникација

Сликамо у природи ( ликовна секција )

1

Вајање воће, поврће ( ликовна секција )
Композиције по слободном избору (
музичка секција )
Моја порука деци света ( ликовна
секција )
Ритмичке игре ( спортска секција )

1
1

Ритмичке игре ( спортска секција )

1

Уредимо наше зидне новине ( литерална
секција)
Упознајмо Вуков живот и дела (
литерална секција )
Занимљиве песме и приче које је Вук
сакупио ( литерална секција )
Покажи шта знаш ( драмска секција )
Како се осећаш кад ... ( ликовна секција
)
Мала школа свирања и играња ( музичка
секција )
Весели час ( музичка секција )
Игре на снегу ( спортска секција )
Новогодишњи украси ( ликовна секција
)
Свети Сава – украшавамо пано (
ликовна секција )
Дечије емисије, цртани филмови које
најрадије гледамо ( интерактивна )
Свети Сава у песми и причи ( литерална
секција)
Свети Сава у песми и причи ( драмска
секција)
Шта све може моја машта (
интерактивна )
Рецитујемо и глумимо ( драмска секција
)
Изненадићу маму – поклон честитка (

1

1
1

-Правилно изговара гласове
-Јасно и изражајно
изговара речи и речениц
-Гласом изражава
осећања
-Користи различите материјале и
уклапа делове у целину
- Проналази и користи текстове и
фотографијаа за израду
тематских целина
-Игра уз музику одговарајућим
покретима

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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објашњавање,
дијалог
читање,
глума
посматрање,
вајање
резање,
колажирање
истраживање,
проналажење материјала,
цртање,
сарадња
слушање музике,
учење кореографије,
увежбавање покрета

-Сарадња
-Одговоран однос према
околини
-Решавање проблема
-Естетичка компетенција
-Одговоран однос према
здрављу
-Компетенција за
целоживотно учење

ликовна секција )
Свирамо, певамо и играмо (музичка
секција )
Сакупљамо веснике пролећа (
интерактивна )
Негујемо биљке у нашем простору (
интерактивна )
Бирамо најлепшу шалу ( интерактивна )
Шта можемо да урадимо да нам живот
буде лепши ( ликовна секција )
Пишемо песме о пролећу ( литерална
секција )
Уређујемо пролећни пано ( литерална
секција )
Имитирамо познате личности ( драмска
секција )
Слушамо најлепше бајке света (
литерална секција )
Сусрети рецитатора других одељења (
рецитаторска секција )
Идемо у шетњу ( спортска секција )
Свако од насје био успешан (
интерактивна )
Играмо се веселих игара (интерактивна )

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
Циљ активности:

Теме
1.Слушање рецитовања глумаца

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
Развијање комуникативних вештина, такмичарског духа, неговање креативности и стваралаштва,
подстицање и развијање различитих видова изражавања: ликовног, музичког
(кроз
покрет,певање,свирање). Такође унапређује сарадњу и тимски рад.
Фонд
часова
4

ИСХОДИ
На крају програма ученик ће
бити у стању да:
-Пажљиво слуша професионално
рецитовање
-Правилно изговара гласове
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Начин рада:
слушање,интерпретација,
демонстрација

Међупредметне
компетенције
-Дигитална компетенција
-Комуникација

2.Вежбе дикције и артикулације

5

3.Читање драмских текстова

5

4.Коришћење разних материјала за
компоновање

6

5. Прављење зидних новина

4

6.Сређивање паноа у учионици и
ходнику

6

цртање,резање делова,
сарадња

7.Ритмичке вежбе

6

слушање музике,учење
кореографије,увежбавање
покрета

СЕКЦИЈА МЛАДИХ
ФИЗИЧАРА
Циљ активности:

Теме

-Јасно и изражајно
изговара речи и речениц
-Гласом изражава
осећања
-Користи различите материјале и
уклапа делове у целину
- Проналази и користи текстове и
фотографијаа за израду
тематских целина
-Игра уз музику одговарајућим
покретима

демонстрација,објашњава
ње,слушање,
дијалог

-Сарадња
-Одговоран однос према
околини

читање,слушање,
глума
посматрање,
демонстрација,
уклапање,резање,
колажирање
истраживање,
проналажење
материјала,улкапање

-Решавање проблема
-Рад са подацима
-Естетичка компетенција
-Одговоран однос према
здрављу
-Рад са подацима и
информацијама
-Сарадња
-Одговоран однос према
околини
-Предузимљивост и
предузетничка компетенција
-Естетичка компетенција
-Компетенција за
целоживотно учење
-Сарадња
-Комуникација

РАЗРЕД: ШЕСТИ, СЕДМИ, ОСМИ
Развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање
Развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и вештине
јасног и прецизног изражавања
Развијање логичког и апстрактног мишљења
Схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења
Развијање способности за примену знања из физике
Фонд
ИСХОДИ
Начин рада:
Међупредметне
часова
На крају програма ученик ће
компетенције
бити у стању да:
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1.УВОД
2.МЕРЕЊЕ

10.ПРИТИСАК

2 . разуме и примењује основне
2 математичке формулације односа
2 и законитости у физици, нпр.
директну и обрнуту пропорцио2
налност
2
. уме да реализује
2
експеримент по упутству
2 - уме да се придржава основних
правила понашања у
4 лабораторији.
--уме табеларно и графички да
2 прикаже резултате посматрања
2 или мерења

11.МАГНЕТНО ПОЉЕ

2

3.КРЕТАЊЕ
4.СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ
5.ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ
6.МЕЂУСОБНО ДЕЛОВАЊЕ
7.МАСА,ТЕЖИНА,ИНЕРТНОСТ
ТЕЛА.
8.ЕЛЕКТРИЧА СТРУЈА
9.ГУСТИНА ТЕЛА

12.ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ

1.Линија
2.Боја
3.Облик
4.Композиција
5.Посете ликовним изложбама, музејима
6. Учешће на ликовним конкурсима

Укупно:

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
-ДИГИТАЛНА
КОМПЕТЕНЦИЈА
-РЕШАВАЊЕ -ПРОБЛЕМА
-ВЕШТИНА САРАДЊЕ
-РАД СА ПОДАЦИМА И
ИНФОРМАЦИЈАМА
-ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ
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РАЗРЕД: ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ, ОСМИ
Развијање осећаја за композицију, облик, линју боју и уметности у свакодневном животу

Теме

7. Изложбе радова ученика

-КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА

12

Укупно:

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
Циљ активности:

Дијалошка метода
Демонстративна метода
Групни облик рада
Фронтални облик рада
индивидуални рад

Фонд
часова

ИСХОДИ
На крају програма ученик ће
бити у стању да:
2 -Ученик уочава линију,облик и
2 боју у свом непосредном
2 окружењу
5
10 -Ученик препознаје облик, боју и
5 препознаје у свом раду.
10 -Развијање осећаја за
композицију, линију облик и
36
боју и уметности у свакодневном
живот
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Начин рада:
Усмено излагање,
дијалог
Демонстратива метода
истраживање, практични
рад
Коришћење аудиовизуелних средства

Међупредметне
компетенције
Естетска, Сарадња,
Целоживотно учење

ХОР
Циљ активности:

Теме

Одабир и разврставање гласова
вежбе дисања, дикције и интонације
Хорско распевавање и техничке
вежбе
Интонативне вежбе и решавање
појединих проблема из хорске
партитуре (интервалски, хармонски,
стилски)
Музичка и психолошка обрада
композиције
Увежбавање хорских деоница
појединачно и заједно
Остваривање програма и наступа
према Школском и Годишњем
програму рада школе
Укупно:

РАЗРЕД: ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ, ОСМИ
Развој музичке културе, упознавање са хорским песмама, развијање музикалности и
креативности, активно учешће у музичком животу школе и локалне средине
Фонд
часова

ИСХОДИ
На крају програма ученик ће
бити у стању да:

8 - примењује принцип сарадње
и међусобног подстицања у
5 заједничком музицирању
5
- искаже своја осећања у току
5 извођења музике
- комуницира у групи
импровизујући мање музичке
5 целине гласом
70 - искаже своје мишљење о
значају и улози музике у
10 животу човека
- вербализује свој доживљај
108 музике
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Начин рада:
демонстрација,
дијалог,
извођење

Међупредметне
компетенције
Естетска, Сарадња,
Целоживотно учење

ЕКО- СЕКЦИЈА
Циљ активности:

РАЗРЕД: ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ, ОСМИ
- подстицање и проширивање интересовања ученика за екологију и развој њихових
склоности и способности у функцији професионалног опредељивања,учествовање у
локалним еколошким пројектима.
-развијање комуникацијских способности

Теме

Фонд
часова

Основи екологије
Жива бића у свом дому.
Бидоверзитет
Угрожене врсте
Заштита животне средине
Како да сачувамо животн у средину?

2
2
2
2
5
5

Учешће у акцијама локалне заједнице

10

Обележавање важних еколошких
датума

ИСХОДИ
На крају програма ученик ће
бити у стању да:

-применистечено знање о
основним принципима
животне средине.
- адекватно води бригу о свом
и окружењу других живих
бића.

Начин рада:

Међупредметне
компетенције

Израда презентација
Облизак уз педавање
Истраживање на
интернету
Фотографисање и
прављење фото албума
Обилазак извора
загађења

Рад са подацима и
информацијама,
решавање
проблема,
сарадња, компетенције
за учење, одговоран
однос према околини,
дигитална компетенција,
одговоран однос према
здрављу,естетичка
компетенција,
комуникација.

Акција-прикупљање
секундарних сировинапапир

8
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ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА
СЕКЦИЈА
Циљ активности:

Теме

РАЗРЕД: ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ, ОСМИ
Разумевање и усвајање знања и вештине уметности рецитовања и глуме
Осопособљавање ученика за креативно изражавање
Развијање маште, покрета и осећања ученика
Развијање љубави према матерњем језику са задатком да се негује и унапређује
Оспособљавање ученика за самостално читање, доживљавање и разумевање књижевних дела
различитих жанрова
Фонд
ИСХОДИ
Начин рада:
Међупредметне
часова
На крају програма ученик ће
компетенције
бити у стању да:

Формирање секције и усвајање плана
рада
Основни појмови и занимљивости из
позоришне уметности
Игре за концентрацију, пажњу и
развијање маште
Игре за ослобађање у простору и
покрету
Акценатске вежбе; вежбе интонације
и јачине гласа
Импровизације, дијалози...
Рад на представи, припрема
школских приредби
Увежбавање песама одабраних за
такмичење у рецитовању
Одлазак на позоришне представе;
сусрет са истакнутим глумцем

УКУПНО:

Разуме и зна да интерпретира
1
текст;
1

Креативно се изражава,
2 маштовит је;
Концентрише се , има
способност лепог изражавања,
2 импровизује лако, негује и
развија стваралачке
2 способности
2

20
4
2

36
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Контактирање са
заинтересованим и
даровитим ученицима,
усвајање плана и
термина
Ученици прикупљају
занимљивости о
позоришту
Усвајање и увежбавање
техника за побољшање
концентрације;
маштаоница- дискусија
Игре за ослобађање у
простору и покрету
Увежбавање правилног
изговора уз помоћ
акцентованих текстова
глумимимо
Пробе по групама
Рецитовање изабраних
стихова уз понављана
Гледање и
коментарисање
позоришних представа

Компетенције за
целоживотно учење,
комуникација, сарадња

ЛИТЕРАРНО-НОВИНАРСКА
СЕКЦИЈА
Циљ активности:

Теме

РАЗРЕД: ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ, ОСМИ
Оспособљавање ученика за све облике новинарскогизражавања
Подстицање стваралачког рада ученика, пружањеподршке при реализовању креативне
способностиученика
Богаћење и развијање маште и креативног начинамишљења
Развијање сарадничког односа
Стицање вештина за самостално писање краткихновинарских чланака
Развијање поштовања према културној баштини ипотребе да се она негује и унапређуј
Фонд
ИСХОДИ
Начин рада:
Међупредметне
часова
На крају програма ученик ће
компетенције
бити у стању да:

Школски Билтен – договрор око
садржаја и израда
Месец књиге – избор радова
Прикупљање материјала за нови број
часописа „Растко“ поводом Дана
школе и Дан Светог Саве
Промоција часописа Растко и
Билтена
Припрема и реализација емисија о
Светом Сави и Васкрсу за школски
разглас
Учешће на литерарним конкурсима
УКУПНО:

10 самостално саставља краће
новинарске и литерарне
4 текстове;
10
- развија креативност и
самопоуздање
4
-критички посматра окружење
4
-поштује, негује и унапређује
културну баштину
4
36
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Прикупљање текстова,
селекција, исправљање,
припрема за штампу
Прикупњање
ученичких радова,
исправљање, слање на
конкурс
Дефинисање садржаја
часописа, прикупљање
текстова, селекција,
исправљање, припрема
за штампу
Подела задужења,
синопсиса, увежбавање
наступа
Договор око садржаја
емисије, подела
задужења, избор
радова, реализација
Благовремено
информисање ученика,
мотивисање за учешће,
прикупљање и избор
радова

Компетенције за
целоживотно учење,
комуникација, сарадња

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ
Циљ активности:

Теме

ОДБОЈКА
Физичка припремаснага,брзина,издржљивост
Техничка припрема- смеч, чекић,
прсти
Техника кретања у пољу фази
одбране – раз. варијанте
Техника кретања у пољу фази
напада
Смеч, тенис и чколски сервис
Падови, упијач све врсте
Игра – правила игре
Напад први и други темпо –
уигравање
Игра блокера у нападу и одбрани
Игра коректора и либера у нападу и
одбрани

РАЗРЕД: ПЕТИ, ШЕСТИ, СЕДМИ, ОСМИ
Подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
развој и усавршавање моторичких способности;
стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом и стицање теоријских
знања неопходних за њихово усвајање;
формирање морално-вољних квалитета личности;
оспособљавање ученика да стечена знања, умења и навике користе у свакодневним условима
живота и рада;стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе
и човекове средине.
Начин остваривања програма:Рад по групама (екипама), приказивање стечених знања на часовима
физичког васпитања и изабраног спорта, такмичење се спроводи у сали за физичко васпитање и
на спољашњим спортским теренима, пре одигравања утакмица извршити жреб у присуству
капитена одељења, о мерама безбедности регуларности такмичења, суђењу, вођењу записника
брину носиоци активности
Фонд
часова

2

ИСХОДИ
На крају програма ученик ће
бити у стању да:

Развија своје физичке
способности

2 Усвоји елементе технике и
тактике
2
Примени усвојене технике
кретања у одбојци
2
Изведе и користи усвојене
2
елементе одбојке
2
2 Примени и поштује правила
2 одбојке у складу са етичким
нормама;
2 Прихвати победу и пораз
2
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Начин рада:

Тренажне методе:
Континуирани метод
Понављајући метод
Интервални метод,
кружни тренинг,
У раду са ученицима
примењују се
диференцирани облици
рада, дозирају се
вежбања у складу са
њиховим могућностима
и примењује се
одговарајућу
терминологија
вежбања.

Међупредметне
компетенције
Одговоран однос према
здрављу
комуникација, сарадња

Игра -увежбавање тактике напада и
одбране
Одбрана и напад 5:1
Игра -правила игре

2

Увежбавање сервиса
Игра -уигравање

2
2

Тренинг утакмица-припрема за
мећушколско
Међушколско такмичење

2

УКУПНО:
КОШАРКА
Физичка припремаснага,брзина,издржљивост
Техничка припремахватањ,додавање,вођење
Хватање,додавање и вођење у
кретању-разне вар.
Трчање са вођењем,хватањем и
додавањем лопте
Шут на кош једном руком из места и
кретања
Скок шут из места и кретања –
двокорак
Игра на два коша - правила игре
Зонска одбрана - уигравање
Игра центра у нападу и одбрани

Вербалне методе
Демонстративна метода

2
2

4
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2 Развија своје физичке
способности
2
Усвоји елементе технике и
тактике
2
Примени усвојене технике
2 кретања у кошарци
2

Изведе и користи усвојене
елементе кошарке

2 Примени и поштује правила
кошарке у складу са етичким
2 нормама;
2
Прихвати победу и пораз
2
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Тренажне методе:
Континуирани метод
Понављајући метод
Интервални метод,
кружни тренинг,
У раду са ученицима
примењују се
диференцирани облици
рада, дозирају се
вежбања у складу са
њиховим могућностима
и примењује се
одговарајућу
терминологија

Одговоран однос према
здрављу
комуникација, сарадња

Игра крила и бекова у нападу и
одбрани
Игра на два коша - правила игре
Игра -увежбавање тактике напада и
одбране
Систем одбране „човек на човека“

2

Игра -правила игре
Слободна бацања – двокорак, скок
шут
Игра –уигравање

2
2

Тренинг утакмица-припрема за
мећушколско
Међушколско такмичење

2

Укупно:
ФУДБАЛ
Физичка припремаснага,брзина,издржљивост
Техничка припремадодавање,вођење,дриблинг
Додавање и вођење у кретању-разне
варијанте
Пријем и штоповање лопте
Шут на гол из места и кретања
Дриблинг,нагла промена
правца,повратна лопта
Игра на два гола-правила игре
Зонска одбрана -уигравање
Игра центарфора у нападу и одбрани
Игра крила и бекова у нападу и
одбрани
Игра на два гола-правила игре
Игра -увежбавање тактике напада и

вежбања.
Вербалне методе

2
2

Демонстративна метода

2

2

2
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2 Развија своје физичке
способности
2
Усвоји елементе технике и
тактике
2
Примени усвојене технике
2 кретања у фудбалу
2
Изведе и користи усвојене
2
елементе фудбала
2
2
2
2

Примени и поштује правила
фудбала у складу са етичким
нормама;
Прихвати победу и пораз

2
2
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Тренажне методе:
Континуирани метод
Понављајући метод
Интервални метод,
кружни тренинг,
У раду са ученицима
примењују се
диференцирани облици
рада, дозирају се
вежбања у складу са
њиховим могућностима
и примењује се
одговарајућу
терминологија
вежбања.

Одговоран однос према
здрављу
комуникација, сарадња

одбране
Систем одбране-2:2,као и напад са
два шпица
Игра -правила игре
Шутирање пенала-напад после фаула

Вербалне методе
2
2
2

Игра -уигравање

2

Тренинг утакмица-припрема за
мећушколско
Међушколско такмичење

2

Укупно:

Демонстративна метода

2
36

14.ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА
Циљ програма професионалне оријентације у основној школи је оспособљавање ученика да упознају и процене своје
могућности и професионалне афинитете. Увидом у своје личне квалитете ученицима ће се пружити прилика да процене
своје место у свету професија и донесу одлуке о свом будућем занимању.
Програм професионалне оријентације се заснива на пружању што потпунијих информација о различитим професијама и
могућностима за даље школовање.
Задаци професионалне оријентације оствариваће се кроз све облике образовно-васпитног рада, посете средњим школама и
гостовања и презентације средњих школа.
Разред
Први-седми

Активности
Време
Утврђивање наставних јединица погодних У току године
за професионално информисање

Први-осми

Сусрети са светом занимања – реални
сусрети

У току године
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Носиоци
Стручна већа
наставника
Разредна већа

Облик/начин
Часови редовне наставе

Директор
Одељенске старешине
Родитељи

Посете

Први- четврти

У току године
Укључивање родитеља у циљу
проширивања информација о пољима рада
и занимањима

Осми

Самоспознаја

У току године

Осми

Информације о занимањима

У току године

Осми

Осми
Седми

Упознавање ученика и родитељима са
битним информацијама о школовању
после основне школе (услови,
класификациони испити )
Доношење одлуке о избору школе и
занимања

април-мај

април-јуни
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Тим за професионалну
оријентацију
Одељенске старешине
Родитељи
Тим за професионалну
оријентацију
Одељенске старешине
Ученици
Тим за професионалну
оријентацију

Представници средњих
школа
Стручни сарадници
Тим за професионалну
оријентацију
Одељенске старешине
Стручни сарадници
Тим за професионалну
оријентацију
Тим за професионалну
оријентацију
Стручни сарадници
Одељенске старешине

Часови одељенског
старешине
Ваннаставне активности
Испитивање интересовања и
жеља за одређена занимањаанкета
Испитивање општих и
специјалних способности
ученика у циљу пружања
помоћи ученику за избор
занимања, односно школеЗавод за запошљавање
Разговори
Предавања
Публикације
Панои
Родитељски састанци
Часови одељенског
старешине
Информисање ученика о
факторима професионалног
одлучивања
Индивидуални рад са
ученицима у циљу пружања
помоћи за избор школе
(ИОП)

15. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Општи циљ здравственог васпитања је да ученици овладају основним знањима, усвоје ставове и вредности из ове
области како би били активни у циљу оржања здравља као непроценљивог богатства. Садржаји здравственог васпитања
реализоваће се у оквиру :
-редовне наставе - интеграцијом садржаја у програме других предмета, у оквиру физичког и здравственог васпитања и
биологије ;
-часова одељенске заједнице;
-ваннаставним активностима: у оквиру активности ОО Црвеног крста, сарадњом са Домом здравља у Јагодини, укључивањем
родитеља у реализацију појединих садржаја
Разред
Четврти
Седми
Осми

Први-осми

Први-осми

Активности
Реализација планираних систематских
прегледа
Сарадња са лекарима специјалистима
Информисање родитеља о добијеним
резултатима специјалистичких
прегледа
Разматрање хигијенских прилика у школи

Организовање трибина, радионица и
предавања о различитим темама
везаним за здравље (пубертет,
разноврсна исхрана, хигијена, заразне
болести, болести везане за неправилну
исхрану гојазност, репродуктивно
здравље, болести зависности,
психоактивне супстанце, интернет)

Време
У току године

Носиоци
Ученици
Одељенске старешине
Родитељи
Дом здравља Јагодина

Облик/начин
Праћење здравственог
стања ученика

У току године

Сви запослени
Ученици

У току године

Здравствени радници,
Родитељи,
Ученици,
Одељенске старешине
Комисија за заштиту
здравља и човекове
околине
Ђачки парламент
ОО Црвеног крста
Комисија за заштиту
здравља и човекове

Стална контрола
хигијенских услова у
школским
просторијама и
школском дворишту
Предавања
Трибине

Обележавање значајних датума:
Светски дан здравља
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Предавања
Изложбе

околине
Ђачки парламент

Светски дан здраве хране 16. октобар
Недеља здравља уста и зуба
Светски дан борбе против сиде и др.

16. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Циљ програма социјалне заштите је брига и заштита ученика из осетљивих друштвених група и превентивно или
интервентно деловање у сарадњи са надлежним институцијама.
Уколико је потребно школа организује прикупљање средстава за ове сврхе кроз хуманитарне акције Ђачког
парламента, ООЦрвеног крста и друге добротворне акције. Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији школа ће, као и
претходних година, помоћи око ужине, неопходног ђачког прибора и уџбеника,омогућити бесплатне одласке у позоришта,
биоскоп, излет, екскурзије.
Разред
Први-осми

Активности
Утврђивање социо- економског статуса
породица ученика и евидентирање ученика
и породица којима је потребан неки облик
подршке
Хуманитарне акција

Време
Септембар
У току године

Носиоци
Одељенске старешине
Стручни сарадници
Секретар школе

Облик/начин
Сарадња са Центром за
социјални рад

У току године

Одељенске старешине
Ђачки парламент

Први-осми

Сарадња институција ради свеобухватније
подршке ученицима у циљу њиховог
квалитетнијег развоја ( Центар за социјални
рад, Црвени крст, Одељење за друштвене
делатности СГ Јагодина)

У току године

Родитељи
Одељенске старешине
Стручни сарадници

Први-осми

Подизање свести о хуманим вредностима
код ученика и буђење емпатије према

У току године

Родитељи
Одељенске старешине
Ученици

Акције прикупљана
уџбеника и одеће за
ученике
Материјална подршка
кроз сарадњу са
надлежним установама
социјалне заштите у
циљу превенције или
интервенције за
ученике из осетљивих
друштвених група
Хуманитарне акције
(спортске, културне и

Први- осми
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Ђачки парламент

особама са сметњама у развоју

сл.)
Дружење са ученицима
школе „11. мај“ у
Јагодини

17.ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Циљ овог програма је подизање свести код ученика, наставника, родитеља и грађана о очувању и унапређењу
животне средине. Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине – локалним
еколошким акцијама, заједничким активностима школе, родитеља и јединице локалне самоуправе.
Разред
Први- осми

Активности
Учешће у
хуманитарним
акцијама сакупљање
чепова и лименки за
рециклажу

Први- осми

У току године
Учешће у акцијама
унутрашњег и
спољашњег уређења
школског простора
У току године
Обележавање
значајних еколошких
датума
Светски дан здравља
Светски дан здраве хране
16. октобар
Дан заштите животиња
Светски дан вода – 22.
март
Обележавање Дан
планете Земље

Први- осми

Време
У току године
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Носиоци
Ђачки парламент

Облик/начин
Акција на нивоу школе

Директор школе
Родитељи
Локална самоуправа

Уређење школског
простора

Комисија за заштиту
здравља и животне
средине

Изложбе
Предавања

Ђачки парламент
Стручно веће
наставника биологије
Одељенске старешине

22.април
Светски дан заштите
животне средине 5.
јуна

18.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

Циљ сарадње са локалном самоуправом је обезбеђивања бољих услова за рад школе, као и пружање адекватне
здравствене заштите и безбедности ученика и наставника. Услови локалне средине омогућавају да се у школи реализују
садржаји који, поред наставе, доприносе квалитетнијем остваривању циљева и задатака образовања.
Активности
Планирање/буџетских средстава
Учешће у заједничким пројектима
Пријава ученика који не похађају
редовно школовање
Индивидуализација ученика са
сметњама у развоју и
препознавање категорије деце која
више напредују

Време
У току године

Носиоци
Директор школе

Облик/начин
Сарадња са одељењем друштвених
делатности

Септембар
Новембар
Јануар
Април

Тим за инклузију

Сарадња са интерресорном комисијом

Сарадња са:

У току године

Комисија за културну
делатност школе
Тим за маркетинг
Комисија за заштиту
здравља и човекове
околине
Тим за ИОП
Одељенске старешине

Предавања из области здравља и
безбедности
Посете школи „11. мај“
Разговори са представницима Центра
за социјални рад
Хуманитарне акције

У току године

Комисија за културну
делатност школе

Посете биоскопским и позоришним

ОО Црвеног крста у Јагодини,
Домом здравља у Јагодини,
Институцијама које раде са децом
са посебним потребама,
МУП у-ом Јагодина ,
Центром за социјални рад у
Јагодини
Сарадња са:
Културним центром у Јагодини,
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Градском библиотеком,
Завичајним музејом,
Музејом наиве,
Музејом воштаних фигура
Сарадња са Педагошким
факултетом у Јагодини и
Друштвом учитеља у Јагодини
Сарадња са предшколским
установама на нивоу града

У току године

Сарадња са средњим школама

април- мај

Сарадња са локалним медијима

У току године

У току године

Тим за маркетинг
Комисија за заштиту
здравља и човекове
околине
Одељенске старешине
Тим за професионални
развој
Педагошки колегијум
Васпитачи
Разредна већа млађих
разреда
Тим за маркетинг
Тим за професионалну
оријентацију
Тим за маркетинг

представама
Реализација часова у локалним
институцијам
Стручно усавршавање наставника
Посете деце претшколског узраста
школи, заједничке радионице у циљу
промоције школе
Професионално информисање
учњника-презентација средњих школа
Посете средњим школама у Јагодини
од стране ученика осмог разреда
Промовисање рада школе

19.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Циљ сарадње са породицом је подстицање и неговање партнерског односа, заснованог на принципима међусобног
разумевања, поштовања и поверења наставника, ученика и родитеља. Да би били што успешнији у подстицању и праћењу
напредовања, учења и развоја ученика, потребно је да родитеље приближимо школи, да их мотивишемо за сарадњу у
решавању школских и заједничких питања и проблема. Активним ангажовањем родитеља у животу школе, пружа им се
могућност да упознају организацију и рад школе и наставнике, и тако стекну увид у активности, у резултате рада своје и друге
деце. Да би сарадња била што успешнија, треба да се одвија континуирано, плански, систематски, са јасно утврђеним
циљевима, задацима, облицима, методама, садржајима и динамиком њихове реализације
Разред
Првиосми

Активности
Праћење и анализа
образовних постигнућа
и понашања ученика на
квалификационим
периодима

Време
Новембар
Јануар
Април
Јуни

Носиоци
Одељењске старешине,
предметни наставници,
стручни сарадници,
родитељи
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Облик/начин
Дан отворених врата
родитељски састанак
индивидуални разговори

Првиосми

Обострaно
У току године
информисање и
консултовање о
напредовању ученика,
специфичним
развојним променама,
здравственом стању и
породичној ситуацији
ученика
ПрвиИнформисање
У току године
осми
родитеља о реализацији
свих облика образовноваспитног рада у школи
и Правилницима
везаним за рад школе
ПрвиАнгажовање родитеља У току године
четврти у раду слободних
активности,
професионалној
оријентацији
ПрвиУ току године
Информисање и
осми
доношење одлука око
безбедносних,
организационих,
финансијских питања
Првиосми

Првиосми

Тематски разговори
У току године
према развојним
потребама узраста
ученика
Стицање увида у
У току године
ставове родитеља у
вези са сарадњом са
школом , унапређивање
сарадње и
унапређивање рада
школе

Одељењске старешине,
предметни наставници,
стручни сарадници,
родитељи

Саветодавни рад
Индивидуални разговори

Наставници
информатике и
рачунарства
Тим за маркетинг

Сајт школе
Инстаграм
Фејсбук

Одељенске старешине
Предметни наставници

Упознавање са различитим
занимањима од стране родитеља

Чланови Савета
родитеља, Школског
одбора
Стручни актив за ШРП
Тим за заштиту
ученика од насиља
Тим за самовредновање
Стручни сарадници
Одељенске старешине

Састанци:
Савета родитеља
Школског одбора
Стручних актива за ШРП
Тима за самовредновање

Стручни сарадници
Одељенске старешине

81

Родитељски састанци
Предавања
Радионице
Електронска комуникација
Анкетирање родитеља

20. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног
наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне улоге школе.
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних односа у конкретним
природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и еколошке навике; упознавање начина живота и рада
људи појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским
потребама и навикама, као и позитивним социјалним односима.
Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог
разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. (ПРАВИЛНИК o организацији и остваривању наставе
у природи и екскурзије у основној школи "Службени гласник РС", број 30 од 25. априла 2019.)
Разред
Први

Активности
Једнодневна екскурзија
Јагодина-Свилајнац-Крагујевац

Време

Носиоци

Облик/начин

Други

Једнодневна екскурзија
Јагодина-Врњачка Бања-Манастир Жича
Једнодневна екскурзија
Јагодина-Ниш-Нишка Бања
Једнодневна екскурзија
Јагодина-Београд
Дводневна екскурзија
Јагодина- Гамзиград-Зајечар(Музеј)НеготинКладово-ХЕ Ђердап-Лепенски вирВиминацијум
Дводневна екскурзија
Јагодина-Шабац-Бранковина-Ваљево-ТршићТроноша
Дводневна екскурзија
Јагодина-Нови Сад-Петроварадин-Сремски
Карловци-Природњачки музеј-СуботицаПалић-Крушедол
Дводневна екскурзија
Јагодина-Златибор –Шарган-Мећавник-ТараКаменград

мај-јуни

Директор
Одељенске старешине
Савет родитеља

екскурзија

Трећи
Четврти
Пети

Шести
Седми

Осми

мај
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21. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Циљ: Промовисање и подстицање читања и самосталности ученика у учењу.
Активности/теме /садржаји
ПЛАНИРАЊЕ И САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА
Упис у регистар књига – евидентирање нових наслова
Прваци у библиотеци
Обележавање међународног дана писмености(8.септембар)

Време

Носиоци

септембар

Функционално и естетско уређење школске библиотеке

Током године

Сређивање картотеке ученика и других корисника услуга библиотеке
Обележавање европског дана језика(26.септембар)

септембар

Библиотекар
Учитељи
Библиотекар ,
натавници
Библоитекар,
секретар,
помоћно особље
Библиотекар
Библиотекар,
наставници
ссрпског језика

ПОДСТИЦАЊЕ ЧИТАЊА И ПОМОЋ УЧЕЊУ
Помоћ ученицима при избору литературе
Обележавање дечије недеље

септембар

октобар

Месец књиге- учлањење ученика првог разреда у градску библиотеку
Часови вршњачке едукације, старији ученици препоручују књиге ученика млађих
разреда
Посета Сајму књига
Обележавање Светског дана школских библиотека(последња недеља октобра)
САРАДЊА У ОСТВАРИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
83

октобар

Библиотекар
Наставници,
педагог,
психолог
Учитељи,
библиотекар
Библиотекар,
ученици
Наставници,
библиотекар
Библиотекар,
наставници

Уређење школског паноа посвећеног Вуку Стефановићу Караџићу

новембар

Организовање и одржавање часова пројектне наставе и наставних часова у
библиотеци
Сарадња са литерарном, рецитаторском и новинарском секцијом у школи

током године

Обележавање међунардног дана детета(20.новембар)
Обележавање Дана библиотекара Србије(14.децембар)

новембар
децембар

РАД СА УЧЕНИЦИМА
Одржавање часова на тему: „Како писати читалачки дневник“
Организовање радионица у библиотеци поводом Нове године, Божића и Ускрса

новембар, децембар,
март

Обележавање Светог Саве-организовање литерарних и ликовних конкурса

децембар
децембар
април
јануар

Обележавање Дана матерњег језика(21.фебруар)
Обележавање Националног дана књиге, час читања поезије у библиотеци

фебруар
фебруар, март

Подстицање побољшања информационе, медијске и информатичке писмености
ученика, развијање осећаја за естетске вредности
Такмичење у казивању стихова

током године

Обележавање Међународног дана дечије књиге

април

Обележавање Дана сећања на Доситеја Обрадовића(„Доситејеви дани“)-11.април

април

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Сарадња са предсколским установама, организовање посете

мај

Посета музејима или позоришним представама
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Вођење документације о раду школске библиотеке

март

Ученици,
библиотекар
Наставници,
библиотекар
Библиотекар,
наставници,
ученици
Библиотекар
Наставник
историје
Библиотекар
Учитељи,
библиотекар
Наставници,
ученици
Ученици,
библиотекар
Педагог,
библиотекар
Наставници,
ученици
Ученици,библио
текар
Учитељи,
ученици,
библиотгекар
Комисија за
културне
делатности,
библиотекар

током године
током године
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Библиотекар

Извештај о раду
Израда плана за наредну школску годину
Стручно усавршавање-учешће на семинарима и другим скуповима

јун
јун
јун

Библиотекар
Библиотекар

22. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ КОЈИ УТИЧУ НА ОБРАЗОВНОВАСПИТНИ РАД
Развојни план школе донет је за период 2018-2023. Начини остаривања развојних циљева прецизирани су и
реализоваће се током школске године кроз акционе планове који ће бити угађени у годишње планове рада школе.
22.1.ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ
ЦИЉ: Укључивање у развојне пројекте у циљу подизања квалитета рада школе и развој компетенција ученика и наставника
Aктивности

Време
реализације

Always-школски едукативни програмШта треба да знаш о пубертету

У току године

Наставак реализације пројекта
„ Основе безбедности деце“
Наставак реализације пројекта „ Deutsches
Sprachdiplom „

У току године

Наставак реализације пројекта
„ Покренимо нашу децу“
Реакизација пројекта из француског језика
–„Delfi“
Јачање информатичних компетенција
наставника и похађање обука за писање
пројеката - формирање тима за писање
пројеката

У току године

Праћење конкурса на националном и
међународном нивоу и писање пројеката

Сваке године

У току године

У току године
У току године

Носиоци активности

Облик/начин

Одељенске старешине шестог
разреда
Стручни сарадници
Одељенске старешине
Представници МУП-а Јагодина
Стручно веће наставника за
стране језике

Радионица за девојчице шестог разреда

Одељенске старешине млађих
разреда
Стручно веће наставника за
стране језике
Директор школе
Наставници

Часови одељенског старешине

Формиран тим за писање
пројеката
Директор школе
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Предавања, радионице
Предавања, радионице

Предавања, радионице
Семинари
Састанци тима

21.2. КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ
ЦИЉ: „Отворила школа врата за дечицу широм града, позови и сестру, брата, придружи се нама сада!“
Адаптација деце предшколског узраста на школску средину и припрема за полазак у школу. Програм радионица је промењив
као и време реализације.
Мере/активности

Време
реализације

Носиоци активности

Облик/начин

Радионица:
Моја омиљена играчка
Радионица:
Горе-доле,
Испод-изнад
Радионица:
Лево- десно
Иза- испред
Радионица:
„На крај села жута кућа“
Радионица:
Геометријски облици свуда око нас
Радионица:
На слово на слово
Радионица:
Правимо од пластелина..
Радионица:
„Заклео се бимбар“
Радионица:
Причам ти причу...

фебруар

Наставници разредне наставе

Ликовна радионица

фебруар

Наставници разредне наставе

Математичка активност

фебруар

Наставници разредне наставе

Математичка активност

фебруар

Наставници разредне наставе

Музичка активност

март

Наставници разредне наставе

Математичка активност

март

Наставници разредне наставе

Језичка активност

март

Наставници разредне наставе

Ликовна активност

март

Наставници разредне наставе

Музичка активност

април

Наставници разредне наставе

Језичка активност

Предавања за родитеље

У време
реализације
радионица
април

Психолог школе

Предавања

Наставници разредне настав

Излет на Руско гробље

Заједнички излет са родитељима
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21.3. ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној школи.Чланове парламента бирају
ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.
Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у складу са чланом 119. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Службени 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.)
Удруживања ученика у парламент има за циљ:

- давање мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у
школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину
уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и
организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
- разматрање односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
- обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

- активно учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
- предлагање чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.

Мере/активности

Време
реализације

Избор представника одељњења
(кандидатур, избори)
Конститусање и избор руководства
Упознавање чланова Парламента са
законским оквиром деловања парламента,
са правима и дужностима чланова;
упознавање са нормативним актима школе

септембар

Носиоци активности
Координатор за рад са
парламентом
Одељенске заједнице
чланови
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Облик/начин
састанак

(Статут; Програм рада школе); Законом о
основама система (део који се односи на
ученике)
Активности у оквиру обележавања:
Дечје недеље
Дана школе
Дана здраве хране
Обележавање Дана толеранције

октобар

Ученички парламент
Координатор за рад са
парламентом

новембар

Нове идеје за правила понашања у школи

децембар

Одељнске старешине
Ученички парламент
Ученички парламент
Координатор за рад са
парламентом

Активности везане за прославу Дана
Светог Саве
Формирање кутка за професионалну
оријентацију
Посете средњим школама
Мишљења и предлози за нови Развојни
план 2023-2028. године

Испитивање мишљења ученика о
присутности насиља у школи
Ђачки вашар
Организација матурске вечери и свећаног
родитељског састанка поводом доделе
диплома
Предлог за ученика генерације

јануар
фебруар
март

април
мај

Спортски сусрети
Приредба
Посете одељењима млаших разреда
Изложбе
Дружење са ученицима школе „11. мај“
анкета

Стручни актив за уметности и
српски језик и књижевност
Ученички парламент
Ученички парламент
Ученици осмог разреда

Прослава
Приредба

Ученички парламент
Одељенске заједнице
Координатор за рад са
парламентом
Стручни сарадници
Ученички парламент
Стручни сарадници
Ученици од првог до осмог
разреда
Родитељи
Ученички парламент

Састанци одељенских заједницаИспитивање мишљења и предлога
ученика
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Професионлна оријентација

Анкета
Хуманитарна активност

23.ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
ЦИЉ: -осигурати безбедност и заштиту свих у школи кроз заједничке активности школе, родитеља, односностаратеља и
јединице локалне самоуправе, усмерене на развој свести заспровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и локалнесамоуправе,
усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.
У оквиру Програма безбедности и здравља на раду, орган управљања у школи је у складу са Законом оосновама система
образовања и васпитања, донео два општа правна акта која уређују тематику везану забезбедност и здравље на раду запослених
и ученика. То су Правилник о безбедности и здрављу на раду иПравилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности
ученика за време боравка у школи и свихактивности које организује школа.
Правилником о безбедности и здрављу на раду се у складу са Законом о безбедности и здрављу на радууређује
спровеђење безбедности и здравља на раду запослених у школи, у циљу стварања безбедних условарада, заштите живота,
здравља и радне способности запослених.
Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду у виду:
- Испитивања услова радне околине
- Доношења акта о процени ризика
- Оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад
- Вођења евиденција везаних за повреде на раду
- Осигурања запослених од повреда на раду
Запослени у школи су дужни да:
- поштују прописе о безбедности и здрављу на раду
- обавесте послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на безбедност издравље на раду
- наменски користе средства и опрему личне заштите
- подвргну се провери да ли су под утицајем алкохола или других опојних средстава по налогу лица забезбедност и
здравље на раду
- истакну своје здравствене недостатке приликом ступања на рад
- учествују у пружању прве помоћи приликом повреде на раду, и
- да поштују забрану пушења у складу са Законом и Правилником
Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи исвих
активности које организује школа обезбеђује се ученицима право на заштиту и безбедност и то:
- у школској згради и школском дворишту,
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- ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада или другихнаставних и
ваннаставних активности које организује школа.
Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном контакту са ученицима,а нарочито
на часовима одељењске заједнице и одељењског старешине, ученике упознају са опасностима сакојима се могу суочити за
време боравка у школи и извођења других активности које организује школа, као иса начином понашања којим би се те
опасности могле избећи или отклонити.
Школа сарађује са државним органима, органима општине и другим субјектима и надлежним институцијама са
којима је таква сарадња потребна у поступку обезбеђивања и спровеђења мера утврђених овим правилником.

24. МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Oпште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих
предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне
су свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за
целоживотно учење.
Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је динамичније и
ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову
функционалну примену. (ЗАКОН о основама система образовања и васпитања "Службени 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.
члан11 и 12).
Образовни стандарди, као директна и непосредна мера провере наученог и усвојеног, а тиме и контроле квалитета
наставе, не представљају коначан преглед наученог, већ их на крају основношколског образовања треба разумети, између
осталог, као средство за утврђивање постигнућа и, што је још важније, као ослонац за даље учење и унапређивање знања,
вештина, ставова итд. Осим тога, стандарди омогућавају објективно упоређивање степена реализације програмских захтева
међу свим институцијама школског система.
Стандарди постигнућа –
образовни стандарди за
крај првог циклуса
обавезног образовања и
васпитања

Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 5/2011 од 07.06.2011. године

90

Образовни стандарди за
крај обавезног образовања
Општи стандарди
постигнућа за крај
основног образовања за
страни језик

ПРАВИЛНИК о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик
"Службени гласник РС", број 78 од 18. августа 2017.
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